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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer bespreekt drs. R. F. M. Lubbers, minister van Economische 
Zaken, de studie van prof. dr. B. Goudzwaard: Kapitalisme en Vooruitgang. 
Het is voor het analyseren van de hoofdaccenten van het CDA-beleid op 
sociaal-economisch terrein een boeiende bespreking geworden. 

Overigens verklaart de heer Lubbers op het eind van zijn beschouwing als 
bewindsman enige moeite te hebben met de operationele betekenis van 
Goudzwaard's benadering; niettemin: hij schrijft er met zoveel sympathie 
over, met bewondering ook, noemt het een typisch eigentijds boek, eerder 
actueel dan profetisch. Dat wil zeggen: vele tekenen wijzen reeds in de 
richting van onvrede met de gangbare trends in onze sociaal-economische ont
wikkeling en duiden op tamelijk diepingrijpende koerswijzigingen. 

De heer Lubbers bespreekt het boek op een wijze, waarbij hij als het ware 
voortdurend met Goudzwaard in gesprek is. En daarbij zijn uiteraard ook 
kritische kanttekeningen. Zo vindt hij dat in de studie van prof. Goudzwaard 
veel te wemig acht wordt geslagen op de positieve bijdrage van de kapitalis
tische vooruitgang aan onze maatschappelijke ontwikkeling. Met name, zo 
schrijft de minister, .hebben christen-democraten hiervoor de afgelopen decennia 
geijverd. En dat was, zo schrijft hij, erg belangrijk: anders waren wij wellicht 
in het geheel niet aan de kritiek op de tegenvallende. vooruitgang toegekomen. 

De instemming overheerst evenwel. Ook op een zo centraal punt in Goud
zwaard's beschouwing, als het gaat om de ontsluiting van de samenleving: een 
kunnen toegroeien naar een verantwoordelijkheidsbeleving waarin normen van 
recht en ethiek hun oorspronkelijke gelding kunnen krijgen. 

Deze verbondenheid in het katholieke en antirevolutionaire denken blijkt 
veel minder in het tweede artikel in dit nummer. Daarin bespreekt de heer 
A. Borstlap, voor zijn pensionering vice-voorzitter van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond: Visie ter visie. 

Aan de ene kant heeft de schrijver waardering voor de wat hij noemt rijke 
inhoud van het visieprogram. Deze punten zijn, zoals hij zegt, allerminst 
socialistisch, zoals wel vanuit KVP-kring is beweerd. Hier is sprake, zo schrijft 
de heer Borstlap, van een eigentijdse, gematigde maar niettemin fundamentele 
uitwerking van de architectonische kritiek op onze samenleving, waarvan dr. 
Abraham Kuyper in 1891 gewaagde. 

De pijn van het visieprogramma zit voor de heer Borstlap in de principiële 
fundering. Het program schrijft over de gemeenschappelijke maatschappelijke 
belangen en de daarop gebaseerde eigen kijk op het sociale leven, met de 
daaraan inherente normen, die mensen bijeen houdt. Er klinkt, zo schrijft de 
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Van de redactie 

heer Borstlap, meer in dan slechts een echo van Marx' opvatting: het maat
schappelijk zijn bepaalt het bewustzijn. Op dit punt acht de schrijver dit 
visieprogram een duidelijke breuk met het eigen verleden; de ontwikkeling 
naar het NVV zit in dit visieprogramma ingebakken. 

De schrijver bepleit vurig het christelijk organisatiebeginsel van onder meer 
het CNV en het CDA en merkt aan het slot van zijn beschouwing - bitter
op: 'het is bijna onfatsoenlijk, dat men zich nog Nederlands Katholiek Vak
verbond noemt. Die vlag dekt de lading niet.' 
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KAPITALISME EN VOORUITGANG 

door 

dcrs. R. F. M. Lubbers 

Recentelijk is verschenen het boek "Kapitalisme en Vooruitgang" van prof. 
dr. B. Goudzwaard. Na lezing kon ik er niet anders dan bewondering voor 
hebben. 

Het is een hancizaam boek van nog geen 300 pagina's, is ruim gedrukt en 
daardoor een goed leesbare pocketuitgave geworden. Men proeft dat de schrijver 
zich wat de tekstlengte betreft beperkingen op heeft moeten leggen. Daardoor 
heeft het niet het karakter van een standaardwerk gekregen maar heeft het 
zeker aan leesbaarheid gewonnen en nodigt het nadrukkelijk uit tot meedenken 
en meebeleven. 

De invalshoek Kapitalisme en Vooruitgang, wat aangeeft dat het kapitalisme 
niet in zijn volle breedheid beschreven wordt, is een gelukkige. Dit zowel om 
de reden dat inderdaad het vQ.Qruitgangs,gelooL~~!?:- .. ~~!?: .. .i~_ .. P.,~~.S..S.!Y.P~!~?.de 
kenmerken van hetkal'italistne is geweest als om de reden dat er vandaag 
'äaiï-dê~dag-stêe'ds 'meer· ~raagtekens gezet worden bij de werkelijke kwaliteit 
van die vooruitgang. 

Goudzwaard aarzelt niet om vrij ver in de geschiedenis terug te gaan om 
bloot te leggen hoe de succesformule Kapitalisme en Vooruitgang kon ontstaan. 
Veelzeggend is daarbij de o,!llschrijving -~_§_Q..l!.<!~Wjl,lltd hanteert van het 
kapitalisme, waar hij zegt dat_~~:--~~~e,~le~~t:.S.~.s_t~ç~~~! .. )S,.~.._~~~tiQ .•. 9s 

"l'eehtsorde, de moraal en de o~~~.~!~~~!'ik~";yan.lJ.et S()çiaaJjeç(}Q9t:n,Ïsçhe leven 
öiîvë'r'Kört kräë'lltênvarî~ economische groei en technologische ontwikkeling laten 
doorwerkëri. Dat kon pas goed op gang komen, - zo wordt ons in het eerste 
d~elvan het boek uitgelegd, - door de slechting van een aantal barrières die 
de pré-kapitalistische samenleving kenmerkten. 

Hij behandelt daarbij met name de wijze waarop in de Renaissance de 
middeleeuwse formule van een statische maatschappij, in stand gehouden door 
een machtig religieus-geïnspireerd, maar ook religieus-gecontroleerd, vertica
lisme doorbroken werd. Dat is een proces van eeuwen geweest. Goudzwaard 
beschrijft het vooral aan de hand van cultuur-filosofische ontwikkelingen. 

Deïsme 
Een boeiend en sterk element in zijn analyse vind ik de centrale plaats die 

hij in wezen geeft aan het Deïsme. De aanwezigh~id van God in de samen
leving als een levende werkëTijlaîeid die rëd~tstreeks en direct van betekenis is 
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Kapitalisme en vooruitga11g 

voor ieder mens persoonlijk en voor de mensheid hier en nu als zodanig werd 
teruggebracht, tot een indertijd v!rric}lte Scheppingsdaad die bepalend is 
geweest voor de structuur en de systematiek van de menselijke samenleving. 
Daardoor werd de betekenis van het persoonlijk voorzienigheidsbesef én het 
verticaal op God gerichte denken sterk verminderd. In die zin speelde het 
Deïsme een grote rol in de overgang naar de verlichtingsfilosofie van latere 
data. Immers de betekenis van God werd binnen de cultuur-filosofische be
schouwingswijze voor een goed deel immanent gemaakt, en zo als het ware 
gereduceerd. Een belangrijke rol bij dit alles speelde het natuurrecht, respectie
velijk de natuurwetten. De zorg van en voor God werd vervangen door 
evenwichtssystemen; daar moest men natuurlijk wel de centrale kenmerken van 
opsporen en zich dan ook aan houden. 

De Adam Smith van "The invisible hand" beschouwde zichzelf waar
schijnlijk als moralist en gelovig man, toch proeft men ook in zijn schrifturen 
dat typische verschijnsel van feitelijk secularistisch denken in het gewaad van 
deïstische formules. Hij pleitte sterk gemotiveerd voor een doorbreking van 
traditionele structuren, aangevend dat zulks toch zou leiden tot een verant
woorde orde. 

In deze benadering moesten begrippen evenwicht en harmonie wel in elkaars 
verlengde gaan liggen. Op het eerste gezicht was de Angelsaksische traditie 
van Adam Smith tot Marshall een veel ethischer geladen benadering dan die 
van de continentale economisten, die zich oriënteerden op de tradities van 
Descartes en Pascal. 

Het duurt echter niet lang voordat de "moraal" als het ware sluipend ge
reduceerd werd tot het "nut". 

"î);·slechdng van de barrières", zoals Goudzwaard het noemt heeft dan ook 
daar zijn werk gedaan. 

Vooruitgangsgeloof 
Intussen, en Goudzwaard geeft het aan, was er tegelijk ook een andere 

beweging namelijk die van het vooruitgangsgeloof zelf. In dit verband is het 
goed te wijzen op die fundamentele dialectiek van het kapitalisme van het 

~!14 in h~r;_~,~~~ . ..!~~-de au~~g~l'!!.~?.?.'::~Ii.~~- Y.~!ih~i~_e,e., 
v~--~;"~.a.,~m~. ~ .. cJ;~. ~~wg~yg~9.~~Aib.J,W;,. 

Bij het teruggrijpen op de klassieken werd van Renaissance tot Verlichting 
daar altijd veel aandacht aan gegeven. In grote lijnen kan men de analyse van 
Goudzwaard onderschrijven. Intussen moest in zijn benadering wel onder
belicht blijven de geweldige .. prestatie die bij het slechten van de barrières 
juist geleverd is om demêns-vrij te maken, oorspronkelijk van heidense angsten 
en later van de vaak religieuze en door de hiërarchie der kerken gelegitimeerde 
statische en neerdrukkende samenlevingsstructuren. Die vrijmaking is, dunkt 
mij:-ü;~h ook voorwaarde voor ontplooiing en creatieve beschaving geweest. 

De slechting van de barrières ging hand in hand met de verlichting en de 
vooruitgang. Kenmerkend waren inderdaad de quasi-religieuze terminologie 
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Kapitalisme en vooruitgang 

die lang gebruikt werd en de in de 18e eeuw zo sterk doorbrekende anti
christelijke benadering, alsof die opzichzelf al vooruitgang betekende. 

Vanaf diezelfde 18e eeuw ziet men tegelijk die wonderlijke golfbeweging 
van toenemend evolutionair denken - de natuurwetten betekenden geen gelijk
blijvende, maar een zich volgens patronen ontwikkelende maatschappij - en 
daar tegenover "paradijsgericht" en daardoor vaak revolutionair denken. Men 
zou dat de cultuurfilosofische dialectiek van renaissance en verlichting kunnen 
noemen. Maar dat alles was toen al menselijke geschiedenis in de meest 
wezenlijke zin des woords geworden. 

Wanneer ik de analyse van Goudzwaard ten aanzien van de slechting van de 
barrières en het zich zetten van het moderne vooruitgangsdenken in die 
"geslechte" samenleving onderschrijf, dan moet ik tegelijk constateren dat het 
mij opvalt dat hij betrekkelijk weinig aandacht en gewicht geeft aan verklarings
gronden, opgesloten in de materiële ontwikkelingen zelf. Het hele proces van 
de monetisering van het maatschappelijk leven, de groei en bloei van de 
geldeconomie, en het daardoor op één versmalde noemer kunnen brengen van 
nuttigheden en menselijke relaties lijkt mij een factor geweest te zijn die op zijn 
minst het reeds aan de gang zijnde seculariseringsproces erg versterkt heeft. 
Datzelfde geldt in een wat latere fase voor de produktietechniek De met name 
in de 19e eeuw doorbarstende fundamenteel andere arbeidsverdeling heeft 
culturele ontwikkelingsprocessen versterkt op een ogenblik dat de krachten van 
de verlichting gemakkelijk door de daarop volgende romantiek teruggeslagen 
hadden kunnen worden, tot hetzij een doorleefd reveillisroe hetzij een gezapige 
kleinburgerlijkheid. Nu is het zo gegaan dat de inplanting van nieuwe ethische 
doeleinden, bijvoorbeeld die van de inkomensverdeling, in latere fasen van het 
kapitalisme zich zijn gaan bedienen van de systeemmogelijkheden van dat 
vooruitgangsdenken zelf. 

Modern kapitalisme 
Daarmee neem ik echter al een voorschot op de evolutie naar het moderne 

kapitalisme waar Goudzwaard een afzonderlijk deel aan wijdt. In dat tweede 
deel van zijn boek geeft Goudzwaard terecht veel aandacht aan de industriële 
revolutie en haar gevolgen. De ~~~~~.!~!f!l~!~. die zich stevig ve~'·":ia 
de .??ci.C:!~i!lge, sameg~angende ~as van äi,6~e~1~Upg, het ge~~i~ ... ~ë
r~~~chap en de voort~!,:,~2:,..,~~~!!!.~~~~-!~~~~~ is inderdaad van bijzon
dere kracht geweest. 

De sociaal zo goed voelbare en lijfelijk tastbare effecten waren overigens 
ook voor wat hun negatieve consequenties betrof niet gering. De socialistische 
tegenstoot, welke met name gestalte heeft gekregen in het marxisme, moest 
dan ook wel komen. 

Goudzwaard's analyse is sober en correct en vooral daar boeiend waar hij 
aangeeft dat ook Marx zich oriënteert <p de gidsfunctie van het voorui!S,al!&s-
ge~~-met de -~~;·chr~'de~"J;=t;h;?i?si~T~ J~7?:9?fc!füt-M'ërî''tn;;.g ~;a~~ 
toevoegen dat het anti-religieuze element Marx tot een waardige in de reeks 
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Kapitalisme en vooruitgang 

van verlichtingsfilosofieën maakt, terwijl hij de elementen van evolutionair en 
revolutionair denken in wezen wist te integreren. In moderne termen zouden 
wij moeten zeggen dat hij zijn morele verontwaardiging kanaliseerde binnen, 
wellicht zelfs ondergeschikt maakte aan een systeemmechanica van wetmatig
heden. Het is niet voor niets dat Marx zijn werk wilde opdragen aan Darwin. 
Evolutie, leidend tot systematische verandering, - ja zelfs historische breuken 
- waren nu het deïstisch systeem van natuurrecht en evenwichten, die met 
harmonie samenvielen, gaan vervangen. 

Goudzwaard attendeert er terecht op dat het marxisme niet alleen een 
socialistische tegenstoot tegen het zich inplantende kapitalisme was, maar even
zeer zelf als vanzelfsprekend uitgi(lg van ~apitalisme a~~ samenlev~.!1.$~~tructll;~r 
wa;ûiQ. E.f,[cJi.tf~:Ifi?;',~~9~?':11.lische groei en technologische ontwikkeliiJ&,.onver
korL49g,nyer,ken en in feite bepalend zijn voor het gezicht van de samenleving. 
Men proeft Goudzwaard's benadering dan ook scherp in zijn conclusie dat 
marxismeenkapitalism~ in haat en nijd levende zusters zijn, beide rechtstreekse 
~tapfu~J.!'i:ig~!î:_y~n·J:i.ët ~oç>n:tifi€~i.fi1oof:"Rèt waardevolle in die analyse 
verhult helaas één element in het marxisme wat Goudzwaard als het ware 
slech!~ ... _w .. ~et voorbijgaan noemt. Het is het element. van Marx van de 
vervree~.~~t;tg,,;,wat zich bij Marx overigens geheel beperkt tot het niet bezitten 
van de produktiemiddelen. Dit element van de vervreemding is uitermate 
belangrijk tot op de dag van vandaag toe, daarbij is overigens het accent meer 
gaan vallen op vervreemding in die zin dat men de doelen van de technische 
en organisatorische inspanningen niet kent, respectievelijk zich er absoluut niet 
in kan vinden. 

Dit veel bredere schema van democratisering, politisering of samengevat 
vermaatschappelijking is ook nu weer volop actueel. Dat is uiteraard niet alleen 
een zaak van het niet bezitten van (produktie)middelen, maar het probleem is 
er op zijn minst toch sterk door vergroot en de actuele pleidooien voor klein
schaligheid en de eigen woning zijn toch ook pogingen de afstand tussen waar 
wij mee bezig zijn en onszelf te verkleinen. 

Als Goudzwaard de ontwikkelingen van 1850 beschrijft gaat hij terecht in 
op de ondersteunende rol van de nieuwe zakelijkheid, van het e?sitivisme, van 
de k'Y~.~ig_~:ering als enige norm voo~ .wetenschapp_<:!iJke relevaritie ... Z&tat de 
maat der dingen de Inhoud wordt. In diezelfde periode wordt de mens - ik 
sprak ·al van Darwin ___:_' stëeäs meer als onzelfstandig element in de ontwik
keling meegenomen. De mens past zich wel aan, respectievelijk ontwikkelt zich 
parallel; en van daaruit wekt het dan ook geen verbazing dat de sterk vergrote 
en verzelfstandigde ondernemingen de consument via de moderne marketing
technieken als het ware gaan "internaliseren" in hun eigen continuïteitsstreven, 
gebaseerd op de vooruitgangsformule. Naarmate de onderneming meer "vrij" 
wordt gemaakt van de individuele ondernemer, wordt zij een steeds perfecter 
instrument, maar ook in haar functionaliteit steeds "geslotener", en zakelijker; 
minder dimensies, meer efficiency. 

De overheid die het bedrijfsleven eerst tolereerde werd als het ware van 
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Kapitalisme en vooruitgang 

vijand tot vriend van h_c:t -~~J;~.~~li~IE~ en de samenleving ging zich na de 
vrijmaking steeds meer richten op maximale_ o_ntploQ.iiogskaruen. 

Dat kon ook moeilijk anders toen iedereen het ging aanvaarden dat de 
succesvolheid van kapitalisme (en socialisme) gemeten ging W_2!,~eE: uitsluitend 
iiitëmiênvàn-cregröei van . het. bruto l1atic)!J,aal. produ.kt e.n de teçhnologische 
vooruitgang. Goudzwaard completeert zijn opvatting dat socialisme en libera
furne !n hoge mate op elkaar leken in hun "vo..2,~~~~.&[!1,':1;~tionaliteit" met 
de opmerking dat het ~e verd~!~~vragen _Ei~_4_e~!~c:ling,.Y~.t.!_~~~?P~~s, 
kennis en macht - die ëfëverschillen tussen socialisme en liberalisme markeren 
en niet de vrage~;'ci;~ard ën geri~hth~i-J·;~-;,~~~~arÏ::·kênnis'ëfi'maêht:· 
~_..,_.,.,.,.._....._,.,..,_, •• n"'"•·,.._·~·~'"""-'· •. ,.,..." ' .,, .··w·~·_..,,._..,,..,u,,;;.,,.,-,,,.,,:,.,1~ •• ·., ···~ • ;• ''-~ _" .. ,. ..."·• ,o,,.-,-, ~ ",..,.". 

Beoordeling hoofdlijn 
Het is indrukwekkend te zien hoe Goudzwaard in zijn tweede deel in niet 

meer dan zeventig pagina's tekst de hoofdzaken van de evolutie van het moderne 
kapitalisme beschrijft vanuit de door hem bewust gekozen invalshoek van 
kapitalisme en vooruitgang. Laat men de inhoud op zich inwerken dan kan 
men zonder de hoofdlijn van Goudzwaard in twijfel te trekken tegelijk consta
teren dat hij weinig aandacht geeft aan een e_r~lel. J2f.P,&.~s waarbij u,!L ver
schillende politi_c;~~ c;knkdchtiogen getracht werd de kapitalistische vooruitgang 
tep :dienste te gaan stell_en van de samenleving. . 

Men inoet toch zeggen dat het gezicht van het kapitalisme in een drietal 
generaties van het eind van de 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw 
grondig veranderd is. 

Het is waar dat liberalen, christendemocraten en socialisten zich in hoge mate 
conformeerden aan '"de succesformule ... van technisch-economische vooruitgang; 
tegelijk echter slaagden zij er in het zich ontwikkelend systeem te richten op 
een verbreding van de (groei)doelstellingen. Men mag de aandacht voor de 
inkomensverdeling bijvoorbeeld niet onderschatten en volledige en volwaardige 
werkgelegenheid als eigen doelstelling los van de groei is toch aanvaard; dan 
spreek ik nog niet van de hele trend naar medezeggenschap en participatie, al 
is die inderdaad zeker nog niet voltooid. Drie generaties hebben - zij het 
onderbroken door twee wereldoorlogen - hard gewerkt aan de kwalitatieve 
verbetering van "kapitalisme en vooruitgang". Voor zover dat slaagde leidde 
dat overigens meestal - tot verbazing van de revisionisten zelf - toch tot 
méér groei. 

Die generaties waren in die nieuwe taken zeker niet onsuccesvol en de 
christen-democratie heeft een vitale rol gespeeld met name waar het ging om 
de ve.r:b~_c!_.:_i~~?~ensverdeling en de groei VilJl de zgr1~ collectieve sector 
(bijvoorbeeld onderwijs) gericht op een menswaardiger samenleving. 

Dat alles raakt wellicht niet de kern van de huidige kritiek op kapitalisme en 
vooruitgang. Maar erg belangrijk ~~-~:t wel en anders waren wij misschien 
niet eens toegekomen aan de kritiek van vandaag; de kritiek op de "tegen-
vallende vooruitgang". --

7 



Kapitalisme en vooruitgang 

Te gen·vallende vooruitgang 
Die tegenvallende vooruitgang is er met name o drie terreinSJ-: Op de 

eerste plaats zijn er de P.!?.b~:_~;;~""'~~"'~:L~Y.s~~~~-Z.~J:, Het meest bekend is 
daarbij het wer~~!~.~flf\.~ii{~p,r,ggleem dat zich in de dertiger jaren zo over
duidelijk demonstreerde. Daarvoor gaf Keynes toen een systematische oplossing 
aan. Diezelfde problematiek begint zich nu echter weer hardnekkig, zij het in 
een andere gedaante, te vertonen. Daar is bij gekomen de kennelijk zeer 
moeilijkebeheersbaarheid van de geldontwaarding. Goudzwaard wijst er terecht 
opd.'at hët"EPifá:listische vooruÜgang~systeem nog steeds met deze vraagstukken 
worstelt. Daar is bij gekomen dat de traditionele oplossing voor deze vraag
stukken, nl. de groeibevordering (als de fietser maar rijdt, dan blijft hij wel in 
evenwicht) nu minder geloofwaardig is. Veel problemen zijn als het ware 
vooruitgangs-resistent geworden. Je lost ze niet meer met groei op. 

Een tweede veld van zorg op het punt van de tegenvallende vooruitgang 

is het 1!!3$.~~-~~-c!:...~PL~!l.& van de uilt~~~~~L.Y~!l P:~~~~lii,ke hulp
b~-~;'len en de VÇ,[St()rin.gva(lvitale ecolRgjs_çhe systemen. Goudzwaard is hier 
bepaald pessimistisch over de beschikbaarheid van werkelijk toereikende bij
sturingsmogelijkheden en komt met name tot de conclusie dat niet de milieu
technieken e.d. alleen de oplossing kunnen brengen maar dat "beslissend is de 
vraag of wij zelf wel aan onze menselijke maat - die van het rentmeesterschap 
van de ons toevertrouwde aarde - zijn toegekomen. In die context is Goud
zwaard ook weinig enthousiast over de Club van Rome-aanpak die teveel 
verengd is tot een zuivere overlevings-ethiek met het risico dat er systeem
oplossingen uitkomen die in wezen conformistisch zijn en onze samenleving 
misschien wel laten "overleven" maar in ieder geval niet vermenselijken. 

Het derde probleemveld waar de tegenvallende vooruitgang zich demonstreert 
is dat van .ruun.,e~. ~!f. Dat is het meest ernstige verschijnsel. Is de mens zelf 
- zijn wij geen slaaf geworden va!l onze eigen vooruitgang?; mensen aange
past aan de mogeiijkb'e'"a~n ëiîwèfmaHgllëd:en ;àO."'dë''sociaàl~economische voor
uitgang. Heeft de verlichting en vrijmaking van traditionele waarden en 
structuren, heeft het meer aan macht en koopkracht niet geleid tot een nieuwe 
vorm van machteloosheid en overgeleverd zijn aan de nieuwe god van het 
vooruitgangsgeloof? 

Dat vooruitgangsgeloof heeft eerder onder kritiek gelegen ma11:~ .steeds meer. 
werd er een r!!.~~~-È!:~!i_s~~nde brug g~~lagen tussen het p~rsoonlijkhei~~id~~" 
(de ontplooiing van de individuele, vrije mens) .s~egi.jds, en ~Rfili~~;. 
!de;~!.~ ~de optimale inrichting en benutting van de natuur) anderzijds; maar 

Zat dat nu nog wel lukken? Is het existentialisme met wat daarop gevolgd is 
niet ten principale de constatering dat persoonlijkheidsideaal en beheersings-
ideaal op elkaar stukgek;pen zijn"?'" · · ····--·· · · , .. 

Goudzwaard ·werkt dit thema, wat een realiteit is geworden voor deze 
welvaartsgeneratie boeiend uit. Met name waar hij stelt dat onz,c;;"til~~J~~tç_9ing 
steeds ~eer gekenmerkt . wordt door meer en m_eer og:~ga,p;g met ,.g(),ederen en 
steeds minder door een echt persoonlijke omgang met mensen. Er is steeds 
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Kapitalisme en vooruitgang 

meer een wegwijken van blijvende persoonlijke verhoudingen met de mede
m;ns ach_~er onze vlu~hti~~l11si~~ en zelfs_ gehaaste -verh()udingen tot _de 
dmgen. -·· 
- .. Ik zou daar aan toe kunnen voegen, het welzijn van de mensen is ons wel 
een zorg, maar die zorg is zo geobjectiveerd en gereduceerd tot een maat
schappij die voor zijn mensen zorgt krachtens de daarvoor beschikbare systemen 
dat de mede-menselijkheid steeds minder herkenbaar aanwezig is en bepalend 
voor ons eigen gedrag. 

De kwetsbaarheid van de mens brengt Goudzwaard ook tot uitdrukking 
in paragrafen over de sport en de sexualiteit. Ik meen dat hij daar - met 
name bij de sport - doorslaat; het professionele karakter lijkt mij daar in 
verhouding tot de spel- en echte ontspanningselementen voor zovelen in wezen 
een marginaal verschijnsel. 

Toch is de totaliteit van dit hoofdstuk indrukwekkend in zijn boodschap 
dat ons systeem nu toch wel erg lijkt op een voortjagende trein die men kan 
berijden (in één richting) maar niet kan stoppen. 

Goudzwaard laat zijn betoog hier uitmonden in de_ verschillende reacties 
di~ er zijn op deze "tegenvallende" vooruitgang. Hfj"'W"ij~t'~"f'S'tromÎngêit'äie 
gekenmerkt. worden door 9-e . anft voor, ~:sp;- ~~~~zin tegen het systeem. 
Anderen menen dat de zaak we opgelost wordt doç~~at ck .mem .. ..zkh .zal 
aanpassen. Sommigen zoeken het in een al~en protest, weer anderen in een 
rev'is.i_onisme. Dat alles tezamen moet toch wel tot een gespleten gedrag leiden. 
De kritiek, het "tegen-zijn" of het zich zeer onzeker voelen, is echter zo 
fundamenteel dat men inderdaad kan zeggen dat de hui~e crisis _ iJ?- het 
ka,r.italisme een cultuurcrisis inhoudt. -··~"'"""'- ""''''""""""""""-~""""
.... ~iîèfzw'aà.rct"is"êt 'd'è'1ïia11"'ffiëf'1'iaar om te volstaan met die constatering 
en de daaraan voorafgaande analyse. Waar hij in de eerste drie delen aangegeven 
heeft hoe de schijnbaar steeds grotere vrijheid van de mens en de samenleving 
gebouwd op het vooruitgangsgeloof uiteindelijk dreigt schipbreuk te lijden, 
tracht hij in het vierde en laatste hoofdstuk aanzetten tot een verbetering te 
geven. 

Hij noemt het veelbetekenend "Om de ontsluiting van de samenleving". 
In de titel ligt al opgesloten waar Goudzwaard de kern van de oplossing ziet 
liggen. Hij meent dat in feite onze samenleving een gesloten karakter heeft 
gekregen. Met Marcuse zou men kunnen zeggen: ééndimensionaal is geworden. 

Het karakteristi;;k:~'van die gesloten samenlevi~g i~ dat zij als geheel en in 
haar onderdelen zo exclusief gevangen is in de oriëntatie op de technisch
economische vooruitgang dat zij door die functionele stroomlijning als het ware 
"afgeplat" is. Datzelfde vraagstuk is, zij het in andere bewoordingen, met 
andere analyses door andere schrijvers behandeld. Goudzwaard bespreekt het 
ook bondig maar vaak met rake typeringen. 

Reacties op gesloten samenleving 
Als mogelijke reactie op deze te gesloten samenleving noemt hij allereerst de 
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~rzetsbmJding, waarvoor hij Marcuse karakteristiek acht. De maatschappij
beschrijvingen van Marcuse zijn" mëferdaad een aanklacht tegen de huidige 
sociaal-economische ordening. De protesthouding - de Grote weigering -
waartoe Marcuse oproept acht Goudzwaard echter weinig zinvol. Hoewel 
Goudzwaard Marcuse serieus behandelt vindt hij hem toch typisch een techno
logie gelovige, met name daar waar Marcuse stelt dat de technologie, de 
automatisering, als het ware eerst voltooid moet zijn voordat de mens, de 
samenleving, weer echt vrij, tweedimensionaal, kan worden. Marcuse schaart 
zich met deze stelling dat de techniek de basis vormt voor alle menselijke 
vrijheid tegelijk in het fundamentele Marxisme. Hij blijft echter evenzeer 
gevangen in wisselspel tussen het humanistisch persoonlijkheids- en beheersings
ideaal. 

Aandacht geeft Goudzwaard aan een ander alternatief. Hij behandelt Roszl!k, 
Reich en Thom son. als de vertegenwoordigers van de tegencultuur. Terecht 
ac t ij .it a ternaÜ~f - ons zo bekend uit onder meer d<;.,.lj2~if.;:~ltuur -:
geen echte oplossing. Hij constateert dat wezenlijk menselijke wa~als 
lo1~liteit, re_~?t, ethie,~ en barm?artigheid op deze wijze niet werkelijk meer 
betekenisvol zullen Zijn in de menselijke samenleving. De oplossing van de 
tegencultuur is te fragmentarisch, te incidenteel om werkelijk succesvol te 
kunnen zijn. In dit verband bezigt hij de terminologie van Reich waar deze 
het heeft over het wegvluchten "for a while". 

Zo geformuleerd lijkt de vluchthouding inderdaad weinig bij te dragen. 
Hier maak ik echter wel een kanttekening bij de analyse van Goudzwaard. 
Niet omdat ik de fundamentele oplossing (zo die er al is) van de "tegen
cultuur" verwacht, wel omdat zij mijns inziens toch een bijdrage kan leveren. 
Onmiskenbaar zullen immers steeds grotere groepen van mensen althans een 
deel van hun tijd, met een deel van hun interesse en vermogen tot contacten 
met natuur en medemens wegvluchten uit de "geplastificeerde" wereld. Dat 
wordt niet alleen veroorzaakt door vlucht, maar ook door een behoefte aan 
"bijtanken aan frisse lucht". Maar dat heeft dan denk ik ook een betekenis in 
zichzelf en iets daarvan zal toch mee gedragen worden in de traditionele werk
en consumptiepatronen. Zodra en in de mate waarin het vervalt tot "escapism" 
of het alleen maar een nieuw soort verveling is, hebben wij er weinig aan, 
dat ben ik met Goudzwaard eens. 

Een derde stroming, naast de verzetshouding en de hoop op tegencultuur 
is de keuze voor revision~ Daar staat iemand als Galbraith model voor; 
hij heeft inderda~~onder talent de noodzaak aangereven nieuwe doelen 
en richtingen in te bouwen in onze samenleving. Daar zit veel waardevols in; 
volledig begrijpelijk is echter Goudzwaarcis beduchtheid dat dit alles, al deze 
progressieve verbeteringen snel verworden tot immanente processen binnen een 
even gesloten samenleving. 

Ten slotte is er de benadering van mensen als Gabor die de spanningen 
tussen de mens en het maatschappelijk systeem van vooruitgang wel degelijk 
signaleren, maar menen dat de oplossing gelegen is in een verdere aanp33Sing 

~..:::.::_,. .,-"'':.~::r..;.,.,,c~""."'·'~-;' 
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Kapitalisme en vooruitgang 

van de mens. In wezen is dit een consequente houding van het humanistische 
bëheérsings- en wetenschapsideaaL 

Ontsluiting 
Naast deze naar zijn oordeel doodlopende analyses komt Goudzwaard tot -· de constatering dat de uitweg uit de gesloten samenleving inderdaad een 

moeilijke zaak is. Hij komt dan zelf tot de !,llet~od;"~,.:-9~~~". 
Die ontsluiting geeft aan dat leven en samenleven weer een zin en een waarde 
krijgen buiten de dienst aan de vooruitgang om. Zo kunnen recht en ethiek 
weer hun oorspronkelijke gelding krijgen. Want alhoewel Goudzwaard in onze 
samenleving wel degelijk de diepgewortelde overtuigingen van rechtvaardigheid 
en barmhartigheid, respect voor de menselijke persoon en achting voor de 
democratische bestuursvorm ziet, vr_~_:~t._!ûL"!2~È-Aa~.~~~t ~n .ethiek nu vaak 
omgebogen zijn tot vooruitgang dienende normen. De gesloten samenleving 
màèi:" weer geopend worden zodat mensen hun eigen verantwoordelijkheid 
kunnen ontplooien en de aanpassingsdruk die het systeem op de mens uitoefent 
vermindert . 

Typerend is dan de taakstellende formulering die Goudzwaard gebruikt dat 
"het leven van vandaag. weer zijn . eigen zin heeft die ni~ opgaat in wat yoor 
mot én~- nód.l .. ü''. Deze formulering .staàt tegenover een doelmatigheids
ena ering die zich steeds sterker genesteld heeft. 
Duidelijker nog blijkt de eigen benadering van Goudzwaard uit de methode 

die hij aanbeveelt om tot de ontsluiting, tot de vrijmaking te komen. Hij meent 
dat daarvoor terugkeer van bepaalde barrières nodig is. Als KVP' er kan men 
hier slechts de AR politicus of de vertolker van de reformatie in herkennen. 
Onder de terugkeer van de barrière van kerk en hemel rangschikt hij de 
noodzaak economie en techniek weer te onderwerpen aan inhoudelijke normen, 
gericht op een nieuw samenlevingsperspectief. 

Typisch is dan dat Goudzwaard geen nieuwe doeleinden formuleert maar 
in wezen ui!.is. ... ~.~~-~!t.~E?t·va:n"nó1mênn't"':Xnten"'z<rran men voorkomen 
zich te verstlkfêrî~1n'd"o;rt-'r~·''~'ft'1Je''ü2fuiering moet immers het karakter 
hebben van directe reactie, het karakter van een levend antwoord aan God en 
medemens. Dë"órganisatie, de macht, moet de"'gêr~Chtig'hcid-'di~ne~ ·~~ pas 
Jàii.bêreikt zij ti'äär'ërëätü"{îciljkè.zin. Goudzwaard meent dat onze "tunnel
samenleving" juist bestaat door dat systematisch weigeren of ontkennen van 
de noodzaak tot antwoord geven met economie en techniek. 

Toch. is dat wezenlijk. De. economie zal zich moeten ontwikkelen in de 
richti~e _v-an d_e eerbi~c:ligini van het ~daat van. !J,et . rentmeesterschap; dat 
liáuèH in het zor~~~S:~. voor -~eze werel4 als h~_,&9~9.. ya~~ç:~g Ander. De 
t;;hEje~ ~al .,.,~~ ll19~~~n, ()n~ikkelen in de richtin~t van normen op het vlak 
v.!~,~e"c.r:~tiviteit e~ ~e on~~[li~~;,}~~~;é\Y~fl.~_ning. Pas als de ec~_mi~, naast 
haar ~1èriende functie m de zm van liet rentmeesterschap, weer sociaal bmdend 
is en arbeid weer een creatieve sociale werkzaamhddis, is wezeriti}tte ver~etering 
te verw~~·o~~tb~t~k~~t~~i~t i; de ~erstê'pfiats een ~ieuw samenlevingsdoel 
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Kapitalisme en vooruitgang 

maar veeleer een gUfar:!J!l;!,!.,t;.c/.Jzfr.rpectief, waarbij de normering in feite is het 
antwoorden aan God en medemens. 

Het komt mij voor dat wij hier bij de kern van Goudzwaarcis boek aange
komen zijn. Terecht constateert Goudzwaard dat het alleen maar fixeren van 
een nieuw samenlevingsdoel ons al snel in de valkuil van een nieuwe ideologie 
laat vallen. Goudzwaard meent dat de mens vrijer gericht op God en de 
medemens kan worden door de stijl en wijze waarop hij probeert alledag 
antwoord te geven. Slechts zo kan men heenbreken door de tunnel van de 
gesloten samenleving. 

Wezenlijk daarvoor is de noodzakelijke doorbreking van de materialistische 
geluksopvatting in de zin van een zo snel mogelijke groei van inkomen, 
welstand en comfort. Die voorwaarde lijkt mij inderdaad wezenlijk. Daarnaast 
schat ik, zal de openheid bevorderd kunnen worden als de mens en de 
samenleving weer betere "antennes" krijgen, gericht op de medemens en wat 
voor mensen werkelijk belangrijk is. 

Doorbreking van de materialisti~che_gel~sg.ey~~~ing. ~~ ·~~!?:tt;.~t:J,~§::.,geric.ht 
0~~~~l~~i~~h~~~ ~~~;à~~::~~Îij·~~g~~f~~~it 0:ft~!~~tf~~ is tevens 
een zich gewonnen geven aan de doorwerking van de, de samenleving ver
nieuwende, Geest van het Evangelie. Als men dit zo leest zou men wellicht 
vrezen dat Goudzwaard zich verliest in een christelijk utopisme. Dat doet hij 
in wezen niet; hij getroost zich nauwgezet de moeite om vanuit deze invalshoek 
onze samenleving op de snijtafel te leggen en vanuit die analyse concrete 
wegen tot verbetering aan te geven. Belangrijk is daarbij zijn constatering dat 
.!~1 _;!hi,e~~~.T!?l:~~~ Js, of alle;:n v~. een omweg tot stand komt. 
Als men van een mens, een gezm, een onderneming verwacht dat men alleen 
zijn eigen belang respectievelijk zijn functionele opgave nastreeft moeten verder
reikende ethische belangen langs een omweg gewaarborgd worden. Het is niet 
goed voor de mens dat hij als burger, als werknemer, als consument steeds in 
andere zin geroepen is zichzelf te verantwoorden. Dez~.JJ~~~~ti~~"?l'SPlitsing" 
rebelleert . te~ en elk appèl dat op .. de rechtstreekse. yeJ;!I,P,t,w.Qordelijkheid voor 
an'd~ren" gedaan wordt. Goudz~aarl me~nt dat de echte verantwoordelijkheid 
bijv. in ondernemingen teruggeplaatst moet worden. Daarvoor moet dan wel 
ruimte, in economische zin, aanwezig zijn. 

Kanttekening 
De richting van Goudzwaarcis analyse en opmerkingen is hier juist. Toch 

kan te veel een zwart-wit beeld opgeroepen worden. De onderneming van nu 
heeft, schat ik, nog steeds met drie soorten normen te maken: 

- De van buiten met name door de overheid opgelegde normen (de omweg
ethiek, zoals Goudzwaard dat noemt); 
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- Ethische normen, algemeen maatschappelijk aanvaard en vaak zo vanzelf
sprekend, dat zij niet eens geëxpliciteerd worden; daarom zijn zij echter 
niet minder reëel aanwezig, al behoeven zij dan ook geen wetgeving; 
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t Functionele ethische normen, daar waar de onderneming anticipeert op 
de toekomst, of het oordeel van de samenleving zwaar laat wegen, menend 

~- dat dit op langere termijn ook haar eigen belang is. 
n Naar ik vrees zijn inderdaad de hier als tweede categorie aangeduide normen 
e met de opkomst van de omwegethiek afgenomen; de functionele ethische 
Ie normen zijn echter groeiende en wij mogen ze niet te gemakkelijk gering-
.g schatten. 
le Dat alles neemt niet weg dat terugval resp. blijven staan bij een perspectief-

loze functionaliteit een groot risico is. Daarom is de door Goudzwaard bepleite 
1e dimensie van de ontsluiting, welke de overheid niet kan afdwingen, hoogstens 
n, kan bevorderen, wel degelijk belangrijk. Dat vereist inderdaad een zorg, een 
1st gevoeligheid, antennes en inzet voor wat menselijk echt belangrijk is; een 
:ie gerichtheid ook op de Ander. 
•at 

Gesloten driehoek 
:.ht Naast de analyse van de gecompartimenteerde ethiek wijdt Goudzwaard een 

beschouwing aan de gesloten driehoek of zoals hij het noemt de trechterwerking 
:ns waaraan de wetenschappelijke ontwikkeling, de economie en de techniek zich in 
er- een slafelijke functionaliteit ten gunste van een steeds sterker gereduceerd 
:ht vooruitgangsmechanisme hebben onderworpen. 
hij Juist de "gelijkschakeling" van deze voor de ontwikkeling van onze cultuur 
>ek en samenleving zo belangrijke gebieden is erg bepalend geweest voor de 
ete successen en het falen van onze huidige samenleving. De wetenschappelijke 
dat ontwikkeling is inderdaad via het positivisme en de versmalling tot de utilita-
mt. ristische gelukshorizon voor een deel gaan "opdrogen" voor wat betreft haar 
een oorspronkelijke taak van verheldering. 
ler- De..s.~vilegieerde en ongetoetste positie van een techniek, die het zicht is 
liet gaan verlie~~n op de wisseiwêrking tussen mens en techniek, moet inderdaad 
; m omgebogen worden naar een de natuur respecterende en tegelijk sociaal ver-
1g" bindende techniek. Zij moet meer inspelen op eigen menselijke creativiteit en 
oor met anderen te dragen verantwoordelijkheid; dat betekent tegelijk een zich 
teid wat losmaken van het commerciële rendement alleen. 
wel In .. ctJ:êëöiiömi~··-;~'lîi~~~~Î~~~i}!~~.'.i~~-?Ë~~if~~~~çg,l,lQmi~ .. ~n .. t~!ttmee~ter-

e~.~~-~L~t.~~"-~O.~,m?$~~1.}. ~9men. Bij het welvaartspeil dat wij nu 
bereikt hebben zullen begrippen als "voldoende" en "/$.ffnoeg" in de plaats 
moeten komen van "ste~ds meer". Dan kan weer meer voorop komen te staan 

'och de zorg voor al wat leeft, mensen maar ook planten en dieren, en daardoor 
. nu kan de aandacht voor de echte menselijke waardigheid groeien. 

Goudzwaard ontplooit hier - al stoot men soms op utopisch of dicht tegen 
veg- het elitair denken aanliggende formuleringen - een boeiende, goed samen

hangende, visie over de noodzakelijke doorbraak van de utilitaristische geluks-
~elf- horizon; deze kan overigens pas slagen als wij onze eigen gelukshorizon 
hter doorbreken. Dat betekenteen ander zicht op. onze welvaart. 

Goudzwaard toont zich bekwaam econoom als. hi) . dit proces vertaalt in de 
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noodzaak van een g,roeiende disutility van de marginale consum,etie. Die heeft 
hif~odig-~;hcl-,,g~~~~g·~;·'h~rd~fê'ffiatêèrÇ'ffiaái-üok··~~·ci~·~ndernemingen, 
om de economie de ruimte te laten voor "openingen". 

Alleen wanneer er de bereidheid is economische middelen af te zonderen 
voor belangrijker zaken dan de groei van produktie en consumptie is er een 
mogelijkheid de trechters van economie en techniek uit elkaar te schuiven. 
Het complement van de disutility van marginale consumptie is Goudzwaard's 
visie op de noodza.~_ van de utility van arbeid; van arbeid dan wel te verstaan, 
die weer zin ~~I~b'Z-;;ffh.ee1't. 'Hèt kömt mij voor dat op.wëg naar de zinvolle 
arbeid de vermindering van de vervreemding resp. de vergroting van de 
zingeving een grote rol speelt. 

Structuurnota 
Daar zijn wij erg dicht bij het streven van de vermaatschappelijking van de 

Structuurnota. Beschreef ik daar de voor Goudzwaard wellicht hedonistische 
respectievelijk eng humanistisch klinkende noodzaak tot vermindering van de 
vervreemding, Goudzwaard graaft dieper, mikt hoger door het antwoord geven 
aan God en medemens centraal te stellen. De suggesties en modaliteiten die hij 
daarvoor sçhetst zijn evenzovele kansen die hij wil scheppen om weer echte 
verantwoordelijkheid te kunnen dragen en te beleven. 

Het zou hier te ver voeren de diverse voorbeelden te bespreken en te waarderen. 
Temeer daar ik vermoed dat bij Goudzwaard centraal staat de overtuiging dat 
de ontsluiting niet zozeer een planmatig proces is, maar over een breed front 
aangepakt moet worden; ook in het klein; vergelijk bijv. bepaalde elementen 
van sjaloom, van levensgeluk in de eigen leef- en werksituatie. 

Die opvatting verdient steun. Het was ook daarom dat ik bepaalde elementen 
van de zogenaamde tegencultuur in een zinvolle verbinding met de ontsluiting 
in de zin van Goudzwaard zie samenwerken. Beide veronderstellen de luiste
rende, de dienende en de respecterende mens. Bij dat alles gaat het om de 
heroriëntatie 'van onze westerse.'gelukshorizon. 

Is de grondoorzaak van de hedendaagse crisis van het werken niet, dat wij 
diep in ons hart weten dat onze eigen goden in de zin van materiële geluk
makers ons verraden hebben, en dat wij tegelijkertijd nog steeds niet los van 
hen zijn? Dat vergt dus een ~kering_v:_~f.l. c}u-istenen en niet-christenen in de 
zin .. V:~11 !en gezamenlijke levensontsluiting naar de Enige die ons van alle 
afgoden bevrijden kan, wantHij is de zin en de einder van ook de westerse 
beschavingsgeschiedenis. Zo komt men geleidelijk ademloos lezend tot het eind 
van Goudzwaard's boek. Hier is een typisch eigentijds boek; zeker niet alleen 
belerend, maar ook uitnodigend het mee te gaan maken. 

Teilhard du Chardin 
Deze beschouwende beschrijving afsluitend wil ik nog een drietal gedachten 

aandragen: 
1. Wanneer men Teilhard du Chardin bestudeerd heeft en dat legt naast 

14 



eft 
en, 

ren 
een 
·en. 
rd's 
Lan, 
alle 

de 

1 de 
sche 
1 de 
even 
e hij 
~eh te 

eren. 
~dat 
front 
enten 

enten 
1iting 
ui ste
m de 

Lt wij 
~eluk-
s van 
in de 
1 alle 
$terse 
t eind 
alleen 

l.Chten 

naast 

Kapitalisme en vooruitgang 

Goudswaards "beleving" wordt men getroffen door het feit dat Teilhard 
echt gelijk heeft als hij de reële geschiedenis met de begrippen alfa en 
omega zo beschrijft dat de toenemende bewustwording van de mensen 
en de daarmee potentieel hogere normen steeds zodanig in structuren 
vastgelegd worden dat de kansen voor ontmenselijking, ontwaarding 
evenzeer in de tijd toenemen. 
Het christelijk antwoord daarop is dan steeds die dubbele boodschap: 
van onthechting en tegelijk het vernieuwen en vermenselijken van die
zelfde structuren. Ik denk dat Goudzwaard met hetzelfde bezig geweest 
is in zijn boek, zij het dat hij middels de "ontsluiting" poogt het nu al 
te aardse meer te "doordesemen" met de heilsboodschap, terwijl naar ik 
denk even wezenlijk de permanente spanningsverhouding zal blijken te 
zijn. Met die onrust zullen wij moeten leven en verliezen wij die onrust, 
soms zelfs existentiële angst, dan worden wij tussen het zich richten 
op Hem die staat aan het einde der tijden en het nu inrichten van deze 
wereld middels structuren die steeds weer dreigen te verstarren en zo 
tot onvrijheid leiden, slaaf en heiden en "verwordt" onze samenleving. 
Voor die opgave zijn wij in de geschiedenis meer gesteld, maar met het 
groeien van welvaart en systeem-perfectionisme is inderdaad de verleiding 
toegenomen te berusten in het comfort. 

2. Mijn tweede kanttekening is dat in Goudzwaards boek wat onderbelicht 
blijft de dimensie van de derde wereld. Zowel in het analytisch ge
deelte handelend over het tot wasdom komen van het kapitalisme, als 
in de problemen van vandaag zou dat iets meer accent hebben mogen 
krijgen. Naast de ontsluiting van het sociaal-economisch technisch systeem 
in onze eigen samenleving meen ik dat de heroriëntatie gericht op de 
noden van de derde wereld een van onze eerste opgaven is. Anders 
gezegd, als wij zondig zijn - en dat zijn wij - dan is dat in niet geringe 
mate opgesloten in ons tekortschieten ten opzichte van de derde wereld. 
Onze machteloosheid op dat vlak mag geen excuus zijn. 
Ook dat vraagt ontsluiting. 

3. Tenslotte nog dit. Goudzwaards boek is naar mijn oordeel eerder actueel 
dan profetisch. Anders gezegd de toekomst is reeds begonnen; men leze 
er eens op na "5 jaar voor kwaliteit van de industriebonden" maar ook 
de brochure die jong management van het NCW enige tijd terug publi
ceerde. Beleidsaccenten in de richting van een stabilisatie van de wel
vaart, zij het van nog boven een bepaald inkomensniveau zijn er wel 
degelijk. De zorg voor het milieu en "al wat is en leeft", de rent
meestereconomie, begint langzaam maar zeker gestalte te krijgen. De 
nieuwe levensstijl klinkt nu nog erg elitair, maar zij begint invloed te 
krijgen. Dezelfde jongere generatie die dreigt te verslaven aan (te) 
grote welvaart kiest in het algemeen voor andere waarden, en een 
andere stijl; kortom er is volop beweging, zij het dat er nog maar weinig 
geoogst kan worden. Zelf vind ik het al heel wat als ik in een gehoor 
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van economen niet meer weersproken word als ik zeg "dat de mtm
malisering van de vervreemding belangrijker is dan de maximalisering 
van de groei". 

Evenzo constateer ik dat bij alle aandacht die ik in de Structuurnota aan de 
vermaatschappelijking gaf in feite nog het meeste kritiek ontving omdat ik de 
groei als uitdrukking en voorwaarde voor de continuïteit van ondernemingen 
en collectieve voorzieningen positief bejegende. Neen, de rompstand van de 
maatschappij lijkt zich werkelijk te veranderen. 

De begrippen rentmeesterschap, onderhoudseconomie en kleinschaligheid 
zo eigen aan het christendemocratische denken worden nu al door socialisten 
en liberalen overgenomen, zoals dat eerder gebeurde met het begrip solidariteit. 
De toekomst is al begonnen en naar ik hoop zal Goudzwaard zijn lezers nieuwe 
impulsen hebben gegeven. 

CDA-program 
Wanneer men als minister het boeiende boek van Goudzwaard op zich in 

laat werken heeft men enige moeite met de operationele betekenis ondanks de 
heldere analyse en concrete suggesties tot verbetering: tegelijk echter wordt 
men getroffen door de stimulerende authenticiteit. Als politicus ontkomt men 
er tegelijk niet aan achter Goudzwaards boek het christen·democratisch pro
gramma te zien. Die mag men zeker niet zonder meer op elkaar leggen. 

Het boek heeft uiteraard een andere achtergrond en opzet en dient een ander 
doel. Toch is er een duidelijk verband aanwezig en dat moet Goudzwaard 
plezier doen. 

Hopelijk zal juist die typisch Goudzwaard-dimensie in het CDA programma 
door velen tot realiteit gebracht worden; bescheiden maar wel met vasthoudend
heid; in de stijl van Goudzwaard. 
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VISITATIE VAN EEN VISIE 

door 

A. Borstlap 

Inleiding 
Jaren geleden bepleitte dr. M. Ruppert in 'De Gids', het orgaan van het 

CNV, de wenselijkheid, zo niet de noodzaak, van een fusie tussen NKV en 
CNV. De schrijver, van der jeugd af aan begiftigd met een zesde zintuig 
voor de ontwikkelingen in kerk, staat en maatschappij, meende dat het op
treden van Johannes XXIII aan RK zijde en van mensen als Berkhoffen Visser 
't Hooft in de Wereldraad van Kerken, de weg had gebaand voor o.m. 
het tot stand brengen van één algemene christelijke vakbeweging in Neder
land. De samenvoeging van de twee confessionele vakcentrales - beide lid 
van het toenmalige Internationale Christelijke Vakverbond, zou hen tevens 
een meerderheidspositie binnen het geheel van de nederlandse vakbeweging 
bezorgd hebben - en dat was dan mooi meegenomen. 

Die hereniging zou dan bovendien herstellen wat in den beginne was: het 
CNV was in 1909 gestart als een 'inter-confessionele' vakbeweging met o.a. 
een sterke RK mijnwerkersbond in Limburg en een overwegend RK textiel
arbeidersbond in Twente en Noord-Brabant. De voortzetting van dit samen
wonen werd in 1912 gestuit door een bisschoppelijk mandement en sindsdien 
opereerden NKV en CNV als twee afzonderlijke vakverbonden, vaak in 
broederlijke eensgezindheid, maar ook wel met beiderzijds huivering voor een 
al te sterke verbondenheid. 

Dat artikel in 'De Gids' werd de oud-voorzitter van het CNV niet in dank 
afgenomen. Ook niet door het toenmalige bestuur van het vakverbond. Dat 
bestuur vreesde dat de samenwerking tussen de drie vakcentrales - NVV, 
NKV en CNV - ernstig zou worden verstoord door een fusie van de twee 
confessionele organisaties. Zo'n fusie zou polariserend werken en niet in het 
belang zijn van de werknemers. 

We zijn nu ongeveer tien jaar verder en Ruppert's voorstel is volstrekt kans
loos gebleken, althans voor wat de werknemersvakbeweging en de organisaties 
voor de landbouw en voor het midden- en kleinbedrijf betreft. Zijn suggestie 
is wel opgevolgd door de werkgevers: de christelijke werkgevers van beiderlei 
confessie vormden één organisatie. De RK middenstanders fuseerden met de 
algemene organisatie voor het midden- en kleinbedrijf en het NKV zit nu 
samen met het NVV in de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), die 
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geen officiële samenwerking met het CNV meer gedoogt. De agrarische sector 
handhaaft onverdroten de driedeling: RK, prot. chr. en 'algemeen'. 

In de politiek staat het CDA in de startblokken: een samenwerking -bijna 
een samenvoeging- van KVP, ARP en CRU, waarbij vergeleken de coalitie 
van Kuyper en Schaepman niet veel meer voorstelde dan een los-vaste ver
kering. En kerkelijk is er weliswaar duidelijk groei waarneembaar in het samen
spreken en samen optreden van de grote reformatorische kerken en de katho
lieke kerk, maar het 'samen-op-weg' is nog slechts een 'samen-stapje-voor-stapje
op-weg'. En soms zelfs een stap terug. 

Naast kerk, staat en maatschappij - de oude drieslag van Vonkenberg -
moet nu ook de cultuur genoemd worden. Ook daar is er van een samengaan 
van RK en reformatorische christenen nauwelijks sprake. NCRV en KRO 
onderhouden weliswaar hartelijke betrekkingen, maar een fusie blijft voorlopig 
achter de horizon. Stel je voor, met de EO op je hielen! 

En de relaties tussen de Vrije Universiteit en de Katholieke Universiteit in 
Nijmegen onderscheiden zich niet van de relaties tussen deze twee en de 
andere universiteiten in ons land. Eigenlijk geldt dat voor het hele terrein van 
het confessionele onderwijs; zo goed als het gescheiden voortbestaan van 
reformatorische en RK organisaties werkelijkheid is op de gebieden van de 
gezondheidszorg, het welzijn en het maatschappelijk werk. 

Abraham Kuyper gewaagde van het 'stoelen op dezelfde wortel des geloofs'. 
Het gehele terrein van het georganiseerde christendom overziende constateren 
wij dat aan deze wortel wel zeer onderscheiden takken zijn ontsproten: een 
volledig samengaan bij de werkgevers-organisaties, een samengaan in embryo 
bij de politieke partijen, een antithetische opstelling in de vakbewegingvan werk· 
nemers en middenstanders en een naast elkaar, maar duidelijk gescheiden, 
optreden in de kerkelijke wereld, de agrarische sector en op het terrein van 
onderwijs en cultuur. 

Om eerlijk en volledig te zijn: bovenstaande conclusie is geldig voor de ver· 1 

houdingen op het nationale vlak, maar plaatselijk en regionaal signaleren wij 1 

afwijkingen, die de mogelijkheden van nauwere banden a.h.w. vóórleven. Dat 
deze afwijkingen - kerkelijk en politiek - met name voorkomen in nieuwe 
bevolkingscentra, bewijst wel dat de traditie van het gescheiden actie voeren 
doet aarzelen een huwelijk tussen rooms-katholieke en christelijke organisaties 
te sluiten. Naast de kracht van deze traditie- o.i. een gezond conservatisme
speelt ongetwijfeld ook een rol de vrees dat zo'n huwelijk zal leiden tot de 
uittocht van een groep 'pand-bewaarders' naar splintergroepen. 

Deze schildering van de veelkleurige staalkaart van het christelijk-georgani· 
seerde Nederland is onmisbaar voor een in deze tijd passende beoordeling van 
het in 1975 gepubliceerde ontwerp voor een visieprogram dat het Nederland! 
Katholiek Vakverbond onder de titel 'Een visie ter visie'. Dat ontwerp-prograrr 
joeg al meteen twee vooraanstaande KVP-ers op de barricaden en in het ge ' 
weer, te weten fractievoorzitter Frans Andriessen en partij-voorzitter Wim Ver l 
geer. Het heeft derhalve duidelijk politieke, c.q. partij-politieke consequentie 1 
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Visitatie van een visie 

en dat rechtvaardigt een beschouwing over dit ontwerp-program in ons blad. 

Een visie ter visie 

Een correcte beoordeling vraagt eerst een zo objectief mogelijke weergave van 
de inhoud van het visie-program en met name van de achtergronden van waaruit 
het werk geschreven. Een poging volgt onderstaand. 

Het program begint met een stuk proza dat, op de manier van Huub Ooster
huis, tot dichtregels is verhakt. Het motto luidt: Het gaat ons om de mens. 
Kenmerkende woorden voor onze beoordeling zijn in dit proza-gedicht: 

In het verleden waren wij een onderdeel 
van een Katholieke emancipatiebeweging. 
Een proces dat 
nu zover voltooid is, 
dat het niet meer hoeft te gelden 
als organisatie-beginsel. 
De zelfstandigheid in onze beweging 
willen we niet zien 
als een voortzetting van de verzuiling in Nederland, 
maar we blijven menen 
dat er ook voor velen van ons inspiratie te vinden is 
in de visie die gegeven is 
op de mens en zijn samenleven 
vanuit die geloofsgemeenschap 
die zijn centrum en bronnen vindt 
in Jezus Christus en zijn Evangelie. 
Een visie die we 
mee willen laten spelen 
in onze wijze van denken en werken, 
in onze eigentijdse problemen, 
en hun mogelijke oplossingen. 
En even verder heet het: 
Wij menen ons van harte te kunnen aansluiten 
bij die stroming in het Christendom 
die zich ontwikkelt 
naar een sociaal en politiek engagement 
- zich aansluitend bij een der geloofwaardigste 
tradities in de navolging van Christus-
ten gunste van de armen, 
de machtelozen en onmondigen. 

Tot zover deze 'geloofsbelijdenis', waarin duidelijk afstand genomen wordt 
van het katholieke verleden en waarin een evangelische visie mag meespelen, 
kennelijk ook met andere visies. 

Na twee korte hoofdstukken waarin betekenis en doel van een visiepro-
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gramma in onderscheiding van een beginsel- en een actie-programma worden 
uiteengezet, komt een uitvoerig hoofdstuk over: 'analyse van de huidige maat
schappij als vertrekpunt'. Als aspecten van het hedendaagse cultuur- en maat
schappijpatroon worden genoemd: wij leven in een laatkapitalistische ver
zorgingsstaat, een competitiemaatschappij, die tevens consumptiemaatschappij 
is en waarin het economisch aspect een overwegende rol speelt. 

Ons produktiesysteem is kapitalistisch: de arbeid en de werknemers worden 
primair nog gezien als produktiemiddelen en kostenfaktoren. De werknemers 
zijn niet echt opgenomen als deelhebbers en doelelementen in het verband 
van de onderneming, waarin zij toch een actieve rol spelen en hun persoon
lijke vermogens inzetten. De onderneming wordt in de praktijk steeds ge
ïdentificeerd hetzij met de kapitaalverschaffende groepen, hetzij met de 
leidende groepen, die dan evenwel primair als exponenten van de kapitaal
verschaffers worden beschouwd, maar nooit met de werknemers. Alle mede
zeggenschapsrechten, die tot dusver aan de kollektiviteit van de werknemers 
zijn toegekend, zijn in feite toegiften in de marge. 

Het effect van dit complex van verschijnselen op de werknemers is een wijd
verbreide openlijke of ondergrondse vervreemding van het werk, waarin men 
zichzelf niet terugvindt en waarin men niet echt geworteld is. 

Vervolgens: de huidige cultuur wordt steeds technischer en wetenschappe
lijker; er is een toenemende concentratie van de macht en een toenemende 
invloed van de overheid. Een groeiende tendens naar planning, een toenemende 
socialisering, een sterke drang naar democratisering en een toenemende inter
nationalisering (EEG, multinationals) voltooien het portret dat dit visiepro
gramma van onze samenleving tekent. 

De nadruk ligt op de overheersende rol van het economische, van het geld
denken, van de prestatiemoraal in onze westerse cultuur. Dat deze kritiek op 
onze samenleving dan met name wordt toegespitst op de maatschappelijke 
positie van de werknemers misstaat een vakcentrale niet - integendeel. 
Ondanks dit verschil in optiek ontdekken wij in de hier geboden analyse tal 
van overeenkomsten met de uitgangspunten van het CDA-rapport 'Gerede 
twijfel'. Een opvallend onderscheid tussen laatstgenoemd rapport en dit visie
program is wel, dat 'Gerede twijfel' een veel zwaarder accent legt op zaken 
als uitputting van grondstoffen en energie en milieubederf. Dientengevolge 
wordt b.v. een begrip als 'selectieve groei' in het NKV-visieprogramma vrijwel 
uitsluitend gezien als het streven naar een aanbod van consumptieartikelen, 
die de geestelijke volksgezondheid en meer zinvolle sociale verhoudingen be
vorderen. 

De paragraaf over de toenemende invloed van de overheid loopt uit op 
vragen naar de rechte verhouding tussen de particuliere en de collectieve sector; 
naar verbetering van de doelmatigheid van werken in de publieke sector en 
het voorkomen van te weinig gecontroleerde ambtelijke machtsposities en naar 
verbetering van informatie aan en invlo~>rl van de bevolking over en op het 
overheidsbeleid. 
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Visitatie van ee/Z visie 

Een volgend hoofdstuk handelt over de werknemersgroep, de vakbeweging 
en het NKV. Met instemming citeert het visieprogramma een uitspraak van 
prof. Thoenes: 'Wij zijn bezig een nieuw soort proletariaat te vormen, goed 
gekleed en goed gevoed en met heel veel vrije tijd om na te denken over zijn 
onbevredigende beroepssituatie. Het proletarische schuilt hier vooral in het 
onvolwaardige van die beroepssituatie.' 

Het 'beschrijvende' gedeelte van het visieprogran1ma eindigt met een hoofd
stuk: 'konfrontatie van de werknemers met de maatschappij', waarin zaken als 
verdelingsproblematiek, werkgelegenheid, arbeidsomstandigheden en personeels
beleid, medezeggenschap, het produktiesysteem, het scheppen van gelijke maat
schappelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, de huisvesting en de 
wooncultuur, geestelijke en lichamelijke gezondheid, vergroting van inspraak 
en verbetering van de sociale relatie-problemen aan de orde komen. Allemaal 
zaken, die voor werknemers gepaard gaan met gevoelens van onzekerheid, 
onmacht en onvrede en die derhalve tot het legitieme werkterrein van de 
vakbeweging behoren. 

De eigenlijke 'visie' van het NKV-ontwerp vergt bijna 200 pagina's, begin
nende met de vermelding van enkele algemene randvoorwaarden: vrede, veilig
heid, ontwikkelingssamenwerking, gerechtigheid en bevolkingsvraagstuk (mon
diaal en nationaal) . 

Dan komt de maatschappelijke opbouw aan de orde: democratische bestuurs
vormen, onderwijs en vorming, woon- en leefmilieu, arbeidsmilieu, gezond
heid, cultureel en maatschappelijk welzijn. Met name uit deze paragrafen blijkt 
op o.i. overtuigende wijze dat de mens meer is dan een 'homo economicus' en 
dat een stuk bestaanszekerheid niet meer is dan de basis-voorwaarde voor het 
opbouwen van een menswaardig leven. Toen schrijver dezes eens, jaren ge
leden, in een spreekbeurt een losse opmerking maakte over de z.i. overdreven 
belangstelling voor de loonpolitiek, reageerde een NVV-collega met de op
merking: 'ach, hij doet maar 'cultuur' bij het CNV.' We hebben het later in 
goede kameraadschap uitgepraat en afgedronken, daar niet van. Maar zo'n 
opmerking toen en het NKV-visieprogramma nu maken wel duidelijk dat het 
belangstellingsveld en het arbeidsterrein van de vakbeweging verbreed en ver
diept zijn. Die verbreding en verdieping zou men ook wat meer bij de werk
geversorganisaties willen aantreffen in hun periodieke schermutselingen met de 
vakbeweging. 

De laatste paragrafen handelen over de economische structuur, de eigenlijke 
voortbrenging (inhoudelijke aspecten van de arbeidsverrichting) participatie 
aan het arbeidsproces, invloeds- en zeggenschapsverhoudingen) en de ver
delingsstructuur en -problematiek. Het is typerend voor het denken in de 
NKV-kring, dat dit hoofdstuk over het meest directe en meest eigenlijke van 
het vakbewegingswerk begint met een verhandeling over de persoonswaarde 
van de arbeid met o.m. deze conclusie: 'Sommige functies zijn in het geheel 
eigenlijk menselijk ontoelaatbaar. Die functies zouden moeten verdwijnen. Zeker 
moet voorkomen worden dat mensen langere tijd achtereen dit werk doen.' 
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Dat gaat voorop en pas helemaal aan het slot, Jan Achteraan, komen de 
vragen van het inkomensbeleid met als concreet geformuleerde opdrachten: 

a. het wegwerken van inkomensverschillen die op onredelijke argumenten 
berusten en 

b. het aangeven van grenzen waarbinnen de aanvaardbare inkomensver
schillen zich mogen bewegen. 

Onder de voorwaarden van een zodanig inkomensbeleid worden dan nog 
genoemd de openbaarheid van inkomens en de instemming en medewerking 
van een duidelijke meerderheid t.a.v. de uitgangspunten en de vormgeving van 
het inkomensbeleid. 

Tot zover een al te beknopte weergave van de rijke inhoud van dit visie
programma, met één uitzondering, die hieronder aan de orde komt: de prin
cipiële fundering. Zowel analytisch als programmatisch achten wij 'Een visie 
ter visie' een gedegen werkstuk, niet of nauwelijks ontsierd door kretologie. 
De architectonische kritiek op onze samenleving, waarvan Abr. Kuyper in 
1891 gewaagde, vindt hier een eigentijdse, gematigde maar niettemin funda
mentele uitwerking. 

Hoe KVP-voorzitter Vergeer kort na de verschijning van dit programma kon 
verklaren dat het NKV met deze visie de K van Katholiek inruilt voor de 
S van Socialistisch is ons een raadsel. Hij zou er Ariëns en Poels en vooral 
de befaamde pauselijke encyklieken van 'Rerum Novarum' tot 'Mater et 
Magistra' maar eens op na moeten lezen. Daar vindt hij veel terug van deze 
visie. En deze opmerking voert rechtstreeks naar de beschouwingen, die 'Een 
visie ter visie' wijdt aan de aard van het (nog) katholiek zijn van het Neder
lands Katholiek Vakverbond. 

DeK van het NKV 
Wij menen dit onderdeel van ons verhaal van zodanig belang, dat een uit

voerig citaat uit het programma verantwoord is. Dit citaat, te vinden op pag. 73: 
'In het katholieke volksdeel, bij de kerkelijke hiërarchie en ook in het 

NKV wijzigden zich tezelfdertijd (in de 60-er jaren van onze eeuw- A.B.), 
vooral na het 2e Vaticaanse Concilie, de opvattingen omtrent de relatie tussen 
kerk en wereld en de functie van de katholieke organisaties in dit verband. 
Het aangesloten zijn bij specifiek-katholieke organisaties werd minder als een 
noodzaak en een verplichting gesteld. 

Het inzicht drong door, dat het katholieke geloof niet zo'n sterk programma
tische betekenis heeft als vroeger wel werd gedacht. Men meende toen dat uit 
Evangelie en geloofsinhoud een eigen 'katholiek-sociale leer', 'katholieke maat
schappijleer' en een 'katholiek-sociaal programma' kon worden afgeleid. Men 
zag er nu in, dat het geloof niet voert tot min of meer 'exclusieve' en 'typisch
katholieke' maatschappelijke en sociaal-economische doelstellingen, oplossingen 
en programmapunten op het praktische vlak, althans zeker niet als regel en over 
de gehele lijn. Tevens werd duidelijk, dat de eerste en belangrijkste bindende 
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Visitatie van een visie 

kracht voor maatschappelijke organisaties als een vakbeweging niet gevormd 
wordt door een gezamenlijk gedeelde godsdienstige overtuiging. Het zijn 
primair de gemeenschappelijke maatschappelijke belangen, die mensen samen
brengt en bijeen houdt in zo'n organisatie, alsmede de daarop gebaseerde ge
meenschappelijke, eigen kijk op het sociale leven, met de daaraan inherente ver
wachtingen, normen en doeleinden'. (einde citaat). 

En even verder heet het: 'In het kader van deze gewijzigde opvattingen rezen 
verschillende vragen, ook met betrekking tot de organisatiewijze van de katho
lieken. Een daarvan was of de godsdienst nog wel als organisatie-criterium zijn 
traditionele rol moest en kon blijven vervullen. Hierbij moet worden bedacht, 
dat de historische beschermende en emancipatorische functies van katholieke 
organisaties, die in vroegere perioden een duidelijk herkenbare en algemeen 
aanvaarde betekenis hebben gehad, goeddeels waren vervallen. Het 'organisa
torische' christendom had eveneens zijn tijd gehad. Daarbij werd het katholieke 
organisatiewezen tot een 'bolwerk' binnen onze samenleving uitgebouwd. Boven
dien huisde daarin een soort 'kruistochtmentaliteit' ten opzichte van de niet
christelijke wereld. In plaats daarvan kreeg het getuigende christendom meer 
aandacht. Tenslotte werden de hierboven genoemde maatschappelijk-ideolo
gische elementen erkend als meer belangrijke organisatie-vormende factoren 
dan het gemeenschappelijk geloof'. (einde citaat). 

Als het waar is, dat het NKV - leiding en leden - echt van oordeel is, 
dat de gemeenschappelijke maatschappelijke belangen en de daarop gebaseerde 
eigen kijk op het sociale leven, met de daaraan inherente normen mensen bijeen 
brengt en houdt in b.v. een vakorganisatie, dan is het toch nog in stand 
houden van een katholiek, althans zich katholiek noemend vakverbond, een 
schoolvoorbeeld van inconsequent handelen. Want dan kiest men in beginsel 
voor een eenheids-vakbeweging. Katholieke, hervormde, gereformeerde en 
humanistische werknemers zouden dan immers naar de visie van 'Een visie ter 
visie' niet slechts gemeenschappelijke belangen hebben, maar daaraan ook 
gemeenschappelijke normen en doeleinden ontlenen. 

Hier klinkt een echo, ja meer dan een echo door van Marx' opvatting: 'Het 
maatschappelijk zijn bepaalt het bewustzijn'. 

Maar op deze voor de hand liggende tegenwerping geeft het programma 
reeds bij voorbaat antwoord. De bonden bleven als gevolg van de beeldvorming 
uit het verleden in de praktijk voor het grootste deel steunen op werknemers 
van katholieke huize. De aantrekkingskracht schuilt voor de meeste leden niet 
in de eerste plaats in de (feitelijke) katholieke signatuur, maar door elementen 
die meer tot de sociologische sfeer, de subcultuur van het katholieke volksdeel 
gerekend moeten worden. Het gaat dan om zaken als het sociaal-psychologische 
klimaat, de oriëntering op bepaalde activiteiten, de wijze van benadering en 
presentatie van maatschappelijke problemen en dergelijke. 

Katholieke werknemers herkennen in het NKV nog iets van de nestgeur 
van thuis, waarschijnlijk tot in het taalgebruik toe. En daarom kiezen ze niet 
voor het NVV, maar voor het NKV, hoewel die beide vakcentrales van oordeel 
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zijn dat normatief voor het optreden van de vakbeweging de maatschappelijke 
positie van het werknemer-zijn is. 

Aan deze harde conclusie doet niet af, dat het NKV het geloof in de God 
van hemel en aarde, die in Christus de wereld met zichzelf verzoenende is, 
honoreert als een inspiratiebron voor het maatschappelijk handelen. Dat wil 
zeggen: het maatschappelijk handelen van zijn leden, en niet langer het maat
schappelijk handelen van de vakcentrale. 

En dat is het cruciale punt, waarom het in wezen behoort te gaan bij een 
organisatie die zich 'christelijk' of 'katholiek' noemt. Dat geldt zowel voor het 
terrein van de politiek als van de maatschappelijke organisaties, voor omroep
verenigingen zo goed als voor onderwijs-bonden. KRO en NCRV ontlenen de 
normen voor de programma's die zij brengen niet, althans niet in de eerste 
plaats, aan hun wettelijke verplichting een totaal-programma te leveren, maar 
aan de geloofsovertuiging die hen dat totaal-programma doet invullen met 
onderdelen van een eigen kleur, vanuit een eigen overtuiging en natuurlijk 
ook met iets als een 'kruistochtmentaliteit'. 

Dit visieprogramma is een afscheid van pastoorsland, een duidelijke breuk 
ook met het eigen verleden. Verwijzingen naar pauselijke encyklieken en citaten 
uit V astenbrieven van het nederlandse episcopaat, die we in het visieprogramma 
vaak tegenkomen, kunnen dat feit verbloemen noch ontkennen. 

De 'zware' federatie tussen NVV en NKV, waaraan het CNV weigerde mee 
te doen, moet leiden - en waarschijnlijk zelfs op korte termijn - tot een 
fusie met het NVV en het tot stand brengen van een twee-deling in de 
nederlandse vakbeweging, die vermoedelijk polariserend zal werken. Deze 
ontwikkeling zit a.h.w. in 'Een visie ter visie' ingebakken. 

Wij kunnen, anders dan Vergeer, het concrete programma dat het NKV 
zichzelf stelt in dit boek met de beste wil geen socialistisch programma noemen. 
Verre van dat. En wanneer de voorzitter van de KVP zijn felle kritiek had 
gebaseerd op de afwijzing van de katholieke maatschappijleer of zelfs van het 
Evangelie als richtinggevend beginsel, bron en norm voor het handelen van de 
vakbeweging, zou zijn kritiek aan houdbaarheid en waarde gewonnen hebben. 

Aan het bovenstaande doet niet af, dat de 'katholieke subcultuur', de restanten 
van het rijke roomse leven, natuurlijk een krachtig bindmiddel vormen. Het 
geeft de leden een gevoel van geborgenheid, van 'thuis-zijn', wanneer zij in 
het spreken en handelen van hun bond iets herkennen van de sfeer, waarin zij 
zijn grootgebracht. Maar men vergisse zich niet: zoiets slijt, in de grote steden 
sneller dan ten plattelande, in het Noorden met een katholieke minderheid 
sneller dan in het nog min of meer homogene zuiden van ons land. 

Bovendien heeft het NKV zich door het aangaan van een federatie met het , 
NVV willens en wetens blootgesteld aan een uitholling: zowel bij het NKV 
aangesloten bonden als individuele leden van andere bonden zijn uitgetreden ( 
en hebben zich Of bij het CNV aangesloten Of bij overeenkomstige CNV-bonden r 
aangesloten. Er zijn ook bonden, die (voorshands?.) buiten elke vakcentrale 
~~ V 
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ce Het zullen echt niet uitsluitend principiële motieven zijn, die tot deze 
exodus hebben geleid. Daar zal ook bij deze of gene organisatie hebben mee-

Jd gespeeld, dat men het NVV, waarmee het NKV zich ging verloven, toch te 
is, weinig 'netjes' of te 'proletarisch' vond. Dat taaltje b.v. van Arie Groenevelt: 
vil fijn is anders ! 
at- Afgezien evenwel van deze hier en daar bijkomende overwegingen: men 

verliet het NKV vooral omdat men het niet eens kon zijn met het doorsnijden 
~en van de band tussen het religieus bepaalde uitgangspunt en het praktisch 
het handelen. En bonden, die om deze reden de vakcentrale de rug toekeren, 
ep- verzwakken daardoor niet slechts de getalsmatige sterkte van hun vakverbond, 
de maar zij verarmen door hun vertrek vooral de katholieke 'kwaliteit' van het 

rste NKV. Een visie, die 'het Evangelie wil laten meespelen in onze wijze van 
1aar denken en werken' is hen te mager en het vertrek van deze beginselvasten zal 
met er nolens volens toe leiden dat het Evangelie steeds minder zal meespelen in 
dijk het beraad binnen het NKV en steeds minder invloed zal hebben op de uit

komsten van dat beraad. 
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CNV, NKV en de politiek 
Wij vrezen, dat deze keuze van het NKV voor een al of niet gevulde 

algemeenheid op een historisch zeer ongelegen moment komt. Zolang het 
optreden van de vakbeweging zich noodgedwongen vrijwel moest beperken tot de 
puur materiële belangenbehartiging: lonen die te laag en arbeidstijden die te 
lang waren, kon men nog met enig recht bepleiten een ongescheiden optrekken 
om aan armoede en uitbuiting een halt toe te roepen. Maar die tijd ligt reeds 
decennia achter ons. 

Loonpolitiek is om een term uit het NKV-programma te gebruiken vandaag 
rommelen in de marge, al kan het soms in die marge heftig rommelen. Het 
beleid op het terrein van de sociale zekerheid stelt niet meer voor tegenwoordig 
dan het aanbrengen van verfijningen en het gladstrijken van plooien. De 
wezenlijke problemen, die op de agenda van vakbonden en vakcentrales nu 
voorkomen, liggen op een ander vlak. Het gaat vandaag echt en helemaal om 
de mens in zijn arbeid, om zijn bedrijfsgenoot zijn, zijn recht op verantwoor
delijkheid, op meespreken en meebeslissen, om de menswaardigheid van zijn 
dagelijks werk, om -het mag eens een keer ouderwets, zwaar en 'stichtelijk' 
gezegd worden - de vervulling van zijn roeping ook in en door zijn werk 
God te verheerlijken en de naaste te dienen. 

Dan is er nog een probleemveld, dat eerst en vooral uit kracht van een 
principiële overtuiging (en niet op grond van maatschappelijke posities) moet 
worden aangevat: de onderlinge verhouding tussen overheid en maatschappij, 
tussen de collectieve en de particuliere sector. Werd in het verleden de vrijheid 
en verantwoordelijkheid (beter: de vrijheid tot verantwoordelijkheid) der werk
nemers beknot door puur liberale zeggenschapsverhoudingen in het bedrijfs
leven, thans dient de ruimte tot echte participatie voor de loontrekkenden te 
worden afgeschermd tegen een al te sterke greep van de overheid op het 
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maatschappelijke en het culturele leven. 
Een anecdote is soms onthullender dan een betoog om duidelijk te maken 

waar het om gaat. Daarom nog eens een verhaal van Ruppert. Hij was nog 
voorzitter van het CNV en het was in de Stichting van de Arbeid weer eens 
misgelopen met het overleg over de toegestane maximale loonsverhoging voor 
het volgende jaar. Toen nam minister Suurhoff- destijds van Sociale Zaken
drie voorzitters van werkgeversverbonden en drie voorzitters van vakcentrales 
mee voor een lunchpauze naar het befaamde Café de la Paix, vlak bij de 
Ja vastraat in Den Haag, waar de Stichting van de Arbeid was gehuisvest. En 
die zeven kopstukken beslisten toen of het vier, vijf of zes procent zou worden. 
Het werd vijf procent. 

Thuisgekomen vertelde de CNV-voorzitter zijn bestuur toen, dat hij het er 
moeilijk mee had, dat zeven (in feite zes, want de minister was alleen gespreks
leider) mensen even in een kwartiertje beslisten wat de werknemers van meneer 
Bakerna in Uithuizermeeden tot meneer Joziasse in Sluis toe- zo'n 3 miljoen 
mensen - mochten verdienen. Er was niet eens tijd om die mensen zelf te 
vragen wat ze er van dachten. Zo kweek je een caricatuur van de mede
zeggenschap. 

Welnu: bij wat er vandaag op vakbewegingsgebied aan de orde is kun je, net 
zo min als in de politiek, niet buiten een leidend beginsel, een mensbe
schouwing, die - en dat geldt voor christenen van alle denominaties - in 
rekening wil brengen wat Gods bedoelingen waren toen hij mensen schiep 
naar zijn beeld en gelijkenis. Wij kunnen dat weten, uit de Openbaring. 'Dit 
volk heb Ik mij geformeerd; zij zullen mijn lof verkondigen'. Niet alleen op 
zondag, niet alleen 's avonds na vijven, maar ook en juist door hun dagelijks 
dienend bezig zijn in hun beroepsarbeid. Zo behoren wij de samenleving in 
te richten, dat dit lovend leven er uit kan springen, er bovenuit kan zingen 
als de solopartij in het vioolconcert van Beethoven. 

Op die opdracht moet het CNV aanspreekbaar zijn, zo goed als het CDA. 
En juist op dit aangelegen punt haakt het NKV nu af. Wij zijn overtuigd van 
de integriteit van de NKV-bestuurders, wij kennen hun gedegen vakmanschap 
uit eigen ervaring en zij zijn zeer wel in staat te verhinderen, dat het NKV in 
de federatie met het NVV zal functioneren als een te verwaarlozen aanhangsel. 
Maar het loslaten van de gebondenheid aan een principieel, bijbels uitgangspunt 
zal de eigen identiteit doen verbleken en de weg banen naar de eenwording 
van wat nu nog twee vakcentrales zijn. 

Het CNV moge bewaard blijven voor de verleiding zich bewust en over· 
dreven duidelijk antithetisch tegenover de beide partners te gaan opstellen. 
Dat heeft het tot dusver dan ook niet gedaan. Integendeel: het oordeel van 
het CNV over de inhoud van het NKV-visieprogram was duidelijk positief 
en het program bevatte, aldus 'De Gids', tal van punten die overeenstemmen 
met wat het CNV in zijn eigen visieprogram neerschreef. 

Dat eigen programma, dat duidelijk de instemming van de leden heeft en 
dat op heldere wijze de relatie weergeeft tussen het principiële uitgangspunt 
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en de praktische gevolgtrekkingen daaruit, maakt het mogelijk dat het CNV 
in alle rust de weg kan gaan die het zich gekozen heeft, zonder angst voor 
eenzaamheid. En wanneer er straks uit de fusie tussen NVV en NKV één 
grote vakcentrale - een neutrale, een socialistische? - naast het CNV zal 
opereren, dan zal die weg waarschijnlijk nog moeilijker worden. Hoewel -
nu reeds blijkt dat de in gang gezette tweedeling, die een einde maakte aan 
de nauwe samenwerking tussen de drie vakbewegingen en die polariserende 
effecten vertoont, binnen de kring van de christelijke vakbeweging de band 
tussen leiding en leden heeft versterkt en verdiept. Dat is in ieder geval een 
winstpunt, zo goed als ook de profilering van de eigen identiteit door de 
noodzaak veel meer zelfstandig op te treden aan kracht gewonnen heeft. 

Tenslotte het CDA en de ontwikkelingen in vakbewégingsland. De leiding 
van het CDA hoede er zich voor om, nu het NKV niet thuis geeft en er 
tevens een groeiend aantal katholieken zich bij het CNV aansluiten, deze 
vakbeweging te omarmen als de vakbond van het CDA. Jan Lanser heeft nog 
onlangs de partij-politieke onafhankelijkheid van de christelijke vakbeweging 
op niet mis te verstane wijze benadrukt. Zo is het altijd geweest en zo moet 
het maar blijven ook. 

En het CDA zal, zeker voor wat zijn fractie in de Tweede Kamer betreft 
er geen moeite mee moeten hebben het oor bij de hele nederlandse vakbeweging 
te luisteren te leggen als het gaat om het sociaal-economische beleid. Het was 
bepaald een regie-fout van de organisatoren van het jongste CDA-congres, 
dat men weigerde het NVV voor dat congres uit te nodigen. Nu zat Lanser 
daar alleen - en dat zal hij stellig niet hebben geappreciëerd. 

Met deze opmerkingen over de relatie tussen vakverbonden en politieke 
partijen sluiten we de bespreking van het visierapport van het NKV af. Ondanks 
de grote waardering zowel voor de analyse van onze maatschappij als voor de 
programmatische ideeën van deze vakcentrale, blijven wij het betreuren dat 
men de confessionele grondslag welbewust heeft verlaten. Het is bijna onfat
soenlijk, dat men zich nog Nederlands Katholiek Vakverbond noemt. Die vlag 
dekt deze lading niet. 

PERSONALIA 

Drs. R. F. M. Lubbers is minister van Economische Zaken. 

De heer A. Borstlap was vóór zijn pensionering vice-voorzitter van het CNV. 
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vatief of liberaal? Historische Studies XXXII, uitgegeven 
vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniver
siteit te Utrecht. H. D. Tjeenk Willink bv, Groningen, 
1976, 203 blz., prijs f 27,50. 

In dit boek wordt onderzocht in hoeverre Gijshert Karel van Hogendorp 
kan gelden als voorman van het Nederlandse liberalisme, of dat hij moet 
worden beschouwd als de vertegenwoordiger van overwonnen conservatief
aristocratische principes. 

V rede met de rede? Over het vraagstuk van rede en religie, 
van autonomie en heil. Onder redactie van: dr. J. Klapwijk, 
dr. S. Griffioen en drs. G. Groenewoud. Serie: Bijdragen 
tot de filosofie nr. 7. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 
1976, 115 blz., prijs f 16,-. 

Deze bundel, samengesteld door een aantal academici van zowel protestantse 
als katholieke huize, is vooral van belang voor studenten in wijsbegeerte en 
theologie. Hij richt zich tot allen die willen meedenken over de crisis waarin, 
volgens de auteurs, religie en filosofie zich thans bevinden. 

Dr. W. H. Velema, De zaak waarvoor wij staan. Buijten & 

Schipperheijn, Amsterdam, 1976, 196 blz., prijs f 18,90. 

Bundeling van een aantal voordrachten die de auteur de laatste jaren ge
houden heeft, en waarin hij positie kiest in de vragen van onze tijd. 
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VAN DE REDACTIE 

Prof. dr. H. Dooyeweerd is op 12 februari j.l. overleden. In een kort 
In Memoriam wordt hij herdacht. 

In dit nummer schrijft mr. J. Hollander over de Ondernemingsraad in 
draaikolk van gedachtenstromingen. Het nieuwe ontwerp van wet op de onder
nemingmuien dat nog dit voorjaar behandeld wordt vormt de neerslag, aldus 
de schrijver, van drie onderling verschillende sociaal-ethische stromingen in 
ons land. 

Een stroming benadrukt de mondigheid en verantwoordelijkheid van de mens. 
Een tweede stroming benadrukt de noodzaak dat de werknemers als groep 
controle uitoefenen op de ondernemers, vanuit het besef van het groepsbelang 
van de werknemers. Een derde stroming gaat er van uit dat werknemers slechts 
medezeggenschap opeisen indien en voorzover hun deskundigheid en bekwaam
heid dat toelaat. De schrijver laat zien hoe elementen van deze drie visies in 
het wetsontwerp terecht zijn gekomen. Hierdoor is het geen goed wetsontwerp 
geworden, aldus mr. Hollander. 

De bijdrage van mr. Hollander zal binnen onze kring zeker reacties uitlokken, 
bijvoorbeeld wanneer men de bijdrage van mr. D. van de Kamp in het 
;anuarinummer 1976 van ons blad er naast legt. Het artikel geeft een duidelijk 
inzicht in de bezorgdheid die binnen het bedrijfsleven heerst omtrent dit 
wetsontwerp. 

Vervolgens schrijft prof. mr. I. A. Diepenhorst over de verhouding van 
de kerk tot de staat. 

Een oud probleem weliswaar, maar met steeds nieuwe dimensies. Prof. 
Diepenhorst schildert de wederzijdse verhouding 'als een bepaalde vorm van 
onverdraagzaamheid'. Tot de tweede wereldoorlog waren de kerken in ons land 
weinig geneigd stelling te nemen tegen de staat; daarna spraken de kerken zich 
regelmatig uit over actuele staatkundige kwesties. Prof. Diepenhorst gaat uit
voerig in op de bijzondere relatie die in de naoorlogse jaren, gegeven ook een 
toenemend overheidsoptreden, tussen de kerken en de staat is ontstaan. 

Tenslotte bespreekt prof. dr. H. J. van Zulhem de studie van prof. Albeda: 
'Participatie, arbeid en maatschappij, waarin met name de betekenis van de 
menselijke verantwoordelijkheid in de onderneming aan de orde komt. In 
deze zin laat deze beschouwing zich goed lezen na het artikel van mr. Hollander 
over de nieuwe wet op de ondernemingsraden. 
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IN MEMORIAM PROF. DR. H. DOOYEWEERD 

Op zaterdag 12 februari is Dooyeweerd overleden, 82 jaar oud. Hij was de 
eerste directeur van de Dr. Kuyperstichting, van 1922 tot 1926. 

Dooyeweerd was jong toen hij bij de Kuyperstichting benoemd werd, nog 
maar 28 jaar. Hij was toen reeds gepromoveerd op een staatsrechtelijk onder
werp (De ministerraad in het Nederlandsche staatsrecht), maar overigens nog 
vrijwel onbekend. Dooyeweerd is in de Kuyperstichting benoemd door Colijn. 
Dat was een dappere doortastende greep; want in die jaren was jeugdige 
leeftijd niet een voordeel maar een handicap bij de benoeming voor belangrijke 
functies. En de opgave waarvoor Dooyeweerd als directeur van de Kuyper
stichting gesteld zou worden was niet gering. Hij was één van het handjevol 
mannen die na het overlijden van Kuyper in een leidende positie diens werk 
zou moeten voortzetten. Want men had in de gereformeerde gezindte van 
meetaf door, dat Kuyper een zo universele persoonlijkheid was geweest, dat 
de veelheid van zijn activiteiten na zijn sterven gespreid zou moeten worden 
over een aantal functionarissen. De taak van Dooyeweerd, als adjunct-directeur 
van de toen opgerichte Dr. Kuyperstichting (Co lijn was nominaal directeur), 
zou vooral toegespitst zijn op de principiële en wetenschappelijke fundering 
van de antirevolutionaire politiek. 

De periode van Dooyeweerd aan de Kuyperstichting is de tijd geweest waarin 
hij de basis heeft gelegd voor zijn latere werk. Hij moet in die jaren geweldig 
hard gestudeerd hebben. De bibliotheek van de Kuyperstichting, die bij de 
V.U. wordt ondergebracht en indertijd door Dooyeweerd is aangelegd, bevatte 
bijvoorbeeld een uitgebreide en kostbare collectie werken van bijna alle 
filosofen en rechtsgeleerden, vanaf de Griekse oudheid tot aan de jaren twintig. 
Dooyeweerd heeft kennelijk de kansen die zijn functie aan de Kuyperstichting 
hem bood, intensief benut om zijn mogelijkheden verder te ontwikkelen. De 
uitkomsten van zijn studie publiceerde hij in AR-Staatkunde. In dit blad heeft 
hij voor het eerst, in lange series doorwrochte artikelen, zijn staatkundige 
en wijsgerige conceptie systematisch uiteengezet. Hij heeft daarmee richting 
gegeven aan het antirevolutionaire denken tot ver na de tweede wereldoorlog. 
Niet in die zin dat alle antirevolutionairen in hun staatkundige visie volge
lingen van Dooyeweerd zouden zijn geworden, verre van dat; wel in die zin 
dat niemand om de visies van Dooyeweerd heen kon. Dooyeweerd heeft de 
thema's van het staatkundige debat in antirevolutionaire kring aangegeven, 
gedurende heel lange tijd. Niet door zich in persoon in het staatkundig debat 
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te mengen - dat deed hij in latere jaren slechts zelden - maar door de in
vloed van zijn werken en van zijn visies. 

Het ligt voor de hand dat bij het overlijden van Dooyeweerd, schrijvend in 
AR-Staatkunde, het blad dat door hem is opgericht en door zijn artikelen 
een duidelijke signatuur heeft gekregen, allereerst aandacht gegeven wordt 
aan zijn directoraat van de Dr. Kuyperstichting. Maar het is slechts een episode 
uit zijn leven. Om Dooyeweerd recht te doen en te beschrijven wat hij werkelijk 
heeft betekend is meer nodig. Maar dat zou bij een zo erudiet man verre de 
mogelijkheden van een in memoriam overschrijden, en trouwens door vakweten
schappelijk meer .bevoegde personen dienen te geschieden. Daarom beperk ik 
mij tot een subjectieve impressie van de betekenis van Dooyeweerd, wetend 
dat daarin zal doorklinken de betekenis die Dooyeweerd voor mij persoonlijk 
heeft gehad. 

Ik heb Dooyeweerd, in zijn werken en in persoon, pas ontmoet in de jaren 
vijftig, toen ik afgestudeerd was. De nadagen van de gereformeerde gezindte 
waren toen reeds begonnen, zonder dat wij het toen trouwens door hadden. 
Wat de generatie jongeren van die jaren wèl merkte, dat was de felle kerk
strijd op kerkbodeniveau, dat was de defensieve houding tegenover alles wat 
niet door de traditie geijkt was (Karl Barth, doorbraak), dat was de ver
kramping en het pogen met alle middelen de authenticiteit in het eigen bestaan 
te hervinden op basis van de klassieke waarden en waarheden van de gerefor
meerde kring (de drie formulieren in de kerk; de antirevolutionaire beginselen 
in de politiek). 

De ontmoeting met Dooyeweerd was in die omstandigheden een bevrijding 
en enorm stimulerend. Ik heb toen lang niet alles begrepen wat ik las, maar 
ik werd er wel door gegrepen. 

Wat was bij Dooyeweerd zo verfrissend? In de eerste plaats het niveau 
waarop hij werkte. Dooyeweerd maakte duidelijk dat het referentiekader 
van een gereformeerde niet beperkt behoefde te zijn tot het wereldje predi
kanten en publicisten van de eigen kring, die elkaar met spitsvondigheden 
in puritanisme trachtten de loef af te steken. Waar ik zelf in die jaren trouwens 
met hart en ziel aan meedeed, een betere zaak waardig. Het referentiekader 
van Dooyeweerd was de cultuurgeschiedenis, compleet van de oudheid tot heden, 
gepersonifieerd in de meest prominente cultuurdragers van alle tijden. Met 
hèn was Dooyeweerd in dialoog, op hoog vakwetenschappelijk niveau, waarbij 
het duidelijk om meer ging dan een vakwetenschappelijke discussie. Het ging 
om niets minder dan om een dialoog over de religieuze keuze in het leven 
van de mens en de wijze waarop deze keuze uitstraalt, zich manifesteert, in 
de totaliteit van het leven, óók in de filosofie, de rechtswetenschap en de 
politiek. Daarom werd zo'n brede kring mensen uit andere disciplines dan 
de filosofie door Dooyeweerd zo geboeid en gestimuleerd. 
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In memoriam prof. dr. H. Dooyeweerd 

Hiermee kom ik bij een tweede punt dat voor mij bij Dooyeweerd heel 
belangrijk is geweest. Hij heeft mij de ogen geopend dat "beginselen" geen 
zaken zijn die wij kiezen, omdat het ene type beginselen ons goed lijkt en 
het andere minder; neen, beginselen zijn basisprincipes in het leven van iedere 
mens, die zich doen gelden omdat wij ons aan deze basisprincipes overgegeven 
hebben, daarvan in de ban zijn. Een beginsel is niet een organisatieprincipe 
waarmee wij de kerk, of de rechtzinnigheid veilig kunnen stellen, of met behulp 
waarvan wij ons anderen van het lijf kunnen houden; een beginsel is de 
kracht die onze levenshouding bepaalt; het heeft een religieuze lading. 

Zo iemand, dan dient toch de christen te weten dat in het hart van de 
mens het goede en het kwade om de voorrang strijden. De antithese - ver
lossende visie in het geblokkeerde christelijke organisatiepatroon - is de 
barst in het hart van de mens, het ongeloof dat zelfs de discipelen en de 
apostelen op cruciale momenten deed struikelen. Of anders gezegd: de 
geschiedenis van de christelijke kerk is de geschiedenis van de afval en van de 
strijd om de waarheid. Dooyeweerd was een reformatorisch denker; m:tar 
hij was reformatorisch door de wijze waarop hij algemeen christelijke oecu
menische noties actualiseerde, in de wetenschap, in de filosofie, in de cultuur, 
in de politiek. 

Hij was daarbij dynamisch, open. Hij sloot zich niet op in een constructie, 
in een systeem. Het ging hem steeds om de richting van de ontwikkeling, 
van de keuze die de mens ten diepste in zijn leven maakt; niet alleen rationeel, 
maar met huid en haar, existentieel. Wie is uw God? Dooyeweerd werd niet 
moede in de cultuurgeschiedenis aan te tonen welke goden de mensheid zoal 
in de loop der eeuwen zichzelf geformeerd en aanbeden heeft. 

De wet. Ook op dit punt heeft Dooyeweerd voor mij een muur doorgebroken. 
De wet was in mijn wijze van zien een stelsel van geboden en verboden. Via 
Dooyeweerd heb ik ontdekt dat het er niet om gaat welke geboden en ver
boden de mensen in de kerk, in de ethiek, in de politiek zelf ontwerpen en 
er vervolgens een goddelijk tintje aan geven, maar dat het erom gaat hoe God 
de wereld heeft geschapen en ingericht. Dooyeweerd heeft ons geleerd eerbiedig 
naar de wereld te kijken. De mens heeft het in zijn macht de schepping te 
doen beantwoorden aan de bedoeling ( = aan de wet); de mens kan ook 
trachten de relatie tot de schepper af te breken; de schepping verliest dan zijn 
zin, met alle gevolgen vandien. Het introduceren van de wet in de dialoog is 
het introduceren van een wijze van beschouwen van de schepping. Aanvaarden 
wij dat de schepping zó is, namelijk schepping, en niet anders? Of veronder
stellen wij dat wij zelf de schepping naar believen naar onze hand kunnen 
zetten? Is de mens de rentmeester of de architect van de schepping? 

Tenslotte wil ik niet nalaten nog iets te zeggen over de methode van 
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Dooyeweerd. Dooyeweerd ging de confrontatie met de tegenstander niet uit 
de weg. Maar hij hield zich verre van de opgeklopte soort polemiek, die in 
gereformeerde kring in zwang was gekomen. Als zoiets dreigde, hield hij 
zich liever stil. Zijn wijze van polemiseren was het uiteenzetten van zijn stand
punt en het aangeven waarom hij meende gelijk te hebben. Al zijn werken 
hebben een thetische inslag. Ook dat heeft veel indruk op mij gemaakt en ook 
dat heb ik mij in latere jaren vaak herinnerd. 

Op de begrafenis van Dooyeweerd is de opmerking gemaakt, dat er weten
schappers zijn die dank zij Dooyeweerd hun geloof behouden hebben. Ik meen 
inderdaad dat Dooyeweerd voor menigeen van mijn generatie de ogen ervoor 
heeft geopend, dat het christelijk geloof niet leidt tot een systeem, tot een 
formule, tot een institutie, tot een politiek, tot een filosofie die afgesloten 
en voltooid is, maar tot een levenshouding. Een levenshouding waarin wij 
wel een kompas hebben dat de richting aangeeft, maar waarbij wij de weg 
niet kennen; die is nog niet in kaart gebracht. Het leven is, tastend, zoekend, 
struikelend, soms ook wel verdwalend, in de gekozen richting te gaan, op het 
brede terrein van de schepping. En dan te ontdekken dat dit zin heeft ! 

Het werk van Dooyeweerd is de worsteling, om de zingeving op het spoor 
te komen van ons leven en van ons werken. 

Er is reden tot dankbaarheid indien een volksgemeenschap "leiders" ont
vangt, die op dit diepe - religieuze - niveau hun "achterban" tegemoet 
treden. 

mr. W. C. D. Hoogendijk 
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ONDERNEMINGSRAAD 
IN DRAAIKOLK VAN GEDACHTENSTROMINGEN 

door 

mr. J. Hollander 

Het nieuwe ontwerp van de Wet op de OR vormt eigenlijk de neerslag van 
een drietal, onderling verschillende, sociaal-ethische stromingen in ons land, 
die er allen op gericht zijn de mens meer te betrekken bij zijn werk en het 
resultaat van zijn werken. 

Zoals te verwachten is, vertoont een dergelijke, uit zoveel verschillende 
ideeën samengestelde neerslag - die bovendien nog onder hoge politieke druk 
tot stand kwam - een niet gelijkmatige en samenhangende structuur. Het thans 
voorliggende wetsvoorstel vertoont alle trekken van de onrijpheid der inge
brachte gedachten, de haast waarmee het voorstel werd opgesteld, van het 
politieke drijven dat de sociaal-economische overwegingen terzijde schoof en van 
het negeren van wat er leefde bij leden van de ondernemingsraden zelf. 

Het spoor terugvolgend, wat zijn de belangrijkste bronnen van deze drie 
stromingen, hoe zijn ze in het wetsvoorstel samengevloeid en hoe is de OR 
daarmee in een draaikolk terechtgekomen, die voor zijn ontwikkeling niet 
ongevaarlijk lijkt? 

Eén stroming vindt zijn oorsprong in de visie, dat de mens een mondig en 
verantwoordelijk wezen is, die bereid en in staat is voor zijn leven en werk 
bewust bepaalde doelstellingen te kiezen, over het bereiken van die doelen zelf 
kan en wil beslissen, over die keuze verantwoording wil afleggen jegens zijn 
geweten en zijn medemensen. 

Een andere stroming gaat uit van de opvatting, dat niet zo zeer de mens als 
gehele individu, maar voornamelijk in zijn aspect als werker, en dan nog als 
lid van de collectiviteit van werkers, een controlerende macht ( contre-röle) 
moet uitoefenen op de werkgever. Anders dan in de eerste stroming ligt de 
nadruk niet op het individu, maar op de groep. Men wil deze groep bovendien 
niet (mede) verantwoordelijk stellen voor het resultaat van de onderneming als 
geheel, want op dat beleid en de ~slissingen heeft de groep geen of nauwelijks 
invloed. De groep is dan ook slechts verantwoordelijk voor de behartiging van 
haar eigen (deel) belang. 

In een derde stroming gaat men ervan uit, dat er mensen zijn - niet alle -
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die belangstelling hebben voor hun werk en de bestemming van het resultaat 
van hun werk, maar daar slechts medezeggenschap over opeisen, indien en voor 
zover hun deskundigheden en bekwaamheden dat toelaten. Voorop staat het 
goed functioneren van de organisatie en besluitvaardig (re) ageren van de 
onderneming, waaraan allen naar vermogen hun bijdrage dienen te leveren. 

Het is duidelijk dat de eerste stroming - ruwweg als de individualistische 
te omschrijven - veronderstelt dat alle mensen verantwoordelijkheid kunnen en 
willen dragen voor de gehele maatschappij en samenleving. 

De tweede stroming, kortheidshalve als een collectivistische aan te duiden, 
gaat ervan uit, dat alleen de groep macht kan vormen en daarmee zeggenschap 
kan opeisen, echter niet meer dan voor de behartiging van het eigen, beperkte 
groepsbelang nodig is. Individuele mondigheid en verantwoordelijkheid moet 
aan de groep ondergeschikt en dienstbaar gemaakt worden. De groep zorgt voor 
haar leden, niet voor de onderneming waarin de groep werkt. 

De derde visie, die ik een technisch-organisatorische zou willen noemen, gaat 
ervan uit dat alleen diegenen, die belangstelling, deskundigheid en bekwaamheid 
hebben, aanspraak op zeggenschap kunnen maken. Wie het aan deze hoedanig
heden ontbreekt zal in het algemeen ook niet om (mede)zeggenschap vragen. 

Drie visies 
De individualistische visie doet een beroep op elk individu om zich op alle 

terreinen van het leven in te spannen t.b.v. de maatschappij en samenleving als 
geheel; de collectivistische vraagt slechts van de mens zich te schikken in de 
groep en zich te beperken tot het terrein van de arbeid; de technisch-organisa
torische stroming vraagt van het individu te willen woekeren met de talenten 
die hij heeft (en zeker geen aanspraken te ontlenen aan kwaliteiten/eigenschap
pen die hij niet heeft) en bij te dragen tot een goede gang van zaken in de 
onderneming. 

De individualistische visie benadrukt de gelijkwaardigheid van alle mensen 
en veronderstelt een eerbiediging van elkaars menszijn. 

De collectivistische meent dat er niet van gelijkwaardigheid sprake is, maar 
slechts van (aspect-) gelijkheid binnen een bepaalde groep, terwijl de houding 
tussen de verschillende maatschappelijke groepen er één van afgunst en wan
trouwen is. 

In de technisch-organisatorische stroming wordt verondersteld dat de mensen 
in wezen ongelijk zijn en de verschillende machtsposities, die daaruit voort
vloeien aanvaarden in het vertrouwen dat als ieder zijn best doet met de 
kwaliteiten die hij heeft vanzelf de juiste man op de juiste plaats komt en daar 
dan ook op de voor de onderneming en de gehele samenleving meest vrucht
bare wijze functioneert. 

In deze visie wordt van een ieder vertrouwen gevraagd in de kwaliteiten 
van een ander. 
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taat De individualistische visie ziet de mens vooral als lid van de totale gemeen-
oor schap, de collectivistische vooral als lid van een specifieke groep en de technisch-
het organisatorische legt de nadruk op de mens als enkeling, die werkend voor 
de zichzelf, tevens werkt voor de organisatie en de gemeenschap. 
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Van alle drie stromingen zijn bepaalde gedachten in het wetsontwerp op de 
OR terug te vinden. Zij zijn echter niet tot een logisch en elkaar ondersteunend 
geheel samengevoegd, maar oefenen eerder een afstotende werking op elkaar uit. 

De collectivistische idee van groepsvorming van werknemers ter behartiging 
van het werknemersbelang heeft vorm gekregen in de voorgestelde samenstelling 
van de OR, die uitsluitend uit werknemers zal gaan bestaan. De taken van deze 
OR zijn louter adviserend en controlerend. Hij heeft slechts rechten (bijv. op 
informatie) en bevoegdheden (bijv. tot het verbieden van een benoeming tot 
commissaris), maar kent vrijwel geen plichten. 

De OR kan zich dus kritisch en gedistantieerd t.o.v. de ondernemingsleiding 
en het ondernemingsbeleid opstellen, en is in geen enkel opzicht medeverant
woordelijk voor dat beleid. 

Overleg 
Vanuit de individualistische visie is -eigenlijk in strijd met de voorgaande 

- de notie ingebracht dat deze kritische, gedistantieerde en niet-verantwoorde
lijke OR, toch verplicht wordt met de ondernemingsleiding in overleg te treden, 
waardoor de distantie weer enigszins verkleind wordt. Tegelijkertijd heeft de 
OR - vanuit deze visie terecht - voor het sociaal beleid van de onderneming 
instemmingsbevoegdheden verkregen, waardoor hij voor dat onderdeel van het 
ondernemingsbeleid mede-verantwoordelijk wordt. De OR heeft zelfs een recht 
van beroep, indien hij meent dat de ondernemingsleiding met zijn advies of 
instemming onvoldoende rekening heeft gehouden, waardoor ook adviezen een 
deel v:an hun vrijblijvendheid verliezen. 

Is deze opdracht aan de OR tot samenwerking en mede-verantwoordelijkheid 
reeds in strijd met de aan hem in hetzelfde wetsvoorstel gegeven gedistantieerde 
en kritische positie, ook het feit dat de mede-verantwoordelijkheid beperkt wordt 
tot het sociale onderdeel van het ondernemingsbeleid, is een contradictie. 
Sociaal beleid is immers met andere onderdelen van het beleid als het economi
sche, technische, commerciële en financiële, een onlosmakelijk deel van het 
totale ondernemingsbeleid. 

Aan de opdracht tot medebepaling en mede-verantwoordelijkheid voor het 
sociaal beleid, zal de OR als hij trouw wil blijven aan zijn gedistantieerde en 
kritische opstelling, niet kunnen voldoen, dan wel als hij deze opdracht wel 
wil vervullen zal hij mede-verantwoordelijk worden voor het gehele onder
nemingsbeleid. 

Door aan beide ideeën in het wetsvoorstel vorm te geven heeft men in de 

37 



Ondernemingsraad in draaikolk van gedachtenstromingen 

OR een innerlijk antagonisme ingebouwd, dat de toekomstige ontwikkeling van 
de OR ernstig zal bemoeilijken. 

Vanuit de technisch-organisatorische stroming heeft men de gedachte over
genomen, dat de OR eigenlijk een grote kennis van zaken en deskundigheid 
moet bezitten om het overleg met de ondernemingsleiding zinvol en efficiënt 
te doen zijn. Recht op uitgebreide informatie, op scholing en vorming, op het 
raadplegen van deskundigen, en op het inwinnen van advies zijn hiervan het 
resultaat. 

Het zijn even zovele middelen om de zakelijke en feitelijke ondeskundigheid 
van een OR op te heffen. Waar de OR immers gekozen wordt uit alle lagen 
van de werknemers, die per definitie niet deskundig zijn in het leiden en 
beheren van een onderneming als geheel, en bovendien slechts voor een 
beperkte termijn tot het lidmaatschap van de OR geroepen worden, is ondes
kundigheid op dit gebied in de OR onontkoombaar. (Ter voorkoming van 
misverstand: het gaat hier niet over de persoonlijke ervaring, wijsheid en inzicht 
van OR-leden, maar over de kennis van feiten, gegevens en verhoudingen en 
de kunde die nodig zijn om een onderneming te besturen.) 

Ondeskundigheid kan leiden tot onbegrip en wantrouwen en als er één zaak 
is, waarvoor de OR in de allereerste plaats ontworpen is, dan is het om onbegrip 
en wantrouwen tussen leiding en geleiden in het ondernemingsverband weg te 
nemen. Wil de onderneming goed kunnen functioneren en als samenwerkings
verband van verschillende mensen met verschillende kwaliteiten blijven bestaan, 
teneinde als éénbeid de concurrentiestrijd met andere ondernemingen te kunnen 
overleven, dan dient er begrip te zijn voor elkaars mogelijkheden en onmogelijk
heden; inzicht in elkaars wensen en verlangens afgewogen tegen de eisen, die 
het samenwerkingsverband als geheel moet stellen, vertrouwen in elkaars ver
schillende bekwaamheden en in elkaars goede wil om naar beste krachten bij te 
dragen aan het gemeenschappelijk belang, nl. de bloei van de onderneming. 

Deze gedachtengangen uit de technisch-organisatorische stroming hebben ook 
in het wetsvoorstel vorm gekregen in de hier genoemde informatie- en scholings
rechten, maar zij zijn eigenlijk in tegenspraak met de op wantrouwen gebaseerde 
behartiging van het enge groepsbelang, alsook met de opvatting dat alle mensen 
voor alles verantwoordelijkheid willen en kunnen dtagen, die - vanuit de 
andere stromingen - eveneens in het wetsvoorstel tot gelding zijn gebracht. 
Het feit dat de ondernemingsleiding geen deel meer mag uitmaken van de voor
gestelde OR, maakt het informeren en daardoor het beperken van de ondeskun
digheid nog eens extra moeilijk, nog afgezien van de afbreuk die het doet aan de 
overlegmogelijkheden. 

Persoonlijke opvatting 
Mijn persoonlijke opvatting over medezeggenschap in de onderneming is c 

mede gebaseerd op mijn visie op de aard van de onderneming en de plaats s 
die de onderneming in de maatschappij inneemt. t 
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Naar haar aard is de onderneming in ons westers economisch stelsel een 
vrijwillig gevormd samenwerkingsverband, waarin mensen, met overigens ver
schillende oogmerken, door gezamenlijk in een aantal stoffelijke behoeften van 
de maatschappij te voorzien, voortdurend op een door de maatschappij aanvaarde 
wijze voordelen trachten te behalen in concurrentie met andere ondernemingen. 

Naar binnen toe is de onderneming derhalve een samenwerkingsverband van 
mensen, die gezamenlijk lonend willen produceren (winst maken), teneinde 
ieder afzonderlijk in staat te stellen zijn eigen persoonlijke oogmerken ( ont
plooiing, eigen inkomen) te bereiken. 

Naar buiten toe is de onderneming een strijdorganisatie, die op tal van 
fronten (grondstoffenmarkt, geldmarkt, arbeidsmarkt, afzetmarkten) in concur
rentie met andere ondernemingen, haar plaats moet veroveren of verdedigen. 

Het zijn van strijdorganisatie noopt tot instelling van een hiërarchische 
leiding, die slagvaardig en besluitvaardig een beleid kan opstellen en uitvoeren. 

Het zijn van samenwerkingsverband verplicht tot een medezeggenschaps- en 
inspraakstructuur binnen de onderneming, waardoor allen, die binnen de 
onderneming werkzaam zijn, naar de mate van hun kennis en kunde bij de 
opstelling van het beleid betrokken worden zodanig, dat het onderling ver
trouwen in elkaars deskundigheid en in de juiste afweging van elkaars belangen 
op goede grondslagen berust. 

In een onderneming zijn derhalve twee structuren, de hiërarchische hevels
structuur en de democratische medezeggenschapsstructuur, naast elkaar nood
zakelijk. Het gaat erom beide zo op te bouwen dat zij elkaar steunen en 
versterken, niet elkaar verlammen of frustreren. 

Beide moeten bijdragen tot het voortbestaan en de groei van de onder
neming. Daarvoor zijn zij ontworpen. 

Zij mogen derhalve geen van beide gebruikt worden voor andere doeleinden, 
buiten de onderneming gelegen, als bijv. het nastreven van een bepaalde maat
schappij-inrichting, het uitspreken van politieke meningen, e.d. 

Evenmin mogen zij gebruikt worden tégen de onderneming. Dit betekent dat 
de OR geen gedistantieerde positie t.o.v. de onderneming kan innemen, als 
ware hij een tegenstander in plaats van een medestander van de onderneming. 
Werknemers, en de namens hen optredende OR, zijn een onlosmakelijk deel 
van de onderneming, dat buiten de onderneming niet bestaat. Bepaalde trekken 
in het wetsvoorstel, die voet geven aan de gedachte dat werknemers als groep 
georganiseerd moeten worden om hun belangen op een hen vijandige onder
neming te bevechten, verdragen zich niet met het wezen van de OR en met 
de aard van de onderneming als samenwerkingsverband. 

Plaats van ondernemingsraad 
De plaats van de OR in de democratische structuur brengt met zich mee, 

dat hij als orgaan niet geschikt is om mee te beslissen met de hiërarchische 
structuur. Dit zou immers een vermenging betekenen van de verantwoordelijk
heden, die voor het beleid en de uitvoering daarvan uitsluitend bij de hiërarchi-
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sche structuur kan worden gelegd. 
De relatie tussen de hiërarchische en de democratische structuren in een 

onderneming dient er één te zijn van wederzijdse ondersteuning door informatie 
en advies. Vanuit beide structuren zou, indien deze relatie geen of onvoldoende 
inhoud gegeven zou worden, een beroep op de onafhankelijke rechter gedaan 
moeten kunnen worden waardoor een herstel van de betrekkingen mogelijk 
wordt. 

In deze opvatting over taak en plaats van de OR en van de ondernemings
leiding, past een voortdurend nauw overleg tussen beiden. 

Het uitéénrukken van deze nauwe band, zoals nu in het wetsvoorstel ge
schiedt, door de ondernemingsleiding slechts een verschijningsplicht op te 
leggen, indien de OR daarom vraagt (met een minimum van 6-maal per jaar) 
brengt aan dit overleg grote schade toe. 

De constructie van het wetsvoorstel leidt tot verwijdering tussen OR en 
ondernemingsleiding, tot vervreemding van elkaars doen en denken en tot 
verscherping van de verhoudingen. 

Bij de ingewikkeldheid van de procedures en de vertraging, die in de 
besluitvorming is aangebracht, zal dit een belemmerende factor worden voor 
het goed in elkaar grijpen van de tandraderen van de hiërarchische resp. demo
cratische structuren. 

Bezwaren tegen wetsontwerp 
Mijn bezwaar tegen het huidige wetsvoorstel is niet dat het de OR de dubbele 

taak van de vertegenwoordiging en overleg opnieuw oplegt - m.i. zijn dit twee 
ondeelbare aspecten: de OR is er voor overleg en vertegenwoordigt daarbij het 
personeel -, maar dat in feite deze taak uiteen getrokken wordt en de OR 
een teveel aan vertegenwoordiging en een minimum aan overleg wordt opge
dragen. Hierdoor wordt het evenwicht, dat in de huidige wet tussen de demo
cratische structuur en de hiërarchische structuur tot stand was gebracht, 
verstoord. En dit niet alleen. 

Want ook het evenwicht dat binnen elk van deze structuren tot stand was 
gebracht, wordt verschoven zonder dat daarvan de consequenties zijn doordacht 
en overwogen. De democratische structuur bestaat immers niet alleen uit de 
OR, maar loopt door naar het werkoverleg op het uitvoerend niveau enerzijds, 
en de samenstelling van de directie (adviesrecht) en van de Raad van Commis
sarissen (vetorecht) anderzijds. 

Door de nieuw voorgestelde OR, uitsluitend bestaande uit werknemers, het 
recht te verlenen de Raad van Commissarissen op te roepen tot gesprek, dreigt 
het gevaar dat deze commissarissen, die slechts met het toezicht op en de 
raadgeving aan de ondernemingsleiding belast zijn, verantwoordelijkheden 
worden toegedacht die uitsluitend de ondernemingsleiding kan dragen. 

De taak en functie van de Raad van Commissarissen m.b.t. de OR en 
omgekeerd, is in het wetsvoorstel onduidelijk gebleven. De suggestie wordt 
gewekt, dat de OR ook buiten de ondernemingsleiding om, met de Raad van 
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Commissarissen het ondernemingsbeleid, zoal niet kan bepalen, dan toch sterk 
beïnvloeden. Ook het feit dat de OR in het wetsvoorstel een adviesrecht en 
dus beroepsrecht krijgt op de benoemingen van directeuren, betekent een 
inbreuk op de uitsluitende bevoegdheden van de Raad van Commissarissen, die 
echter wel voor de belangrijkste beslissing in een onderneming, nl. het benoemen 
en ontslaan van haar leiding, alleen verantwoordelijk blijft. De OR grijpt 
hiermee vanuit de democratische structuur op twee plaatsen in op de samen
stelling van de hiërarchische structuur nl. zowel bij de Raad van Commissarissen, 
als bij de ondernemingsleiding, terwijl hij bovendien nog door de verschijnings
plicht van de commissarissen in zijn vergadering het hiërarchisch beleid kan 
beïnvloeden. 

Hoewel in het wetsvoorstel aard en omvang van deze machtsuitbreiding 
van de OR vaag en enigszins dubbelzinnig is geformuleerd, is het wel duidelijk 
dat het bestaande evenwicht tussen de beide structuren en binnen elke structuur 
afzonderlijk, verbroken is en de OR een overwicht is toegemeten, waarvan het 
nog maar zeer de vraag is of hij dat onder alle omstandigheden, met wij ze 
zelfbeperking zal weten te gebruiken. De OR nieuwe stijl immers bestaat geheel 
uit gekozen leden, die onderhevig zijn aan de kiezersgunst en niet onderworpen 
zijn aan een verantwoordingsplicht voor het functioneren van de onderneming 
als geheel. 

Onduidelijk, verwarrend, ingewikkeld, belemmerend, vaag over bevoegd
heden, onklaar over verantwoordelijkheden, niet afgestemd op de behoeften 
van de mensen die er mee werken en leven moeten, zie daar de adjectieven 
waarmee dit wetsvoorstel inmiddels is aangeduid. Is er al eens iemand geweest, 
die er een goed woord voor over had ? 

Zou het geen goede stuurmanskunst zijn een zo wrak voorstel op het strand 
te zetten, opdat het voorlopig als een baken in zee kan dienen? Zou het niet 
beter zijn de vele mogelijkheden van de huidige, nog zeer jonge wet verder te 
ontwikkelen en eventuele feilen en gebreken eerst eens af te wachten, i.p.v. ze 
te vóóronderstellen? 

Zou het ook niet van wijs beleid getuigen daarbij niet de OR op zichzelf 
te bezien, maar het geheel van de democratische en hiërarchische structuren 
binnen de onderneming? Zou het niet verstandiger zijn hierover na grondig 
onderzoek een bezonken oordeel te vormen, i.p.v. zoals nu gebeurd is, met 
verhitte koppen toe te geven aan de waan van de dag? Zou het niet beter zijn, 
met de huidige grote sociaal-economische problemen voor ogen, het bedrijfs
leven op dit punt nu niet onnodig te verontrusten, opdat het alle energie kan 
richten op zijn primaire taak: welvaart verschaffen en behouden? 
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STAAT EN KERK 

door 

prof. mr. I. A. Diepenhorst 

Om het even of men de verhouding van de kerk tot de staat dan wel die 
van de staat tot de kerk aan de orde stelt, zeker is dat de behandeling beneden 
de maat van het onderwerp zal blijven. De opmerking dat de hier spelende 
kwesties, wijl doodgepraat, het boeiende verloren hebben, snijdt geen hout. 
Wanneer een kerk meent tegenover de staat een "neen" te moeten laten horen, 
is er in de regel van grote dramatische spanning sprake, brak er een "Stern
stunde" aan. En als een staat het nodig acht een of meer kerken in de groei 
te belemmeren, zo al niet te vuur en te zwaard te vervolgen, betekent dit steevast 
een historische stroomversnelling. Zulke gebeurtenissen plegen door bloed en 
tranen te worden vergezeld. Of men de zaak nu benadert vanuit de kerk of 
vanuit de staat, de kamp tussen geestelijke en wereldlijke macht, of in omge
keerde relatie die tussen troon en altaar fascineert. Het grote meesterwerk over 
deze materie is nog niet geschreven. Trouwens de veronderstelling als zou zulk 
een boek ooit geheel voltooid zijn ware kortzichtig. De geschiedenis gaat voort. 
Indertijd gaf de Amsterdamse hoogleraar Kisch, scherpzinnig als steeds een 
door hem zelf gewijzigde aanhaling van president Ford: "Ik zal de president 
zijn ... van de joden, moslims, boedhisten, atheïsten en christenen, als er werke· 
lijk nog christenen zijn, na alles wat wij hebben doorgemaakt". Kisch voegde 
dadelijk daaraan toe wat de president wel had gezegd: "Ik zal de president 
zijn ... van de christenen, joden, moslims, boedhisten en atheïsten als er 
werkelijk nog atheïsten zijn na alles wat wij hebben doorgemaakt", deze formule 
fel afkeurend omdat zij streed "met de beginselen van democratie, van filosofie 
en van courtoisie". Bij de relatie tussen staat en kerk duikt de grote moeilijkheid 
op in hoever de staat of zij die namens de staat spreken een niet door alle 
burgers gehuldigd standpunt ten aanzien van principiële vragen als de onder
havige mogen voordragen. Deze moeilijkheid nu neemt telkens nieuwe vormen 
aan. 

Orde en rust 
Het is mogelijk het probleem in wat simpele vorm te ontvouwen en waarde· 

loos behoeft zo'n behandeling niet te zijn. Daar is de staat en hij zorgt voor 
orde en rust. Door hem worden wetten uitgevaardigd, hij spreekt recht, hij 
bestuurt, of wat moderner, hij strooit met het geld van de belastingbetalers, hij 
subsidieert. Hij vindt binnen zijn grenzen - op de staten naast hem doel ik 

42 



I die 
eden 
ende 
lOUt. 

>ren, 
tern
~roei 
~vast 

1 en 
k of 
nge
over 
zulk 
oort. 

een 
dent 
erke
egde 
.dent 
s er 
mule 
sofie 
:heid 
alle 

lder
:men 

ude
voor 

' hij 
;, hij 
el ik 

Staat en kerk 

nog niet - families, verenigingen, bedrijven, partijen en kerken. Het is nu 
zaak voor hem te bevorderen dat alles goed loopt; hij heeft op sommige dingen 
natuurlijk meer greep dan op andere. Een familie-, een verenigings-, een be
drijfsrecht zijn van staatswege wel voor elkaar te krijgen. Partijen kunnen in 
vergaande mate worden vrijgelaten. Wat de kerken betreft, ze geven in 
Nederland niet veel last: de staat heeft goed beschouwd enkel te maken met 
protestantisme en rooms-katholicisme, waarbij de veelheid van protestantse 
kerken, als maar de grootte, dus het aantal leden verdisconteerd wordt, geen 
bijzondere verwikkelingen oplevert. 

Wie wil kan er op wijzen dat bij nadere beschouwing de feitelijke situatie 
toch iets gecompliceerder blijkt. Er mag niet zo vlug van de éne staat met 
veronachtzaming van andere staten worden gesproken, want de toenemende 
internationale verbondenheid maakt dat er ook groter gebondenheid is: bij het 
recht dat men schept en toepast, bij het beleid dat men nationaal voert, zal 
tevens met elders aangetroffen regelingen en omstandigheden te rekenen zijn. 
Het zou onmogelijk wezen, om de van over de grenzen ons land binnenkomende 
en zich hier vestigende vreemdelingen aan ons huwelijksrecht te binden. Met 
de erkenning van de kerken ligt het eveneens, ook afgedacht van buitenlandse 
verhoudingen, wat lastiger dan zoëven leek. Hoe zal de staat tegen niet-christe
lijke godsdienstige gemeenschappen aankijken of tegen formaties die wel een 
geestelijk maar geen godsdienstig karakter dragen? Heel zwaar wordt hier 
meestal niet aan getild. Er is geen reden zo luidt de redenering om georgani
seerde religieuze groepen anders dan kerken te behandelen en als er nog weer 
met de laatstgenoemde het makkelijkst vergelijkbare op 's mensen innerlijk en 
zijn bestemming zich bezinnende gemeenschappen aandienen, is het redelijk 
deze op overeenkomstige manier te bejegenen. 

Eerlijkheid gebiedt om de moeilijkheden zo groot of zelfs zo beklemmend 
voor te stellen als men deze soms aanvoelt. Verscheidene malen wordt betwist 
dat van een staat, die orde en rust brengt en die op aanvaardbare wijze zijn 
wetgeving, rechtspraak en bestuur behartigt, sprake is. Hij valt naar deze 
voorstelling van zaken integendeel uiteen in kleinere min of meer hechte 
eenheden van lieden, die dezelfde belangen hebben en wordt in feite beheerst 
door hen die hun interessen het krachtigst weten door te zetten. De laatsten 
zijn het voor wie de orde voordelig is, die van de wetten profiteren, aan wie 
de regelmatige rechtspraak ten goede komt en die bij een soepel bestuur zijn 
gebaat. Door hun toedoen is de statelijke samenleving doordrongen van de idee 
dat er steeds meer moet worden geproduceerd wat hen die de leiding hebben 
nog machtiger maakt en de staat die zich in zijn bemoeiingen vertakt tot aanzien
lijke nationale invloed brengt. Onderwijs en cultuur bevinden zich geheel in de 
greep van dit heerszuchtig economisch streven. Het diploma, de topprestatie, 
een aanzienlijke, lucratieve positie zijn de centrale waarden die men met een 
tot grof egoïsme ontaardende inspanning najaagt. Aan scholen en op universi
teiten behalen zij de grootste successen die zich het beste weten aan te passen, 
die zich vereenzelvigen met de gangbare behoorlijkheid, die het gevestigd bestel 
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met zijn weelde voor enkelen en armoede voor velen, met ziju vervuiling van 
de lucht, uitputting van de bodem, verontreiniging van het water en verloe
dering van de steden voor hun rekening nemen en niet zozeer sub specie 
aeternitatis - onder eeuwigheidsverschijnsel - leven als wel onder het ver
meende schild van de atoombom, wat in werkelijkheid is de bekende giftige 
paddestoelenwolk, welke èn ogenblikkelijke ondergang èn vergiftiging op 
langere termijn met noodwendigheid veroorzaakt. 

Verscheidenheid 
Belangende de kerk moet een nog ongunstiger situatie tekening worden 

gegeven en lijken de zwarigheden onoverkomenlijk. Dat van "de" kerk niet te 
spreken valt is nog tot daaraan toe, want daar opent zich de uitweg van het 
christendom boven of - wil men - van het christendom onder de geloofsver
deeldheid. Raadpleegt iemand belijdenisschriften, dan wordt hij bevestigd in de 
overtuiging die hij zich waarschijnlijk al eigen had gemaakt, dat de dwaling 
voor de ene kerk de waarheid voor de andere bevat, dat men vaak slechts onder 
zeer beperkende voorwaarden en dikwijls in het geheel niet elkaars sacramenten 
en ambten erkent, dat er over en weer nogal eens bekeringspogingen worden 
ondernomen. Hoogmoedige gelovigen zonderen zich in fierheid beurtelings op 
eigen zondenbesef of op eigen begenadiging in kleine groepen af. Grote 
kerken zijn tuk op de historisch verkregen bevoorrechte positie. Zij bezitten 
volgens een gangbare, kritische zienswijze fraaie kostbaarheden, hebben uitge
strekte landerijen in eigendom, hun aandelenportefeuille is niet te versmaden. 
Nu eens treft men tussen geestelijkheid en "schare" tegenstellingen aan, een s 
andere keer loopt er een scheur door de beide groepen afzonderlijk: er zijn er 2 

bij de herders en onder de kudde die de aanwezige orde aanvaarden en die er s 
lijdelijk of gewelddadig mee willen breken. Ook over alles wat buiten de kerk c 
ligt wordt in de kerk dikwijls verschillend geoordeeld en wel in laatdunkende " 
en in waarderende zin. Velen ontdekken bijna uitsluitend duisternis en nagenoeg c 
geen sprankje licht in een van de kerk vervreemde samenleving, anderen be- ~ 

speuren daar verantwoordelijkheidsbesef, ijver om zich voor de naaste in te t 
zetten, werkelijke offerzin om met wegcijfering van persoonlijk levensgemak t< 
nood te lenigen. De eerstgenoemden menen dat ongeloof en heidendom heel o 
duidelijk aanwijsbaar zijn en dat op het thuisfront en in de andere landen de t: 
grootste behoefte aan missionerende, aan wervende arbeid bestaat: in- en uit- a 
wendige zending hebben volledig recht. Daartegenover zijn er die vragen naar v 
de bevoegdheid om de eigen geloefsweg als de enige voor te stellen, wat de s 
kracht der universeel werkende waarheid zou onderschatten, een verabsolutering 
van historisch verworven geestelijk bezit inhield en blindheid verried voor het v 
als mensheid al zoekend en tastend met nagenoeg onbekende bestemming onder- d 
weg zijn. Zelfs ware hier naar een redelijke redenering verwijtend de vinger R 
te leggen bij een logische tegenstrijdigheid: gesteld dat het juist is wat men se 
vanuit de christelijke kerken nog al eens krachtig vindt voorgedragen: het a. 
geloof is een geschenk van God, dan worden toch wel volkomen ten onrechte Z1 
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·an zij die deze gave nooit ontvingen hard gevallen en is het volstrekt onrecht-
)e- vaardig hen om hun oplossingen te attaqueren. 
Cle Waarschijnlijk neemt men mij dit wentelen rondom de stang van een op het 
er- eerste gezicht tot scepticisme neigende objectiviteit wat kwalijk. Er wordt 
ige verlangd naar een doorbreking van dit spel en het tot dusver geleverd betoog 
op zou te wikkend en wegend zijn. Het ogenblik om te getuigen, om geestelijk 

"lik op stuk" te geven lijkt daar te zijn. Er is openbaring of er is geen open
baring en dit laatste is uiteraard voor christenen onaanvaardbaar. Op een zeker 
punt heeft de alles tot betrekkelijkheid herleidende voorstelling uit en behoort 

len het getuigenis met alle onvermijdbare onverdraagzaamheid in te zetten. Ik 
: te herinner er aan, als men het nagenoeg waardeloze met iets van werkelijke 
het betekenis mag vergelijken, dat het betoog van Paulus op de Areopagus 
rer- uitgesproken eerst op het laatste ogenblik een beslissende wending maakt. Men 
de vermeldt misschien een tikje meewarig dat Paulus naar de mens gesproken 

ing met dit betoog in Athene ook geen overvloedig succes behaalde. Ik antwoord 
der als men zulks werkelijk ernstig zou menen, dat het er nog altoos enkelen waren 
ten die tot bekering kwamen en dat heel wat kerkelijke arbeid in verleden en 
:len heden zo'n resultaat zou willen boeken; men overtuigt van de andere Atheners 
op gezwegen niet elke dag een wijsgeer - Dionysius de Areopagiet - en een 

·ote vrouw - Damaris. 
:ten 
:ge- Onverdraagzaamheid 
len. Maar ik wil de problematiek het volle pond geven door uitdrukkelijk vast te 
:een stellen dat staat en kerk een bepaalde vorm van onverdraagzaamheid kennen, 
t er zelfs wanneer zij door mildheid zo niet door scepticisme schijnen te zijn ge-
~ er stempeld. Dat de absolute staat als zodanig - vaktechnisch uitgedrukt: per 
:erk definitionem - onverdraagzaam, intolerant moet wezen, is duidelijk. Die 
nde volstrekte staat is leerstellig van de kant van uiteenlopende denkers verdedigd 
:oeg of als onvermijdelijk beschouwd in al even harde uiteenzettingen. Hetzelfde 
!be- geldt voor de met anathema's hun leer handhavende kerken; verscheidene van 
t te hen hebben beangstigend kwistig het bijbelse: "hij zij een vervloeking" gehan-
nak teerd. Het mohammedanisme was in zijn geschiedenis vertrouwd met de heilige 
~eel oorlog; oosterse religies ademen soms grote onverzettelijkheid; van tijd tot tijd 
1 de trad een zeer strijdbaar humanisme op. Echter ook de meningsverscheidenheid 
uit- aanvaardende staat, de met het ten dele kennen van de mens rekenende kerk, de 
1aar veelkleurigheid der waarheid erkennende levens- en wereldbeschouwingen, 
1 de spraken op bepaalde punten het "neen" met klem uit. 
:ing Ik bepaal mij tot staat en kerk en heb met name het oog op de Nederlandse 
het verhoudingen. Wij hebben ten onzent na een stevig dynastiek bewind getemperd 
:Ier- door de zeggenschap van steden en gewesten, de voor haar tijd verdraagzame 
lger Republiek der zeven provinciën gehad, gevolgd door het constitutioneel koning-
nen schap dat een parlementaire democratie werd, een dankzij veler samenspel het 
i het algemeen welzijn bevorderende publieke orde, die in redelijke mate ieder het 
chte zijne wilde toedelen. Geestelijke vrijheid, met zeer ruime tolerantie daaraan 
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gepaard, gebondenheid tenminste aan de hoofdbeginselen van recht en wet, een 
met de omstandigheden wisselende maar niet louter door hen bepaalde ethiek 
werden aanvaard; waarbij erkend zij een snelle verlegging van oudtijdse ge
eerbiedigde morele grenzen. Men wenst tot dusver de aldus verkregen en 
volgens de meerderheid der natie bevredigende samenleving te bestendigen. In 
aansluiting hierop wordt de voorstelling van de op machtsmisbruik gevestigde 
bestaande orde, die inkapselt en berustend maakt tegenover niet rechtvaardige 
ongelijkheid verworpen. Zij vindt trouwens geen enkele steun in de feiten. 
De verdraagzaamheid gaat niet zover dat ofschoon de overheid dikwijls 
studentenbezettingen, kraken van huizen en veroorzaking - als protestactie -
van matig grote verkeersopstoppingen duldt, een grove aantasting van het 
voorhanden bestel wordt veroorloofd. De omwenteling te prediken is volgens 
de autoriteiten binnen bepaalde grenzen nog toelaatbaar; daarentegen werd 1 
verboden haar daadwerkelijk, op de geëigende gewelddadige wijze te bewerk-
stelligen. Er zijn enkele aanduidingen dat men in bepaalde politieke kring bereid a 
is althans het dreigen met verstoring der openbare rust - de politieke staking a 
- nog als toelaatbaar te zien. In feite is de afweer tegen wat lijkt op fascisme ' 
en nationaal-socialisme onverzoenlijker dan die tegen het communisme. 1: 

tt 
Na-oorlogse ontwikkelingen t' 
De kerken in ons land voelden zich tot aan de jaren der duitse bezetting 

weinig geneigd tegen de staat stelling te nemen. Ten opzichte van het hitleriaans 
regime uitten zij zich met toenemende beslistheid. Na de bevrijding werd het 
gewoonte van tijd tot tijd over actuele staatkundige kwesties zich tot volk en p 
overheid te richten; de nederlands hervormde kerk deed dit het vaakst. In d 
kerkelijke kring bestond verontrusting over het Indonesië-beleid, zonder dat g 
het tot ernstige strubbeling leidde; men was niet staatsvijandig. De geestelijke d 
verzorging bij de justitiële inrichtingen en de weermacht werd zonder reserve u 
-behoudens een heel enkel geval- geboden. Wel bracht nadenken over de Z1 

zedelijke geoorloofdheid van het gebruik der atoomwapens de hervormde kerk g 
met name tot een niet in feitelijke konsekwentsies doorgetrokken afkeuring van h 
laatstgenoemde geweldmiddelen. In de jongste tijd werd vanuit de kerken met eJ 
steeds groter klem gewaarschuwd tegen het berusten in sociaal onrecht - de d 
rassenachteruitzetting, het laten voortwoekeren van afzichtelijke armoede, indivi- w 

dueel en massaal - en tegen een eveneens te grote lijdelijkheid met name in 01 

betrekking tot het rechtse imperialisme. Wat de door de staat met zijn wetgeving 01 

en bestuur bestreken moraliteit betrof, in kerkelijk behoudende kring werd p 
betreurd dat er op de zondag veel meer mocht dan voorheen, de crematie de fl 
nodige ruimte ontving, de voetbalpool en totalisator werden veroorloofd, de p1 
huwelijksontbinding op minder beletselen stuitte dan voorheen, bij de zedelijk- tu 
heidswetgeving met nieuwere inzichten gerekend werd. De gelijkstelling voor Ie 
de wet van kerkgenootschappen en levensbeschouwelijke organisaties zoals het nl 
Humanistisch Verbond viel bij enkelen slecht. Globaal beschouwd konden de re 
kerken zich in de Nederlandse ordening van het openbare leven vinden en vc 
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een toonden zij zich ofschoon niet zonder kritiek, dan ook loyaal. 
liek Het dwars tegen de staat in positie kiezen op religieuze gronden kwam 
ge- daarom niet zo vaak voor; de noodzaak voor een zekere gezagsoefening werd 
en erkend ook door hen voor wie het "wet en orde" een onaangename klank had . 

. In De meeste deining veroorzaakten de Jehova getuigen van wie op grond der 

.gde geldende voorschriften de dienstweigering, omdat zij de statelijke bevoegdheid 
iige te hunnen opzichte ontkenden, niet werd geaccepteerd zonder dat men met het 
ten. strafrechtelijk optreden tegenover hen in staatkundige kring volop gelukkig was. 
11ijls Ook de reeds aangeduide afkeuring niet van alle geweld maar - vanwege 

bezwaren tegen de onbeheersbaarheid der aanwending - van nucleaire energie, 
het gaf nog al wat moeilijkheid. De overheid gevoelt zich tegenover het gevoelen 

gens van de burgers meestal op onzekere bodem zodra het de meer geestelijke 
11erd problemen betreft. Dat was hier te eerder het geval omdat de dusgeheten 
•erk- atoom-pacifisten de staat als zodanig niet verwerpen en enkel op grond van 
:reid algemeen-ethische overwegingen het gebruik van bepaalde middelen - de 
king atoomwapens - veroordel en. Ook zij die - met handhaving van de politie -
isme verder volstrekt pacifisten zijn, aanvaarden de staat. Maar dit maakt de zwarig

heden niet geringer, integendeel. Want de staat is dan toch gehouden zijn taak 
te volbrengen, is gebonden aan een opdracht en kan niet zonder enige beperking 
toegeeflijk zijn. 
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Verzet tegen absolutisme en anarchie 
Dus wordt er vanuit de staat soms neen gezegd en dat terwijl men in onze 

permissieve staat zoveel over zijn kant laat gaan. Globaal bezien wekt de staat 
de indruk in zijn democratische vorm mede op oppositie te berusten, voor een 
groot gedeelte van tegenspraak afhankelijk te zijn. Het ziet er verder naar uit 
dat de begrijpelijke, misschien ook wel gerechtvaardigde drang tot zelfbehoud, 
indien al geen pure zelfzucht vormt, wanneer hij niet gedoogt dat men hem 
zijn werk als staat onmogelijk maakt: geen ondergraving van zijn fundament, 
geen aantasting van zijn orde. Het stuit bij de meeste Nederlanders op gering 
bezwaar. Zij zijn ervan overtuigd dat er openbare veiligheid moet zijn -is zij 
er heden voldoende - dat de belasting dient te worden betaald, dat de publieke 
diensten hebben te functioneren, dat wij op behoorlijk onderwijs zijn aange
wezen, dat het dagelijks leven enige verstrooiing en culturele aankleding -
of ook ontkleding - nodig heeft. Deze bepaling van standpunt is volstrekt 
oorbaar; zij is tevens redelijk stevig in de feiten gefundeerd al zou er voor de 
praktijk nog al wat zijn af te dingen op de trant waarin onze staat reilt en zeilt. 
Het "statelijk" optreden wordt in elk geval niet gekenmerkt door radicale 
pressie. Ieder kan zijn mening vrij uiten en voor het realiseren van zijn over
tuiging zich inzetten. De staat wil over het algemeen zich niet binnen andere 
levenskringen nestelen. Het afwijzen van de absolute staat, de erkenning daar
naast dat het zonder een staat niet loopt, zijn genoegzaam klemmend en 
rechtvaardigen verzet tegen absolutisme en anarchie. De zelfbeperking, welke 
vooral het betreden van geestelijk terrein vermijdt en de beslistheid in optreden, 
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waar dit met het oog op de eigen taak nodig is, worden zowel principieel voor 
juist gehouden als wat hun feitelijke doorvoering aangaat tot democratische 
besluitvorming herleid: de meerderheid van het in de staat georganiseerde volk ! 
verlangt het zó en niet anders. s 

Binnen de eigen muren spreken de kerken vrij vaak een "neen" uit dat zowel r 
de geloofsovertuiging als de geloofshouding, het leefgedrag van de leden raakt c 
en zich derhalve ook bezighoudt met "handel en wandel" van de "kerkmensen" ~ 
binnen de s.amenleving, welke uiteraard veel wijder is dan het kerkelijk om· s 
heinde terrein. Dit noopt zich zorgvuldig van de stand der zaken rekenschap te t 
geven. Men wordt in een kerk geboren of treedt op rijpere leeftijd toe, maar v 
behoort in ieder geval mondig geworden tot een kerk krachtens vrijwillig r 
lidmaatschap. Die kerk verplicht tot het aanvaarden van bepaalde geloofs. S 
waarheden, dringt aan, terwijl de staat met uitwendige naleving van geboden E 
of verboden genoegen neemt, op hun inwendige betrachting hoewel ze daar· g 
over nooit - de intimis non iudicat ecclesia, over het innerlijk oordeelt de g 
kerk niet - afdoende zekerheid heeft. Zal zij van de staat eisen wat zij van 
haar eigen leden dikwijls verlangt: een zoveel mogelijk eren van de rustdag, v. 
verbod van echtscheiding, geen toelating van kansspel, strafbaarheid van abortus, g· 
van homosexualiteit, of in een formule gebracht het keren van alles wat is h 
contra deum et bonos mores - tegen God en de goede zeden -, hetgeen \} 
neerkomt op handhaving van bepaalde religie-delicten en het met voorschriften g< 
afdwingen van een moraal? Desnoods zou men als kerk bijzondere bevoegd· g: 
heden ten opzichte van de eigen leden kunnen vragen, waarom dan ook van ar 
rooms-katholieke zijde wel op een dubbel huwelijksrecht is aangedrongen. Dit P1 

zich in een kerkelijke overtuiging thuis voelen, schenkt persoonlijk grote rust. w 
Heel veel mensen blijken godsdienstig ontvankelijk te zijn. Op een bepaald ge 
ogenblik voelen zij niet voor de waarheid gekozen te hebben maar door de bc 
waarheid overweldigd te zijn. Tegelijk kan worden vastgesteld dat de gods· v~ 
dienstige keuze, dat de bereidheid tot overgave uiterst individueel en nooit door ni 
anderen afdwingbaar of ook voor anderen geheel overtuigend zijn. te 

m 
Eisen aan de staat n< 
Hoe moet het nu met vanuit de kerken in Nederland aan de staat gestelde dt 

eisen? Kunnen zij worden afgedaan met een beroep op de kerkelijke gedeeld- st1 
heid, die oorzaak ervan is dat niet met eenstemmigheid wordt gesproken. Dit or 
beroep valt nog te gemakkelijker wanneer men bedenkt dat allen die in m 
Nederland een niet christelijke godsdienst belijden en ook degenen die huma· le· 
nistisch denken de genoemde dingen vaak gans anders zien; over de daaren· nc 
boven aanwezige agnosten - zij die konsekwent sceptisch de mogelijkheid van ge 
elke religieuze kennis betwijfelen- alsook over de atheïsten zwijg ik. Of zal Of 
de beslissing naar het getal worden genomen, terwijl tegelijk aan de historie of 
zekere rechten worden toegekend? In Nederland een vanouds christelijke natie he 
- eerder naar de tel dan normatief - kan alsdan het merendeel der kerkelijke on 
verlangens ernstige aandacht en vaak inwilliging verkrijgen omdat nog vrij ov 
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grote volksgroepen er voor geporteerd zijn en de geschiedenis in dezelfde 
richting wijst: gevoelens van piëteit jegens het verleden spelen. Zou men deze 
gedachtengang huldigen dan was alles blijkbaar vooreerst tamelijk sterk in de 

1 
subjectieve sfeer getrokken. In de genoemde gevoelens van piëteit is het 
mogelijk ook de eigen geloofsovertuiging te vatten. Op deze wijze wordt 
overigens een gerede kans geschapen dat minderheden nog al wat tegen hun 
gezindheid in zullen hebben te aanvaarden. Daarnaast zou het naar voren 
schuiven van de historisch zich ontwikkeld hebbende toestand wat meer objec
tieve vastheid verschaffen inzover tenminste een steeds wisselend gebeuren dat 
vermag; er is inmiddels een sterke geneigdheid de vertrouwde geschiedenis als 
richtinggevend te aanvaarden en wij lijken er op deze manier goed uit te komen. 
Schijn bedriegt. Betrof het niet Nederland maar een door de Islam of door het 

oden , Boedhisme gedragen staat, zo waren de uit het boven opgemerkte te maken 

daar
lt de 

van 

gevolgtrekkingen voor de daar aanwezige kleinere groepen christenen ver van 
gunstig. 

Vooral de term subjectief kan in dit verband misleidend zijn. Beslissingen 
tdag, van godsdienstige aard blijken steeds subjectief, anders gezegd individueel 
Jrtus, gestempeld en slechts tot op bepaalde hoogte voor anderen begrijpelijk. Maar 
rat is beslissingen met betrekking tot vriendschap of huwelijk zijn dat evenzeer. 
tgeen Waarom ze werden genomen leent zich niet voor een verklaring; dat ze werden 
riften genomen is helder. Ze zijn op een bepaalde manier bekeken onberekenbaar, 
oegd- grillig, althans moeilijk te doorgronden, in ieder geval ook als ze een voor 
;: van anderen duidelijke - en ook imponerende - innigheid bezitten, toch uitermate 
1. Dit persoonsgebonden. En vriendschap - David noemde de liefde van Jonathan 

rust. 
paald 
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wonderlijker dan die van vrouwen - èn huwelijk - Vondel heeft van de 
genegenheid tussen man en vrouw gezegd dat geen liefde meer die van God zelf 
benaderde - bezitten bijzondere dimensies. Maar zijn ze subjectief in de zin 
van aan normen onttrokken? Integendeel, zij kennen ook objectiviteit en een 
niet van hen die elkaar liefhebben afhankelijke gebondenheid. Deze normativi
teit is in haar noodzakelijke verplichting weliswaar strikt genomen onbewijsbaar, 
maar desondanks reëel. Overeenkomstig de aanvaarding van een niet volstrekt 
normloze liefde, is te denken aan een gelijksoortige binding voor de mens in zijn 

stelde dubbele relatie tot de staat en kerk. Als mens, als burger heeft men met de 
1ee!d- staat van doen, die de meeste van de op zijn grondgebied levenden omvat, 
1. Dit ongeacht hun geloof, maar die dan ook geen echt religieuze band legt, die 
lie in meer beperkt - maar het betekent dan toch heel wat ..:_ het uitwendig samen
'mma- leven vergemakkelijkt en zelfs mogelijk maakt, die gedragen door zijn deelge
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noten de invloed van hun geestelijke overtuiging zal ondergaan, die dienten
gevolge ook buiten twijfel een zeker karakter krijgt opgedrukt; het blijft slechts 
opdruk. Een geloof kan de staat bezielen, maar hij mag dat geloof niet eisen 
of afdwingen. Wel zal hij het waarderen, zulks echter in de eerste plaats door 
het opheffen van beletselen, niet door een spoedig in geestelijk imperialisme 
omslaande sterke bevoorrechting. Hij zal zijn burgers in hun godsdienstige 

g vrij overtuiging ook als zij hem bij zijn taak bemoeilijken ver tegemoet komen; 
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soms mag hij niet terugtreden. Het conflict met religieus gedreven onderdanen 
kan lastig of in het geheel niet oplosbaar zijn, maar behoeft dit in een demo
cratie die op redelijke steun der betrokkenen rekenen mag, niet te wezen. 

Toenemend overheidsoptreden 
Dat de staat meer problemen wakker roept dan vroeger is deels uit zijn steeds 

omvattender werkzaamheid te verklaren, hangt ook samen met het misbruik 
dat hij van vergrote bevoegdheden kan maken, en moet voorts op rekening 
worden geschreven van totaal nieuwe mogelijkheden die binnen zijn bereik zijn 
geraakt. Hij kan gemakkelijk ook bij goede bedoelingen zich in verkeerde 
richting bewegen. Al kent hij geen absolute macht, gewone macht bederft reeds 
genoeg. Het getal wezenlijk achtbare staten is verder niet bijster groot en ook 
zij worden van tijd tot tijd door schandalen opgeschrikt; Amerika's uitwendig 
aanzien en innerlijke verzekerdheid zijn indertijd door het gebeuren rond Nixon 
ernstig geschokt; het rapport over prins Bernhard wekte in ons land beroering. 
De staat bezit grote economische, hij bezit vervaarlijke militaire potentie. De 
laatste overschrijdt indien gebruikt de menselijke maat. Dus brengt men de staat 
vrij snel met willekeur, niet met recht, met onderdrukking, niet met bevrijding 
in verband. Dientengevolge gaat er ook weinig licht op over het feit dat hij 
gebonden is aan een norm, dat hij, al wordt zijn feitelijk beleid door meerder
heids.beslissingen bepaald, in zijn overheden en onderdanen aansprakelijk is 
tegenover zijn inachtneming van het "Gij zult", dat hem op eigen wijze 
verplicht. Veel is er aan gelegen dat er over deze gehoudenheid van de staat 
"recht en gerechtigheid" te betrachten klaarheid heerst. Het betreft hem 
enerzijds als een naar oorsprong goddelijke ordening, anderzijds als een volop 
algemeen menselijk samenlevingsverband dat niet naar geloof of ongeloof mag 
onderscheiden door te priviligiëren of achteruit te zetten. Duidelijk zal zijn hoe 
deze zienswijze vele in de geschiedenis geboden oplossingen minder of geheel 
onaanvaardbaar maakt. 

Dat ook de kerk zich heden radicaler toont dan zij lange tijd is geweest, 
draagt tot de aanwezige problematiek nog op bijzondere manier bij. Zij geeft 
zich rekenschap van haar "anders" zijn, van haar plicht om het voortdurend 
voor ontrechten en armen op te nemen en om daarbij volstrekt te veroordelen 
wat tegen de "evangelische" boodschap indruist. Zij richt zich als "gemeenschap 
van gelovigen" tot een de burgers ongeacht hun geloof omspannend met een 
bijzondere taak belast verband, dat zij respecteert en wil steunen, daarbij slechts 
in beperkte omvang haar eisen stellend. Zij toetst de menselijkheid, de algemene 
humane aanvaardbaarheid van het overheidsoptreden naar haar maatstaven, 
hetgeen aan de staat aanmerkelijke speelruimte biedt en niet spoedig tot 
strubbeling zal leiden. Als de kerk in de regel - bij niet te ernstig tekort 
schieten door de staat - enkel waarschuwt, dreigt geen ernstige wrijving. 
Wanneer de kerk aanzet tot afwijzing van een zich van nucleaire wapens 
bedienend leger, of tot breuk met een staat dan wel met een internationaal 
bondgenootschap, die zulke wapens inzetten, rijst een ingrijpend conflict. 
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Hetzelfde geschiedt als men vanuit de kerk voor het geval de overheid niet aan 
bepaalde ethische, zijn wezenlijke taak betreffende eisen voldoet, omwenteling 
aanbeveelt, en daartegenover werkelijk de staat geen krimp geeft: het gaat hard 
tegen hard in zulke situaties; in de gevallen van bereidheid tot volhouden wacht 
de burger- die tevens kerklidis-waarschijnlijk de kogel; bewaarheid wordt 
hoe "martyrium is the test"; martelaarschap is de toetssteen. 

Behoort een christen, een boedhist, een humanist of atheïst zijn overtuiging in 
de staat geheel opzij te zetten als deze niet door alle of door de meeste anderen 
als geestverwante burgers gedragen wordt; zal hij tenminste aan zijn persoonlijke 
zienswijze nagenoeg geen uitdrukking geven? Ieder mens vormt een ook 
geestelijk moeilijk deelbaar geheel. Met gematigdheid als het pas geeft voor 
zijn diepste inzichten uit te komen staat hem als het goed is vrij en zelfs is het 
vaak - hij moet een koketterend vertoon van veelzins innerlijke gevoelens 
vermijden - zijn plicht. Dat welke overtuiging iemand ook zij toegedaan, 
soberheid past, mag begrijpelijk heten. Zelfverheffing als zou de christen, de 
mohammedaan of de humanist de beste burger wezen, is afschuwelijk. Een 
uiten van twijfel terwille van de harmonie aan de volstrekte juistheid van 
persoonlijk geestesbezit gaat te ver. Hoe raadselachtig ook, er is een onontkoom
bare plicht zich sterk te maken voor eigen fundamentele opvattingen, welke de 
gevolgen ook mogen zijn. Om in "courtoisie" uit te spreken, dat iedere mening 
even grote waarde bezit, is voor hen die zich gegrepen weten, uitgesloten. Het 
gaat om een zich gegrepen weten, dat - hoe raadselachtig ook - tegelijk de 
verantwoordelijkheid in en tegenover de staat voor de meest persoonlijke over
tuiging niet uitsluit. Een louter menselijke verankering is ongenoegzaam. Alle 
scepticisme blijkt als er grote beslissingen vallen te broos; het atheïsme, of
schoon met een indrukwekkende moraal verenigbaar, geeft in het uur der 
uiterste decisie geen houvast. Hier is conflict mogelijk. De staat die veel vraagt, 
de kerk die wellicht veel weigert, zullen als het goed is uitzien naar het ogenblik 
dat de bergen den volke vrede zullen dragen en de zielen der nooddruftigen 
zullen worden verlost. Ten laatste lijkt aldus de subjectiviteit het pleit te 
winnen; zij is echter voor wie gelooft, hoogste zekerheid; zij maakt aanspraak 
op volstrektheid. 
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BOEKBESPREKING 

Prof. dr. W. Albeda, "Participatie, arbeid en maatschappij", 
Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn/Brussel 1976, 
prijs f 22,50. 

Het is een goede gedachte geweest van Albeda deze studie te schrijven 
over de participatie op sociaal-economisch terrein. Zoals van Albeda te ver
wachten is, hebben we te doen met een zeer veelzijdig geschrift. Niet alleen de 
ontwikkeling van de medezeggenschap in de onderneming komt aan de orde 
(met allerlei interessante uitstapjes naar situaties in het buitenland). Ook de 
rol van de vakbeweging op het terrein van de participatie wordt behandeld, 
evenals de grenzen en mogelijkheden van participatie binnen de economische 
orde. Albeda aarzelt niet het moeilijke terrein van het sociale conflict te 
betrekken in de discussie over participatie. Hij eindigt zijn boek met een be
schouwing over de mogelijkheden van participatie in een wereld, die vanwege 
de problemen eerder om technocratie dan om democratie vraagt. 

Participatie is bij Albeda het deelnemen in de besluitvorming binnen organi
saties waarvan men deel uitmaakt, waarin men werkt en leeft. Deze participatie 
is na de tweede wereldoorlog in een versnelling gekomen door het verzet tegen 
een herstel van de voor-oorlogse toestanden, waarin een kleine elite de dienst 
uitmaakt. Er ontstaat een nieuwe visie op de mens, waarin de "passieve activi
teit" (Sartre) in strijd wordt geacht met de verantwoordelijkheid als wezenlijk 
kenmerk van de mens. 

Albeda gaat vervolgens na, hoe het is gesteld met de deelname van mensen 
in organisaties. Hij stelt de vraag, hoe ver we kunnen gaan met het beroep op 
mensen te participeren. Hij waarschuwt voor een nieuwe romantiek, waarin 
geen grenzen worden gezien aan de directe participatie. 

Met grote nadruk verwerpt Albeda de totale participatie, waarin van mensen 
wordt gevraagd overal te participeren. Deze totale participatie is het resultaat 
van dwang, of die nu van bovenaf of vanuit de groep georganiseerd wordt. 

De beschouwing over de medezeggenschap in de onderneming begint met de 
uitspraak, dat de onderneming een politieke organisatie is. Immers, de overheid 
houdt zich met de onderneming bezig, maar de onderneming oefent ook grote 
invloed uit op de samenleving. Geen wonder, dat er een strijd gaande is om de 
zeggenschap in de onderneming. Dit gebeurt in vele landen en op verschillende 
wijze. Albeda geeft hiervan korte en leerzame overzichten, waarmee mensen 
die zich snel willen oriënteren goed uit de voeten kunnen. Ook het verschijnsel 
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ondernemingsraad wordt door hem behandeld, tot en met de recente voorstellen 
tot wetswijziging. De ontwikkeling in de richting van een personeelsraad wordt 
door Albeda niet toegejuicht. Terecht wijst hij op de gevaren van toenemende 
polarisatie, ook al wil hij het conflict en de tegenstelling niet verdoezelen. 
Bovendien komen de werknemers door de personeelsraad in een moeilijke 
positie te verkeren, vooral wanneer deze raad als een soort alternatieve vak
vereniging gaat opereren. 

Ook het hondswerk in de bedrijven (bedrijvenwerk) wordt besproken. 
Evenals de ondernemingsraad een belangrijke vorm van participatie, die echter 
het gevaar inhoudt van een te sterke nadruk op de visie van de vakbondsleiding. 

De huidige regeling m.b.t. de raad van commissarissen (structuurwet) heeft 
grotendeels de instemming van de auteur. Voorstellen van het CNV de helft 
van het aantal commissarissen te laten aanwijzen door het personeel acht hij een 
nogal ingrijpende revolutie met de bestaande structuren. Hij geeft de voorkeur 
aan het doortrekken van de bestaande trend. Het wordt niet helemaal duidelijk, 
wat Albeda hiermee bedoelt. Uit zijn recente kritiek (Econ.-Statistische Berich
ten 22-29 dec. 1976) op het besluit van het CDA-congres inzake de tripartite 
samenstelling van de raad van commissarissen mogen we afleiden, dat hij geen 
heil ziet in gekozen commissarissen, althans niet in door werknemers gekozen 
commissanssen. 

In de lijn van zijn stellingname t.a.v. de onderneming als politieke organisatie 
past zijn uitspraak, dat de leiding van de onderneming verantwoording schuldig 
is aan meer dan één groepering, al ziet hij de werknemers als een belangrijke 
groepering. Verderop in het boek laat hij duidelijk uitkomen, dat het onjuist is 
alleen aan de werknemers de zeggenschap te geven. Afgezien van de mogelijk
heden hiertoe (deskundigheid), zijn er meer groepen die direct belang hebben 
bij de besluitvorming van de onderneming. 

Vakbeweging en participatie 
Het hoofdstuk over vakbeweging en participatie is uitermate belangwekkend. 

Zoals op meer plaatsen in het boek komt hier wel duidelijk naar voren, dat 
in de auteur theoretische bezinning en praktische ervaring samen gaan. Vooral 
de passages die hij schrijft over politiek en vakbeweging munten uit door een 
scherp inzicht in onze sociaal-economische orde. Hij wijst op het verschijnsel 
van het verborgen corporatisme. Hiermee wordt bedoeld, dat bij allerlei ge
legenheden blijkt, dat de wensen van pressiegroepen (waaronder de vakbe
weging) doors1aggevend zijn in de opstelling van regering en parlement. Hij 
noemt als voorbeelden o.m. de politieke voorwaarden, die de vakbeweging heeft 
gesteld bij de onderhandelingen in 1972 en 1975. Zodra wordt gedreigd met 
sociale onrust, dient vanuit het belang van onze parlementaire democratie het 
sein op onveilig te worden gezet. 

Nu is het niet zo, dat Albeda de parlementaire democratie zonder meer als 
norm neemt. Hij aanvaardt het bestaan van pressiegroepen. Zij zijn onver
mijdelijk en ook onmisbaar in een pluriforme samenleving. Wel is het nodig, 
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dat alle betrokken groeperingen (ook de politieke partijen) in dit verband blijk 
geven van zelfbeheersing en onkreukbaarheid. 

De problemen met participatie worden nog groter, wanneer het functioneren 
van de economische orde ter sprake komt. Enerzijds wordt opgemerkt, dat via 
"de klant is koning" het marktsysteem bedoeld is als een perfecte economische 
democratie. Anderzijds is, juist vanwege de nadelen van de markt, een zekere 
planning nodig. Een planning, die grote problemen oproept t.a.v. de mogelijk
heden tot participatie. 

Albeda kiest voor bepaalde vormen van planning, als noodzakelijke aan
vulling op het marktsysteem. Het zullen echter hoofdzakelijk de leiding en de 
deskundigen van de belangen-organisaties zijn die zullen participeren. Het 
zoeken naar gemeenschappelijke doelstellingen en middelen zal voor de leden 
het uitgangspunt moeten zijn in het geven van vertrouwen. 

In het hoofdstuk over conflict probeert Albeda af te rekenen met de eenzijdig
heden in de bekende tweedeling "harmonie of conflict". Hij stelt voorop, dat 
conflicten zoveel mogelijk vermeden moeten worden, maar anderzijds mensen 
en groepen kunnen mobiliseren. Conflict is dus ook een voertuig voor de 
participatie. Wie echter beseft wie en wat mensen zijn, zal zich wel hoeden 
voor een geloof in een harmonische samenleving. Albeda noemt zichzelf in dit 
verband een sceptisch realist. Onze samenleving heeft betere vormen van 
conflictregulatie nodig. Interessant is zijn voorstel weer te komen tot een college 
van rijksbemiddelaars, maar dan alleen met een bemiddelende rol. 

Hoe moet ik dit boek beoordelen? Zijn voornaamste verdienste is, dat er een 
poging wordt gedaan het verschijnsel participatie naar mogelijkheden en 
grenzen te doorgronden voor alle niveaus in het economische leven. 

Albeda beschouwt niet alleen de onderneming, maar ook de economische 
orde. Een dergelijke aanpak is vrij zeldzaam in dit goede land en verdient 
alleen daarom al onze aandacht. Wie kennis neemt van dit boek zal beseffen, 
hoezeer de verschillende niveaus in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden. 

Een andere verdienste van dit boek is, dat er keuzen worden gemaakt op 
grond van toepasbaarheid en werkbaarheid. Het is in vele opzichten een nuchter 
boek, dat hier en daar fel wil afrekenen met allerlei ideologieën en vormen 
van sociale romantiek. 

Ik meen dit boek ook te moeten prijzen vanwege de al genoemde zeer goede 
beschouwing over de gevaren van het corporatisme. Hier is Albeda op z'n best, 
met name ook wanneer hij laat zien dat een pluriforme samenleving zich niet 
verdraagt met eenvoudige modellen en voor altijd bedoelde oplossingen. 

Te weinig principieel 
Ik heb ook bedenkingen. De belangrijkste is, dat naar mijn mening Albeda 

te weinig principieel voor de dag komt met de visie op de menselijke verant
woordelijkheid. Ik .besef, dat verantwoordelijkheid en vrijheid niet te scheiden 
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zijn, maar naar mijn mening abstraheert hij toch teveel van de menselijke 
roeping. Akkoord, mensen kunnen niet met alles meedoen, maar een mensvisie 
waarin werknemers worden vrijgelaten naar eigen believen zich wel of niet 
te interesseren voor produktie en bedrijf, is de mijne niet. Albeda ziet de gevaren 
van zijn eigen opvatting ook wel, maar zijn oplossing blijft mij te pragmatisch. 

Ik meen dan ook, dat Albeda tekort schiet in de fundering van de econo
mische democratie. Dit wreekt zich, wanneer hij schrijft over de democratisering 
van het bedrijf. Zijn aarzeling (om niet te zeggen zijn bezwaren) tegenover 
door werknemers benoemde commissarissen is ingegeven door pragmatische 
overwegingen. Hij gaat te weinig in op de kwestie van de verantwoording aan 
het personeel. Ten onrechte trekt hij geen conclusies uit het feit, dat werknemers 
door hun arbeid al een verantwoordelijkheid dragen die verder gaat dan de 
door het bedrijf opgelegde verantwoordelijkheid. 

Ik meen, dat dit principiële bezwaar ook tot uiting komt in het ontbreken 
van een duidelijke samenhang in de organen van de onderneming. Ten onrechte 
ziet Albeda geen functioneel verband tussen werkoverleg, ondernemingsraad 
en raad van commissarissen, waardoor hij - in tegenstelling tot zijn beschou
wingen over onderneming, economische orde en politiek - de mogelijkheden 
voor participatie in de bedrijven tekort doet. Wanneer Albeda zegt, dat de 
structuurwet uitgaat van door werknemers gevoelde en in de praktijk gebrachte 
verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de onderneming, geeft hij op 
zijn beurt een veel te optimistisch en romantisch beeld van de werkelijkheid. 
Nergens blijkt duidelijker dan uit de Nederlandse wetgeving, dat ondernemer 
en commissarissen verantwoordelijk worden geacht voor het beleid. Hier ligt 
juist het zwaarste aangrijpingspunt voor de kritiek op de wetgeving. 

Met de ondernemingsraad ligt het wel iets anders, maar ook hier staat 
voorop dat de ondernemer verantwoordelijk is voor het beleid. 

Er zijn nog wel enkele bezwaren te noemen. Ik mis ook een visie op de 
strategie van de democratisering. Ook had ik graag wat meer gelezen over de 
moraal van onze economische orde, wanneer Albeda een beroep doet op de 
zelfbeheersing van belangengroepen. Ik mis verwijzingen naar experimenten in 
ons eigen land. 

Dit boek van Albeda acht ik een goede bijdrage tot de discussie over partici
patie. We kunnen om zijn inzichten en ervaringen niet heen. 

De lezer van dit boek zal echter wel moeten bedenken, dat zonder een zekere 
bezieling en zonder geloof in de menselijke mogelijkheden en roeping partici
patie van enige betekenis bij voorbaat een verloren zaak is. 

Prof. dr. H. J. van Zuthem 
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Dr. G. Th. Rothuizen, De adem van de cultuur. Ethiek en 
Landschap. Kamper Cahiers no. 29. J. H. Kok bv, Kampen, 
36 blz., prijs f 7,90. 

De houding van de ethiek jegens het landschap. 

Mr. G. Groen van Prinsterer, Ongeloof en revolutie. Een reeks 
historische voorlezingen. 3e, uitgebreide druk. T. Wever bv, 
Franeker, 1976, 336 blz., prijs f 29,50. 

Nieuwe, door dr. H. Smitskamp bewerkte uitgave van Groen's beschouwin
gen over beginsel en praktijk der revolutie. 

Mr. G. Groen van Prinsterer, T he history of the revolution in 
its first phase: the preparation (till1789). Lecture XI from 
Unbelief and Revolution: a series of lectures in history. 
Uit het Nederlands vertaald door Harry van Dyke, in 
samenwerking met Donald Morton. Groen van Prinsterer 
Fonds, VU Amsterdam, 1973, 68 blz., prijs f 7,-. 

Mr. G. Groen van Prinsterer, Unbelief in religion and polities. 
Lectures VIII en IX from Unbelief and Revolution: a 
series of lectures in history. Uit het Nederlands vertaald 
door Harry van Dyke, in samenwerking met Donald 
Morton. Groen van Prinsterer Fonds, VU Amsterdam, 
1975, 87 blz., prijs f 7,-. 

De eerste twee delen van een serie die Groen's Ongeloof en Revolutie 
in het Engels brengt. 

Dr. Jacob Klapwijk, Dialektiek der Verlichting. Een verkenning 
in het ncomarxisme van de Frankfurter Schule. Van 
Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976, 118 blz., prijs f 14,-. 

Studie, vervaardigd met het oog op de openbare les die de auteur als lector 
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in de geschiedenis van de nieuwe wijsbegeerte op 7 mei 1976 in de VU te 
Amsterdam gehouden heeft. 

R. de Boer, Overheid en schoo!begeleiding. Een reactie op de 
Nota Schoolbegeleiding. Een uitgave van de Groen van 
Prinsterer Stichting. De Vuurbaak, Groningen, 1976, 30 
blz., prijs f 3,95. 

Publikatie in brochurevorm van door de Groen van Prinsterer Stichting aan 
de minister van Onderwijs en Wetenschappen gezonden commentaar op de 
Nota Schoolbegeleiding. 

Partij en Politiek. Een overzicht van enkele politieke stromingen 
en het kader waarin geopereerd wordt. dl. II en III. Uit
gaven van de Groen van Prinsterer Stichting. De Vuurbaak, 
Groningen, 1976, resp. 80 en 85 blz., prijs f 12,- per 
stuk. 

In elk van deze delen zijn drie syllabi bijeengebracht van de kadercursus 
1974/75 van de Groen van Prinsterer Stichting. In deel II worden behandeld: 
De sociale wetgeving; Welzijnszorg; Milieuopbouw contra milieuafbraak In 
deel III gaat het over: Onderwijs; Het financiële en economische beleid; Het 
defensiebeleid en het buitenlandse politieke beleid. 

Anne Vondeling en Jan Renkema, De troonrede, van Ridderzaal 
naar huiskamer. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1976, 31 
blz., prijs f 6,-. 

De troonrede in begrijpelijk Nederlands herschreven, met toelichting op de 
aangebrachte veranderingen. 

Willy Vandendijck, Macht en onmacht. Indrukken over een 
ambivalente democratie. Samsom, Alphen ajd Rijn, 1976, 
117 blz., prijs f 15,90. 

In deze studie geeft de auteur zijn indrukken weer over onze - naar zijn 
mening - ambivalente democratie. 

R. C. Kwant en D. J. van Houten, Maatschappijkritiek. Ver-
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kenning van het verschijnsel maatschappijkritiek. Samsom, 
Alphen ajd Rijn, 1976, 214 blz., prijs f 25,50. 

Dit boek handelt over maatschappijkritiek zoals deze werkzaam ts m de 
huidige westerse samenlevingen. 

Dr. A. J. Onstenk, Het eerste vak. Aspecten van en rondom het 
godsdienstonderwijs in de bovenbouw van het christelijk 
onderwijs. Serie: Cahiers voor' het christelijk onderwijs, 
no. 18. Kok, Kampen, 1976; 192 blz., prijs f 18,90. 

De bedoeling van dit Cahier is, op te roepen tot bezinning op en discussie 
over het godsdienstonderwijs. 

Drs. T. M. Gilhuis en drs. K. de Jong Ozn., Christelijk voort
gezet onderwijs - hoe bestáát dat? Serie: Cahiers voor het 
christelijk onderwijs, no. 19. Kok, Kampen, 1976; 195 blz., 
prijs f 19,90. 

In dit Cahier hebben de auteurs geprobeerd een blauwdruk te schetsen en 
daaraan uitvoering te geven van dat wat een christelijke school, gedacht vanuit 
de Bijbel, nu eigenlijk zou móeten voorstellen. 

Eén gids - twéé wegen? Werkcahier voor politieke en maat
schappelijke vorming bij het christelijk voortgezet onder
wijs. (Eindredacteur drs. T. M. Gilhuis). Serie: Cahiers 
voor het christelijk onderwijs, no. 20. Kok, Kampen, 1976; 
244 blz., prijs f 22,50. 

Dit Cahier gaat in op het benauwende probleem dat christenen die één Heer 
als gids ten leven aanvaarden achter Hem aan - als het gaat om beantwoording 
van maatschappelijke en politieke vragen van de éérste orde - toch blijkbaar 
twéé wegen op kunnen. Dit Cahier, dat links èn rechts gelijkelijk aan het woord 
laat, wil proberen aan gêne zijde van deze tegenstelling te landen door een 
ernstige, bijbels verantwoorde poging daar boven uit te komen. 

Dr. C. Rijnsdorp, Christendom en cultuur in bloei en crisis. 
Serie: Cahiers voor het christelijk onderwijs, no. 16. Kok, 
Kampen, 1976; 180 blz., prijs f 19,90. 

In dit Cahier gaat de auteur op de vraag in wat christelijke kunst is, alsmede 
op het verschijnsel dat ook het kunstwezen in de crisis is. 
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Drs. H. G. Leih, Gods hand in de geschiedenis? (Over ge
schiedenisonderwijs op de christelijke school). Serie: Cahiers 
voor het christelijk onderwijs, no. 8. Kok, Kampen, 1976; 
104 blz., prijs f 10,90. 

Bijdrage tot bezinning en gesprek over wat goed geschiedenisonderwijs 1s 
op de christelijke school. 

W. E. Westerman, Denken over godsdienstonderwijs. Een 
didactische bezinning (benedenbouw voortgezet onderwijs). 
Met een bijdrage van drs. G. R. Visser. Serie: Cahiers voor 
het christelijk onderwijs, no. 14. Kok, Kampen, 1976; 100 
blz., prijs f 9,90. 

In dit cahier wordt materiaal aangedragen om het godsdienstonderwijs in de 
lagere leerjaren van het voortgezet onderwijs te doordenken. De bijdrage van 
drs. G. R. Visser bevat een proefbundeltje voor dagopeningen op school. 
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PERSONALIA 

Mr. J. Hollander, directeur van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen. 

Prof. mr. I. A. Diepenhorst, hoogleraar staatsleer VU Amsterdam; lid Eerste Kamer. 

Prof. dr. H. J. van Zuthem, hoogleraar bedrijfssociologie TH Twenthe. 

RECTIFICATIE 

In het artikel van mr. E. N. van Kleffens: Gerbrandy, minister te Londen, 
in het decembernummer 1976, is helaas een storende fout geslopen: op blz. 368, 
derde regel van onderen, staat 'onaanzienlijke'; dit moet zijn: onzienlijke. 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer staat de verantwoordelijkheid van ondernemers en vooral van 
christelijke ondernemers centraal. Dr. R. L. Haan heeft over dit onderwerp 
voor ons blad een uitvoerige bijdrage geschreven, waarin hij o.m. ingaat op 
de discussie tussen de Wereldraad van Kerken en de Amrobank. 

Dit nummer beginnen wij evenwel met een betoog van prof. Goudzwaard 
dat zich het beste vóór de beschouwing van Haan laat lezen. 

Goudzwaard schrijft nl. over christelijke politiek en het principe van de 
"soevereiniteit in eigen kring''. 

Hij bestrijdt drie waninterpretaties van dit begrip: het betekent niet eerbied 
voor elk feitelijk gezag dat wordt uitgeoefend en het mag niet als een statische 
barrière van overheidsoptreden uitgelegd worden, juist omdat het wijst op 
haar dynamische roeping. De soevereiniteit in eigen kring sluit tenslotte niet 
uit, dat de taakuitoefening van de staat beschermd moet worden tegen daden 
van particulieren, indien deze taakuitoefening wordt tegengewerkt. 

Goudzwaard benadrukt het normgerichte van het principe van de soevereini
teit in .eigen kring waarin de overheid en samenleving ook in hun wederzijdse 
verhouding worden aangesproken op hun dynamische roeping. 

Elementen van deze grondconceptie werkt Haan uit in zijn artikel over de 
verantwoordelijkheid van het christelijk ondernemerschap. Een centrale vraag 
is of maatschappelijke strukturen ontoegankelijk zijn voor het geweten. 

Haan ontkent dit: noch het individu mag verzelfstandigd worden, noch 
kan enige maatschappelijke struktuur onttrokken worden aan het beslag van 
Gods woord en dus evenmin onttrokken worden aan de individuele verant
woordelijkheid. Dit is aldus Haan, juist het kernpunt van het anti-revolutionaire 
denken, waarin het zich principieel onderscheidt van zowel liberalisme als 
marxrsme. 

Kenmerkend voor christelijk ondernemerschap en voor christelijke organisa
ties in het algemeen is de gerichtheid naar buiten: het oog hebben voor de 
externe effekten van hun aktiviteiten. 

Haan wijst op de vlucht uit de particulariteit, waardoor verantwoordelijk
heden verduisterd worden. Zijn conclusie is dat wij ondernemingen moeten aan
spreken op een veel bredere verantwoordelijkheid dan tot nu toe gebruikelijk 
is. De derde weg, die aldus Haan, de weg van de christen-democratie zou 
moeten zijn, is de weg van de bekering, de zelfkritiek, de hervorming van 
de onderneming en van de politiek, van het onderwijs en de kerk. Geen af-
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schuiven van de ethische vragen, maar verinnerlijken hiervan, ook binnen 
ondernemingen. 

Wij hebben dr. W. Albeda en dr. H. van Ruller reacties gevraagd op de 
stellingname van Haan. 

Albeda, door Haan in zijn artikel aangesproken, gaat in zijn reactie in op het 
politieke aspect van de produktie. Hij is van mening dat ondernemers op 
onmogelijke en onbegaanbare wegen terecht komen wanneer zij verplicht worden 
volop met de politieke effecten van het ondernemen rekening te houden. 
Albeda bestrijdt dat de grondgedachte van de wijsbegeerte der welsidee hiertoe 
zou verplichten. Investeringen gericht op het mogelijk maken van verwerpelijke 
aktiviteiten moet een onderneming mijden; maar elke investering in Zuid-Afrika 
is nog geen vertrouwensvotum in de apartheidspolitiek. 

Ook Van Ruller plaatst enige kanttekeningen bij het betoog van Haan. 
Hij gaat in op de positie van de transnationale onderneming in vele ontwik
kelingslanden en benadrukt mét Haan de noodzaak de participanten in de 
ondernemingen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. 
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CHRISTELIJKE POLITIEK EN HET PRINCIPE VAN DE 
"SOEVEREINITEIT IN EIGEN KRING" 1 

door 

prof. dr. B. Goudzwaard 

Zo lang als de periode waarin het evangelie gepreekt is in deze wereld en 
mensen dat evangelie hebben aanvaard als een boodschap van verlossing, zo 
lang is ook de periode waarin het evangelie politieke betekenis heeft. Professor 
Van Niftrik heeft de waarheid van deze bewering eens geïllustreerd door erop 
te wijzen dat op de dag van Christus' opstanding zijn leerlingen bijeen waren 
in een huis met gesloten deuren en ramen omdat ze bang waren voor de 
joden. Zonder ook maar de bedoeling te hebben politiek te bedrijven, werd 
de bijeenkomst van het groepje angstige leerlingen al door hun vijanden 
beschouwd als een politieke daad. Het aanvaarden van de boodschap van het 
evangelie is een godsdienstig en een persoonlijk feit, maar ook een maat
schappelijk en een politiek feit. Het brengt ons in een nieuwe verhouding met 
God, maar ook met onze medemens in alle aspecten van het leven. 

De betekenis van het evangelie van Christus is niet alleen een inwendige 
kwestie, maar ook een zaak van uitwendige vernieuwing. Die betekenis is 
niet beperkt tot de verlossing van de ziel, maar heeft ook betrekking op 
het lichaam; ze heeft niet alleen van doen met een nieuwe hemel, maar ook 
met een nieuwe aarde. In zijn pamflet "Christus en de sociale noden", ge
publiceerd in 1895, leidde deze zelfde overtuiging Abraham Kuyper tot de 
bittere klacht tegen de gebruikelijke preken in de kerken van zijn tijd wanneer 
hij zegt: "Men blijft altoos hangen in het geestelijke, steeds in eenzelfde kring 
van gedachten omlopende, en laat daardoor na de volle Christus te prediken, 
wiens evangelie zo klaarlijk toont, dat hij ook op het sociale leven wilde 
inwerken, het oordeelde, gelijk het was, en het tot beter heiligen wilde" 
(blz. 5 3). Het evangelie van Christus spoort ons inderdaad aan tot ver
nieuwing van ook ons denken over socia!e en politieke aangelegenheden. 

Zoals we allemaal wel weten beslaat de geschiedenis van de door christenen 
ondernomen pogingen om te komen tot deze vernieuwing in het politieke 
denken verscheidene eeuwen. En in die geschiedenis stuiten we onder meer 
op het principe van de "soevereiniteit in eigen kring". Dat principe was zo 

1 Lezing gehouden in Calvin College, Grand Rapids, in januari 1976. 
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te zeggen een echo binnen het politieke denken van een diepe bijbelse waar
heid, namelijk dat we God meer moeten gehoorzamen dan de mensen. Daarom 
komt, zo zegt dit principe dan, geen enkele menselijke instelling ook het 
recht toe een totaal beslag te leggen op ons menselijk leven. Alleen in hun 
eigen kring zijn menselijke instellingen gerechtigd ons aan te spreken en 
zeggenschap over ons te hebben. 

Als in de tijd van de Reformatie, namelijk in Calvijns uiteenzettingen over 
de burgerlijke staat, vinden we de kern van dit denkbeeld van de soevereiniteit 
in eigen kring. Het krijgt echter pas zijn meer omlijnde aanduiding en 
uitwerking van de christen-staatsman Von Gerlach en de Nederlandse politieke 
leider Groen van Prinsterer. Groen zelf haalt met instemming Von Geelach 
aan, nl. in de editie van 5 januari 1871 van "Nederlandse Gedachten", waar 
V on Gerlach in een boeiende uiteenzetting verklaart - en nu citeer ik ook -
dat "Gods wet niet staat naast of zelfs niet onder, maar boven de kring der 
diplomatie, der politiek en van de oorlog, en deze gebieden, net als de kring 
van het privéleven, omvat met een soevereine zeggenschap; Gods wet is dan 
ook hun hoogste richtsnoer". En Von Geelach vervolgt: "Nationale behoeften 
en verlangens . . . hebben zich diep ondergeschikt te maken aan de heilige 
majesteit van Gods geboden die het kind op de dorpsschool leert, maar waar
van de diepte en hoogte geen menselijke geest kan doorgronden." En dit ge
gemeenschappelijke erfdeel van Calvijn, Von Gerlach, Altusius en Groen van 
Prinsterer heeft op zijn beurt Abraham Kuyper aanvaard, zoals blijkt uit de 
titel van zijn bekende openingsrede van de Vrije Universiteit in 1891 "Soeverei
niteit in eigen kring". 

Wij leven echter nu, in het jaar 1977. In onze tijd heeft het terrein van 
politieke activiteit een mate van ingewikkeldheid bereikt die Groen en Kuyper 
in hun dagen zich zelfs niet hadden kunnen dromen. En niet alleen is de 
ingewikkeldheid van het politieke leven toegenomen: ook geldt dat voor de 
verwevenheid van het politieke leven met alle andere levensterreinen. Vooral 
in het sociaal-economisch leven hebben de overheidssfeer en die van het zaken
doen elkaar sterk beïnvloed. De staat heeft al heel wat directe economische 
verantwoordelijkheden op zich genomen, en de overheid bemoeit zich diep
gaand met tal van sociale en economische aangelegenheden. Dit doet dan ook 
spontaan de vraag rijzen: is het hele denkbeeld van de "soevereiniteit in eigen 
kring" niet volledig achterhaald door de ontwikkelingen van onze tijd? Het 
lijkt zelfs een klinkklaar atavisme om het thema nu nog aan de orde te 
stellen. Heeft het nu nog wel énige betekenis om te spreken over afzonderlijke 
bevoegdheden die gerespecteerd moeten worden in hun eigen kring, wat dat 
dan ook moge zijn? Tegenwoordig wordt het principe van de soevereiniteit 
in eigen kring Of helemaal niet meer genoemd, Of het wordt zo te zien alleen 
genoemd door degenen die overtuigde voorstanders zijn van vrijwel algehele 
staatsonthouding. Het principe van de soevereiniteit in ~igen kring lijkt zich 
ontwikkeld te hebben tot een soort heilige vluchtheuvel voor die christenen 
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die het tempo op de snelwegen van onze beschaving niet kunnen bijhouden. 
Het lijkt een denkbeeld dat alleen nog geschikt is voor mensen die bijv. ieder 
streven naar medezeggenschap van de kant van de arbeiders willen uitleggen 
als een schending van de door God gegeven autoriteit van de ondernemer. 
Door dit alles zijn we in onze tijd geneigd het volledige bankroet uit te spreken 
over dit beginsel; een beginsel dat eens een van de voornaamste uitdrukkingen 
was van de eigen stijl der christelijke politiek. 

Maar dit doet wel een vraag opkomen. Als het waar is dat het principe van 
de soevereiniteit in eigen kring eens een vrucht was van een zuiver bijbels 
denken, is het dan werkelijk mogelijk dat zo'n principe volledig versleten en 
uit de mode raakt in de ontwikkeling van de tijd? Naar mijn mening blijft 
een goed principe altijd geldig, en niet alleen zolang de omstandigheden 
het toestaan. Maar als deze bewering juist is, blijft er maar één andere mogelijk
heid over. En wel dat door een reeks van scheve interpretaties dit principe 
geleidelijk tot een achterhaalde en dode gedragsregel is gemtMkt. Misschien 
hebben onze eigen gedachten en interpretaties de oorspronkelijke betekenis 
bedorven en ons zo een inzicht ontnomen dat ons juist zeer te stade zou 
kunnen komen bij de benadering van de ingewikkelde werkelijkheid van van
daag. 

Daarom wil ik u nu voorstellen mij een ogenblik te volgen in een doel
bewuste poging het dode omhulsel rond dit bijna vergeten denkbeeld van 
christelijke politiek te verwijderen en opnieuw op zoek te gaan naar de 
levende kern achter alle scholastische stof- en verflagen, die zich in de loop 
van de tijd daaroverheen hebben gelegd. 

Een drievoudige waninterpretatie 
In dit verband zou ik uw aandacht willen vragen voor een mogelijk drie

voudige waninterpretatie van het principe van de soevereiniteit in eigen kring, 
gezien vanuit zijn oorsprong. Er is in de eerste plaats de waninterpretatie die 
van een normgericht principe een op zeggenschap gericht principe maakte. 
Er is in de tweede plaats een waninterpretatie die het appèl tot een dynamische 
roeping omzette in een statische barrière. En in de derde plaats is er de wan
interpretatie dat dit principe slechts een eenzijdige gelding zou hebben, namelijk 
alleen vanuit het overheidsgezag naar de samenleving toe. 

Met andere woorden: ik zou het principe van de soevereiniteit in eigen 
kring hier weer aan u willen voorleggen als een naar zijn oorsprong norm
gericht principe, waarin de dynamische roeping van overheid en samenleving 
in hun wederzijdse verhoudingen tot uitdrukking komt, en daarmee afstand 
willen nemen van elke visie die dit principe ziet als een statische regel die 
een eenzijdige eerbiediging van de overheid vraagt van alle bestaande zeggen
schapsverhoudingen in de samenleving. 
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1. Norm versus gezag 
De tegenwoordige interpretatie van het prmctpe van de soeveremttett 10 

eigen kring is vooral gericht op het respect voor anderer zeggenschap. Sprekend 
over dit principe is het bijvoorbeeld heel gewoon geworden te wijzen op de 
noodzaak van volledige eerbiediging van alle uitingen van het eigen gezag van 
de ondernemer, en die van het zakenleven in het economisch leven in het 
algemeen. Dit gezag, deze bevoegdheden, zouden te allen tijde geëerbiedigd 
moeten worden. 

Nu kan eerbied voor het gezag iets goeds zijn; in zijn juiste context kan 
het zelfs een bijbels vereiste zijn. En het is ook juist dat het principe van 
de soevereiniteit in eigen kring alles te maken heeft met de verschillen in 
menselijke bevoegdheden. Maar is de eerbied voor ieder gegeven gezag nu 
inderdaad ook de historische kern, de wortel, van dit principe? Ik betwij fel 
het ten sterkste, en ik dacht op goede gronden. 

Het woord "kring" is in dit verband zeker van belang. Het kenmerkende 
van iedere kring of cirkel is, dat hij niet kan bestaan zonder middelpunt. 
Maar wat l.s dat middelpunt nu, bijv. naar de mening van Kuyper en Groen? 
Is dat middelpunt het menselijk - door God gegeven - gezag? Dan zou dat 
gezag dus datgene zijn waaraan iedere kring van het menselijk leven zijn eigen 
karakter dankt en zijn eigen innerlijke samenhang ontleent. Dat klinkt tè 
fantastisch om waar te zijn - al geef ik toe dat het soms lijkt of Kuyper dat 
bedoelt. 

Het middelpunt van iedere levenskring, de oorsprong van zijn eigen samen
hang, is natuurlijk niet het bestaan van het menselijk gezag, maar het be
staan van voor die kring typerende goddelijke normen. Groen van Prinsterer 
sprak dat al uit toen hij het had over de geldigheid van Gods wet in iedere 
kring van het leven. En met grote instemming haalt hij Von Gerlachs ver
klaring aan dat het Gods wil is die alle menselijke kringen omvat met een 
soeverein gezag als hun hoogste richtsnoer. Dat goddelijk, "soeverein", gezag 
is het middelpunt van iedere levenskring. Pas wanneer die soevereiniteit niet 
langer wordt erkend, verliezen de verschillende levenskringen hun innerlijke 
samenhang en eenheid. 

Het lijkt een miniem verschil, vooral met betrekking tot de vele problemen 
van het moderne sociale en economische beleid. Maar dat is het niet. Om 
een voorbeeld te geven: als we het hebben over de mogelijke zeggenschap 
van arbeiders in ondernemingen, en we volgen de gezags-interpretatie van 
het principe van soevereiniteit in eigen kring, dan moet iedere aanspraak in die 
richting gezien worden als een aantasting van een door God gegeven gezag, 
en dus afgewezen worden als een aanval op de eigen soevereiniteit van de 
onderneming. Maar als het waar is dat Gods normen voor het economisch 
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leven de basis vormen voor de "soevereiniteit" daarvan, dan kan een gevolg 
van dat principe juist zijn het met kracht nastreven van medeverantwoorde
lijkheid van de arbeiders in bedrijven. Want als het rentmeesterschap Gods 
norm is voor het hele economische leven - en dat is het - dan is het de 
roeping van iedere onderneming om een werkelijke instelling van rentmeester
schap te worden. En dat is een roeping waarin alle werkende mensen, al naar 
gelang hun beroep, moeten delen. 

Professor Gerbrandy, minister-president tijdens de tweede wereldoorlog en 
een overtuigd voorvechter van medeverantwoordelijkheid van de arbeiders, 
heeft het eens als volgt uitgedrukt (1927): "De gedachte van de soevereiniteit 
in eigen kring, bij uitstek christelijk, wordt in het leven des volks verkracht 
tot een soort soevereiniteit van de patroon, die elke zeggenschap van anderen 
uitsluit; terwijl de typerende trek van die gedachte juist is: de soevereiniteit 
van goddelijke ordinanties in een bepaalde levenskring, waarvoor èn heer en 
knecht, èn overheid en volk samen eerbiedig hebben te buigen" (De strijd 
om nieuwe maatschappijvormen, 1927, blz. 107). 

Vanuit christelijk standpunt gezien is het inderdaad ondenkbaar dat het 
gezag ooit in een normatief vacuüm terecht zou mogen komen, en gezien zou 
moeten worden als iets dat geëerbiedigd wordt als een doel in zichzelf, 
zonder rekening te houden met de wijze waarop het wordt uitgeoefend. Een 
soortgelijke manier van denken stamt veeleer uit het autonomie-denken van 
het Humanisme. Bij de interpretatie van het principe van soevereiniteit in 
eigen kring zullen we uit moeten gaan van normen, om de grenzen van het 
menselijk gezag te kunnen begrijpen in plaats van uit te gaan van het menselijk 
gezag, om dat tot een onbegrensde norm te maken. 

2. Dynamisch versus statisch 
Maar deze conclusie brengt ons tegelijkertijd tot een tweede misverstand 

met betrekking tot het principe van de soevereiniteit in eigen kring, namelijk 
de interpretatie ervan als een statische barrière in plaats van als een dynamische 
roeping. Een statische barrière, een verdedigingslinie tegen alle overheidsbe
moeienis - dat is natuurlijk de voornaamste politieke conclusie zodra het 
principe van de soevereiniteit in eigen kring inderdaad in een principe van 
onbeperkte gezagseerbiediging is omgezet. Dan is inderdaad elke overheids
maatregel met betrekking tot het marktmechanisme en tot het vrije ondernemer
schap een aanval op de soevereiniteit in de eigen kring van het vrije onder
nemerschap. Maar kunnen we dezelfde conclusie trekken als we uitgaan van 
de norm-interpretatie in het principe van de soevereiniteit in eigen kring? 

De vraag is bijna een retorische. Want als het waar is dat de hoofdnorm 
voor iedere overheid is om recht te doen in alle zaken van publiek belang, 
en als het ook waar is dat geen enkele produktiehuishouding het gebod om 
als een echte rentmeester op te treden terzijde mag schuiven, dan is het 
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heel duidelijk dat, als de ondernemer niet optreedt als een goede rentmeester, 
het een zaak van rechtvaardig overheidsoptreden kan worden om hem terug 
te brengen tot zijn oorspronkelijke roeping. Een ingrijpende overheidsbe
moeienis met het sociale en economische leven kan dan noodzakelijk worden. 
Het is bijvoorbeeld een zaak van algemene rechtvaardigheid dat onder
nemingen ons milieu niet zwaar vervuilen. Een wetgeving om dit te voor
komen is daarom niet alleen géén aantasting van het principe van de soevereini
teit in eigen kring, maar is zelfs een eis ervan. Want op deze manier brengt 
de overheid rechtvaardigheid terug in de volkshuishouding en wel op grond 
van een diep respect voor de èigen norm van het economisch leven, namelijk 
de norm van het rentmeesterschap. Want rentmeesterschap houdt in dat elk 
bedrijf een directe zorg voor zijn natuurlijke omgeving betoont. Als de over
heid onverantwoordelijk optredende bedrijven terugjaagt naar hun roeping, 
brengt dit juist tot uitdrukking dat zij de soevereiniteit v.an de eigen kring 
van het vrije ondernemerschap niet afbreekt maar juist ten volle honoreert. 

Het zal duidelijk zijn dat op deze manier het principe van de soevereiniteit 
in eigen kring niet werkt als een statische barrière, maar aanspoort tot een 
dynamische interpretatie van de roeping van overheid en bedrijfsleven. 

In onze tijd zien we dat door de voortdurende invloed van een vlakke 
materialistische levensstijl produktiehuishoudingen vaak geheel de dimensie 
van menswaardigheid in de werkomstandigheden missen en een gebrek ten 
toon spreiden aan economisch normatief gedrag ten opzichte van hun con
sumenten, hun werknemers, ten opzichte van het welzijn van de hen om
ringende natuur. In plaats daarvan zijn zij dikwijls niet meer dan instellingen 
die alleen maar een maximale stroom verbruiksgoederen uitstoten, en werk
plaatsen waar produktiefactoren worden gecombineerd. Is dat een volwaardig 
bestaan in overeenstemming met Gods normen voor het economisch leven, 
die spreken over dienst aan de naaste, over arbeid in overeenstemming met 
de schepping van de mens naar het beeld van God, en over het mandaat van 
rentmeesterschap? Nee, natuurlijk niet. En zolang of zodra vrije onder
nemingen zich niet (kunnen of willen) openstellen voor deze normen voor 
hun eigen levenskring, moet de overheid tussenbeide komen door de publieke 
ontsporingen van deze particuliere ondernemingen te corrigeren. De overheid 
zal zelfs de publieke voorwaarden moeten scheppen om iedere onderneming 
aan te sporen en te stimuleren zich open te stellen voor een werkelijke ge
hoorzaamheid aan deze normen van rentmeesterschap. Voor een hedendaagse 
overheid is het een dynamische roeping bij uitstek om op haar eigen wijze 
- op rechtvaardige wijze - de soevereiniteit in de eigen kring van het vrije 
ondernemerschap te bevorderen, en wel door het te richten op een economisch 
verantwoord gedrag tegenover de natuur, ten aanzien v:an de medemens, ten 
opzichte van schaarse grondstoffen, en in dienst van de samenleving als geheel. 
De ge-sloten tunnel van het ondernemersgedrag moet ont-sloten worden, dat 
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platgetreden gras moet de kans krijgen om zich weer op te richten. Want 
Gods normen behoren soeverein te zijn in het economisch leven, en niet onze 
vlakke goedkope verlangens. 

3. Tweezijdig versus eenzijdig 
Ik wil mijn bijdrage besluiten door te wijzen op een derde misverstand 

met betrekking tot het principe van de soevereiniteit in eigen kring, namelijk 
dat dit principe slechts in één richting zou kunnen en moeten werken, namelijk 
als een middel ter bescherming van particuliere bevoegdheden tegen daden 
van publieke instanties in de samenleving. 

Misschien verbijstert deze opmerking u. Is het inderdaad mogelijk de zaken 
hier ook om te keren, dat wil zeggen te spreken over de noodzaak van de 
handhaving van de soevereiniteit van de eigen kring van de staat, en wel tegen
over daden van de kant van particulieren? Dat lijkt alleen van toepassing 
in tijden van verbitterde revolutie, en daarmee ver verwijderd van onze be
schaafde rijke westerse wereld. 

Graag zou ik er ook hier de nadruk op willen leggen hoe belangrijk het is 
om, wanneer het principe van de soevereiniteit in eigen kring u iets zegt, dat 
ook te verstaan als een norm-gericht principe. De staat is niet een doel in 
zichzelf. De overheid heeft de door God opgelegde plicht de norm van recht
vaardigheid in alle aangelegenheden van publiek belang te gehoorzamen. Maar 
dat houdt in dat ze ook de reële mogelijkheid moet hebben om te handelen 
en te reageren overeenkomstig die norm. Want als een overheid door haar 
burgers erin belemmerd wordt haar taak ten opzichte van de samenleving 
op een rechtvaardige manier uit te voeren, hebben we dus inderdaad te 
maken met een directe aantasting van de eigen soevereiniteit van de staat. 
Maar juist dat is ook precies het geval bij veel zaken in onze moderne 
samenleving. Denkt u maar eens aan de manier waarop actiegroepen proberen 
overheidsmacht om te zetten in een verlengstuk van hun eigen particuliere 
belangen; of aan de methoden die van een president een commercieel produkt 
maken, dat aan het volk verkocht moet worden. En zeker niet in de laatste 
plaats wil ik u herinneren aan de opkomst in deze tijd van een overheidstype 
dat niet langer gegrond is op het streven naar rechtvaardigheid, maar op het 
zoeken naar eindeloze compromissen, wat betekent dat gepoogd wordt de 
buit te verdelen tussen de economisch sterken en de zwakken en kleinen achter
aan te laten sukkelen. Zo ergens, dan zien we hier een grove aantasting van 
de soevereiniteit van bijbelse normen voor het publieke optreden van de over
heid. Want het centrale vereiste voor iedere overheid is juist om de zwakken 
te beschermen en degenen die géén macht hebben, te verdedigen. 

Een totalitaire staat is een duivels iets. Het verwaarloost openlijk het feit 
dat God èigen normen heeft gegeven voor het gezinsleven, voor het economisch 
leven en voor het sociale leven; en dat in al deze kringen de mensen direct 
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leven coram Deo, voor het aangezicht van de levende God. Omdat Hij de 
enige is die er recht op heeft totaal beslag op ons leven te leggen, is een 
staat die hetzelfde tracht te doen duivels. Dat is een proberen de plaats in te 
nemen die alleen God zelf toekomt. Maar dat moet ons niet tot de conclusie 
leiden, dat het enige werkelijke gevaar van het totalitarisme altijd en alleen 
komt van de kant van de staat. Het is ook mogelijk dat dit gevaar komt van 
de kant van de zgn. vrije ondernemingen die systematisch proberen van de 
overheid een verlengstuk van particuliere commerciële belangen te maken, en 
die aanhoudend proberen het gezinsleven om te zetten in een platform waarop 
eindeloze stromen verbruiksgoederen gedumpt kunnen worden, zelfs als de prijs 
daarvoor niets minder is dan een voortdurend platwalsen van de bestaande 
smaak der consumenten naar het model van de moderne advertentiecampagnes. 
Want wat denkt u dat de toekomst zal zijn van de eigen kring van overheid 
en gezinsleven in een samenleving waarin de toename van welvaart en macht 
het enige verschiet is voor geluk? Ik zeg u dat al deze instellingen dan uit
eindelijk zullen worden omgezet in groei-makers, in instellingen die dat 
centrale doel van ons leven moeten dienen en bijna hun hele verscheidenheid 
aan kenmerken zullen verliezen. Want waar normen hun gezag verliezen in 
de afzonderlijke kringen van het leven, daar spat ook het eigen karakter van 
elk van die kiingen uiteen. We kunnen verpletterd worden door een totalitaire 
samenleving; maar we kunnen die ook zelf creëren. 

Conclusies 
Een tweetal conclusies laten zich gemakkelijk uit dit gehele betoog tot nu 

toe afleiden. De eerste is dat belangrijker dan de principes waarvan we zeggen 
uit te gaan, de wijze is, waarop we geneigd zijn ze te interpreteren. In de 
tegenwoordig gebruikelijke interpretatie van het principe van de soevereiniteit 
in eigen kring, ook in de hedendaagse Amerikaanse literatuur 2 , zijn de 
diepste motieven dikwijls meer humanistisch dan christelijk; dikwijls meer 
gericht op de autonomie van de mens dan op normbesef; en vaak meer gericht 
op onze economische voordelen dan op onze plichten van rentmeesterschap. 

En mijn tweede conclusie is dat vanuit zijn bijbelse grondslag het principe 
van de soevereiniteit in eigen kring niet alleen een zekere geldigheid tot op 
de dag van vandaag heeft behouden, maar op dit ogenblik alhoewel haast 
vergeten misschien zelfs het punt van zijn hoogste actualiteit heeft bereikt: 
namelijk midden in onze vervlakkende, alle onderscheid wegslijpende, mate
rialistische en daardoor bijna totalitaire westerse cultuur. 

2 Zie bijvoorbeeld het afgrijselijke boek van Gary North, An introduetion to christian 
eeonomics, eh. XXXI. 
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CHRISTELIJK ONDERNEMERSCHAP ALS BAANBREKER VOOR HET 
GEWETEN IN EEN KAPITALISTISCHE WERELD 

EN 
HET ALIBI VAN DE AMROBANK 

Investeren in apartheid? 

door 

dr. R. L. Haan 

Er is naar onze mening geen sprake van dat het 
geweten een bindende uitspraak zou kunnen doen 
hoe in de praktijk van deze uiterst geçompJiçeerde 
vraagstukken te handelen. Amrobank 

In dit geval zullen de aldus ontzielde Christelijke 
beginselen maçhtelozer blijken in de strijd om de 
nieuwe maats.happijvormen dan die van wmm,u
nisme, fasásme en nationaal-soçialisme! 

Dooyeweerd 

De correspondentie tussen de Amrobank en de Wereldraad van Kerken, die 
de aanleiding is tot dit artikel, 1 komt niet uit de lucht vallen. Het gaat om 
een grimmige en zwaardrukkende realiteit in het bestaan van miljoenen 
afrikanen, die, op even indringende wijze, een torment vormt voor het 
christelijk geweten. Wij, in het Westen, zijn politiek en economisch bij het 
Zuidafrikaans gebeuren actief betrokken. Politiek en economie hebben hun 
veelsoortige innerlijke vervlechtingen; maar iedere souvereiniteit in eigen 
kring waarvan in dit verband sprake mocht zijn, smelt in de totalitaire staat 
als sneeuw voor de zon. De winstgevendheid van onze economische betrek
kingen met Zuid-Afrika is, behalve door het kapitalistische stelsel als zodanig, 
in hoge mate rechtstreeks door de apartheidspolitiek bepaald.2 

1 De aanvankelijke bedoeling was hier in te gaan op de brief van de Amrobank 
aan de Wereldraad van Kerken, d.d. 29 april 1975, teneinde die op haar logische 
consistentie, strekking en uitgangspunt te toetsen. Inmiddels heeft echter een uitgebreide 
en m.i. adequate beantwoording plaats gehad van de zijde van de Wereldraad zelf. 
Daarom wordt in het navolgende de Amro-correspondentie slechts als aanleiding ge
hanteerd voor een herformulering van de problematiek in meer algemene termen, doch 
toegespitst op de rol van de christenondernemer. 

2 Het gemiddelde rendement bijvoorbeeld van de noordamerikaanse directe investe
ringen in Zuid-Afrika bedroeg in de jaren 1965-1970 11% voor alle overzeese investe
ringen; die in Zuid-Afrika alleen brachten 18,6% op (Survey of Current Business, oktober 
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Niet alleen begunstigt de apartheid onze winstmogelijkheden, eveneens be
ïnvloedt ons economisch handelen de apartheid. Bekend zijn de twee stand
punten hierover. Enerzijds: de economische groei in Zuid-Afrika, en dus onze 
betrokkenheid daarbij, moet op den duur de politieke en economische ont
rechting in dat land "van onderen op" uithollen, een standpunt dat wel 
wordt aangeduid als het "economisch determinisme" of de "communistische 
fictie". Dit is het standpunt dat in de antirevolutionaire partij bijvoorbeeld 
wordt ingenomen door prof. dr. W. Albeda, en komt overeen met dat van de 
Amrobank. En anderzijds: economische groei in een land van duizend
voudige institutionele ongelijkheid kan niet anders dan deze ongelijkheid 
vergroten. Aldus denkt de Wereldraad, en ondergetekende deelt deze visie. 
Wat over de juistheid van beide standpunten ook kan worden opgemerkt, 
een in het oog lopend onderscheid is, dat in het eerste geval de gewetensvraag 
spoedig operationeel irrelevant wordt en dat die in het tweede geval de 
discussie pas goed opent. Probleemstellingen worden vaak genoeg gekozen 
met het oog op de probleemoplossingen waarop zij door hun formulering 
prejudiciëren. 

De lezers van de "eerste groep", die naar mijn indruk de meerderheid 
vormen, behoeven echter de lectuur van deze regels hier niet te staken, nu 
ze weten "uit welke hoek de wind waait". Want er is met de Amro-briefwisse
ling veel meer aan de hand. Over dat meerdere wil ik het proberen te hebben. 
Ik herinner me, nog in Nederland zijnde, een TV-interview dat werd gehouden 
met de theoloog mevrouw Flesseman-van Leer. Zij merkte bij die gelegenheid 
op dat zij over de economische kant van het probleem wel een aantal vragen, 
maar nog geen duidelijk antwoord had. Wat haar theologisch geweten echter 
in opstand had gebracht, zodat zij een duidelijk "neen" moest laten horen, 
was juist de Amrofilosofie die sprak uit de brief van 29 april 1975. Dit 
onderscheid kunnen we inderdaad, zij het voorlopig, maken. Natuurlijk hebben 
Amro's economisch belang en zijn onthullende maatschappijvisie wel degelijk 
met elkaar te maken, en werpen zij j..vist een wederzijds licht op elkaar. Maar 
dit neemt niet weg dat de brief zich laat analyseren los van de concrete aan
leiding3; zij is van wijder strekking. Daarin ligt dan ook de reden voor dit 
artikel; de vraag of onze economische betrekkingen voor Zuid-Afrika ja dan 
neen schadelijk zijn zal dus niet als zodanig opnieuw aan de orde worden 
gesteld. De lezer die haar ontkennend beantwoordt, gelieve niettemin het 
tegendeel aan te nemen als hypothese, met het oog op hetgeen volgt over het 
probleem van de (christelijke) ondernemersverantwoordelijkheid in het alge
meen. 

1971, geciteerd door Ruth First e.a., T he South African connection. Western investment 
in apartheid, Penguin African Library, 1973, p. 30, 336). 

3 De Amrobrief zelf wil zelfs heel nadrukkelijk, wanneer het aankomt op de 
formulering van de problematiek "ten principale", "de concrete aspecten van het geval 
Zuid-Afrika buiten beschouwing laten"'. 
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Een enkele opmerking evenwel moet deze inleiding nog besluiten. In de 
eerste plaats komt het mij voor dat de christelijke politieke partijen vaak er het 
zwijgen toe doen, waar tal van actiegroepen in den lande, die de strijd tegen 
racisme en uitbuiting hebben aangebonden, wèl aansluiting vinden bij de 
"linkse" partijen. Deze passiviteit bij de confessionele politici is beschamend. 
Anderzijds ligt het in de aard van een principieel christelijke partij, dat het 
zijn beleid goed gefundeerd wil zien en niet gestuurd door de druk van 
plotselinge gebeurtenissen of acties die men moeilijk weet te interpreteren. 

Juist omdat daar tegenover staat dat een partij als de antirevolutionaire, als 
vrucht van diepgaande bezinning, waartoe nieuwe ontwikkelingen wel degelijk 
aanleiding kunnen zijn, niet terugdeinst voor de politieke consequenties, is er te 
meer reden om het genoemde onderwerp in dit tijdschrift aan de orde te 
stellen. Hoewel het zal gaan over de positie van de onderneming, is politieke 
bezinning op de economische relaties tussen Nederland en Zuid-Afrika, dat 
zijn dus primair de betrekkingen van de ondernemers, hoogst noodzakelijk. 
Vooreerst zijn het de ondernemers zelf die zeggen de discussie op politiek 
niveau gevoerd te willen zien, omdat zij daar thuis zou horen. Maar ook moet 
worden geconstateerd dat het institutionele kader voor een calvinistisch ge
inspireerde christelijke bezinning in de ondernemerswereld op zijn minst ver· 
zwakt is. Men kan zich aan de indruk niet onttrekken dat het Christelijk Werk
geversverbond zich in zijn spreken en handelen over de werkelijk fundamentele 
economische vraagstukken van deze tijd alles behalve radicaal opstelt tegenover 
het Verbond van Nederlandse Ondernemingen, hetgeen toch altijd de raison 
d' être is geweest van aparte christelijke, althans reformatorische, organisatie. 
Misschien moet de bezinning over het moderne ondernemerschap daarom juist 
ook geschieden binnen de nog gebleven kaders van protestants-christelijke 
vakbeweging en politieke partij. De discussies rondom het principiële karakter 
van het CDA hebben voldoende te verstaan gegeven dat juist aan calvinistische 
reflexie helaas nog tamelijk exclusieve waarde moet worden gehecht. 

De correspondentie samengevat 
Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, van 11 tot 18 augustus 

1974 in West-Berlijn bijeen, besloot, na een lange voorgeschiedenis, aan een 
zestal banken, die samen de aandeelhouders zijn van de European Amertcan 
Banking Corporation, waaronder de Amrobank, het verzoek te richten voortaan 
geen leningen meer te verstrekken aan de Zuidafrikaanse regering of aan 
regeringsinstellingen van dat land. Bij nul op het request zou in de toekomst 
geen sprake (meer) kunnen zijn van plaatsing van Wereldraadfondsen bij deze 
banken, daar anders de Wereldraad indirect zou meewerken aan de financiering 
van de apartheid. Eveneens werden de leden-kerken, christelijke instellingen en 
individuele christenen opgewekt om bij de betrokken banken op dezelfde wijze 
hun invloed aan te wenden. Op 8 januari 1975 werd een brief van deze 
strekking gericht aan de Amrobank, vergezeld van een drietal bijlagen waaruit 
de gronden bleken van het verzoek. 
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Op 29 april antwoordt de Amro.4 Zij concentreert zich hoofdzakelijk op de 
procedurele aspecten van de briefwisseling en de op haar uitgeoefende pressie. 
Daarbij wordt aan de Wereldraad geen andere competentie toegeschreven dan 
die van een willekeurige "private organisatie" die "door uitoefening van dwang 
haar denkbeelden aan anderen tracht op te dringen" omdat nu eenmaal de 
binnenlandse politiek van het land in kwestie haar "ernstige kritiek en ver
ontwaardiging" op hebben gewekt.5 Door deze pressie tracht men het econo
misch isolement van dat land 6 te bereiken, in de hoop dat aldus de "gewenste 
veranderingen" zullen mogelijk worden. De brief wijst het verzoek af op 
grond van de volgende argumenten: 

- een stop van de kredietverlening aan de Zuidafrikaanse regering zou 
precedenten scheppen; 

- de vraag is of inwilliging van het verzoek het beoogde doel zou nader 
brengen; de bank neigt tot de tegengestelde mening, alhoewel het geweten 
geen uitspraak kan doen; 

- de meningen der deskundigen lopen uiteen 7 ; eveneens die der kerken; 
- het bedrijf heeft een "eigen, in de aard hiervan gelegen doelstelling"; 

het mag geen "particuliere visies" aan derden opleggen; de enige rem op 
de zelfexpansie van het bedrijf ligt in een verbod van overheidswege 8 • 

4 Om weergave van de terzake doende gedeelten en commentaar mijnerzijds duidelijk 
te scheiden, zijn de kanttekeningen die voor het vervolg van belang zijn ondergebracht 
in voetnoten. 

5 De eigen aard en opdracht van de Wereldraad van Kerken wordt dus niet erkend. 
In deze visie bestaan alleen subjectief-willekeurige standpunten, uitgedrukt door en uit· 
drukking van pressie en macht. De liberale maatschappijvorm derhalve, die van de markt, 
de concurrentieplaats van individuele machtseenheden, wordt ook buiten de sfeer van de 
onderneming van toepassing verklaard; dit is de externe consequentie van de verabsolu
tering van de onderneming naar zijn interne aard. Voor een begrip van waarheid niet op 
basis van de botsing der meningen en maatschappelijke krachten, doch van openbaring, 
is geen plaats. 

6 Een opportunistisch en onjuist gebruik van de term "land"; duidelijk blijkt dat de 
bank, die niet aan politiek wil doen, zijn denken baseert op deze politieke categorie. 
Het gaat echter niet om de natie Zuid-Afrika alsof die een economisch gezien homogene 
eenheid zou zijn. Nog minder gaat het om isolatie van een dergelijke veronderstelde 
eenheid, maar alleen om de onthouding van middelen aan de onderdrukkende minderheid, 
om het isoleren van de grote isolateur zelf. De Zuidafrikaanse regering selecteert ook zelf 
de financiële steun uit het buitenland ! Deze is bijvoorbeeld welkom ten behoeve van de 
regering en verboden ten behoeve van het Christelijk Instituut, ook al zou het een lening 
of gift van de Amro betreffen. Hier is sprake van internationaal isolement door een 
boycot vanuit Zuid-Afrika. 

'7 Waarheid is afhankelijk van stemmen tellen; een deskundige heeft als zodanig 
moreel gezag, ongeacht de richting waarin de deskundigheid is opgebouwd en wordt 
aangewend, m.a.w. ongeacht zijn religieuze uitgangspunt. 

8 Het bedrijf als automatische piloot. Zelf vertegenwoordigt het geen subjectieve 
gezichtspunten (zo wordt gesuggereerd). De denkwijze van derden wordt normaliter door 
het bedrijfsleven niet beïnvloed. De onderneming is doel in zichzelf. De enig mogelijke 
bijsturing van dit dus in feite doel-loze lichaam (doel in zichzelf zijn betekent geen extern 
doel hebben, d.i. géén doel hebben) moet dus van buiten af komen. Zo vraagt de Amro 
om de (tegen)pressie die zij zelf veroordeelt. 
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"Hoe groot ook de belangstelling van de bestuurders van de bank voor de 
nationale en internationale politieke ontwikkeling steeds is geweest, en, 
naar wij vertrouwen, zal blijven 9, altijd hebben zij zich ervan weerhouden 
het bankapparaat (in positieve en negatieve zin) te gebruiken voor poli
tieke doeleinden. Het is hun vaste voornemen in deze houding te vol
harden" 10• 

morele normen worden wel erkend, doch slechts in "sterk theoretische" 
gevallen: de door de bank gefinancierde misdaad moet staan of vallen 
met het bankkrediet; slechts dan spreekt het geweten 11 ; binnen de perken 
van wat wettelijk geoorloofd is mag overigens alles 12• 

9 De vraag rijst van welke aard deze politieke belangstelling - die immers met het 
bedrijfsdoel niets te maken had - nu is. Wanneer zij, evenals de religie, een zuivere 
privé-aangelegenheid ware, zou deze opmerking voor het betoog niet terzake doen. 

10 In noot 6 bleek reeds de onwaarheid van deze uitspraak. Sociologisch is zij dan 
ook onmogelijk; zij is derhalve in hoge mate ideologisch bepaald. Reeds de economische 
groei is mede een politieke doelstelling, laat staan de wijze waarop zij is georganiseerd 
en de richting waarin zij gaat. Alle twijfel tussen de verbinding van politiek en economie 
is uitgesloten in het geval van Zuid-Afrika, waar de economie geheel ondergeschikt is 
gemaakt aan de politiek. De concrete aspecten moesten evenwel buiten beschouwing 
blijven! 

11 Ten aanzien van de economische normen heeft het geweten in deze gedachtengang 
geen functie. De economische normativiteit is opgeborgen in en geassimileerd aan de 
"bedrijfsaard". Automatisme, natuurwetmatigheid is het tegendeel van normativiteit. Men 
kan dan ook op basis van het individuele eigenbelang nimmer tot een begrip komen van 
het ecónomisch aspect, het "economisch probleem". Zie R. L. Haan, Economie in principe 
en praktijk, Groningen 1975, hoofdstuk UI-V, m.n. de bespreking van Hennipmans 
ontleding van het economisch principe op blz. 31 e.v., 42 e.v. en 70 e.v. Dat de Amrobank 
zegt wel degelijk morele normen te erkennen is met haar a-normatieve opvatting van het 
economisch aspect in tegenspraak, gezien de zinssamenhang die tussen beide aspecten 
bestaat. Dit blijkt ook wel wanneer de inhoud van de morele normativiteit wordt verklaard: 
deze is slechts "sterk theoretisch" van aard. Hoewel in het geval van de leningen aan de 
Zuidafrikaanse regering een direct verband met een immoreel doel van de cliënt bestaat 
(d.i. een criterium van de bank zelf) zijn de Amrokredieten uiteraard niet van beslissende 
betekenis voor de Zuidafrikaanse economische discriminatie (d.i. volgens de bank een 
noodzakelijke tweede voorwaarde die de ontoelaatbaarheid van een krediet moet bepalen). 
De apartheid hangt immers niet voor 100% af van de Amrobank. Wanneer dus in de 
praktijk de conclusie wordt getrokken dat de morele norm niet van toepassing is, betekent 
dat dat ook de morele figuur der medeplichtigheid en die der heling wordt ontkend. 
Juist wanneer een verwerpelijke maatschappelijke structuur wordt gesteund is op grond 
van de Amro-gedachtengang nimmer enige morele claim uit te brengen. Want geen enkele 
individuele instelling - zelfs, in laatste instantie, niet de staat - kan ooit in beslissende 
mate verantwoordelijk worden gehouden; dus is niemand verantwoordelijk. (Wat de 
verantwoordelijkheid van de staat betreft kan men uiteraard nimmer zo ver gaan als de 
Algemene Sinode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk van oktober 1974, die in zijn 
geschrift Ras, volk en nasie en volkerenverhoudinge in die lig van die Skrif op blz. 71 
verklaart: "Omdat die staat nie die interne lewe van alle samenlewingsverbande reguleer 
nie, kan dit ook nie alleen verantwoordelik ge hou word vir alle misbruike wat uit 'n 
politieke regsordening mag voortvloei nie" (mijn cursivering)). 

12 De apartheid is geheel op wetten gebaseerd, meer dan duizend in getal. Voor de 
Amro dus het groene licht ! 
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Het Uitvoerend Comité van de Wereldraad constateerde in haar zitting van 
20 tot 22 november 1975 in Nairobi dat de Amrobank, evenmin als haar vijf 
partners, aan het verzoek van toekomstige leningen af te zullen zien had 
voldaan. Zij besloot dus met geen van deze banken in de toekomst relaties 
te zullen onderhouden. 

Op 4 februari 1976 wordt de Amrobank van de tekst van de resolutie 
schriftelijk in kennis gesteld; een tweetal Nairobi-documenten vormen de 
bijlagen van de brief. Echter wordt niet ingegaan op de uitvoerige argumentatie 
van de Amrobank zelf. In een schrijven van 26 april 1976 maakt de Raad 
van Kerken in Nederland aan de Wereldraad hiervan een verwijt. Op 12 juli 
volgt dan een uitgebreid antwoord van deze laatste. 

De Wereldraad betoogt, dat Zuid-Afrika wel degelijk een bizonder geval is; 
zo immers ziet het zichzelf; het racisme is constitutioneel verankerd. Leningen 
aan de Zuidafrikaanse regering functioneren niet als bestrijding van de apart
heid. In de discussie moet men zich bewust zijn van de eigen taak van banken 
en kerken. Een bank heeft tweeërlei kenmerk: zij heeft een dienende functie 
ten behoeve van het publiek en zij vermeerdert haar kapitaal 13• De Wereldraad 
is een groep van 286 kerken die Jezus Christus belijden als hun Heer. Kerken 
zijn primair verantwoording schuldig "niet aan hun eigen leden, maar aan de 
Heer van de oikoumenè, de gehele bewoonde aarde". Zij mogen geen kapitaal 
op aarde vergaren, maar zij moeten hun middelen gebruiken "om het Koninkrijk 
van God op aarde te zoeken". "Kapitaal is voor de Wereldraad van Kerken 
een middel, terwijl het voor Amro een doel in zichzelf blijkt te zijn" 14• 

De Wereldraad wijst de Amro op een fundamentele fout in haar logica: 
heel haar filosofie is die van het vrije spel der maatschappelijke (markt)krachten, 
maar die maatschappelijke markt wordt plotseling gediskwalificeerd wanneer 
het gaat om het opzeggen van een rekening bij de Amrobank ! Er is voor deze 
tegenstrijdigheid maar één verklaring: het werkelijke uitgangspunt van de bank 
is dat zij zelf (tot in de contradicties toe) boven kritiek is verheven. 

Vervolgens constateert de Wereldraad de tegenstrijdigheden in de Amro-

13 De Wereldraad schijnt geen probleem te zien in een "natuurlijk recht" van de 
onderneming om ongelimiteerd te groeien. 

14 Bedenkelijk lijkt het mij op deze wijze een tegenstelling te construeren tussen 
"bank" en "kerk". Het kerklid-bankdirecteur komt immers in een onmogelijke positie. 
De veronderstelling die de Wereldraad schijnbaar eveneens hanteert is dat de bank 
inderdaad moet opereren als een zelf-expanderende monade, doel in zichzelf. Wat de 
Wereldraad de service.taak van de bank noemt is immers aan haar groeidoelstelling 
ondergeschikt: juist via haar transacties voegt de bank aan haar bezit en macht toe. De 
kerk mag m.i. de bank niet op haar corrumptieve structuur vastpinnen. Het gaat immers 
om de opening daarvan (Goudzwaard). Verderop zegt de Wereldraad dat christenen de 
kapitaalaccumulatie niet als doel in zichzelf mogen zien. Blijft dus de vraag: kan een bank 
ook christelijk zijn? Beter geformuleerd: kunnen christenen in een bank werken? Hier 
ligt de kern van de kwestie. Het antwoord is m.i. uiteraard bevestigend, mits men een 
statisch, in zichzelf gevangen bankconcept laat varen, zodat het "zout der aarde" enige 
kans krijgt ! 
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argumentatie ten aanzien van de politiek, de ethiek en het geweten. Politieke 
neutraliteit is per definitie onmogelijk. Ethiek speelt volgens de bank binnen 
de wettelijke speelruimte geen rol, behoudens in speciale gevallen, die ver
volgens weer "theoretisch" blijken te zijn. Het geweten functioneert ook al niet 
vanwege de ingewikkeldheid van de materie, wat niet weg neemt dat de Amro 
wel degelijk een oordeel blijkt te hebben. Tenslotte wijst de Wereldraad het 
beroep van de Amro op het gebrek aan eenstemmigheid onder de "deskundigen" 
en in de kerken af: de bank heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. 

Op 8 september 1976 reageert de Amrobank. Zij beroept zich andermaal op 
"de kern van haar standpunt", nl. "dat over de meest doeltreffende wijze van 
bestrijding van rassendiscriminatie in het geval van Zuid-Afrika door verant
woordelijke deskundigen verschillend wordt geoordeeld, ook door zwarte Zuid
afrikaanse leiders". Ook overigens herhaalt zij haar argumenten. De brief ging 
vergezeld van een vijftal bijlagen, o.a. een inmiddels uitgegeven verklaring 
van het Bestuur van de Nederlandse Bankiersvereniging, d.d. 9 augustus 1976. 
Deze voegt aan de argumentatie nog uitdrukkelijk toe, dat discriminatie nooit 
door verbreking der economische betrekkingen kan worden bestreden, zelfs 
indien door een groot aantallanden toegepast.15 

De Amrobank brengt thans ook de exportfinanciering in het geding. Haar 
"totale financiering op Zuid-Afrika" beloopt minder dan 1 promille van haar 
bedrijfsomvang; de kredieten aan de Zuidafrikaanse regering vormen hiervan 
slechts een marginaal deel. Sedert 1973 zijn er bij deze laatste echter geen 
nieuwe gevoegd, maar dat berust niet op een wilsbeschikking zoals verlangd 
door de Wereldraad van Kerken. 

Op 29 september antwoordt de Wereldraad. Hij kritiseert het misbruik dat 
de Amro maakt van de uitlatingen van een premier van een der zgn. thuis
landen, die niet beschouwd kan worden als vertegenwoordiger der afrikanen 16• 

Vervolgens wordt opnieuw ingegaan op tegenstrijdigheden in de gedachtengang 
van de Amro. De Wereldraad acht verdere discussie op de weg te liggen van 
de kerken en andere groepen in Nederland zelf. 

De maatschappelijke structuren: ontoegankelijk voor het geweten? 
De briefwisseling waarvan de inhoud hier noodgedwongen selectief is weer· 

gegeven is hoogst belangwekkend. De Amro heeft aan het niveau van het 

15 Conclusie: de participatie van het buitenland in economische discriminatie mag 
nimmer ongedaan worden gemaakt! Principieel - op basis van het begrip dat de gangbare 
ideologie van het "economisch probleem" heeft gemaakt - kan zelfs nooit van econo
mische discriminatie worden gesproken. Discriminatie en uitbuiting zijn kennelijk "meta
economische aangelegenheden" in plaats van zaken die de kern van de economie raken. 

16 Ook hier zoekt de Amro autoriteitsargumenten buiten haar eigen verantwoordelijk
heid om. Meermalen is door hen die het met de Wereldraad eens zijn, en niet alleen 
door hen, gewezen op het geconditioneerde karakter van uitlatingen en besluiten -
compromissen! - van hen die door "dwang, dwaling en bedrog" niet anders kunnen. 
Op deze wijze de onvrije tot gids te willen nemen kan inderdaad bezwaarlijk moreel 
verantwoord heten en getuigt van weinig respect. 
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debat niet weinig bijgedragen door de uitgebreidheid van haar verweer. Niette
min eindigde de gedachtenwisseling in een impasse, hetgeen ook niet ver
wonderlijk was. De Amro heeft zich niet kwetsbaar willen maken door over de 
particulariteit van het geval te spreken. Zij heeft zich verscholen achter het 
mechanisme van de heersende economische orde, èn de pretenties daarvan. 
Zij heeft het bedrijfsbeleid doen opgaan in de bedrijfsaard, op zijn beurt 
herleid tot een automatisch vastliggend doel: het bedrijf zelf. Wat dus overblijft 
is een anonieme marktkracht, per definitie onaanspreekbaar op datgene wat in 
zijn aard ligt. 

Dat een dergelijk totalitarisme op onverzoenlijke wijze moet botsen met 
de bijbelse boodschap die de kerken hebben te verkondigen, was te verwachten. 
Deze boodschap immers houdt geen halt voor een redenering en een levens
praktijk die zich als "puur economisch" wil voordoen, autonoom, correspon
derend met veronderstelde economische wetten die uit zich zelf levensdoelen 
zouden voorschrijven. 

Fundamenteel voor de ARP en voor de protestants-christelijke organisatie 
is altijd geweest de erkenning van het radicale karakter van schepping, zondeval 
en verlossing. De zonde heeft de schepping grondig verknoeid; door de ver
nieuwing die bij de tweede Adam begint is ook alles in de schepping potentieel 
herstelbaar. De maatschappelijke structuur leidt geen eigen leven buiten het 
individuele geweten van de door het Woord aangesproken mens om; anderzijds 
kan de zaligheid niet los staan van de wijze waarop hij juist in de wereld 
"uitstaat", existeert. 

Essentieel voor de gehele reformatiebeweging was de herontdekking van de 
individuele waarde van de mens 1'7 • "The emphasis lies not so much upon the 
individual's capacity to know the truth as upon his indivisible responsabili
ty to God, and upon an assurance of mercy for his sins which no institution 
can mediate, if individual faith is wanting" 18. Niebuhr illustreert dit met een 
citaat uit Luther: "When you lie upon your deathbed you cannot console 
yourself by saying 'The pope said thus and so'. The devil can drill a hole 
through that assurance. Suppose the pope were wrong? Then you wil be 
defeated. Therefore you must be able to say at all times: "This is the word 
of God' " 18• Anderzijds is echter juist het protestantisme niet ontkomen aan 
het gevaar de vernieuwing van de individuele mens te zien als een geïsoleerd 
gebeuren. "Despite the religious profundity of this conception of a human 
spirit, which transeencis all ciccumstances and norms so much as to be respon
sible to no one but God, Protestantism has frequently contributed to the 

17 Wel te onderscheiden van het individualiteitsbegrip van renaissance en liberalisme; 
het monsterverbond tussen het protestantse christendom en het liberalisme in ons land 
is er veelal ten onrechte van uitgegaan dat men gelijke taal sprak. Met name is de 
uitdrukking "particulier initiatief" in dit opzicht een bron van politieke verwarring 
geweest. 

18 Reinhold Niebuhr, The nature and destiny of man. A christian interpretation, 
New York 19554, deel I, blz. 60. 
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anarchy of modem life by its inability to suggest and to support relative 
standards and structures of social virtue and politica! justice" 18• Het is met 
name het calvinisme geweest dat evenwel op deze sociale geloofsimplicaties 
wel de nadruk heeft gelegd. 

Noch het individu mag daarom worden verzelfstandigd - en zoals drs. 
Oostlander onlangs opmerkte kan de verpakking van deze pretentie "zeer mis
leidend zijn bv. in de vorm van een niet voor kritiek toegankelijke vroom
heid" 19 -, noch kan enige maatschappelijke status quo of ontwikkeling 
onttrokken worden aan het beslag van Gods woord en dus aan de individuele 
verantwoordelijkheid voor de "structuur". De grote betekenis van de door de 
wijsbegeerte der wetsiclee aangedragen sociologie is dan ook deze, dat de 
inherente polarisatie tussen liberalisme en een reactionair marxisme wordt 
ondervangen doordat een spectrum van bruggen wordt gebouwd waarin de 
individuele verantwoordelijkheid moet worden georganiseerd. Anarchisme en 
totalitarisme roepen elkaar op - reeds binnen het liberalisme. Het antirevolutio
naire denken kiest niet in dit dilemma; het verwerpt het. 

Zowel het liberalisme als het marxisme in zijn totalitaire vorm weten geen 
weg met een dergelijke plaatsbepaling van de mens in de maatschappij. Het 
liberalisme construeert een in zich zelf opgesloten mens naar zijn eigen beeld 
en gelijkenis; een homo economicus. En geen economische wetenschap draagt 
een brutaler normatief karakter dan de "positivistische" die op dit postulaat is 
gebaseerd. Dat de maatschappijinrichting automatisch in orde komt op basis 
van . het individualisme is de onbewezen en door de geschiedenis gelogen· 
strafte stelling waarmee het liberale denken zich, ondersteund door een oppor
tunistische economische statistiek, van de problematiek afmaakt. Evenzeer het 
totalitaire marxisme heeft een mechanistische kijk op de verhouding individu 
en maatschappij: de verandering van de samenlevingsverhoudingen verbetert als 
vanzelf ook de afzonderlijke mens.20 Niettemin zijn de gesprekskansen van het 
christendom met het marxisme beter: tegen een tot maatschappijfilosofie ver
heven egoïsme is logisch niet zoveel in te brengen wanneer bij voorbaat 
tegenover deze logica geen goddelijk woord wordt erkend. De marxistische 
theorie staat althans voor de lacune dat het geen wezenlijke verklaring heeft 
voor het kwaad in de wereld en verstaat de vraag naar de zin van het menselijk 
leven voorbij de horizon van een materialistisch egoïsme. 

Het calvinisme vraagt dus naar de "existentie" van het geweten in de wereld. 
Deze probleemstelling kan in een principieel, in wezen mathematisch gecon
strueerd, individualistisch of collectivistisch denken niet aan de orde komen. 

19 A. M. Oostlander, "Voor een duurzame samenwerking", Antirevolutionaire Staat
kunde, sept./okt. 1975, blz. 261/262. 

20 Wij kunnen Marx niet in de plaats schuiven van wat doorgaans onder het 
marxisme verstaan wordt. Zie bv. Nationalökonomie und Philosophie (in: Die Früh
schriften, gered. door Siegfried Landshut, Stuttgart 1971), blz. 238: "Es ist vor allem 
zu vermeiden, die "Gesellschaft" wieder als Abstraktion dem Individuurn gegenüber zu 
fixieren". 
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Het is tekenend dat de term "economische anthropologie" blijkt te slaan op 
"primitieve" samenlevingen; in de moderne economische leerboeken wordt aan 
de visie op de mens slechts nominaal en pro memorie aandacht besteed. Econo
men, aldus de amerikaanse managementdeskundige Peter Drucker, spreken 
veelvuldig over "het mensdom", maar hebben het nooit over menselijke wezens. 
Geen wonder dat zoveel gesproken wordt over de humanisering van het econo
misch bestel. Hoe vindt de economie de weg terug naar de mens ? De weg terug 
van een methodisch exacte wetenschap naar sociale wetenschap ? 

De onmacht van het individu, en van het christelijk geweten, wordt veelal ge
sanctioneerd en gerationaliseerd in een soort populaire "Verelendungstheologie". 
Vaak is eenvoudig niet van als zodanig ervaren onmácht sprake, maar eenvoudig 
van onwil om zich verantwoordelijk te weten voor de maatschappelijk ge
marginaliseerden. "Het systeem" moet men volgens deze houding niet willen 
veranderen; dat is "het paradijs op aarde willen vestigen". Zo worden de 
maatschappelijke krachten waarin men weliswaar participeert onaangeroerd 
gelaten en als autonoom voorgesteld. Immers de analyse reeds van de talloze 
verhoudingen van persoonlijke betrokkenheid bij maatschappelijk onrecht zou 
de ondeugdelijkheid van de redenering aantonen. En dan zou veel op losse 
schroeven komen te staan. Wij zijn in het geheel niet gewend- reactie tegen
over het bij voorbaat verdachte marxisme? - te denken in termen van 
gestructureerde, door analyse aan het licht te brengen, schuldverhoudingen. 
Een noordamerikaaas predikant in Argentinië meende het economisch afhanke
lijkheidsprobleem van Zuid-Amerika te kunnen afdoen met de suggestie dat 
we de directeuren van de multinationale ondernemingen persoonlijk zouden 
moeten benaderen zodat die hun leven zouden beteren. Een personalistische 
oplossing voor een structureel-economisch vraagstuk. In dit verband denk ik 
ook aan een reactie die ik eens in Nederland beluisterde naar aanleiding van 
de actie rondom de Amrobank: blijven we wel pastoraal tegenover de heer 
Van den Brink? Het gaat niet om de persoonlijke integriteit van de verant
woordelijke manager - hoewel die in een zeker stadium in het geding kán 
komen - doch om de bezinning omtrent een gezamenlijk economisch probleem. 
De schuldvraag ligt hier gecompliceerder; zij vertoont een economische struc
tuur, en kan pas aan het licht komen op grond van een waarachtige economische, 
niet vertekende en niet gereduceerde analyse. 

Bestrijding van een op onrecht gebaseerde status quo vraagt eerst om begrip 
ervoor. In die zin moet steeds pastoraal worden opgetreden. Maar dat wil 
niet zeggen dat het begrip invloed mag hebben op de probleemstelling! 
Wanneer wij gezien de "gebrokenheid van deze wereld" op een bepaald moment 
niet onder het compromis uit kunnen, dan betekent dat immers niet dat het 
compromis geen compromis meer is. Een compromis laat zich pas kennen als 
de eis van de situatie is erkend. De strekking nu van de brief van de Amrobank 
is dat deze zich niet wil compromitteren. Dan wordt om pastorale aandacht 
te vroeg gevraagd. 

Prejudiciëren op de probleemstelling doet bijvoorbeeld ook het volgende 

80 



Christelijk ondernemerschap als baanbreker voor het geweten 

citaat- de opening van een beschouwing over de kwestie-: "Zullen wij, tegen
standers van de apartheid, onze rekening bij de Amrobank moeten opzeggen? 
Moet het nederlandse bedrijfsleven Chili boycotten en zullen wij dat bedrijfs
leven boycotten wanneer en voor zover het dat niet doet? Zullen wij ophouden 
met het rijden in tsjechische auto's, geen spaanse sherry meer drinken en geen 
spaanse sinaasappelen meer eten om van braziliaanse koffie maar te zwijgen? 
Moeten wij ons onthouden van chileense wijnen? Kortom, is het niet tijd dat 
wij ons bewust worden van het politieke aspect van het consumeren en 
produceren?" 21 

De vraag stellen is haar beantwoorden. Onbegonnen werk! Laten we ons 
niet belachelijk maken; het kan immers niet. Dus "lachte Sara". 

De belachelijkheid van de probleemstelling zou echter kunnen worden gezien 
als de reden waarom nu juist uitgerekend christelijke bezinning en actie nodig 
is. Het christelijk geloof, of beter nog, Gods belofte (zie Genesis 18), dient 
als uiteindelijk strijdmiddel tegen het opportunisme. We kunnen ook naar 
"het systeem" toépraten.22 In de praktijk blijkt zo welhaast altijd de zgn. twee
rijkenleer te functioneren 23• Nog eenvoudiger wordt het, als de christenheid 
het systeem naar haar actuele structuur eenvoudig erkent, zoals Leo XIII zijn 
encycliek Rerum Novarum geheel baseerde op de liberalistische natuurrechts
filosofie en de bijbehorende veronderstelde belangenharmonie tussen kapitaal
bezitter en proletariër, deze voorstellend als "philosophia cristiana"! 

Het radicale karakter van de bijbelse boodschap, de radicaal-andere opstelling 
van de christen in de maatschappij, is de bestaaasgrond voor aparte christelijke 
organisatie, als die bestaat. Dit radicale uitgangspunt transcendeert het be
staande; zij doet deze christenen zich bewust zijn in de wereld te staan maar niet 
van de wereld te zijn - een problematische situatie waarin de organisatie de 
zozeer nodige steun kan bieden. Daarom kan een christelijke ondernemers
vereniging of vakbeweging nooit een standsorganisatie zijn, ter behartiging van 
de eigen door de status quo geprogrammeerde belangen. Het gaat om niet 
minder dan de bijna onmogelijk schijnende christelijke zendingsopdracht, die 
totaal is. 

In bijna alle "christelijke landen" hoort men veelvuldig de opvatting ver
kondigen dat het christelijk geloof een privézaak is. Daarin zijn de Verlichting, 

21 W. Albeda, "Politieke neutraliteit", Economisch-statistische Berichten 24 september 
1975, blz. 911. 

22 Hier wordt niet bedoeld de juist geciteerde vragen "dus maar" bevestigend te 
beantwoorden. Slechts hun functie in de probleemstelling wordt betwist. Zie de volgende 
paragraaf over de vlucht uit de particulariteit. 

23 "Calovs leer over de twee rijken, evenals Luthers leer over de twee rijken, hadden 
gelijk is zoverre ze ingingen tegen de vroegere kerkelijke bevoogding. Ze verhinderden, 
dat de kerk ten onrechte ging ingrijpen. Maar ze hadden één gebrek. Ze verhinderden ook, 
dat ze ingreep in gevallen waarin het christelijk geloof kritisch had kunnen optreden ten 
behoeve van het wereldse leven van de mensen" (Helmut Gollwitzer, De kapitalistische 
revolutie, Baarn 1975, blz. 66). 
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het Kapitalisme, het Fascisme en het Communisme het grondig eens.24 Maar 
onder de christenen zelf krijgt dit propagandistische argument vaak een ogen
schijnlijk vrome sanctie mee, wanneer wordt verwezen naar het "vreemdeling
schap" op aarde. Het is duidelijk dat allesbehalve van vreemdelingschap kan 
worden gesproken wanneer men bijvoorbeeld dagelijks beheerder is van "het 
omvangrijke financieel-economische apparaat" 25 van een "bank van zodanige 
omvang en betekenis, dat wij haar moeten zien als een nationale instelling, 
die de internationale activiteit van onze volkshuishouding mede in belangrijke" 
mate helpt te realiseren" 26. Hier spreekt geen kluizenaar. Het argument komt 
dan bij de bedoelde christenen ook alleen tevoorschijn wanneer men zich aan 
zekere verantwoordelijkheden, die men als juist "ingezetene" van de wereld 
heeft, wil onttrekken. 

Christelijk ondernemerschap onderscheidt zich van het op zichzelf betrokken 
ondernemerschap door zijn gerichtheid naar buiten. Daar in het christelijk leven 
de bekering, d.i. de niet aflatende zelfkritiek, een wezenskenmerk is, heeft de 
christenondernemer een natuurlijke neiging tot kritiek op de eigen onderneming, 
en wanneer externe factoren hem daarbij in de weg staan, een even natuurlijke 
neiging tot maatschappijkritiek. Hij heeft niet alleen oog voor de verantwoor
delijkheden binnen de onderneming, bv. die van management tegenover 
personeel of aandeelhouders. Deze kunnen nog geheel blijven binnen de 
verabsolutering van het bedrijfsinstituut. Deze groepen, (ook de cliëntèle valt 
hier niet buiten), vormen per slot van rekening delen van de belangengemeen
schap die de onderneming constitueert. Laten we niet vergeten dat de I.T.T. 
zijn subversieve activiteiten in Chili verdedigde met een beroep op de belangen 
van zijn aandeelhouders! En nog steeds stellen grote industriële ondernemingen 
met kapitaalsintensieve produktiewijzen en agressieve concurrentiemethoden zich 
zelf voor als kampioenen van de werkgelegenheid, in een economische wereld
orde die op massale wijze structurele werkloosheid genereert! 

Typisch voor de christenondernemer, omdat hij staat onder de opdracht van 
de zorg voor de gehele oikoumenè, is dat hij niet alleen denkt aan de belang
hebbende bedrijfsgenoten en cliëntèle, maar juist aan de externe effecten van 
zijn activiteit. Hieronder vallen zijn invloed op cultuur en politiek. De politiek 
is een zaak van interne en externe zorg; intern, waar directe relaties met de 
politiek bestaan, bv., om bij onze casus te blijven, dienstverlening aan de zuid
afrikaanse regering, of acceptatie van een discriminerende apartheid; wetgeving 

24 "Le slogan de HitJer: Religion ist Privatsache (la religion est une affaire privée), 
d'origine communiste, propagé par Staline et cher au capitalisme libéral, comme à toute 
idéologie séculière redoutant l'influence critique de l'Evangile, est un slogan éminemment 
politique et nu1lement spirituel. 11 est destiné, non pas à préserver la pureté de I'Eglise, 
mais au contraire à museler celle-ci (si possible avec sa complicité quand elle est assez 
inconsciemment intoxiquée et politisée) pour sauvegarder l'autonomie absolue de la 
politique." (André Biéler, Le développement fou, Genève 1973, blz. 29/30). 

25 Amrobrief 29-4-'75. 
26 Amrobrief 8-9-'76, bijlage V, "De Amro-filosofie". 
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met betrekking tot de gang van zaken binnen het bedrijf; extern, vanwege de 
politieke effecten van de produktie, bv. de politieke munt die de regering in 
kwestie juist uit de samenwerking met het bedrijf kan slaan. 

Christelijk is ook dat het criterium voor actie niet in de eerste plaats in het 
succes ervan wordt gezocht, maar in de eigen verantwoordelijkheid 27. Uitge
sloten is dat men zijn gedrag laat voortvloeien uit een "in de aard van het 
bedrijf gelegen doelstelling". Doelstellingen zijn uiteindelijk religieus bepaald. 
Evenmin christelijk is dat men zijn doen en laten slechts wenst te laten be
invloeden door opdrachten van hen die met (dwingend) gezag óver ons zijn 
bekleed. Er is ook ander gezag dan overheidsgezag, en ieder is verantwoor
delijk 28. Het is een onthullend testimonium paupertatis een grote onderneming 
te horen spreken in termen van "toestemming" die de Wereldraad van Kerken 
al of niet zou moeten geven me! betrekking tot bedrijfshandelingen in het 
verkeer met Zuid-Afrika. Een fundamenteler misvatting van het kerkelijk gezag 
kan niet bestaan 29. De boodschap van de kerk heeft de aangesprokene te 
verwijzen naar zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij zelf is zijns broeders 
hoeder, en hij is dat niet in naam of op gezag van de kerk. 

Geconstateerd moet worden dat de reformatorische inspiratie nog steeds 
haar functie heeft te vervullen in dit verband. Het gangbare denken in 
ondernemerskringen, dat uitgaat van de natuurlijke autonomie van de tijdelijke 
samenleving die zijn autonome terreinen kent, los van de bijbelse boodschap, 
is zowel met de liberale als met de thomistische, maar geenszins met de 
reformatorische levensbeschouwing te rijmen. "Onafwijsbare eis van het 
"reformatorisch christendom" is het "tot zichtbare openbaring komen" van 
" Christus , Koninkrijk als verborgen religieuze wortel van de herstelde tijdelijke 
samenleving", en wel "in alle tijdelijke samenlevingsverhoudingen: in het 
gezinsleven, zowel als in de school, in de staat zowel als in het bedrijf, in de 

2'7 "L'efficacité n'est pas son premier objectif. Ce qui compte avant tout, c'est sa 
fidélité" (Biéler, Le développement lau, blz. 121). 

28 "Het geweten is in deze gecompliceerde zaak niet in staat de enig juiste weg te 
wijzen, waarlangs buitenstaanders op verantwoorde wijze een invloed ten goede kunnen 
uitoefenen. Men is derhalve aangewezen op beleidsbepaling door het deskundige en be
voegde gezag. De Nederlandse overheid ... " etc., Amrobrief 8-9-'76. Een van de funda
mentele fouten in de redenering hier is, dat een crediteur van de zuidafrikaanse regering, 
door zijn aanwezigheid in de apartheidseconomie, geen buitenstaander meer is, terwijl de 
zaak niettemin wel zo wordt voorgesteld. Veeleer is de nederlandse regering dat! 

29 Amro's (ironische?) verwijzing naar dit benodigde fiat ("tenzij u ons op ons ver
zoek alsnog toestemming tot kredietverlening zoudt geven", brief 8-9-76) roept de verge
lijking op met de rooms-katholieke beschouwing die wil dat het autonoom, eigenmachtig 
terrein der natuur zijn christelijk stempel eerst kan ontvangen door zich onder leiding 
van het tijdelijk kerkinstituut te scharen. "Daarom heeft ook het roomse organisatie wezen 
zijn kerkelijke adviseurs", schreef Dooyeweerd (in 1936). Zie H. Dooyeweerd, De strijd 
om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een 
oude strijdvraag in de christelijke levensbeschouwing, referaat gehouden op de algemene 
ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereniging op 9 september 1936, 's-Graven
hage, blz. 19. 
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wetenschap zowel als in de kunstgemeenschap" 30. Volgens de gangbare op
vatting echter "komt de zaak aldus te staan, dat in de praktijk van het 
bedrijfsleven zich levensordeningen geldend maken, welke als zodanig buiten 
het Koninkrijk Gods in Christus Jezus gelegen zijn en waarin vragen van 
levens- en wereldbeschouwing, althans in beginsel, geen rol spelen. Dan is 
inderdaad het praktische bedrijfsleven een zgn. neutrale zone, waarin tenslotte 
alleen zakelijke overwegingen het beslissende woord kunnen hebben, die als 
zodanig onafhankelijk zijn van de levens- en wereldbeschouwing" 31. 

De vlucht uit de particulariteit 
Hierboven hebben we gezien dat een besef omtrent het "compromiskarakter" 

van het leven slechts kan blijken op grond van de functionering van het ge
weten. En dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het christelijk geweten te zijn 32. 

De aanklacht bepaalt het compromis. Daarom is een eerlijk beroep op het 
compromis niet anders dan een opening voor de bewustwording, niet slechts 
van een persoonlijke, individueel-"religieuze" verantwoordelijkheid, maar ook 
van de menselijke betrokkenheid bij de vormgeving aan de economische be
trekkingen. En dan is wel het hek van de dam 33. Of dit de reden is moet de 
psycholoog uitmaken, feit is in ieder geval dat de gangbare apologie van het 
bedrijfsleven geen opening geeft tot een doordringen naar de kern van de zaak. 
Ook het compromis wordt niet erkend. De eigen weg wordt als probleemloos 
en juist voorgesteld. 

Daartoe moet het concrete probleem worden geformaliseerd want gegenerali
seerd, zodat de particulariteit - een wezenskenmerk in het christelijk denken 
over de Ander en de ander - uit het oog verdwijnt en de aangesprokene zelf 
buiten schot blijft. 

Ten eerste, zagen we, werd in de brief van de Amro de Wereldraad van 
Kerken gereduceerd tot een anonieme subjectieve marktkracht, zodat over het 
gedane verzoek in 3;lgemene en procedurele termen kon worden gesproken. 

Ten tweede ontkent de Amro dat zij zelf een particulariteit vormt: haar 
bedrijfsdoel gaat op in haar bedrijfsaard, en deze is gelegen in een algemene 

30 Dooyeweerd, De strijd, p. 19. 
31 Ibid., p. 4/5. 
32 Vgl. Romeinen 1 : 19/20. 
33 Er zijn twee "soorten" mensen die hier niet van ondersteboven zijn: de proletariërs 

die, zoals het oorspronkelijke marxisme beklemtoonde, toch niets hebben te verliezen dan 
hun ketenen, en de christenen die evenmin in het bezit zijn van hun schatten op aarde, 
daar zij die, volgens Mattheüs 6: 19 e.v. elders in veiligheid hebben gesteld. Beide 
groepen is derhalve een fundamenteel kritische houding eigen, kan het althans zijn. "It 
may be said in general that it is only the stand point which is intellectually outside the 
prevailing social order, which is unencumbered by its 'values' , its 'practical intelligence', 
and its 'self-evident truths', that permits critical insight into that social order's contra· 
dictions and hidden potentialities. The exercise of self-criticism is just as onerous to a 
ruling class as it is to the single individual" (Paul A. Baran, The political economy of 
economie growlh, Pelican Book 1973, p. 136). 
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en automatische "economische" wetmatigheid. Wanneer zij op haar individuele 
handelwijze wordt aangesproken, is het antwoord voorspelbaar. 

In dit verband passen nog enkele opmerkingen. We moeten duidelijk stellen 
dat, gelet op het principiële karakter van de discussie, de Amrobank een min 
of meer toevallig slachtoffer is, prijzenswaard bovendien omdat zij zich de 
moeite gaf van een uitgewerkte reactie op de kritiek van buiten, waarin zij 
eerlijk haar nek heeft uitgestoken (of zou zij de tegenstrijdigheden in haar 
argumentatie werkelijk niet hebben gezien?). Daarom moet eerlijkheidshalve 
de discussie óók worden gevoerd op het niveau van de werkgeversorganisaties, 
en het ligt voor de hand om te zeggen: allereerst de christelijke, wanneer de 
rede waarvoor zij in 1936 Dooyeweerd uitnodigde nog enigermate functioneert. 
Maar dit neemt niet weg - ook hier: eerlijk is eerlijk - dat het in de 
correspondentie concreet ging om de Amrobank zelf. 

Dit had tot gevolg dat andere banken, zoals de Rijkspostspaarbank 34 in een 
gunstige concurrentiepositie kwamen, maar dan in uiterst positieve zin, in de 
richting namelijk van de ontsluiting van de samenleving zoals Goudzwaard 
deze term verstaat in zijn belangwekkende boek Kapitalisme en vooruitgang. 
"Het op-veren van ondernemingen tot samenwerkingsverbanden van verant
woordelijke mensen, tot 'instituties van rentmeesterschap', en het transformeren 
van werk tot daadwerkelijk zinvolle arbeid, hangt meer dan welke juridische 
regeling ook af van onze bereidheid daarvoor economische offers te brengen" 35. 

De consument immers die zijn bankrekening opzegt omdat zijn geld naar zijn 
mening wordt misbruikt, geeft daarmee te kennen dat hij het bedrijfsbeleid 
toetst aan andere dan overwegingen van financieel eigenbelang. Hij herkent het 
produkt - in dit geval de bankdienst - als economisch produkt, d.w.Z. als 
resultaat van intermenselijke verhoudingen waarmee belangen zijn gemoeid, 
juist ook van de verdrukten waarvoor hij zich verantwoordelijk weet. 

Aan deze concurrentieverhouding nu onttrekt zich de Amrobank; zelfs doen 
dat - bij voorbaat! want heden gij en morgen wellicht ik - de banken 
gezamenlijk in de verklaring van de Nederlandse Bankiersvereniging d.d. 21 
juli jJ.36 Een duidelijk monopoliserend, marktverstorend optreden. Economische 
machtsvorming vindt in onze economische orde typisch plaats aan de zijde van 
de producent en nauwelijks aan die van de consument. Deze wordt gevaarlijk, 
wanneer hij tegenover de hoge organisatiegraad der producenten, ook eens een 
- in dit geval ethisch gericht! - begin van coördinatie stelt. Adhesie van 

34 In de folder Boycot de Amrobank etc. die door een vijftal actiegroepen in den 
lande is verspreid worden als alternatieve banken genoemd de Vakbondsspaarbanken, de 
Rijkspostspaarbank, de Gemeentegiro Amsterdam en de Bondsspaarbank. 

35 B. Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang. Een eigentijdse maatschappijkritiek, 
Assen/Amsterdam 1976, blz. 263. 

36 Verklaring van het Bestuur van de Nederlandse Bankiersvereniging inzake boycot 
Amro (bijlage bij Amrobrief 8-9-76): "Een optreden dat zich uitsluitend richt tegen één 
enkele instelling, zoals in het geval van oproep tot boycot van de Amrobank, heeft boven
dien een discriminerend en daarmede unfair karakter". 

85 



Christelijk ondernemerschap als baanbreker voor het geweten 

politieke partijen 37 is wel de limiet van de toe te stane mondigheid! Dit één 
lijn trekken van de banken, ter opheffing van de particulariteit van een hunner, 
ten koste van de democratisering van hun cliëntèle, nam zelfs de opmerkelijke 
vorm aan van de herroeping door de Algemene Bank Nederland van haar 
eerder en terecht gegeven verzekering dat zij een ander geval vormde dan 
de Amro! 38 

Veelal wordt nog een derde weg gevonden om de particulariteit van de 
situatie te ontvluchten, naast de ontkenning van de identiteit van de criticus 
en van het bedrijf dat gekritiseerd wordt. Men redeneert: wanneer onderneming 
A uit land X de transactie niet afsluit, dan wordt dat wel gedaan door bedrijf 
Buit Y, dus heeft onthouding geen effect dan het eigen nadeel. Maar daarom 
gaat het ook om een ethisch vraagstuk! Zoals zojuist werd opgemerkt kunnen 
daar wel eens "economische" offers mee gemoeid zijn, ook al betreft het 
zoals in het Amro-geval het nettoresultaat van niet meer dan een fractie van 
1 promille van de bedrijfsomvang, die wellicht evenzeer via een andere investe
ring had kunnen worden verkregen! De Sectie Internationale Zaken van de 
Raad van Kerken verwerpt het argument; het wijst dan ook niet uitsluitend op 
de kant der "economische" offers, maar op een aantal positieve effecten die 
daar tegenover staan 39. 

Een vierde vorm van on aanspreekbaarheid zoekt het bedrijfsleven in de 
verwijzing van alle verantwoordelijkheid naar de overheid. Over scheiding van 
economie en politiek gesproken! Of over particulier initiatief! De overheid 
intussen - die overigens betrokken is op dezelfde economische orde - be
dient zich van dezelfde argumenten als het bedrijfsleven en verwijst de zwarte 
piet van de verantwoordelijkheid onmiddellijk terug naar het bedrijfsleven 40, 

37 Verklaring partijbesturen PvdA, PPR, PSP inzake boycotactie Amrobank 9-8-76. 
38 Brief ABN aan Anti.Apartheidsbeweging Nederland d.d. 5·5·76 "Wat de brief

wisseling met de Amrobank betreft onthouden wij ons van enig commentaar, doch 
wij achten het zeer te betreuren dat u de ABN over dezelfde kam scheert ( ... ). 
Wij verzoeken u dan ook met klem rekening te houden met het feit dat beide banken 
zich zeer verschillend opstellen ( ... )". Brief ABN aan de Werkgroep Betaald Antwoord 
d.d. 12-8-76: "Om misverstanden ( ... ) te voorkomen hechten wij eraan te verklaren dat 
uit de met u gevoerde correspondentie niet mag worden afgeleid, dat het ABN-concern 
in het verleden geen leningen aan zuid afrikaanse overheidsinstellingen verstrekt zou 
hebben buiten de Nederlandse guldenssfeer, welke leningen vergeleken zouden kunnen 
worden met de door u gewraakte leningtransactie, waarbij de Amsterdam-Rotterdam Bank 
is betrokken". 

39 Buitenlandse investeringen in zuidelijk Afrika, advies aan de Raad van Kerken 
in Nederland, opgesteld door de Sectie Internationale Zaken, Amersfoort 1975, blz. 21. 
Genoemd worden: bevrijding uit eigen gewetensnood, symbolische waarde naar buiten, 
doorbreking van de belangengemeenschap tussen investeerder en zuidafrikaanse regering, 
opinievormend effect. 

4iO Om deze reden is het beroep van het bedrijfsleven op de democratie in dit verband 
onwaarachtig. Men kan van de politieke democratie niet verwachten dat zij incidenteel 
bedrijfsbeleid gaat voorschrijven; zij heeft veeleer een algemeen rechtskader te scheppen. 
De bedrijven schijnen dit argument te gebruiken om de zozeer geprezen democratie op 
het eigen terrein te ontvluchten; economische democratie is onder meer consumenten-
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zodat sprake is van een verantwoordelijkheidsvacuum, zoals vanuit de Raad 
van Kerken terecht werd opgemerkt 41. Want het liberale "particulier initia
tief" 42 houdt op initiatief te zijn wanneer het gaat om haar externe ethische 
verantwoordelijkheid, m.a.w. om wat met een onkritische term de "meta
economische" aspecten worden genoemd. Een instantie van buiten, i.c. de staat, 
moet de ethische beslissingen nemen en die door een verbodswetgeving aan de 
onderneming opleggen. 

Om het alibi kracht bij te zetten wordt in dit verband een vijfde argument 
gebruikt om de particulariteit van een bepaalde verantwoordelijkheid te ont
lopen: binnen de onderneming heerst geen eenstemmigheid, dus kán zij geen 
beslissingen nemen. Dat komt omdat in een bedrijf "een veelheid van individuen 
met uiteraard uiteenlopende opvattingen samenwerkt, resp. aan de kapitaal
verschaffing deelneemt" 43. Hierop wordt nog teruggekomen in de laatste 
paragraaf. 

Tenslotte wordt de particulariteit van het geval ontkend, in casu de speciale 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het verstrekken van leningen aan de 
apartheidsregering. Eerst is er de miskenning van de aard van het geval. Dat 
is dus de zesde weg uit de particulariteit. Vervolgens - een zevende hiermee 
samenhangende vluchtweg - is het bedrijfsleven bang voor precedenten in 
"vergelijkb~e" gevallen. 

De aard van het geval wordt vertekend door gebrekkige analyse, onvoldoende 
informatie of zelfs onjuiste voorstellingen van zaken. In gevallen als het onder
havige is dit een cruciaal punt. Want de armen, d.w.z. de gemarginaliseerden 
en de onderdrukten, hebben geen stem van betekenis, noch via de markt, noch 
via de politiek, noch via het officiële communicatiewezen. Het bedrijfsleven 
- evenals de officiële economische ideologie - spreekt over een land als 
Zuid-Afrika als ware het een homogene eenheid. De economische structuur van 
dat land verbiedt dat eenvoudig. "South Africa is a bitterly isolated and 
polarized country" 44, wellicht de grootste accumulatie van belangentegenstel
lingen ter wereld. Officiële informatie draagt noodzakelijkerwijs een propa
gandakarakter. Op dezelfde wijze zijn er talloze mensen op grond van "econo
mische datd' van mening dat de situatie in landen als Argentinië, Brazilië en 
Chili thans uitstekend is, terwijl de armoede groter is dan tijdens de grote 
crisis van die voor de Tweede Wereldoorlog. Die positieve berichten berusten 
veelal wel degelijk op authentieke getuigenissen, afkomstig evenwel uit de 
geïsoleerde en geprivilegieerde topklasse der samenleving. 

Het kan ook zijn dat beschikbare informatie wordt verdraaid. Waarom 

democratie. Zoals wij in noot 6 gezien hebben beantwoordt een algemeen verbod van 
transacties met Zuid·Afrika niet aan de aard van de problematiek. Daar moet het bedrijfs
leven dan ook niet om vragen! 

41 SIZ·advies Buitenlandse invest.eringen in zuidelijk Afrika, blz. 29. 
42 Vgl. noot 17. 
43 Brief Amro aan drs. L. J. Hogenbrink, 16-10· 7 3. 
44 Brief Wereldraad aan Amro 12·7-76. Vgl. noot 6. 
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heeft prof. Albeda de volgende zin neergeschreven? "Wanneer het ITT op 
haar manier de democratie in Chili wil beschermen, dan zijn wij veront
waardigd",4!5 het staat er werkelijk. Het voert te ver op dit moment een 
analyse te geven van wat Pinochet de "nieuwe democratie" noemt die landen 
als Chili en Uruguay met ongelimiteerd en geheim wapengeweld hebben 
gevestigd. "Wij kunnen de traditionele democratie niet meer zien als de vorm 
van democratie die in onze beide landen in de toekomst zal moeten functio
neren", verklaarde Pinochet in april 1976 bij zijn bezoek aan Montevideo.46 

Wat Albeda hier democratie noemt, zij het dat hij zich bij de hantering van dit 
begrip in de rol van ITT verplaatst, is in werkelijkheid een volkomen nieuw 
amerikaans staats type, dat een veel grotere breuk in de geschiedenis veroorzaakt 
dan ooit de onafhankelijkwording van Spanje en Portugal betekende. Het is de 
absolute institutionalisering van het geweld in de gedaante van de "nationale 

46 Albeda, "Politieke neutraliteit". Het zal de lezer duidelijk zijn geworden dat ik 
fundamenteel van mening verschil met het standpunt van prof. W. Albeda over de onder
havige problematiek en over de door hem gevolgde visie op de economie. Ik heb mij afge
vraagd hoe dat kan komen. Ik heb getracht mijn uitgangspunt te kiezen in het gerefor
meerde sociale denken zoals dat met name gefundeerd is geworden door de zgn. wijsbe
geerte der wetsidee. Dat sluit allerminst uit dat op onderdelen van uitwerking van deze 
wijsbegeerte geen kritiek mogelijk zou zijn. In Economie in principe en praktijk (Groningen 
1975) heb ik gemeend voor wat de visie op de economie betreft een verreikend amende
ment te moeten aanbrengen, juist op grond van het uitgangspunt en de dynamiek van 
deze filosofie. Albeda is van haar echter geen vriend; misschien dat daaruit ons verschil 
te verklaren is. Hoezeer hij overigens de w.d.w misverstaat, zich aansluitend bij gang
bare populariseringen en reduceringen, blijkt b.v. uit zijn volgende uitspraak: "Een 
filosofie, die het leven netjes in compartimenten heeft opgedeeld. De betrekkingen tussen 
de individuen, in gezinnen, overal waar mensen elkaar primair ontmoeten, worden dan 
primair tot het terrein der naastenliefde gerekend. ( ... ) In het bedrijfsleven gaat het dan 
weer ('in de eerste plaats' hoop ik) om de efficiency, enzovoort. Men moet minstens 
drie delen Wijsbegeerte der Wetsidee doorworstelen om te begrijpen hoe een christen 
tot zo'n stelling kan komen" (Antirevolutionaire Staatkunde, mei 1968, blz. 113). Hier 
blijkt een fundamenteel wanverstaan van de w.d.w., op basis weliswaar van een derde 
auteur, maar ook een duidelijk misprijzen van de bronnen zelf. Gelet op dit citaat 
overigens verbaast het niet weinig dezelfde schrijver in het door mij bestreden ESB
commentaar van 24-9-75 juist op basis van het veronderstelde efficiency-kenmerk een 
soort "contrat social" te zien construeren met het bedrijfsleven! "Ons stelsel van onder
nemingsgewijze produktie is gebaseerd op de afspraak dat de producenten zich beperken 
tot de efficiency als maatstaf voor hun handelen". (Zie over het begrip 'efficiency' even
eens mijn juist genoemd boekje, hoofdstuk III en IV). Wat Chili betreft, vergelijke men 
Albeda's spreekwijze met P. G. van Rossum SS.CC, "Chili, een aarzelende kerk", Beleid 
en Zending, no. 3, 1976, pp. 162-171. 

46 La Opinión, 25-4-76. Herhaaldelijk heeft Pinochet verklaard dat de nationale 
veiligheid de mensenrechten te boven gaat, en dat marteling van linksgezinden een 
legitiem middel is in dit verband; zij vormen een geïntegreerd en geïnstitutionaliseerd 
deel van de door hem voorgestane staatsvorm. Om deze geweldsstaat naar binnen en 
naar buiten toe te verdedigen wordt echter bewust gebruik gemaakt van het religieuze en 
politieke westerse vocabulair - met name het woord democratie - daar dit het best 
blijkt te functioneren in de grote strijd tegen het "communisme". Dit anticommunisme 
op zijn beurt is een noodzakelijk postulaat ter verdediging van de geweldsstaat zelf. 
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veiligheid". De individuele persoon heeft geen waarde. Hij is ondergeschikt 
aan de natie; de natie aan het staatsapparaat, en het staats.apparaat aan de 
samenwerking van leger en nationale veiligheidsdiensten. De staat is macht. 
De natuurlijke bestaanswijze van de staat is daarom oorlog. De basisfilosofie 
is die der geopolitiek, op welk terrein Pinochet geldt als een der bekendste 
latijns.amerikaanse experts. Deze nieuwe staatsideologie stamt met name van 
de in 1949 opgerichte braziliaanse Hogere Krijgsschool, en is geïnspireerd 
op de terzake ontwikkelde theorie en praktijk in Nazi-Duitsland.47 Voordat 
wij opmerkingen maken over de chileense "democratie" doen wij er goed 
aan ons terdege in de particulariteit van het geval te verdiepen. 

Zonder dat wordt aangegeven de concreetheid van een bepaald geval 
bestaat, kan men ook niet spreken over "vergelijkbare gevallen in de toe
komst" 48! Immers, er moet duidelijk zijn waarin die vergelijkbaarheid zou 
kunnen bestaan. De Amro is dus ook hier met zich zelf in tegenspraak wan
neer zij de concrete aspecten van het geval in kwestie enerzijds buiten 
beschouwing wil laten, en anderzijds toch over de vergelijkbaarheid met 
eventuele andere gevallen spreekt. En ook hier is de tegenspraak verklaar
baar uit de omstandigheid dat het eigenbelang absoluut wordt gesteld, de 
grondnoemer is voor de hele sociale filosofie. Hierin zijn dergelijke gevallen 
immers zonder meer vergelijkbaar, dat een boycot van de landen in kwestie 
steeds tegen het bedrijfsbelang (zoals dat wordt gezien) zal ingaan. Daar ligt 
nu juist het ethische probleem, dat de bank bij voorbaat niet wil erkennen! 

Over dit bedrijfsbelang gesproken, nog een laatste opmerking. Was het 
voor de Amro werkelijk zo bezwaarlijk haar directe kredieten aan de blanke 
dictatuur in Zuid-Afrika openlijk te staken? Het gewicht ervan is reeds ge
noemd: een fractie van één promille van de bedrijfsomvang. Bovendien heeft 
men inderdaad geen nieuwe leningen meer verstrekt sinds 1973 49, zij het dat 
dit niets met een principieel standpunt had te maken. Er bestáán zulke bedrijven, 
die niet meer wensen te investeren in Zuid-Afrika en Chili! Zou men 
werkelijk zulk een gering offer niet willen brengen voor de opening van de 
onderneming? Was er niets te organiseren? Kon geen politieke voorwaarde 
worden gesteld? De medewerking niet worden gezocht van politieke, kerke
lijke of andere instellingen? Konden de nationale en internationale verbanden 
waarin de bank participeert niet worden gemobiliseerd, om een stap te doen, 
hoe gering ook, in de juiste richting? Zeker opent zich een scala van mogelijk
heden voor positieve actie (door Amro weliswaar negatief genoemd), waarin 
de "harde" houding van het bedrijf zeker geen geïsoleerd effect zou hebben 
gehad, maar iets op gang zou hebben gebracht; als maar de negatieve ethische 
code (alles mag als het maar niet door een wet verboden is) door een positieve 
zou zijn vervangen. 

47 José Comblin, "Versi6n latinoamericana de seguridad nacional". Bulletin du Centre 
de Documentation Latino-americaine du CEFRAL, no. 33, mei/juni 1976 (Parijs). 

4S Amrobrief 29-4-75. 
49 Amrobrief 8.9-76. 
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De weg terug van concreet naar algemeen: conclusie 
Dit brengt ons uiteindelijk naar het structurele basisprobleem : dat van de 

onderneming als samenlevingsverband. Talloos, bijna onoverkomenlijk, zijn 
sinds de kapitalistische produktiewijze zich heeft veralgemeniseerd de schade
lijke externe effecten geweest van deze autonoom geachte organisatievorm. 
We weten langzamerhand dat wat wij onderontwikkeling noemen in de meeste 
gevallen hetzij ten onrechte wordt gedefinieerd volgens westerse maatstaf, 
hetzij wel degelijk westers bepaald is als een door het westerse expansionisme 
geproduceerde onderontwikeling. 

Wat nu bestrijding van deze catastrofale effecten op milieu en samenleving 
van de westerse produktiewijze aangaat, worden we geconfronteerd met een 
merkwaardige paradox. Juist de liberaal is het, die door zijn proclamatie van 
automatische, inherente bedrijfsdoelen, die slechts van buiten af, door een met 
een hogere macht beklede autoriteit kunnen worden bijgestuurd, "roept om een 
sterke, en op den duur overmachtige overheid! Wie moet anders acht slaan op 
de externe effecten van het ondernemersoptreden; en wie moet spreken 
namens de ontrechten, die zich noch via de markt, noch via de politiek 
effectief kunnen laten horen?" 50 "Ondernemingen behóeven volgens onze 
nieuwe omwegethiek zich niet alleen niet met vragen van barmhartigheid en 
ethiek te bemoeien, maar zij behóren het ook niet te doen. Wanneer zij aan hun 
wettelijke verplichtingen hebben voldaan, behoort het zo goedkoop mogelijk 
produceren en het zo snel mogelijk groeien hun enige zorg te zijn. Want voor 
vragen van sociale rechtvaardigheid, van zorg voor de consument, en van een 
verantwoordelijke omgang met het milieu hebben we andere instanties in de 
samenleving.51 Aan hen is die zorg gedelegeerd en wel zo afdoende, dat het 
alleen tot verwarring aanleiding zou geven wanneer ondernemingen zich met 
die vragen rechtstreeks zouden gaan bemoeien. Zoals schoenmakers die zich 
horen te houden bij hun eigen leest, moeten zij vooral niet meer doen dan 
wat van hen wordt gevraagd. Dat zijn de grenzen van hun eigen 'vrije' lots
bepaling".52 Zo komen sterke, in zich zelf besloten krachtige ondernemingen, 
die slechts geïnteresseerd zijn in voortgang in hun eigen "tunnel" (Goud
zwaard), te staan tegenover de staat, die de kamPioen moet worden van het 
verbod, de beperking van de particuliere vrijheid. 

50 R. 1. Haan, "Zuid-Afrika: de probleemstelling", Economisch-Statistische Berichten, 
18 juni 1975, blz. 585. 

51 Of er iets van terecht komt hangt dus af van de kracht van de maatschappelijke 
tegenbewegingen tegenover de onderneming_ Het is veelzeggend dat het antwoord van de 
Wereldraad op de Amrobrief van 29-4-75 zo lang moest uitblijven wegens het ontbreken 
van voldoende personeel (zie brief aan ledenkerken d_d. 26-7-76). Dit verschil in macht 
en middelen is kenmerkend voor de relaties van het grote bedrijfsleven met de maat
schappij_ Het is geen wonder dat de grote transnationale ondernemingen graag werken 
in landen waar de burgerlijke en economische vrijheden zijn onderdrukt, zoals de meeste 
zuidamerikaanse landen en Zuid-Afrika_ Deze uitspraak moet men niet als een waarde
oordeel mijnerzijds beschouwen, doch als een eenvoudige constatering. 

52 Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, blz_ 238/239. 
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De geschiedenis laat zien dat de westerse materialistische cultuur inderdaad 
twee uiteindelijke uitwegen biedt uit deze onbestendige en explosieve situatie, 
die deelt in de instabiliteit en de contradicties van het kapitalisme als zodanig, 
uitwegen die het logisch gevolg zijn van deze ondernemersmentaliteit. Zij 
zijn de consequentie van het intrinsieke gewelddadig en materialistisch karakter 
van de westerse economie, waarvan zij het geweld met geweld beantwoorden. 
De eerste logische uitweg waarheen de onderneming wijst is die van het 
fascisme: het verbond tussen het (immers a-politieke!) bedrijfsleven met de 
geweldsstaat, ter bestrijding van de tegenkrachten, ter consequente onderdruk
king van de arme. Zo worden de externe effecten van de economische organi
satie machteloos gemaakt en is het probleem "opgelost". Hiervoor kunnen 
we terecht in Zuid-Afrika en in de rest van de Derde Wereld.53 Wanneer de 
verboden vakbeweging in Argentinië onder de huidige repressie niettemin 
protest aantekent, volgt gewelddadige onderdrukking op grond van de wet 
op de "industriële veiligheid". 

Er is een andere uitweg, even logisch en even gewelddadig: die van een 
consequente communistische dictatuur. Hierin delft het vrije ondernemerschap 
het onderspit; deze tirannie verschilt in wezen niet van de fascistische. 
Slechts het culturele en religieuze gewaad waarin zij gehuld gaat is anders. 
Het communisme gebruikt atheïstische taal; het fascisme misbruikt de theïstische 
taal: in naam van "God, natie, familie en eigenbelang", zoals de hoofd
aalmoezenier in Argentinië zich uitdrukt. En de kerk heeft zich in de moderne 
geschiedenis drukker gemaakt om het verzwijgen van Gods naam, dan om 
het ijdellijk misbruiken en onteren ervan. 

Er is ook een derde weg; geen "middenweg", zoals de "christendemocratie" 
het veelal voorstelt, alsof het midden tussen twee gruwelen aanprijzenswaard 
zou zijn.54 Dat is die van de bekering, de zelfkritiek, de hervorming van de 
onderneming en van de politiek, van het onderwijs en de kerk. Die van de 
internalisering van de ethiek in plaats van de delegering of, beter uitgedrukt, 
relegering ervan. Pas dan ook kunnen we komen tot een zodanige formulering 
van de economische problematiek dat de ontsluiting van de samenleving moge
lijk wordt. Economie en ethiek staan niet meer in een fundamentele verhouding 
en conflict tot elkaar. Want de Schepper van beiderlei normativiteit is Eén: 
deze proclamatie vormt de inleiding tot het "grote gebod", dat alle terreinen 
van het leven beslaat.65 

63 Dat Zuid-Afrika gewoonlijk niet wordt geclassificeerd als ontwikkelingsland duidt 
op het veelszins politieke fundament van het in theorie zo "a-politieke" economische 
taalgebruik. 

54 In dit verband kan ook worden gewezen op de ideologische bepaaldheid van de 
term "gemengde economie" (het midden tussen twee onrealistische abstracties), die, 
hoe inadequaat ook, algemeen in de economische theorie wordt gebruikt; een midden 
tussen twee onmogelijkheden kan bezwaarlijk dienst doen als concrete politieke leidraad. 

65 Deuteronomium 6: 4/5: "Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! 
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 
geheel uw kracht". 
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Daarom is wat op gang is gebracht vanuit de Wereldraad van Kerken, i.c. 
de correspondentie met de Amro, van zulk een zwaarwichtig belang. "Het 
westen, innerlijk verdeeld en gespleten als het is, lijkt thans tot vrijwel niets 
zo slecht in staat als tot het ontplooien van een nieuw bevrijdend samen
levingsperspectief. Het mist meer dan ooit de geestelijk-culturele basis om 
naar enige norm te leven. En bovendien: het kan zich zelfs nauwelijks een 
voorstelling maken van de normen die in dit verband nodig zouden zijn".56 
Omwegethiek evenwel is geen ethiek; dat is het wegorganiseren van het ge
weten. 

Hoe zou de nederlandse democratie het bedrijfsleven een algemeen verbod 
voor haar betrekkingen met dit of dat land moeten opleggen? Dan is het 
eind zoek, en bovendien is deze weg weinig belovend, afgezien van het feit 
dat de ondernemingen zelf, niet overtuigd, tot een formalistische interpretatie 
van het verbod zullen overgaan, en, zoals Philips in Rhodesië heeft ge
demonstreerd, wel een omweg weten te vinden uit de omwegethiek ! Het 
bedrij fsleven zou zich met deze politieke beslissing geducht gaan bemoeien! 67 

Uiteraard moet de ondernemer zich met de politiek bemoeien,6s maar het 
gaat, zoals we gezien hebben, om de richting waarin en de manier waarop. 
Dat de politiek moet meespelen in de ontsluiting van de onderneming ligt 
voor de hand. Immers, wanneer de ondernemingen in de huidige economische 
orde de grenzen van hun tunnel doorbreken, "is de samenleving nog wel zo 
ingericht, dat ze - via de nog steeds aanwezige concurrentie - daarvoor een 
zware economische prijs te betalen krijgen" .59 Die opening van de onder
neming echter moet in de onderneming zelf beginnen, van haar uitgaan. 
We hebben gezien, dat de economische (lees: financiële) offers er bij horen, 
dat zij in vele gevallen overigens miniem of denkbeeldig zijn, en dat zij als 
het niet anders kan een positieve functie kunnen hebben, als een sanctie 
op onmaatschappelijk gedrag, juist via de concurrentie. 

Ondernemers die "tegen het communisme" zijn, en niet de legitieme functie 
erkennen van kerken, actiegroepen of welke "particuliere" organisatie ook 
die bij gebrek aan beter acht moet slaan op de externe effecten van hun op
treden, en die zich evenmin grondig willen herzien en heroriënteren,6o kiezen 
iPso facto voor het dilemma communisme/fascisme; velen blijken in de praktijk 
met het fascisme en zijn gunstig "investeringsklimaat" meer dan vrede te 

56 Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, blz. 227. 
57 Het Amrodebat is hier reeds een voorbeeld van - legitiem uiteraard, maar reeds 

voldoende duidelijk om de veronderstelling te logenstraffen dat de "politiek" en het 
"bedrijfsleven" twee onafhankelijke grootheden zouden zijn. 

,58 Vgl. H. Wiegel, "Ondernemen is politiek bedrijven", Onderneming, 14 juli 1972. 
59 Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, blz. 239. 
'00 Een ernstig feit is dat de doorsnee-manager nagenoeg uitsluitend technologisch, 

ideologisch-economisch of juridisch geschoold is en een sociologische, laat staan sociaal
filosofische basis mist. De figuur van de commissaris die enigszins met andere "walks of 
life" bekend is, kan tegen de verabsolutering van het interne bedrijfsgebeuren vaak slechts 
een gering tegenwicht vormen, gesteld al dat hij deze intentie heeft. 
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hebben. Velen ook zijn zich van deze onontkoombare tendenties niet bewust; 
de actiegroep of de kerk confronteert hen bovendien met informatie omtrent 
het land waar zij bedrijfsactiviteiten hebben, die voor hen een oprecht ervaren 
nieuw gegeven vormt. Zij wisten er eenvoudig niets van. Er is evenwel maar 
één uitweg die niet het fascisme of communisme tot uiteindelijke consequentie 
heeft. Dat moeten zij die de revolutiebewegingen in Zuid-Afrika en Zuid
Amerika veroordelen beseffen, en waarmaken om zulks te kunnen doen. Dat 
is, om nogmaals Goudzwaards term te gebruiken, ontsluiting van de samen
leving; opheffing van de antagonie der dommekrachten met hun inherente 
doelen; maatschappelijke organisatie zodanig dat het geweten toegang heeft. 

Wanneer de Amro zinspeelt op de veelheid van individuele meningen binnen 
de onderneming die een besluit van de organisatie als zodanig zouden uit
sluiten, betrapt zij de kern van de zaak. Niet de veelheid van meningen 
echter vormt het probleem; die bestaat in iedere gemeenschap. Immers 
ondanks dat gebrek aan unanimiteit heeft het bedrijf de beslissingen genomen 
die het heeft genomen! Het probleem ligt in de adequate organisatie van de 
individuele meningen. 

Iedere gemeenschap, een staat, een kerk, een vereniging of wat dan ook, 
kent dit probleem van de diversiteit van de individuele meningen. Daarom 
ook kent zij haar overlegstructuur, haar georganiseerde beslissingsprocedure. 
Een politieke wil is een perfect identificeerbare, maar georganiseerde wil. 
Een officiële kerkelijke uitspraak is een georganiseerde uitspraak. Alleen de 
belangrijkste westerse cultuurfactor, het bedrijf, zegt: mijn naam is legio. 

Het beroep op de verscheidenheid van standpunten onder het personeel is 
in dit verband onwaarachtig. Deze meningen immers tellen niet op georgani
seerde wijze mee in de besluiten van de bedrijfsgemeenschap; zij vormen 
hoogstens een factor waarmee de leiding rekening kan houden. De werknemer 
heeft binnen de grote onderneming weliswaar invloed, maar alleen voorzover 
het de arbeidsvoorwaarden betreft (en dit ook nog slechts in een beperkt 
aantal landen). De onderneming is dus geheel niet de "authentieke menselijke 
gemeenschap" waarover Johannes XXIII sprak61 of waarvoor de christelijk
sociale beweging haar oorspronkelijk had willen houden. De democratisering 
van de onderneming is voor de westerse cultuur een levensvoorwaarde. Niet 
dat zij in zich zelf garanties zou bieden; dat doet geen enkel systeem. Wel 
omdat zij een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het openbreken van de 
tunnel en de opheffing van de "vervreemding van de arbeider van zijn 
product" èn de uitwerking d.w.z. de externe effe~ten daarvan. Want heel het 
christelijk taalgebruik ten spijt, is het bedrijf naar zijn interne structuur, verre 
van een gemeenschapsverband te vormen met betrekking tot haar eigenlijke 
doel, een marktplaats gebleven, waar arbeid voor geld wordt geruild. Haar 
"maatschaps"structuur is slechts gecamoufleerd. Inderdaad ontbreekt de brieven
bus. 

,61 Encycliek Mater et Magistra, 91. 
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Er is dus op het gebied van de economische ontwikkeling werk aan de 
winkel. Moet derhalve eerst de "gehele maatschappelijke structuur" (sommigen 
gebruiken het kwantitatieve begrip "macrostructuur") worden veranderd (som
migen zeggen "omvergeworpen")? Dit is, het officiële marxisme ten spijt, 
bijzonder onhistorisch gedacht. Het geweten hoeft niet te wachten. En de 
ethiek is niet zó moeilijk. Wanneer men maar oog heeft voor de particulariteit 
van de problemen en hun "teken" verstaat. 

Het bedrijfsleven heeft een zeer bijzondere verantwoordelijkheid, van 
mundiale betekenis, wanneer het zich bevindt in een rijk land. Dit land heeft, 
om met Keynes te spreken, zijn "economisch probleem" (in de afgebogen 
zin van het 'schaarste'-probleem) kunnen oplossen. Het kan overschakelen op 
de "onderhoudseconomie" 62. Het hoeft aan de periferielanden van de wereld 
waaraan het zijn welvaart en welvaartsstructuur te danken heeft niet tot elke 
prijs meer een maximum aan kapitaalopbrengsten te onttrekken, met alle 
schadelijke effecten op de groei en de samenstelling van de produktie in die 
armoedezones, die de ontwikkeling daar zozeer tot onderontwikkeling stempelt. 
Het kan nu toekomen aan het eigenlijke economisch probleem: de humanisering 
van het economisch leven op grond van het technisch-materieel substraat van 
de produktie.63 Dat kon natuurlijk altijd al eerder; maar nu is het excuus 
vervallen, dat de vermeerdering der materiële produktie het een en het al moest 
zijn, in ieder geval fundamentele prioriteit moest hebben. 

De humanisering van het eigen economisch bestaan kan niet anders dan zijn 
gunstige effecten hebben op de ontwikkeling der periferie-landen. Juist gezien 
het "omvangrijke financieel-economische apparaat" 64 waarover het westen 
beschikt is deze taak veel gemakkelijker dan voorheen. Er is een boeiende 
weg te gaan voor ieder die zich niet in een tunnel wil laten drukken. Dooye
weerd wees op de onmiddellijke betekenis van het christelijk beginsel voor 
het interne bedrijfsleven, met name voor de structuur ervan; daar vereist 
het een "organisatorische machtsgrondslag" - tegenover de geleidelijke accom-

62 Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, blz. 254. Dit betekent geenszins zoals 
men veelal denkt, een statische technische en produktiviteitsontwikkeling. "Ploughing 
back amortization allowances - without any net investment - on a higher technological 
plane may per se support a significant expansion of output. Therefore where the capital 
intensity of the productive process is already large - in other words, where deprecation 
allowance constitutes an important part of the cost of the product - there is con
tinuously available a source of capital for financing technological improvements without 
any need for net investments. ( ... ) It ( .. ) gives the advanced countries a major advantage 
over the underdeveloped countries where the annual amortization allowances necessarily 
amount to little" (Baran, The political economy of growth, blz. 131). 

63 Haan, Economie in principe en praktijk, blz. 107. Hier kan ook worden gewezen 
op de bijdragen ter zake van de zgn. economische anthropologie, volgens welke het 
economisch aspect eerder dan met de produktie, te maken heeft met de transactie en de 
transactiestructuur en uiteraard van daaruit weer met de produktie. Zie bv. Raymond 
Firth, "Temas de antropologia económica" in: Temas de antropologia económica, Mexico 
1974, blz. 13. (Oorspr. eng. ed.: Themes in economic anthropology, Londen 1967). 

64 Vgl. Amrobrief 29-4-75. 
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modatie die heeft plaats gehad aan de principes der liberale economie. Het 
Koninkrijk moet openbaar gemaakt worden in het bedrijfsleven, "in zijn 
onverzoenlijke worsteling met de geest van Mammon". "Christus eist radicaal 
en zonder enig compromis het hart, de wortel van heel uw streven als 
christenondernemer op". Niet om een ideaal rijk te willen vestigen. "Maar 
veeleer om in de onverZoenlijke kamp der militia Christi tegen de tijdelijke 
macht dezer wereld, een levend getuigenis te geven van de uiteindelijke 
zegepraal van Zijn Koninkrijk".65 

De christenondernemer heeft dus geen andere reden om überhaupt "aan 
economie te doen", i.c. zich in een leidende functie in een structuur van 
economische betrekkingen te begeven. Een praktisch, door het moment ge
boden compromis, zal niet licht te omzeilen zijn; hij zal er genoeg onder 
lijden. Als maar bekend is waarin het compromis bestaat. En als de richting 
waarin gewerkt wordt maar die is van de shaloom. Voor zijn dagelijks brood 
hoeft hij het ondernemerschap niet te ambiëren. Dat wordt hem toegeworpen. 
Zijn kapitaal ligt voor een groot deel in de erfenis der Reformatie: de ont
sluiting van de vroomheid naar de historische situatie toe.66 

65 Dooyeweerd, De strijd, blz. 31. 
66 André Biéler, El humanismo ofocial de Calvino, Buenos Aires 1973, blz. 31: "la 

apertura de la piedad a la situación histórica" (oorspr. franse ed.: L'Humanisme sodal 
de Calvin, Genève 1961). 
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OVER CHRISTELIJK ONDERNEMERSCHAP 
EN POLITIEK ENGAGEMENT 

door 

prof. dr. W. Albeda 

Het is zeer de moeite waard door te denken over de ethische aspecten van 
het ondernemerschap. In een artikeltje in E.S.B. heb ik hierover enkele voor
lopige opmerkingen gemaakt. Daarbij ben ik met name uitgegaan van de 
stelling, dat de onderneming in onze economische orde, anders dan in elk 
ander stelsel, een op de economie van de produktie gespecialiseerde organi
satie is. In andere stelsels is de produktie een functie van staat, kerk of gezin. 

Het is duidelijk dat deze specialisatie op het economische enerzijds de 
grote factor geweest is in het succes van ons economisch stelsel. Produceren 
onder leiding van het economisch motief betekent efficiënt en veel produceren. 
Hoezeer wij vandaag ook geneigd zijn vraagtekens te zetten achter dat "veel" 
produceren, niet vergeten mag worden, dat dit economische stelsel voor veel 
landen de breuk heeft betekend met de armoede. Maar anderzijds liggen er 
in de specialisatie op het economische ook grote risico's. Heel duidelijk zijn 
die gebleken in die gevallen, waarin produktie meer dan alleen maar economisch
technische aspecten bleek te bezitten. Daar waar de mens functioneert in het 
produktieproces moeten ook andere, hogere, normen hun plaats krijgen in 
de organisatie van de produktie. In die ZIn moet er "ontsluiting" plaatsvinden. 
Ondernemen betekent ook het leiden van mensen. Het heeft dus ook juridische 
en ethische aspecten. Voorzover de ondernemer dat zelf in onvoldoende mate 
inziet of wil inzien, wordt hij daar door de vakverenigingen en door de 
overheid wel toe gedwongen. Zo kan men ook vaststellen, dat het maar op 
de markt brengen van produkten meer dan alleen maar economische aspecten 
heeft. Ook op dit punt speelt er een ontsluiting~proces in de zin van de 
W.d.W. 

Maar hoe staat het nu met het politieke aspect van de produktie, vraagt de 
Wereldraad van Kerken en vraagt ook Haan. Kan een ondernemer, die zijn 
verantwoordelijkheid in brede zin wil beleven, zeggen, dat hij er niet is om 
politiek te bedrijven, en dat hij zich beperkt tot zijn eigenlijke taak: efficiënt 
produceren? Redenerend vanuit de opdracht voor de christen-ondernemer, 
leiding te geven aan het ontsluitingsproces, komt Haan tot de conclusie, dat 
de ondernemer er niet aan ontkomt de vraag te stellen, wat de consequentie 
van zijn economisch handelen is. Hij zal zich moeten afvragen of investeren 
in Zuid-Afrika de minderheidsregering van Vorster versterkt, of het thans 
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investeren In Chili niet neerkomt op een versterking van het Pinochet
régime, etc. 

Op het eerste gezicht is daar niet zoveel tegen in te brengen. Menselijk 
handelen behoort zich altijd te richten naar alle geboden. Er bestaat geen 
"ethisch niemandsland" waar bepaalde normen niet fungeren en dus... Ik 
ben in mijn (te korte) E.S.B. bijdrage begonnen met de voordelen van de 
politieke neutraliteit van het ondernemen uiteen te zetten. Politieke neutraliteit 
betekent, dat er een sfeer blijft in de maatschappij, waar de politieke ge
schillen niet spelen. Dat betekent bijvoorbeeld, dat fascistische dictaturen, 
die de ondernemingsgewijze produktie handhaven, de mensen minder isoleren 
van de buitenwereld, dan communistische dictaturen, die de onderneming in 
de staatsstructuur opnemen. Het betekent ten onzent ook, dat wij bij de 
benoeming van directieleden niet vragen naar politieke richting (al zullen 
politieke voorkeuren, die de particuliere onderneming als zodanig afwijzen, 
onder managers weinig voorkomen). 

Politiek engagement van de onderneming heeft nogal nare consequenties. 
Het betekent, dat ondernemingen zich mengen in de politieke strijd, bepaalde 
politieke kandidaten steunen en het kan betekenen, zoals in het geval van 
I.T.T. dat een onderneming poogt met geld een bepaald regiem ten val te 
brengen, of - in het geval van Hider - een bepaalde partij aan de macht 
tracht te krijgen. Het geval I.T.T. noem ik, omdat ik daarmede blijkbaar 
iets misgezegd heb. Ik zie dat niet in. Ik vind, wat I.T.T. deed, fout. De 
onderneming moet zich buiten de politiek houden, ook al bevalt het regiem 
haar niet. I.T.T. had Allende niet een stok tussen de benen mogen steken, 
ook al voerde Allende een slecht bewind. (Is het nodig daaraan toe te voegen, 
dat het bewind van Pinochet ook volstrekt onaanvaardbaar is? Gezien Haan's 
reactie blijkbaar wel.) 

Ik vind inderdaad, dat aan ondernemers de eis te stellen, dat zij zich 
realiseren, dat ondernemen een vorm van politiek handelen is, hen op on
mogelijke en onbegaanbare wegen brengt. Het is niet voor niets, dat de Wereld
raad uitermate selectief te werk gaat. Banken mogen Zuid-Afrika geen 
leningen verstrekken, maar I.B.M. mag de regering van de Republiek voor het 
zo verkregen geld wèl computers leveren. Een boycot van I.B.M. is er ten
minste nog niet. En waarom is alleen zaken doen met Zuid-Afrika zo fout? 
Toegegeven, het apartheidsregiem is hemeltergend (ik bedoel dit letterlijk), 
maar is het Tsjechische, het Sovjetrussische, het Vietnamese of het Chileense 
zoveel meer aanvaardbaar? 

Maar ik neem aan, dat deze redenering in de ogen van Haan te pragma
tisch en in ieder geval wel te praktisch, te gemakkelijk is. Toch ben ik 
altijd geneigd mij af te vragen wat er mis is met mijn overwegingen, wanneer 
ik in een onbegaanbaar slop terecht kom. Vandaar mijn vraag. Hoe zit het 
nu eigenlijk met de politieke verantwoordelijkheid van de ondernemer? Men 
kan de vraag ook breder stellen: hoe zit het met de politieke verantwoordelijk-
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heid van andere, niet-politieke instellingen: vakverenigingen, scholen, voetbal
clubs, enz.? 

Haan's redenering voortzettend leidt de aanvaarding van het ontsluitings
proces als opdracht voor elke institutie tot de noodzaak de politieke vragen 
overal aan de orde te stellen. In mijn visie is dat principeel verkeerd en 
bovendien uiterst riskant. Het is principieel verkeerd, omdat het neerkomt 
op een vervaging van de verschillen tussen verschillend geaarde instituties. 
Er zijn nu eenmaal verbanden, waarvan de functie in het economische ligt, 
van andere in het sociale en van weer andere in het politieke. 

Zoals ik de W.d.W. altijd heb begrepen, is het zo, dat iedere instelling 
binnen de eigen functie alle aspecten der werkelijkheid behoort te herkennen 
en de normatieve zijde daarvan te aanvaarden. Het betekent, dat de voetbal
club een eigen economische, sociale, enz. normativiteit kent. Het betekent dus 
ook, dat zo'n club een eigen politiek aspect heeft (relatie tussen bestuur en 
leden). Het betekent niet, dat een voetbalclub politieke verantwoordelijkheid 
aanvaardt, door met Sovjet-voetballers of met Chilenen een wedstrijd te spelen. 
Ik noem met opzet Zuid-Afrika niet. Hier vraagt het politieke regiem, dat 
voetballers van één team één huidskleur hebben. Door daaraan mee te doen 
besmet de Nederlandse club zich dan wel met de apartheid. 

Ik vind, dat voor de onderneming een overeenkomstige redenering geldt. 
Pas wanneer en voorzover investering betekent dat men zich inlaat met een 
politiek bestel, en er daadwerkelijk mede schuldig ,aan wordt mag men 
zeggen dat de onderneming collaboreert. Investeringen, die betekenen, dat 
men zich begeeft in het rechtsgebied van een bepaald regiem, mag men niet 
uitleggen als steun aan dat regiem. Maar investeringen, gericht op het 
mogelijk-maken van verwerpelijke activiteiten, of die neerkomen op het mee
doen aan verwerpelijke politieke activiteiten, zoals het bouwen van gevange
nissen, concentratiekampen, enz., zou een onderneming behoren te mijden. 

Ik meen, dat men op deze wij ze ook behoort aan te zien tegen de vraag 
van het investeren in Zuid-Afrika. Het is mijns inziens niet vol te houden, 
dat elke investering in Zuid-Afrika neerkomt op een vertrouwensvotum in 
de apartheidspolitiek. Wel mag men stellen, dat een investering, die impliceert, 
dat men in eigen onderneming mee zou moeten doen met discriminatie, fout is. 
Ik zou dus alleen pleiten voor investering in Zuid-Afrika op voorwaarden 
(overeenkomstig de opvatting van het CN.V.). Die voorwaarden zullen 
moeten inhouden, dat men een normaal en ethisch verantwoord personeels
beleid moet kunnen voeren. In veel gevallen zal dit betekenen, dat zo'n in
vestering achterwege blijft. 

Voor reeds bestaande investeringen ware een wat genuanceerder benadering 
aan te houden. Het beleid van Polaroid, dat de eigen onderneming in Zuid
Afrika er toe aanzette van binnenuit de apartheid uit te hollen, lijkt mij juister 
dan de abrupte terugtrekking van de aanwezigheid in de Republiek. 

De Chileense situatie toont wel aan in welke problemen men zou komen, 
wanneer men het al of niet investeren volkomen af zou laten hangen van het 
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bestaande regiem. De betrokken onderneming zal in het al of niet stabiel 
zijn van een regering een eigen indicatie zien, voor al of niet investeren. 
Sommige ondernemingen zullen zich moeten realiseren, dat hun specifieke 
activiteiten (relatie met defensie) hen voorzichtiger moeten maken dan andere 
ondernemingen en dat hun investering inderdaad vrijwel altijd een politiek 
tintje heeft. Voor andere ondernemingen is dit in veel geringere mate het 
geval. 

Zaken doen, investeren, bedrijven overnemen, zijn geen ethisch neutrale 
zaken. Daaraan kan geen twijfel bestaan. Maar de relatie met de politiek is 
gecompliceerder dan beschouwingen als die van Haan doen vermoeden. Ik 
denk, dat men, zijn positie doordenkend, er niet aan kan ontkomen de aan
vaardbaarheid van de ondernemingsgewijze produktie ter discussie te stellen. 
Nu is die produktie geen heilig huis, maar voor men er vanaf wil, is het 
goed te bedenken, welke alternatieven er zijn. 
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DE POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID V AN DE 
TRANSNATIONALE ONDERNEMER 

ENIGE REAGERENDE OPMERKINGEN 

door 

dr. H. van Ruller 

1. Het hiervoor afgedrukte artikel van Haan is in feite een indrukwekkend 
pleidooi voor de individuele verantwoordelijkheid van een ieder. Deze verant
woordelijkheid geldt op elke plaats die men bekleedt in de samenleving en de 
rol die men daar vervult: voor de soldaat (anti-kadaverdiscipline), voor de 
automoblist (betoon liefde aan de andere gebruikers van de weg), de ambtenaar 
(stel u op als dienstverlener voor hen die van u afhankelijk zijn) en ook aan 
de participanten in het bedrijfsleven, welke functie men daar ook in bekleedt. 

Het nakomen van deze eis is moeilijk. Een min of meer officieel ontvluchten 
van deze verantwoordelijkheid of het afschuiven ervan op anderen (hoger of 
lager geplaatsten in de organisatie of andere organisaties) brengt niet een 
verantwoordelijke maatschappij voort. Het actief aanvaarden van verantwoorde
lijkheden is een voorwaarde voor het opbouwen van een samenleving, die 
wordt beschreven in het program van uitgangspunten van het CDA. 

Een en ander impliceert twee andere zaken. In de eerste plaats moet men 
de verantwoordelijkheid niet te snel van elkaar willen afnemen en in de 
tweede plaats moet men elkaar op de te dragen verantwoordelijkheden wijzen. 

Toegespitst op de grote transnationale onderneming in het huidig tijds
gewricht maak ik graag enige reagerende opmerkingen, die min of meer los 
naast elkaar staan. 

2. Vele grote ondernemingen rekenen de aarde tot hun werkterrein. Door 
uitbreiding van activiteiten, samenwerking en fusie zijn zij geworden tot 
internationale machten beschikkend over grote kapitalen, grote aantallen van 
hen afhankelijke personeelsleden en klanten, het beheer voerend over soms 
grote stukken land, enorme investeringen, technologische kennis en research
capaciteit. 

Het aantal zelfstandige staten is toegenomen. Politieke systemen hebben 
veelal een elitair karakter, hetgeen tot (verlichte) dictatoriale regiems leidt, 
indien er onvoldoende tegenwicht is van democratische verkiezingsprocedures 
en een relatief groot aantal van de staat onafhankelijke organisaties. Soms 
kunnen alleen de kerken enig tegenwicht bieden. De inkomsten van deze 
staten uit belastingen geheven van de gewone man zijn soms zeer gering. 
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Vaak zijn de nieuwe staten afhankelijk van de "vennootschapsbelasting" van 
enkele grote ondernemingen, die tegelijk belangrijke inkomstenverschaffers 
zijn voor grote delen van de industriële beroepsbevolking, die op zich weer 
een gering percentage van de bevolking uitmaakt. 

Vele nationale staten zijn daarom in belangrijke mate afhankelijk van een 
gering aantal grote ondernemingen. Indien we spreken over politiek engagement 
van de moderne ondernemer in deze situaties dan zal er eerder sprake zijn 
van "een zich inhouden" dan van activiteit. Deze bescheidenheid is niet eigen 
aan de gemiddelde ondernemer. Hij wordt er zeker niet op geselecteerd. 

De lokale politieke elite is gering in getal. Ze staat in nauw contact met 
een klein getal internationale ondernemers, die het plaatselijk management 
voeren. Men kent elkaar. Men woont in dezelfde wijk van de hoofdstad. 

3. Moderne ondernemers vinden in vele gevallen, dat zij maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef moeten tonen. Veelal start men de redenering met 
een verwijzing naar de werkgelegenheid, die men wil continueren en ~it

breiden, en men wijst op de nuttige produkten die worden verschaft. 
In een situatie, waarin men voor investeringen (bv. infrastructuur), econo

mische spelregels (bv. loon- en prijspeil) en het handhaven van de openbare 
orde afhankelijk is van de nationale staat, betekent deze situatie zonder enige 
twijfel politieke actie, die de voorwaarden moet scheppen voor het doen 
draaien en vooral het doen groeien van het bedrijf. Ook voor de afzet van 
hun produkten en diensten geldt hetzelfde. Vaak is de nationale staat de be
langrijkste afnemer (havens, wegen, telefoonnetten, wapens, energie, vlieg
tuigen etc.). De ambtenaren en de werknemers van de transnationale onder
nemingen vormen samen de elite, die de produkten kan betalen. 

Ik geloof niet dat het mogelijk is voor de leiders van grotere ondernemingen, 
zich politiek neutraal op te stellen. Dit geldt met name voor de bovenom
schreven situatie die zich in vele derde wereldlanden voordoet. Ik geloof 
dat een onderscheid tussen al dan niet collaboreren met een verderfelijk regiem 
te subtiel is. Men zit ergens en men is verantwoordelijk. De ondernemer zal 
dan aan de buitenwacht moeten tonen, dat hij die verantwoordelijkheid waar
maakt in het bedrijf en dat de produkten die hij levert een positieve ont
wikkeling opleveren. Aan een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de onder
nemer voor het gebruik van zijn produkten, voor de werkgelegenheid, voor 
het milieu, voor de effecten van zijn activiteiten op de machtsstructuur is niet 
te ontkomen. 

4. Sommige ondernemers zijn ook wel bezig met het probleem van de ver
antwoordelijkheid van de ondernemers voor de effecten van hun handelen. 
De studies van de Club van Rome leveren een voorbeeld. Men tracht ook 
gedragscodes te ontwerpen voor de onderneming of groepen van bedrijven. 
Velen zien in, dat het door Haan beschreven afschuivingsmechanisme van 
een stuk politieke ver:antwoordelijkheid op de nationale staat in de trans-
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nationale onderneming niet werkt. Men kan groei en uitkomsten gemakkelijk 
beïnvloeden door de vele nationale wettelijke en andere regelingen te gebruiken 
in het voordeel van de ondernemer. Vaak verneemt men klachten over de be
krompenheid van de nationale staten, maar ook over de afwezigheid van een 
wereldregering, die uiteraard een deel van de nu vaak persoonlijk gedragen 
verantwoordelijkheid zou kunnen overnemen. 

5. Het beleid van Kissinger, Nixon en Ford had de warme instemming van 
de transnationale ondernemers. Stabiliteit in de internationale verhoudingen 
en vrij spel voor de transnationale ondernemer gecombineerd met zorg voor de 
"Amerikaanse belangen" in het buitenland leverde alle mogelijkheden voor 
economische groei. De weinige verantwoordelijke transnationale ondernemers 
hebben de desastreuse gevolgen van dit beleid voor de mensenrechten in vele 
staten, de elitevorming in de derde wereld, de toenemende ongelijkheden en 
armoede, de onrechtvaardige manier van het verkrijgen van opdrachten door 
middel van smeergelden (zo men wil commissie-lonen) wel gezien. Zo hier 
en daar lucht men zijn hart. 

De reactie van een aantal latijns-amerikaanse staten op de moraliteit, die 
Carter probeert terug te brengen in de internationale politiek is interessant. 
Men weigert wapens van de moralist. Men kan raden, wat er zou gebeuren 
als de transnationale ondernemingen zich terugtrokken: men zou de verloren 
gegane wapens niet meer kunnen aanschaffen. 

Dit alles toont echter aan dat de transnationale ondernemingen van binnen
uit moeten worden geleid op een wijze die getuigt van verantwoordelijkheids
besef. Met name ook voor de externe effecten van het beleid. Overwegingen 
van groei en concurrentie mogen niet van doorslaggevend belang zijn. Wel
licht betekent dit een volledige verandering van bijvoorbeeld het onderwijs 
in de economie, maar als het nodig is voor een humane wereld, dan moet 
dat maar. 

6. In de kleinere onderneming kan de manager overzien wat de effecten 
zijn van zijn beslissingen, in ieder geval van een groot deel er van. Grote en 
zeer grote ondernemingen kunnen slechts worden bestuurd met behulp van een 
modelmatig managementsysteem gebruikmakend van verlies- en winstrekeningen 
en balansen, eventueel territoriaal en naar type produkt uitgesplitst. Of men 
dat nu aangenaam vindt of niet, de menselijke gevolgen van de beslissingen 
zullen maar zeer moeilijk kunnen doordringen in de vergaderkamers van de 
raden van bestuur. De leiders zullen wel moeten beslissen aan de hand van een 
zeer gereduceerd en versimpeld model van de werkelijkheid, waarbij de in 
geld omgerekende gevolgen van de beslissingen het belangrijkste argument 
zullen vormen. In de zeer grote onderneming zal men, of men dit nu wil of 
niet, wel moeten "vervallen" tot kapitalisme. 

Ik heb de Zambiaanse leider Kaunda eens horen zeggen: "het verschil tussen 
kapitalisme en socialisme is voor mij een zaak van schaal". Het is verstandig 
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voor westerlingen daar goed nota van te nemen. Of wij het nu willen of 
niet: wij zijn gewend geraakt te denken in termen van dialectisch marxisme, 
of van huis uit of vanwege de discussie (men gaat onwillekeurig op zijn 
tegenstander lijken in het gevecht). Indien men kans zou zien om de 
essentiële beslissingen weer terug te brengen bij overzichtelijke eenheden, 
dan komen onwillekeurig een groot aantal, eventueel negatieve, effecten van 
de beslissing weer binnen het gezichtsveld van de besluitnemer. Het effect van 
de beslissing op de socius (medemens) moet weer binnen de eigen ervarings
wereld van de beslisser komen. Het aanspreekbaar zijn van minstens de leiders 
van organisaties is waarschijnlijk de enige weg, waarlangs men de kwalijke 
effecten v,an het ondernemen enigszins weg kan nemen. Het "geweten van 
een rechtspersoon" is waarschijnlijk een nog ingewikkelder mechanisme dan 
het geweten van een individu. Het door Haan beschreven escapismenschema 
toont aan, dat men er niet veel voor voelt om persoonlijk te worden aange
sproken. 

Voor de transnationale onderneming geldt, dat hij in vele opzichten de 
nationale overheden kan omzeilen. Dit is minder mogelijk bij een lokaal
regionale overheid, die veel meer gegevens ter beschikking heeft dan de 
nationale overheid ook kan krijgen: energie-rekeningen, transport-cijfers, cijfers 
over de uitstoot van milieu-verontreinigende stoffen, de "small-talk in town" , 
een regelmatig contact met de leiders van de organisatie etc. etc. Gecombineerd 
met de bovenstaande opmerkingen over schaalverkleining, die de economische 
beslissingen een voller karakter kan geven, levert dit een interessante verder 
uit te werken gedachte op, die past in het CDA-streven naar het terugbrengen 
van de "menselijke maat" in de samenleving. 

7. Sprekend over de relaties van het bedrijfsleven met de landen in Zuidelijk
Afrika moeten we niet vergeten, dat het desinvesteringsstandpunt in de dis
cussie voortkomt uit de overtuiging van velen dat aldaar de bevrijdingsoorlog 
reeds begonnen is. In die situatie moet men proberen om langs de weg van 
economische oorlogvoering de gewapende strijd Of weer terug te voeren naar 
het economisch gevecht Of zo kort mogelijk te laten duren en in het voordeel 
van de onderdrukten te laten aflopen. 

8. Het vastklemmen aan het individuele geweten van de personen (onder
nemers en andere participanten) in de transnationale ondernemingen betekent 
uiteraard een groot belang hechten aan de invloed van de kerk. Ik ben erg 
blij dat de Wereldraad van Kerken en ook vele Nederlandse kerken hun ver
antwoordelijkheid in dit opzicht zien of beginnen te zien. Er zijn ook ge
sprekken over deze onderwerpen gaande tussen de Nederlandse Raad van 
Kerken en de Christelijke Werkgevers. 

De Nederlandse kerken hebben vaak intensieve contacten met kerken in 
andere landen waarmee zij door missie of zending of anderszins verbonden 
zijn. Zij zijn ook de aangewezen instellingen om de individuele gewetens 
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van de ondernemers in positieve zin te beïnvloeden. Probleem is dat de kerken 
zich niet intensief hebben bezig gehouden met de ethiek van het economisch 
ondernemen in tegenstelling met bijvoorbeeld sexuele ethiek of de ethiek van het 
samenleven in de kleine groep. Bovendien gaat het hier om een verschrikkelijk 
ingewikkelde materie, waarin men maar erg moeilijk de weg kan vinden. Er 
zijn echter allerlei tekenen dat men zich nu meer gaat bezighouden met de 
transnationale onderneming. Een voorbeeld daarvan is de oprichting van het 
"Oecumenisch Studie en Actiecentrum voor Investeringen", (OSACI, Prins 
Hendrikkade 48, Amsterdam) in navolging van het Amerikaanse "Interfaith 
Center on Corporate Responsibility". De Nederlandse instelling wordt ge
subsidieerd door een achttal Nederlandse kerken. Het centrum probeert de 
kerken, zowel plaatselijk als landelijk, en kerkelijke instellingen zoals bij
voorbeeld Rooms-Katholieke orden, christelijke scholen en ziekenhuizen, te 
helpen bij het verzamelen van informatie en het uitzetten van denklijnen bij 
het ontwikkelen van initiatieven, die moeten leiden tot een meer moreel 
transnationaal ondernemen. Dit is mogelijk, omdat vele van deze instellingen 
via beleggingen mede-eigenaar, dus mede-verantwoordelijk zijn voor dit ge
beuren. 
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Prof. dr. B. Goudzwaard, hoogleraar economie in de sociale faculteit van de Vrije 
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Evangelico de Estudios Teologicos te Buenos Aires in Argentië. 

Prof. dr. W. Albeda, hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de Erasmus Universiteit 
te Rotterdam, rector van de Stichting Bedrijfskunde te Delft; lid Eerste Kamer. 

Dr. H. van Ruller, stafmedewerker coördinatievraagstukken lagere overheid bij het minis
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer bespreekt dr. A. Kouwenhoven christen-democratische accenten 
in het denken over gelijkwaardigheid en inkomensverdeling. Hij geeft tevens 
liberale en socialistische opvattingen weer, waardoor onderlinge verschillen 
duidelijk zichtbaar worden. Hij toont de zwakke plekken van liberalisme en 
socialisme. Zo kent het liberalisme geen intrinsieke rem op het vrijheidsideaal. 

Het socialisme, aan de andere kant, kent geen intrinsieke rem tegen onver
antwoord overheidsoptreden. Beide stromingen zijn bovendien geneigd sociaal
economische aspecten van het leven over te waarderen. 

Tegen deze achtergrond schetst Kouwenhoven de hoofdlijnen van het 
christen-democratisch denken op deze terreinen. Hij verwerpt een gelijkheids
ideologie en benadrukt de eerbied voor het eigene, de unieke individualiteit 
van mensen. Dit is de basis van de gelijkwaardigheid en van de broederschap 
van mensen ten opzichte van elkaar. 

De uitersten op het terrein van de inkomensverdeling zijn enerzijds het 
loon-naar-prestatie-beginsel, anderzijds het loon-naar-behoefte-beginsel. Kou
wenhoven wijst erop dat inkomensverschillen zeer wel gerechtvaardigd kunnen 
zijn en dat de meest radicale bestrijding van onrechtvaardige inkomensverschil
len zit in het zgn. bronnenbeleid: onderwijs en vorming. Het is een beleid 
gericht op de gelijkheid van kansen. 

Vervolgens schrijft dr. H. E. S. Woldring over de dialoog tussen christenen 
en marxisten. Het is een systematische bijdrage, waarin tal van gesprekspunten 
worden geïnventariseerd,' de plaats van de arbeid bijvoorbeeld, de vervreemding 
van de mens in zijn arbeidssituatie en de plaats van de godsdienst. 

W oldrin g stelt vragen aan marxisten, maar ook aan ons zelf: is de kritiek 
van Marx op bepaalde vormen van christendom niet terecht ? Waartoe leidt 
toenemende welvaart? Is er voldoende besef van onrechtvaardige economische 
verhoudin gen? 

De schrijver bespreekt de rol van Abraham Kuyper in het christelijk-sociaal 
denken en wijst op de v,ernieuwende kracht van het Evangelie, ook voor de 
maatschappelijke vragen. Christenen, zo concludeert Woldring, behoeven hrtn 
toevlucht niet te nemen tot het marxisme. Maatschappijkritiek, ook op de 
structuren van de samenleving, is nodig,. maar zonder een besef van vergeving, 
verzoening, naastenliefde en genade is het een overschatting van waartoe de 
mens zelf in staat is. 

Tenslotte schrijft drs. A. K. Bot over de Wereldraad van Kerken, een 
mondiale christelijke actiegroep. Hij beschrijft de ontwikkeling in de wijze 
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Van de redactie 

waarop de Were/draad het rassenvraagstuk is tegemoet getreden. Het is de weg 
van de verzoening,' dat is geen neutrale strategie, maar één die dwingt tot een 
keuze, waarbij confrontaties en conflicten niet op voorhand uitgesloten mogen 
worden. Kenmerkend voor het optreden van de Wereldraad is ook de keuze 
voor meervoudige strategieën: f!;ele soorten acties op meer dan één terrein. De 
schrijver roept onze partijen op nadrukkelijker dan tot nu toe aandacht te 
besteden aan het optreden van de Were/draad en daarop in te haken vanuit de 
politieke invalshoek. 
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GELI]KW AARDIGHEID EN INKOMENSVERDELING 

ENKELE OPMERKINGEN OVER LIBERALISME, SOCIALISME EN 
CHRISTEN-DEMOCRATISCHE POLITIEK 

door 

dr. A. Kouwenhoven 

Met de Tweede Kamer-verkiezingen in het vooruitzicht ligt het voor de hand, 
dat de grote politieke partijen in ons land de bezinning op eigen beginselen en 
uitgangspunten hernieuwd ter hand hebben genomen. Van CDA-zijde wordt 
vooral gewezen op het levensbeschouwelijke element, dat het profiel van het 
christen-democratisch denken ten opzichte van de andere politieke hoofd
stromingen markeert. Het CDA is een christen-democratisch appèl, wat 
betekent, aldus het Ontwerpprogram van het CDA, dat het zich wil stellen 
onder de kritiek van het Evangelie, en dat het ook van daar uit zijn appèl 
op de samenleving van nu wil laten uitgaan. Het CDA zoekt zijn identiteit 
in de opdracht, die in de bijbelse boodschap is vervat en waaraan in de wereld 
van vandaag vorm moet worden gegeven. Het doet een appèl op de huidige 
samenleving, omdat de overtuiging leeft, dat de mens niet leven kan bij 
brood alleen. De oproep van het CDA om te komen tot een geestelijk of 
ethisch reveil, is een de kiezer aansprekende bewoording om het eigen karakter 
tot uitdrukking te brengen. 

Tijdens het vorig jaar in de maand december in Den Haag gehouden CDA· 
congres, wees minister Van Agt er bij de opsomming van de karakteristieken 
van het CDA op, dat de evangelische opdracht van het CDA verplicht tot 
broederschap. Zinspelend op het drievoudige ideaal van de Franse Revolutie, 
verklaarde hij bij die gelegenheid, dat de liberalen vooral de nadruk leggen 
op de vrijheid en de socialisten op gelijkheid, maar dat de christen-democraten 
de broederschap boven vrijheid en gelijkheid schatten. Nu weten de kiezers 
uiteraard, dat de accenten bij liberalen, socialisten en christen-democraten 
nogal verschillen. Maar is het slechts een kwestie van accenten? Hoe staat het 
naast de praktische beleidsvragen met de levensbeschouwelijke beginselen en 
principiële doelstellingen van de drie politieke hoofdstromingen in ons land? 
Hoe zwaar tellen die mee? Wat kunnen de kiezers in hun politieke keuze straks 
doen met deze uitspraak van de lijsttrekker van het CDA? 

In dit artikel zal getracht worden - aan de hand van de hierboven aan
gehaalde verwijzing door minister Van Agt naar de beginselen van de Franse 
Revolutie - de uitgangspunten van de drie grote politieke partijen die ons 
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land kent, globaal te typeren. Vanuit die belichting der uitgangspunten zullen 
vervolgens lijnen doorgetrokken worden naar de visiès op één der centrale 
politieke vraagstukken van vandaag, nl. de inkomensverdeling. Vanzelf
sprekend zullen we ons in dit artikel tot enkele opmerkingen moeten be
perken. Teneinde de omvang van deze bijdrage binnen de gestelde proporties 
te houden, zullen bijzonderheden en detailproblemen - hoe belangrijk ook 
voor de concrete politiek zelf - buiten beschouwing moeten blijven. 

Liberalisme 
Van de drie genoemde, op de Franse Revolutie teruggaande beginselen - de 

vrijheid, de gelijkheid en de broederschap -, staat de vrijheid bij het libera
lisme ongetwijfeld het hoogst genoteerd. Het liberalistisch vrijheidsstreven 
verzette zich in het verleden tegen iedere vorm van inmenging van de over
heid in het economisch leven. Naar zijn stellige overtuiging zou dit beter aan 
zichzelf kunnen worden overgelaten. Ook voor wat de situatie thans betreft, 
meent het dat de oplossing der aanhangige, maatschappelijke vraagstukken het 
best aan het vrije spel van krachten kan worden overgelaten. Vrijheid is iets 
dat de mensen begeren, ook en zelfs al zou het hen bij wat minder vrijheid 
beter vergaan. Vrijheid beschouwt het liberalisme als een doel op zichzelf, 
het nastreven waard. Vrijheid zou een integrerend bestanddeel vormen van 
de menselijke waardigheid. 

Daarnaast - en dat is minstens zo belangrijk - acht het liberalisme het 
vrijheidsbeginsel een effectief instrument ter realisering van een goed functio
nerende samenleving. De vrije burger zelf, zowel als producent of als consu
ment, zou de beste beoordelaar van zijn eigen belangen zijn, beter dan welke 
ambtelijke instantie dan ook. Overheidsinmenging is hiertoe ongewenst en ook 
overbodig. Want voor de coördinatie der talloze, individuele belangen, zou de 
onzichtbare hand van het marktmechanisme zorgdragen. De maatschappelijke 
ontwikkeling zou zich in de gedachtengang van het liberalisme voltrekken 
als een zelfreguierend proces; dit proces zou automatisch geordend worden door 
de werking der concurrentie. Toepassing van het vrijheidsbeginsel zou dus 
inhouden, dat volstaan zou kunnen worden met een minimum aan regelingen. 
In een vrije markteconomie zou volstaan kunnen worden met de aanvaarding 
van de afspraak, dat de mensen elkaar niet zouden dwarsbomen door fraude 
of door misbruik van macht. 

Evenwel, de maatschappelijke realiteit klopte, zoals bekend, niet met dit 
ideaal-typische, liberalistische maatschappij-beeld. Reeds in de loop van de 
1ge eeuw, nog maar kort na de doorwerking van de geschetste, liberale be
ginselen, ontwikkelde de sociaal-economische structuur zich volgens een patroon, 
dat ernstige afwijkingen vertoonde van het model der vrije en volledige con
currentie. Het ontstaan van grote ondernemingen, van ondernemerscombinaties 
en van machtige vakverenigingen, gaf aan de markten, waarop de concurrentie 
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zich afspeelde, een monopolie-achtige vorm. Door de totstandkoming van 
economische machtsposities was aan de voorwaarden voor een goede functio
nering van de liberale marktconcurrentie-orde, niet meer voldaan. Bijgevolg 
veranderde in de periode voor en na de Tweede Wereldoorlog de teneur van 
het liberale vrijheidsstreven. Het absolutisme tegen alle overheidsinmenging 
met de volkswelvaart verdween. In zijn moderne gestalte, in de vorm van het 
z.g. neo-liberalisme, wordt overheidsingrijpen in het economisch leven aan
vaard en in bepaalde situaties zelfs bepleit. 

Evenals bij het (oude) liberalisme staat ook bij het neo-liberalisme de 
vrijheid hoog aangeschreven. Vrijheid des persoons acht het een doel op 
zichzelf, een menselijke waarde, waarvoor de inzet de moeite waard is. Maar 
in tegenstelling tot het oude liberalisme, beseft het neo-liberalisme, dat de 
"vrije" samenleving niet als vanzelf, automatisch, ontstaat. De totstandkoming 
der concurrentie-orde kan niet uitsluitend aan het vrije spel der maatschappe
lijke krachten worden overgelaten, omdat in de moderne, hooggeïndustriali
seerde samenleving aan de voorwaarden voor het goed functioneren der vrije 
marktconcurrentie-orde niet meer is voldaan. Daarom bepleit het neo-liberalisme 
een overheidsingrijpen ter realisering van de economische vrijheid. Speciaal 
richt het zich daarbij tegen vervalsingen van de mededinging en tegen misbruik 
van economische macht. In al die gevallen acht het overheidsinterventie in 
het maatschappelijk leven gewenst. Een gezond ondernemersklimaat ontstaat 
niet vanzelf, maar moet worden geschapen. Aan leefbare maatschappelijke 
structuren moet daadwerkelijk worden gebouwd. Maar de verwezenlijking van 
die doelstellingen moet geschieden door middel van een gedecentraliseerde 
sociale structuurpolitiek en een marktconforme economische politiek. Ingrijpen 
van overheidswege in het economisch leven mag volgens het neo-liberalisme 
alleen overeenkomstig de marktwetten, z.g. marktconform, geschieden. 

De markteconomie is voor het liberalisme - in oud en nieuw gewaad - dus 
heilig. Daar mag niet aan worden getornd. Zoals het ontwerp-verkiezings
program van de VVD (10 sept. '76) opmerkt, beschouwt de VVD de 
particuliere ondernemingsgewijze produktie als hoeksteen van onze samen
leving, bron van welvaart en waarborg tegen concentratie van macht. De 
investeringsbeslissingen moeten in het kader van de marktontwikkelingen, 
binnen de ondernemingen, worden genomen. Zelfs wordt gemeend, dat een 
maatschappelijk stelsel, gebaseerd op de particuliere ondernemingsgewijze 
produktie met het prijsmechanisme als belangrijkste ordeningsmechanisme, bij 
uitstek geschikt is om de problemen van milieu en schaarste aan te vatten. 
Ook hier is echter geen sprake van onbelemmerde vrijheid en wordt overheids
ingrijpen onder bepaalde voorwaarden getolereerd. Zo wordt in de publikatie 
van de Prof. mr. B. M. Teldersstichting, getiteld: "Milieu, groei en schaarste" 
(1975) te kennen gegeven, dat beperking van de vrijheid van individu of 
onderneming alleen kan worden aanvaard wanneer aangetoond is dat deze 
noodzakelijk is, omdat algemeen aanvaarde doelen anders in gevaar komen. 
De vrijheidsbeperking, bijv. door het voorschrijven van bindende regels of het 
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verbieden van bepaalde activiteiten, moet beperkt blijven tot wat voor het 
milieu- en schaarstebeleid noodzakelijk is. 

Overheidsinterventie in het economisch leven is in bepaalde omstandigheden 
dus wel aanvaardbaar, echter op voorwaarde dat de motivering expliciet wordt 
aangegeven en dat de particuliere ondernemingsgewijze produktie niet wordt 
aangetast. Belemmering van de vrijheid mag alleen geschieden terwille van 
de realisering van de vrijheid. Want het ontwerp-verkiezingsprogramma van 
de VVD zelf is doortrokken van het vrijheidsideaal, een vrijheid die haar 
grenzen vindt daar waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander 
aantast. De VVD gelooft, aldus dit ontwerp-verkiezingsprogramma, dat de 
kracht van onze samenleving schuilt in de vrijheid van het individu en in de 
mate, waarin de samenleving die vrijheid gestalte wil geven. De vrije mens 
wil op waarde geschat en naar inzet beloond worden ... geen grauwe gelijk
heid, maar het recht om zichzelf te zijn, zo wordt erin opgemerkt. 

Socialisme 
Tegenover de geschetste overwaardering van de persoonlijke vrijheid, 

accentueert het socialisme de betekenis van de gelijkheid der aan het maat
schappelijk verkeer deelnemende mensen. Het socialisme verwijt het liberalisme, 
dat het de ontwikkeling der samenleving uitsluitend aan het vrije spel der 
maatschappelijke krachten wil overlaten. Bijgevolg zou het de bescherming van 
de economisch en sociaal zwakkeren hebben verwaarloosd. Eenzijdige accentue
ring van vrijheid in het economisch leven zou noodzakelijkerwijs met zich 
brengen ongewenste machtsconcentratie en onrechtvaardige verdeling van bezit 
en inkomen. Vrije concurrentie zonder meer zou leiden tot verdieping van de 
kloof tussen rijken en armen en tot uitbuiting van de minder bevoorrechten. 

Voorts, de problemen die in verband met de schaarste aan energie en grond
stoffen zijn gerezen, alsmede die welke veroorzaakt worden door milieu-om
standigheden, kunnen niet afdoende worden opgelost binnen een economisch 
stelsel, dat uitsluitend rust op particuliere ondernemersbeslissingen. Bij de 
aanwending van schaarse grondstoffen en beperkt beschikbare energie zou het 
onverantwoord zijn zich zonder meer te verlaten op de werking van het prijs
mechanisme. Met het oog daarop wordt een planmatige interventie in de 
maatschappelijke ontwikkeling bepleit. Het socialisme wil doelbewust de 
samenleving veranderen; het socialisme ziet de maatschappij als maakbaar, 
aldus kan men lezen in een onder auspiciën van de Wiardi Beckmanstichting 
door H. A. van Stiphout geschreven publikatie ("Gelijkwaardigheid", 1975). 

Eenduidig is het socialisme in de wijze van doorvoering van zijn program 
niet. Wat precies onder socialisme te verstaan valt, is eigenlijk helemaal niet 
gemakkelijk vast te stellen. Aanvankelijk lag het accent op de socialisatie der 
produktiemiddelen. Dit gaat terug op Kar! Marx, de geestelijke vader van het 
socialisme. Bij Marx berustte het criterium voor de economische orde bij de 
vraag in wiens handen zich het bezit van de produktiemiddelen bevindt, bij 
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de kapitalist of bij de gemeenschap. Alleen die maatschappelijke orde is goed 
welke de arbeiders hun volledige arbeidsprodukt toebedeelt; dat zou alleen 
het geval kunnen zijn in een samenleving die heeft afgerekend met (verkeerde) 
instituties als het privaat-bezit der produktiemiddelen. Alleen in zo'n samen
leving zou sociale gerechtigheid heersen. Binnen het kapitalisme kan geen 
definitief einde worden gemaakt aan de economische tegenstellingen, het 
sociaal onrecht, de materiële en geestelijke noden, waardoor mens en gemeen
schap worden geschonden, zo kan men lezen in het beginselprogramma van 
de Partij van de Arbeid van 1947. En Koos Vorrink schreef in 1945 in het 
Vrije Volk: "Wanneer een socialistische partij de socialisatie uit haar program 
schrapte zou zij niet alleen ophouden socialistisch te zijn, zij zou eenvoudig 
ophouden te zijn". Bij de realisering van een samenleving naar socialistische 
signatuur stond toentertijd de collectivisatie der produktiemiddelen dus nog 
centraal (geciteerd door Hans Smits in een instructief artikel in Vrij Nederland 
van 18 september 1976). 

Naderhand trad, onder de leiding van dr. W. Drees Sr. en dr. W. Banning, 
een proces van ont-radicalisering in. Binnen het socialisme ging een andere 
wind waaien. De banden met het orthodoxe marxisme werden doorgesneden. 
De oppositie tegen de private eigendom werd verzwakt. De vrijheid van con
sumptie en van arbeidskeuze werden aanvaard. Verschillen in inkomenshoogte 
werden gerechtvaardigd. Feitelijk werd hiermee de bestaande maatschappelijke 
orde door het socialisme geaccepteerd. De kenmerken van dit gematigd socia
lisme werden: als regel particuliere eigendom, collectieve eigendom alleen, indien 
noodzakelijk, en zoveel mogelijk steunen op het marktmechanisme. Dit z.g. 
neo-socialisme heeft de socialisatie als algemene doelstelling prijsgegeven en 
beklemtoont de positieve betekenis van het marktprijsmechanisme als orde
nend beginsel in het economisch leven. Op het politieke strijdtoneel betoont 
het zich een fervent tegenstander van allerlei ondemocratische vormen van 
socialisme. 

Een derde ontwikkeling binnen het socialisme tekende zich in ons land af 
in 1966 bij het verschijnen van Tien over Rood (uitdaging van Nieuw Links 
aan de Partij van de Arbeid). Deze nieuwe ontwikkeling werd gemarkeerd 
door een hernieuwd streven naar radicalisering. De gematigde koers die de 
Partij van de . Arbeid tot dusver had gevolgd, werd op de korrel genomen. 
Deze tendens tot radicalisering heeft zich in bepaalde linkse kringen doorgezet; 
daarbij kwam ook de particuliere ondernemersgewijze produktie aan de kritiek 
bloot te staan. Niet het marktmechanisme, maar democratisch getoetste ge
meenschapsbeslissingen zouden de omvang en richting van de investeringen 
in de toekomst moeten gaan bepalen. 

Het socialisme schommelt dus heen en weer. Gestart met de doelstelling 
de produktiemiddelen in handen van de gemeenschap te brengen, liet het na 
verloop van tijd deze doelstelling varen en ruimde het in een later stadium 
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weer een plaats in voor het marktconcurrentie-beginsel, om vervolgens op zijn 
schreden terug te keren naar meer radicale vormen en aan te sturen op een 
terugdringen van de particuliere ondernemingsgewijze produktie. Men kan 
dus niet spreken van hét socialisme; verschillende varianten zijn, zoals gezien, 
denkbaar. Maar één allesbeheersend principe is er, naar het mij voorkomt, 
wel. Gaat het liberalisme eenzijdig uit van de vrijheidsgedachte, het socialisme 
acht vrijheid zonder gelijkwaardigheid ontoereikend. Volgens het ontwerp
beginselprogramma van de Partij van de Arbeid is deze politieke partij 
socialistisch, omdat zij zich als onderdeel van een internationale beweging 
baseert op de beginselen van gelijkheid, vrijheid en solidariteit, die zij onver
brekelijk met elkaar verbonden acht. En in datzelfde beginselprogramma wordt 
een socialistische maatschappij omschreven als een samenleving, waarin de 
kwaliteit van het bestaan voor allen gelijkwaardig is. In deze koppeling van 
vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen de radicale en de meer gematigde 
vleugels van het socialisme elkaar vinden. Voor Nieuw Links bestaat socialisme 
vooral uit de gelijkheid, die de opbouw van de samenleving zou behoren 
te beheersen: Vrijheid, gelijkheid en broederschap; de meeste van deze is de 
gelijkheid, zo heet het in Tien over Rood. En een gematigd socialist als 
Den Uyl heeft eens te kennen gegeven, dat de sociale gerechtigheid, nauw 
verbonden met de idee der gelijkwaardigheid van alle mensen, geen tegen
hanger is van de vrijheidsgedachte. In het vrijheidsbegrip ligt de gelijkwaar
digheidsgedachte besloten, aldus Den Uyl ("Fundamentele democratisering", 
1957). Steeds staat in het socialistisch denken de idee van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van alle mensen centraal. Uit zichzelf wordt die idee niet 
gerealiseerd; daaraan moet welbewust gestalte worden gegeven. 

Christen-democratische politiek 
Beide genoemde hoofdstromingen - liberalisme en socialisme - hebben elk 

hun eigen merites, maar ook hun eigen zwakten. Het liberalisme is gedurende 
lange tijd de stuwende kracht geweest in de maatschappelijke voortgang; het 
heeft onschatbare verdiensten gehad bij de totstandkoming van onze nationale 
rechtsstaat. Maar naarmate de ontwikkeling van het maatschappelijk bestel 
voortschreed vertoonden zich ook de zwakten van het liberalisme. Het vrije 
spel der maatschappelijke krachten bleek in menig opzicht de vragen des 
tijds niet adequaat te kunnen beantwoorden. Een intrinsieke rem op het vrij
heidsideaal kent het liberalisme niet. De enige begrenzing op de vrijheid is, 
zoals het ontwerpprogramma van de VVD zegt, dat de vrijheid van de één 
die van de ander niet mag aantasten. Teneinde die vrijheden te waarborgen 
moet de overheid hier en daar - pragmatisch - interveniëren. Een normatieve 
grondslag hiertoe ontbreekt. Zich baserend op de leer van de volkssouvereini
teit, maakt in feite de democratische meerderheid uit wat rechtvaardig is; met 
als noodzakelijk gevolg dat de overheid steeds meer ging ingrijpen. Vandaar 
dat het liberalisme zich in onze tijd meestal negatief is gaan opstellen ten 
opzichte van de maatschappelijke ontwikkeling. Het moderne liberalisme, dat 
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in de vorige eeuw een uitgesproken progressieve signatuur had, is thans tot een 
behoudende politieke stroming geworden. 

Ook van het socialisme zijn diep-ingrijpende impulsen uitgegaan op de 
maatschappelijke ontwikkeling. Gedacht moge worden aan de vele structurele 
hervormingen die tot stand mochten komen, teneinde de algemene welvaart 
te bevorderen, alsmede aan de talrijke maatregelen op het gebied van de sociale 
verzekering, aan de werkgelegenheidspolitiek, het onderwijsbeleid en de ont
wikkelingssamenwerking. Daaraan heeft het socialisme een geheel eigen, niet 
te onderschatten bijdrage geleverd. Maar ook hier dreigen gevaren. Niet denk
beeldig is dat de tot stand gebrachte welvaartsstaat verwordt tot een verzorgings
staat die, in tegenstelling tot de welvaartsstaat eigenlijk in een andere dan de op 
de beginselen der vrije ruilverkeersmaatschappij gebaseerde economische orde 
past. Een intrinsieke rem tegen onverantwoorde overheidsbemoeiing kent het 
socialisme niet. 

Zowel liberalen als socialisten hebben het vooruitgangsgeloof in hun vanen 
geschreven. Beide overwaarderen de betekenis van het sociaal-economisch aspect 
van het menselijk leven. Een genormeerde vrijheid is hen van nature vreemd. 
En juist in de gemeenschappelijke eerbiediging daarvan hebben de christen
democratische partijen elkaar gevonden. 

Het valt niet te ontkennen, dat tussen de rooms-katholieke en reformatorische 
visies op allerlei economische, politieke en sociale vraagstukken van huis uit 
belangrijke verschillen bestaan. Maar daar staat tegenover, dat, vooral in onze 
tijd, zich in ons land tussen deze beide geestelijke stromingen, in velerlei 
opzicht een verheugende toenadering heeft voltrokken. Met name uit het 
onlangs aanvaarde ontwerp-beginselprogram van het CDA is duidelijk gebleken, 
dat op veel terreinen een verrassende mate van overeenstemming kon worden 
bereikt. Het CDA wil trachten herkenbaar te worden als een federatie van 
christelijke, politieke partijen die vanuit het Evangelie streven naar vernieuwing 
der samenleving. Deze partijen willen zich stellen onder de kritiek van het 
Evangelie om van daaruit hun gezamenlijk appèl op de samenleving van nu te 
laten uitgaan. De Bijbel is daarbij- de gemeenschappelijke inspiratiebron. En 
daaruit valt, ook voor het politieke bedrijf, veel te putten. De Heilige Schrift 
leert, dat de aarde des Heren is, mitsgaders hare volheid. Alle dingen zijn 
Gods eigendom, de mens mag daarvan de vruchten plukken, maar God is 
eigenaar; de mens mag de aardse goederen slechts gebruiken als rentmeester. 
Dit houdt in, dat de mens enerzijds nooit door zijn eigendom in bezit mag 
worden genomen en dat hij anderzijds verplicht is zorgvuldig met zijn aardse 
bezit om te gaan. De mens zal rekening en verantwoording worden gevraagd 
van het over de schepping gevoerde beheer. Voorts ziet de Bijbel de inter
menselijke betrekkingen niet als antagonistisch; niet een klasse-ideologie zal 
de verlossing der verdrukten en ontrechten brengen, maar de heilschenkende 
gerechtigheid Gods. Geen conflicten-model wordt door het Evangelie voorge
houden, maar onderlinge solidariteit. Het CDA stelt zich op het standpunt, 
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aldus het ontwerp-beginselprogram, dat gestreefd moet worden naar een 
samenleving, waarin mensen zich voor elkaar verantwoordelijk weten. Evenals 
het socialisme, gaat het CDA uit van de fundamentele gelijkwaardigheid van 
alle mensen, ongeacht hun ras, afkomst of economische positie. Prestatie is 
niet een maatstaf voor menselijke waardigheid. De waarde van alle mensen is 
gelijk, hoe ongelijk hun geleverde prestaties ook mogen zijn. Met deze ziens
wijze sluit het CDA zich aan bij de bijbelse mensbeschouwing, volgens welke 
alle mensen gelijk zijn in waarde, aangezien zij gelijk zijn voor God. Allen 
zijn naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis geschapen. Van een abstracte gelijk
heidsidee is in de Bijbel geen sprake. Uitgaande van de door het Evangelie 
geïnspireerde idee inzake de gelijkheid van alle mensen voor God, is er in het 
christen-democratisch denken eerbied voor de menselijke persoon en voor de 
unieke individualiteit van de afzonderlijke persoon. In die zin houdt gelijk
waardigheid tevens broederschap in. Broederschap vereist, dat ieder mens als 
persoon wordt behandeld en niet als drager van bepaalde kenmerken of als 
produktiefactor. Broederschap betekent de negatie van formele gelijkheid, met 
behoud van materiële gelijkwaardigheid. Want God schept geen schemata, 
maar individuele personen, mensen met een eigen gezicht en met persoonlijke 
hoedanigheden. Juist de ongelijk verdeelde gaven verplichten tot ongelijke 
taken en tot uitwisseling van bekwaamheden, als grondslag van een verant
woordelijke maatschappij. De mogelijkheid om ongelijke talenten en aanleg tot 
ontplooiing te brengen dient voor ieder mens gelijkelijk, zonder onderscheid 
uit hoofde van ras. stand of klasse, open te staan. In die zin opgevat streeft 
het CDA naar de verwezenlijking van de fundamentele gelijkwaardigheid van 
alle mensen. 

Gelijkwaardigheid 
Gewoonlijk verstaat men onder gelijkwaardigheid de gelijkheid in waarde van 

dingen of wezens, ongeacht hun feitelijke ongelijkheid in uiterlijke vorm of 
hoedanigheid. Meestal wordt de term gelijkwaardigheid op mensen toegepast. 
Wanneer gesproken wordt van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle 
mensen dan wordt gedoeld op datgene wat hen als mensen verenigt, nl. hun 
gelijkheid in persoonlijke waardigheid, niettegenstaande de uiterlijk tussen hen 
bestaande verschillen en ongelijkheden. Gelijkwaardigheid mag niet worden 
vereenzelvigd met gelijkvormigheid. Want gelijkvormigheid slaat op de con
gruentie in uiterlijke verschijningsvorm en hoedanigheden. Gelijkvormigheid 
van mensen is derhalve, gezien de feitelijk tussen hen bestaande verschillen, 
een werkelijkheidsvreemde gedachtenconstructie. Niet alzo de gelijkwaardigheid. 
De these inzake de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen valt zeker 
te rijmen met het ervaringsfeit, dat mensen verschillen in aanleg, talenten en 
psychisch-fysische capaciteiten. Ook sluit gelijkwaardigheid niet uit de aan
wezigheid van sociale ongelijkheden, zoals verschillen in rijkdom, inkomen en 
bezit. Want - en dat is het fundament waarop de gelijkwaardigheidsidee 
berust -, toegegeven al die feitelijke ongelijkheden en verschillen tussen 
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mensen, krachtens hun natuur en mitsdien in hun persoonlijke waardigheid, 
zijn alle mensen aan elkaar gelijk. Alhoewel hun uiterlijke verschijningsvorm, 
hun prestaties en bekwaamheden, hemelsbreed van elkaar mogen verschillen, 
op grond van hun mens-zijn als zodanig zijn ze aan elkaar gelijk. Als mensen 
is hun intrinsieke waarde gelijk. 

Deze universele mensheidsidee gaat terug op de Stoa. Door de Stoïcijnse 
wijsgeren werden de mensen beschouwd als dragers van gelijke rede-functies . 
Hun gemeenschappelijke redelijkheid zou de menselijke gelijkwaardigheid, 
ongeacht de bestaande verschillen in ras, klasse of stand, funderen. Op grond 
van hun gelijkheidsopvattingen keerde de Stoa zich tegen de slavernij. De 
mens is immers wereldburger, de ongelijkheid tussen vrijen en slaven moest 
worden opgeheven en het mens-onwaardige instituut van de slavernij diende te 
worden afgeschaft. De latere filosofen uit de Verlichtingstijd, o.a. Locke en 
Rousseau, hebben zich aan deze Stoïcijnse denkbeelden geassocieerd: in de 
oorspronkelijke natuurtoestand zouden de mensen vrij zijn en gelijk in rechten. 
Toen een prijsvraag werd uitgeschreven over de vraag, of de samenleving in de 
loop van de tijd erop vooruit was gegaan, beantwoordden de meeste inzenders 
deze vraagstelling bevestigend. Rousseau echter niet. Naar zijn mening zou de 
maatschappij de oorspronkelijke natuurtoestand, waarin de mensen verkeerden, 
hebben bedorven. In die natuurtoestand was er volkomen gelijkheid onder de 
mensen. Die toestand weer tot werkelijkheid te brengen gaf hij aan als ideaal. 

Deze zienswijze gaf de grondslag aan voor de naderhand baanbrekende, 
liberale denkbeelden. Wanneer de maatschappelijke ontwikkeling aan het vrije 
spel van krachten zou worden overgelaten, dan zou zij zich als vanzelf 
harmonisch ontplooien; onevenwichtigheden zouden zich, als gevolg van de 
veronderstelde afwezigheid van dominering van de één door de ander, niet 
voordoen. Het op het individuele eigenbelang afgestemde economisch handelen 
zou automatisch het algemeen belang en welzijn bevorderen. Wanneer de 
mensen in het maatschappelijk leven hun natuurlijke vrijheidsrechten onbe
lemmerd zouden kunnen naleven, dan zou een harmonieuze samenleving als 
vanzelf tot stand komen; daarbij werd hun natuurlijke gelijkheid - met een 
beroep op de oorspronkelijke natuurtoestand - zonder meer verondersteld. 

De idee inzake de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen heeft in 
de moderne tijd vèrstrekkende betekenis gehad. Uitgaande van de stilzwijgende 
erkenning van de feitelijke ongelijkheden tussen de mensen, werd de gelijk
waardigheidsgedachte tot grondslag voor het protest tegen bepaalde bestaande 
ongelijkheden in de samenleving; ongelijkheden die onverenigbaar werden 
geacht met de fundamentele gelijkwaardigheid tussen mensen. In dit verband 
is het zinvol te onderscheiden tussen het verschillend-zijn van mensen enerzijds 
én het verschillend behandelen van hen anderzijds. Bij de beoordeling van het 
begrip gelijkwaardigheid dient de betekenis van deze term te worden onder
scheiden van de wijze waarop aan de gelijkwaardigheid gestalte wordt gegeven. 
Het laatste betreft vooral het aandeel, dat de mensen door de samenleving 
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wordt toebedeeld, hun voorrechten en privileges, hun aandeel in macht, prestige, 
bezit, inkomen, e.d. Op basis van de idee inzake de fundamentele gelijkwaardig
heid van alle mensen, wordt - toegegeven, dat zij in feite verschillend en 
ongelijk zijn -, niettemin gelijkheid van behandeling voorgestaan. Zo verkreeg 
de gelijkwaardigheidsgedachte een concrete, politieke relevantie. In feitelijk 
opzicht zijn de mensen weliswaar ongelijk, maar in de samenleving is een 
zodanige behandeling van hen vereist, dat bepaalde, uit een oogpunt van 
gerechtigheid, onaanvaardbare ongelijkheden dienen te worden geëlimineerd. 
Dit pleidooi verkreeg mede hierdoor vaste grond onder de voeten, omdat 
feitelijke ongelijkheden - aangeboren dan wel aangeleerde - aan wijzigingen 
kunnen worden onderworpen. In het bijzonder de hiervóór genoemde, sociale 
ongelijkheden zijn immers vatbaar voor beïnvloeding. Juist een meer gelijke 
behandeling zou deze feitelijke verschillen kunnen helpen overbruggen. 

Op politiek, economisch en sociaal terrein kunnen schrijnende ongelijkheden 
tussen mensen worden geconstateerd. En met een beroep op de gelijkwaardig
heidsgedachte werd eliminatie van deze ongelijkheden bepleit. Met name na 
de Franse Revolutie drongen deze opvattingen door in de politieke denkbeelden 
der 1ge eeuw: de gelijkheid van iedere burger voor de wet kreeg gestalte in het 
algemeen kiesrecht. In onze eeuw werd het accent verlegd van het politieke 
naar het sociaal-economische vlak: iedereen zou in het maatschappelijk leven 
gelijke kansen en mogelijkheden moeten hebben om zijn eigen, individuele 
aanleg tot ontplooiing te kunnen brengen. Allen, niet alleen de begunstigden 
en de bevoorrechten door geboorte of afstamming, zouden dezelfde gelegenheid 
en kansen moeten worden gegeven voor vrije en onbelemmerde mogelijkheid 
tot ontplooiing van hun capaciteiten. Ook in ander opzicht kan in onze tijd de 
roep tot verwezenlijking van de gelijkwaardigheid van alle mensen worden 
vernomen. En wel in de zin van meerdere gelijkheid in de verdeling van 
zeggenschap en macht in de samenleving. Daarbij wordt gewezen op een in de 
maatschappij van vandaag als het ware ingebouwde tendens, inherent aan de 
hoog-geïndustrialiseerde voortbrenging. Immers de technologische voordelen 
van de moderne massa-produktie hebben geleid tot samenvoeging en concen
tratie van bedrijven; de motieven hiertoe waren het verkrijgen van een 
monopoloïde positie op de markt en het voeren van een doelmatiger bedrijfs
beheer. De uitrusting met moderne bedrijfsapparatuur vergde enorme kapitaals
investeringen. Het valt niet te ontkennen, dat parallel aan deze ontwikkeling de 
beheersmacht over de kapitaalgoederenvoorraad in de samenleving, eenzijdiger 
werd gespreid. De feitelijke beslissingsbevoegdheid hierover deed de econo
mische macht en zeggenschap toevallen aan enkelen. Met als gevolg dat de 
gelijkwaardigheidsgedachte met voeten zou worden getreden. 

In het algemeen gesproken impliceert gelijkwaardigheid een gelijke behan
deling van alle mensen, tenzij een ongelijke behandeling met een beroep op 
te rechtvaardigen motieven met redenen zou kunnen worden bekleed. Iedereen 
dient op gelijke wijze te worden behandeld, uitgezonderd daar waar de om
standigheden een verschillende, ongelijke behandeling rechtvaardigen. Voor 
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iedere gedifferentieerde behandeling moet een aanvaardbare motivering worden 
gegeven. Het verlangen naar gelijke behandeling van gelijke gevallen wordt 
wel opgevat als de norm voor sociale gerechtigheid. Sociale gerechtigheid zou 
inhouden de behandeling van gelijke gevallen op gelijke wijze. 

Inkomensverdeling 
De hiervóór geschetste denkbeelden inzake de gelijkwaardigheid van alle 

mensen zijn van grote betekenis voor de opvattingen over de inkomensverdeling. 
Inkomensverschillen - zo zegt men, uitgaande van de fundamentele gelijk
waardigheid van alle mensen - zijn niet vanzelfsprekend, maar dienen te 
worden gerechtvaardigd. Indien uitgegaan wordt van de gelijke waarde van 
alle mensen dan is er a priori geen reden om aan te nemen, dat mensen 
ongelijk moeten worden beloond.' Een beleid, gebaseerd op de gelijkwaardig
heidsgedachte, dient te streven naar egalisatie van welzijnsposities; dit komt 
neer op een streven naar inkomensnivellering, waarbij echter rekening wordt 
gehouden met (op grond van prestatie en behoefte) noodzakelijke, compen
serende inkomensverschillen (aldus C. de Galan in een Praeadvies aan de 
Vereniging voor Staathuishoudkunde over "Inkomensverdeling"). Sommigen, 
o.a. Babeuf in zijn "Manifeste des égaux" (1795), gingen zelfs zover een 
maatschappij, waarin ieder een gelijk deel van de koek zou ontvangen, een 
ideale te noemen; op grond hiervan werd een volstrekt egalitarisme in de 
inkomensverdeling bepleit. 

Aanknopingspunten voor dit gelijkheidsideaal kan men aantreffen in het 
utilisme. Volgens deze ethiek is goed, dat wat nut verschaft; voor de samen
leving geldt, dat goed datgene is wat de totale maatschappelijk voortgebrachte 
nuttigheid vergroot. De utilistische norm voor het handelen valt samen met 
het principe van de maximalisering van de totale welvaart. Die maximale 
welvaart - het grootste geluk voor het grootste aantal - is in de gedachten
gang van het utilisme niet meer dan het resultaat va!). de individuele nuttigheden. 
In individualistische geest vat het utilisme de maatschappij op als de som van 
de haar constituerende individuen. Het geheel is slechts de som van de delen. 
Bijgevolg zou de hoogste gelukstoestand der samenleving een afgeleide zijn 
van die van de gelukstoestanden der afzonderlijke individuen. Zij zou verkregen 
kunnen worden door een simpele optelling van de individuele gelukstoestanden. 
Het doet er niet toe hoe de som van de individuele nuttigheden over de leden 
der samenleving wordt verdeeld; de juiste distributie is die welke het maximale 
geluk geeft voor het grootste aantal. Een toereikende verdelingsnorm kan het 
utilisme dus niet verschaffen, alle mogelijke verdelingen van het totale nut 
zijn denkbaar. Op zichzelf is geen verdeling daarvan beter dan elke andere; 
wat dat betreft is het utilisme neutraal. Indien met behulp van slaven-arbeid 
de maximale welvaart - de hoogste nuttigheid voor allen - zou toenemen, 
dan is deze geoorloofd. Alhoewel de meeste utilisten op persoonlijke gronden 
hiervan afkerig waren, een intrinsieke gerechtigheids-norm tegen de slavernij 
is wezensvreemd aan het utilisme. Vandaar dan ook, dat sommigen van meetaf 
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aan gesteld hebben, dat de utilistische doelstelling behoefte heeft aan een 
aanvullende verdelingsnorm, een norm die niet inherent is aan het utilisme. 
De doelstelling van het grootste geluk voor het grootste aantal, zou noodzake
lijkerwijze moeten worden aangevuld met een complementair principe betref
fende de juiste verdeling van het maximale geluk. Dit principe zou berusten 
op het gelijkheidsbeginsel. Aan het beginsel van het grootste geluk voor het 
grootste aantal zou moeten worden toegevoegd -het principe van de gelijke 
verdeling van de maximale nuttigheid. Eerst bij opvolging van dit beginsel zou 
de juiste verdeling van de totale welvaart van allen zijn gewaarborgd. 

In extremis leidt deze opvatting tot een volstrekte egalisatie in de verdeling 
van het voortgebrachte maatschappelijke produkt. De juiste inkomensverdeling 
zou die zijn waarbij iedereen eenzelfde inkomenshoogte geniet. Uiteraard is 
dat een zinloze doelstelling. De leiding van het economisch leven zou onvoor
stelbaar streng en dirigistisch moeten zijn, wil een dergelijk egalitaristisch 
stelsel kunnen werken. Bovendien kan geen rekening worden gehouden met 
verschillen in prestatie en behoefte. Stimulansen om produktieve bijdragen te 
verrichten zijn er nauwelijks; de luien en ijverigen zouden in zo'n systeem ten 
onrechte dezelfde beloning ontvangen. Vandaar dat tijdens het liberale tijdperk 
de idee inzake de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen in de zin 
van volkomen gelijke behandeling bij de inkomensverdeling in de schaduw 
kwam. 

Loon naar prestatie 
In het kader van de liberale economische orde werd de beantwoording van 

de vraag naar de juiste beloning in principe overgelaten aan de markt. Door 
de werking van het marktmechanisme zouden de schadeloosstellingen, die 
iemand voor zijn produktieve bijdrage zouden toevallen, als vanzelf worden 
bepaald. Het probleem van de juiste verdeling van inkomens werd eenvoudig
weg gedelegeerd aan de zelfreguierende werkzaamheid van de markt. Door het 
marktmechanisme zou de loonhoogte automatisch worden vastgesteld en wel 
naar rato van de vraag naar de voortgebrachte produkten en diensten. De 
markt zou een democratische oplossing verschaffen voor het probleem van de 
inkomensverdeling. Dat piloten hoger worden betaald dan kleuterleidsters zou 
in beginsel een gevolg zijn van schaarste-verhoudingen. Dit is de prijs die wij 
moeten betalen om het voorrecht van persoonlijke vrijheid te mogen genieten. 
Het zou niet aan bureaucratische betweters mogen worden overgelaten uit te 
maken welke prioriteiten aan de te consumeren produkten of aan de te verlenen 
diensten dienen te worden gegeven. 

In theoretisch opzicht verkreeg dit laissez-faire schema een wetenschappelijke 
ondergrond in de vorm van de z.g. functionele inkomensverdelingstheorie. 
Volgens deze theorie zouden de produktie-factoren op zodanige wijze over de 
verschillende aanwendingsmogelijkheden moeten worden verdeeld, dat in de 
evenwichtssituatie de grensproduktiviteit, alsmede de beloning die ieder produk
tiemiddel van dezelfde soort in elke aanwending ontvangt, gelijk zou zijn. 
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~n Onder de veronderstelling van volledige, vrije mededinging zouden de econo-
e. mische krachten ernaar tenderen, dat iedere produktiefactor bij evenwicht een 
e- vergoeding zou toevloeien gelijk aan de waarde van haar grensprodukt. Door 
f- de werking van het prijsmechanisme zou in dat geval iedere produktiefactor 
~n worden beloond overeenkomstig haar grensprodukt, d.w.z. gelijk aan het 
et produkt, dat de laatst toegevoegde arbeider, c.q. machine, aan het produktie-
ce proces bijdraagt. Inkomens zouden zodanig worden gedistribueerd, dat ze 
m proportioneel zijn aan de geleverde, functionele prestatie. De markt is het 

instituut, dat een autonome maatstaf ter beoordeling hiervan verschaft. 
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Loon naar prestatie beantwoordt aan een eenvoudige, velen aansprekende 
norm. Zij is de simpele idee van de ruil: iedereen wordt beloond in overeen
stemming met wat zijn prestatie voor de samenleving waard is. Het zelfregu
lerende, vrije marktmechanisme verschaft automatisch dat maxime. Maar die 
gedragslijn is even simpel als problematisch. Want de markt zorgt er wel voor 
dat equivalenten worden geruild, maar ze interesseert zich niet voor de mens 
die achter de geleverde prestaties schuilgaat. Ze wisselt eenvoudigweg prestaties 
uit tegen contra-prestaties. In het raam van de hierboven aangeduide, functionele 
inkomensverdelingstheorie wordt de originaire verdeling van de produktie
factoren arbeid en kapitaal opgevat als zijnde gedetermineerd buiten het frame
work van de markt. De bestaande verdeling van deze produktie-factoren 
beschouwt deze theorie als een datum. En het is uiteraard zeer problematisch 
of deze verdeling, alsmede de hieraan annex zijnde eigendoms- en bezits
verhoudingen in alle gevallen wel ethisch gerechtvaardigd zijn. Het is met name 
de ongelijkheid in verdeling van hulpbronnen, die bij de beloning van de 
produktiefactoren naar hun grensproduktiviteit tot grote inkomensverschillen 
aanleiding kan geven. Het axioma der prijstheorie, dat zich op de markt 
equivalenten ruilen, beduidt derhalve nog niet, dat, wanneer de prijstheorie 
wordt toegepast bij de inkomensverdeling, ook aan de gerechtigheid is voldaan. 
Het moet een schrale troost geweest zijn voor de verhongerende, zeer laag 
betaalde arbeiders destijds, dat de prijs voor hun prestatie "juist" was, 
aangezien de hoogte van hun inkomen in overeenstemming was met de door het 
marktmechanisme vastgestelde equivalentie tussen hun beloning en functionele 
bijdrage. Maar voor de functionele inkomensverdelingstheorie tellen slechts de 
prestaties, m.a.w. alleen datgene wat zich uiterlijk manifesteert. Om het in 
Aristoteliaanse termen uit te drukken: de markt zorgt wel voor de vereffenende, 
maar niet voor de verdelende gerechtigheid. Door de arbeid te scheiden van 
de mens als arbeider, schijnt het alsof de arbeider zijn arbeid verkoopt. In die 
gedachtengang wordt alleen de arbeid en niet de arbeidende mens, beloond. 
In het raamwerk van de geschetste, functionele inkomensverdelingstheorie wordt 
de mens als een gegeven aanvaard; in zijn persoon-zijn, in de behoèften en 
omstandigheden van de individuele mens, is deze theorie niet geïnteresseerd. 
De idee inzake de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen wordt door 
deze theorie met voeten getreden. 
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Loon ntUtr behoefte 
Diametraal tegenover het geschetste loon-naar-prestatiebeginsel, staat de op

vatting, dat niet de objecten, de geleverde prestaties, doch degene die presteert, 
het subject, dient te worden gehonoreerd. Inkomensverdelingsnormen die de 
beloning naar behoefte vaststellen, passen niet in het hierboven geschetste, 
liberale laissez-faire stelsel. Zo bv. de communistische verdelingsregel: leder 
naar zijn bekwaamheden, aan ieder naar zijn behoeften! Volgens deze norm 
zou de arbeidsinzet moeten worden bepaald op grond van de bekwaamheid, en 
de arbeidsopbrengst moeten worden verdeeld volgens behoefte. De inkomens
hoogte zou evenredig moeten zijn aan de dringendheid der behoeften. 

Inderdaad behoren de behoefte-elementen tot die verschillen tussen mensen 
welke wel een ongelijkheid in de beloning rechtvaardigen. Men kan door om
standigheden buiten zijn schuld gehandicapt raken en niet langer in staat zijn 
om produktieve prestaties te verrichten. Niettemin wordt ook dan in de moderne 
samenleving gelukkig niet met uitbetaling van loon gestaakt; ook dan wordt 
nog een inkomen genoten. Uitgaande van het beginsel loon-naar-prestatie zou 
deze inkomensoverdracht niet te verantwoorden zijn; op basis van het beginsel 
loon-naar-behoefte, daarentegen, wel. Ook wanneer de arbeidsprestatie op 
grond van de hoogte der grensproduktiviteit lager gewaardeerd wordt dan het 
niveau van beloning, noodzakelijk om een minimum-pakket aan levensbehoeften 
aan te schaffen, valt het te billijken dat een inkomen-naar-behoefte wordt 
verstrekt. Vanzelfsprekend zijn daarbij nog bij lange na niet alle vragen 
beantwoord. Wat bepaalt de hoogte en de dringendheid van de behoeften? 
Hoe is deze dringendheid te meten en te vergelijken? Maar hoe dit ook zij, 
feit is dat het sinds geruime tijd in veel landen gebruikelijk is dat de overheid 
regels vaststelt op grond waarvan niet beneden een bepaald minimum mag 
worden gehonoreerd. In het kader van een functionele inkomenstheorie zou 
deze wijze van inkomensverdeling niet passen; daar waar geen economische 
prestatie, waarvan de markt de waarde bepaalt, wordt verricht is geen inkomens
component voorhanden. Wanneer evenwel bepaalde gerechtigheidsmaatstaven, 
los van de bereikte resultaten, worden gehanteerd, dan verandert het beeld. 
Maar dan wordt gerechtigheid niet gelieerd aan effectiviteit, en gelden andere, 
prealabele gerechtigheidsnormen. 

Het hierboven genoemde utilisme kent hiertoe geen specifieke gerechtigheids
maatstaven; rechtvaardig is datgene wat het grootste geluk voor het grootste 
aantal bevordert. Het utilisme geeft geen eigen betekenis aan overwegingen 
van gerechtigheid buiten die welke samenvallen met het streven naar het 
maximale resultaat. Gerechtigheid wordt geassimileerd aan effectiviteit. Tegen
over de opvatting, dat er een onafhankelijk gerechtigheidsbegrip bestaat, een 
objectief hoogste goed, dat als zodanig losstaat van een getotaliseerde nuttig
heids-maximalisatie, huldigt het utilisme een nominalistische visie dienaan
gaande. Het summum bonum zou zich slechts a posteriori manifesteren, en 
wel in de vorm van een optelling achteraf van de individuele gelukstoestanden 
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van alle mensen in de gehele samenleving. Het utilisme is een teleologische 
ethiek. Datgene wat goed is valt uit te maken aan de hand van het bereikte 
doel, het verkregen resultaat; goeH is wat de opbrengst der voorhanden hulp
bronnen maximaliseert. Eerst achteraf, op grond van de waarde der tot stand 
gebrachte prestatie, zou het gehalte der handelingen zijn te beoordelen, alsmede 
de beloningen waarop zij aanspraak kunnen maken. 

Daarom is het des te meer verheugend, dat van meetaf aan het christen
democratische politieke denken zich tegen deze utilistische ethische opvattingen 
heeft verzet. Is het niet veelzeggend, dat de motieven welke schuilgaan achter 
de hierbovengenoemde voorschriften inzake minimum-lonen teruggaan op de 
Pauselijke Encycliek "Rerum Novárum", waarin gerefereerd wordt aan aan de 
Bijbel ontleende, prealabele gerechtigheidsnormen ? Op grond hiervan mag 
het arbeidsloon niet beneden een niveau liggen, noodzakelijk om een werknemer 
en zijn gezin een menswaardig bestaan te geven. Is het te boud te veronder
stellen, dat de aan deze regelingen ten grondslag liggende opvattingen mede 
de vrucht zijn van de doorwerking van een door het Evangelie geïnspireerde 
mensbeschouwing? 

Om aan het moderne liberalisme recht te doen, dient hierbij volledigheids
halve te worden aangetekend, dat de VVD aan het behoefte-element een plaats 
toekent in de inkomensverdeling. Zoals in het ontwerp-programma nadrukkelijk 
wordt gesteld, beoogt de inkomenspolitiek die wordt voorgestaan, een redelijk 
en rechtvaardig inkomen voor iedereen. .. Gestreeft wordt naar een samen
leving waarin ieder zeker is van een behoorlijk bestaansminimum. Zij die door 
ziekte, ouderdom, invaliditeit of gedwongen werkloosheid niet in staat zijn in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien, moeten de zekerheid hebben dat zij 
kunnen beschikken over een inkomen, voldoende voor hun levensbehoeften. 
Ex origine passen deze opvattingen echter niet in het liberale gedachtenklimaat. 
Bij de normen die in het ontwerp-verkiezingsprogramma terzake worden 
opgesomd ontbreekt dan ook het behoefte-element. Bepalend voor de beloning 
die men voor zijn werk ontvangt behoren te zijn, aldus het Ontwerp: de 
prestatie die men levert, de verantwoordelijkheid die men draagt, de inzet 
waarmee men werkt en de betekenis van de verrichte arbeid voor de samen
leving. Over de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen wordt erin 
met geen woord gerept. Integendeel: geen mens is gelijk aan een ander, in een 
liberale maatschappij zullen daarom altijd inkomensverschillen bestaan, zo 
wordt in het ontwerp-verkiezingsprogramma te kennen gegeven. 

Hiertegenover staat diametraal de socialistische opvatting betreffende de 
rechtvaardig geachte inkomensverdeling. Uitgaande van de fundamentele gelijk
waardigheid van alle mensen wordt gemeend, dat inkomensverschillen alleen 
dan aanvaardbaar zijn, indien deze met een beroep op bepaalde omstandigheden 
kunnen worden gemotiveerd. Hieronder vallen zowel het prestatie- als het 
behoefte-element. De ethicus Roscam Abbing heeft onlangs in een gedegen 
studie deze vraagstukken nader uitgewerkt ("Ethiek van de inkomensverdeling", 
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1973). Uitgaande van de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen, 
stelt hij, dat iedereen gelijk zou moeten worden beloond, tenzij in de praktijk 
redenen zouden worden aangetroffen om van deze algemene regel af te wijken. 
En die redenen zijn er in de werkelijkheid in voldoende mate aanwezig. De 
mensen verrichten niet allen dezelfde arbeid, zij verschillen in graad van 
deskundigheid en bekwaamheid, hun behoeften zijn geenszins gelijk, etc. De 
cruciale vraag is nu in hoeverre de geconstateerde, feitelijke ongelijkheden 
tussen de mensen ook ongelijkheden in de inkomensverdeling kunnen recht
vaardigen. 

Wat dat betreft onderscheidt Roscam Abbing verschillen tussen de mensen 
die niet èn verschillen tussen die wél ongelijkheden in de inkomenshoogte 
zouden rechtvaardigen. De verschillen tussen mensen die een verschil in be
loning rechtvaardigen zijn naar zijn mening die verschillen welke niet recht
streeks verband houden met de door de betrokkene zelf geleverde prestatie; 
tot die categorie rekent hij de erfelijke aanleg, de opvoeding en het milieu 
waarin iemand opgroeit, alsmede de genoten opleiding en de in het werk 
verkregen ervaring en geoefendheid. Tot de verSChillen tussen mensen die een 
ongelijkheid in de beloning daarentegen wel rechtvaardigen, beschouwt hij 
de inspanning waarmee men zich aan zijn werk wijdt, de bezwarende werk
omstandigheden, zoals vuil maar ook verantwoordelijk werk, en de behoef te
factoren samenhangend met gezinsgrootte, bijzondere omstandigheden, etc. 
Erfelijke aanleg, milieu en opvoeding, genoten opleiding, ervaring en ge
oefendheid vormen z.i. dus geen reden tot een hogere beloning, hoger dan 
die van de modale werker; inspanning, werkomstandigheden en behoef te
elementen, daarentegen, wel. Volgens Roscam Abbing mag iemand niet op 
grond van zijn persoonlijke hoedanigheden, aangeboren of aangeleerd, extra 
gehonoreerd worden, ook niet zijn ervaring of geoefendheid; wel op grond 
van zijn ijver en inspanning, als uitdrukking van zijn prestatie. 

Men kan niet anders dan met bewondering kennisnemen van de knappe en 
originele analyse van de Groninger ethicus. Niettemin vraagt men zich na 
lezing af hoe het met elkaar valt te rijmen, dat Roscam Abbing enerzijds de 
geoefendheid en ervaring in het werk opvat als een factor die geen verschillen 
in beloning rechtvaardigt, maar de inspanning waarmee iemand zich voor zijn 
werk inzet, daarentegen, wel. Is de één niet een voorwaarde voor de ander? 
Hoe kan er geoefendheid in het werk zijn zonder de daarvoor vereiste inspan
ning? De enige verklaring hiervoor lijkt, naar het voorkomt, dat Roscam 
Abbing bij het zoeken naar criteria voor de rechtvaardige beloning, de ge
leverde prestaties ten onrechte loskoppelt van de persoon die presteert. Want 
wanneer iemand niet over de vereiste, persoonlijke hoedanigheden beschikt 
om de noodzakelijke inspanningen te verrichten, zal hij geen geoefendheid in 
zijn werk kunnen verkrijgen, noch in staat zijn een opleiding te volgen en te 
voltooien. Inspanning en geoefendheid horen bij elkaar. Het één kan zonder 
het ander niet worden verkregen. 
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Christen-democratisch denken 
Naar de overtuiging van het christen-democratisch denken mogen de prestatie 

en de persoon niet van elkaar worden losgemaakt. Volgens bijbelse uitspraak 
is de arbeider - er staat niet de arbeid 1 - zijn loon waardig. Op grond 
hiervan aanvaardt het CDA wel degelijk ongelijke inkomenshoogten die voort
vloeien uit een verschil in aanleg, maar tevens meent het met het oog hierop, 
dat de meest radicale bestrijding van een onrechtvaardige inkomensverdeling 
gevoerd dient te worden door middel van een z.g. bronnenbeleid, d.i. een 
beleid, gericht op een evenwichtiger en rechtvaardiger verdeling van de be
schikbare, produktieve hulpbronnen. Naast het onderwijs- en vormingsbeleid 
dient in dit verband de bezitsspreiding te worden vermeld; uiteraard kan door 
een gerichte onderwijspolitiek geen greep worden verkregen op de verdeling 
van individuele, aangeboren persoonlijke talenten. Maar wel kan hiermee aan 
het ideaal van gelijkheid van kansen gestalte worden gegeven. Het moge waar 
zijn, dat bij de socialisten het inkomensoverdrachtbeleid een zwaarder accent 
heeft dan bij de christen-democraten, op dit punt lopen de doelstellingen van 
de socialistische en de christen-democratische politiek niettemin nagenoeg 
parallel. Beide stromingen gaan uit van de fundamentele gelijkwaardigheid van 
alle mensen; beide willen dat door middel van een bronnenbeleid hieraan 
uitdrukking wordt gegeven. 

Maar op één wezenlijk punt lopen hun opvattingen uiteen. Blijkens het 
ontwerpprogram beijvert het CDA zich voor het ingang doen vinden van een 
genormeerde levensstijl. Ook deze opvatting ontleent het aan een aan het 
Evangelie geïnspireerde mensbeschouwing. Want hierin stemmen liberalisme 
en socialisme met elkaar overeen en scheiden zich de wegen met het christen
democratisch denken. Liberalisme en socialisme hebben welzijnsbevordering 
in hun vanen geschreven; beide hebben de tendens tot steeds stijgend goederen
verbruik en tot opvoering van de consumptie-geneigdheid a.h.w. endogeen in 
hun stelsel ingebouwd. Van een genormeerde levensstijl die haar weerslag 
vindt in een verantwoord verbruikspatroon valt pij deze politieke stromingen 
weinig te bespeuren. Een genormeerde vrijheid, gebonden aan heteronome 
regels is het liberalisme en het sodalisme vreemd. Een authentieke dam tegen 
de aan het utilisme verwante hedonistische levensstijl kunnen zij op grond van 
hun beginselen niet opwerpen. Daartegenover meent het christen-democratisch 
denken, dat een sobere leefwijze, neerkomend op de overwinning van ver
slaving aan verkeerde consumptie-gewoonten, gave en opgave Gods is, waaraan 
ook in het politieke leven gestalte zal moeten worden gegeven. Vrijheid is een 
integrerend bestanddeel van de menselijke waardigheid, mits die vrijheid zich 
onderwerpt aan normen die de mens zelf niet heeft bedacht. Het geheim van 
de menselijke vrijheid en waardigheid bestaat uit de beperking van vrijheden. 
Met het oog daarop wil het CDA vanuit zijn levensbeschouwelijke achter
gronden een appèl doen op de samenleving van nu om te komen tot een 
ethisch reveil. 
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DIALOOG CHRISTENEN EN MARXISTEN 
ENKELE ORI:BNTA TIEPUNTEN VOOR EEN OPEN GESPREK 

dool' 

dl'. H. E. S. Woldring 

Inleiding 
Hoewel men wel spreekt over de verhouding christendom - marxisme, 

verdient het aanbeveling over christenen en marxisten te spreken; het gaat 
immers altijd om concrete mensen die elkaar ontmoeten en met elkaar in 
gesprek raken. Spreken over christenen en marxisten betekent natuurlijk wel, 
dat het gaat om mensen die tot bepaalde levens- en wereldbeschouwelijke 
stromingen behoren. Zelden komen representanten van deze twee stromingen 
met elkaar tot een echt gesprek. Bij hun achterban zouden ze spoedig als 
'verdacht' te boek staan. Er is moed en een open houding nodig om een echte 
dialoog met andersdenkenden aan te gaan. 

Het lijkt niet waarschijnlijk, dat het marxisme een snel voorbijgaand ver
schijnsel is. Het is zelfs te verwachten dat wij er de komende decennia in 
toenemende mate en intensiteit mee te maken zullen hebben. De volgende 
redenen zijn hiervoor te noemen: 

1. Rusland, China en Oost-europese landen worden leninistisch-marxistisch 
geregeerd. Dit betekent, dat 1/3 van de wereldbevolking (1,3 miljard 
mensen) onder een marxistisch regime leeft. 

2. In veel gekolonialiseerde landen in de derde wereld neemt de invloed 
van het marxisme toe. 

3. De communistische partijen in Frankrijk en Italië groeien de laatste 
jaren aanzienlijk. 

4. In de hele westerse wereld, vooral aan universiteiten en sociale academies 
en binnen vakbonden, is een groeiende belangstelling voor het marxisme. 

De christenheid kampt met ontkerstening en secularisatie; zij verliest terrein. 
Het marxisme is in opmars. Het pretendeert voor de oplossing van belangrijke 

maatschappelijke, economische en politieke problemen van deze tijd een "univer
sele sleutel" te bezitten. Op wetenschappelijke wijze pretendeert het inzicht in 
deze problemen te geven en uitzicht op een betere samenleving. 

Mijn bedoeling is in dit artikel enkele punten van de marxistische en de 
christelijke visie op mens en samenleving te bespreken. Ik zal tevens enkele 
essentiële punten van verschil en overeenkomst aan de orde stellen, die in de 
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Dialoog christenen en marxisten 

dialoog tussen christenen en marxisten onontkoombaar zijn. 
Ten eerste wordt vergelijkenderwijs gesproken over het 2000 jaar oude 

christendom en het ruim 100 jaar oude marxisme. 
Ten tweede worden enkele belangrijke punten uit het marxisme besproken 

(arbeid, godsdienst); vervolgens wordt het neo-marxisme zeer kort en globaal 
geschetst. 

Ten derde worden essentiële gesprekspunten genoemd voor marxisten en 
christenen. 

Ten vierde vragen enkele kerngedachten van het christendom over de 
samenleving onze aandacht. 

Ten vijfde kom ik opnieuw terug bij de mogelijkheden, de noodzaak en 
de grenzen van de dialoog. 

Een oud christendom, een jong marxisme 
Leven in de twintigste eeuw betekent dat wij in een oude cultuur leven. 

Wij hebben bijna 2000-jaar christendom achter de rug. De westerse wereld 
werd ooit eens 'gechristianiseerd'. Men kan vragen of deze christianisering wel 
zo diep geweest is en of het in veel gevallen niet slechts uiterlijk geweest is. 
In elk geval kreeg de christelijke kerk in de loop der eeuwen een bevoorrechte 
positie. Met het ouder worden van onze westerse cultuur is ook het christendom 
ouder geworden. Wat eens de dynamische en levenvernieuwende kracht van 
de christelijke religie was, is in belangrijke mate tot traditie verstard. Centrale 
begrippen uit de christelijke religie hebben voor velen hun levende betekenis 
verloren. Die betekenis is tenminste in belangrijke mate versleten: 

- christenen zijn mede schuldig aan de ontwikkeling van de westerse 
cultuur en aan de crisisverschijnselen waarmee wij in onze samenleving 
gekonfronteerd worden. Deze confrontatie brengt velen er toe het chris
telijk geloof over boord te zetten. Zij ervaren dit geloof niet meer als 
vernieuwend voor de samenleving. Vorige generaties wekten de indruk 
dat zij min of meer duidelijk wisten wat geboden en verboden was; de 
generaties in deze eeuw worden in toenemende mate door het tegendeel 
gekenmerkt; 

- door welke motieven en i.dealen wordt de westerse mens, worden de 
christenen in onze tijd bezield? Hebben ze iets origineels te zeggen over 
de meest wezenlijke zaken van het leven? 

- wij zijn ons allen bewust van de crisisverschijnselen die de westerse 
cultuur kenmerken; een vooruitgangsgeloof wordt in de westerse wereld 
steeds minder gevonden. Maar is er iets voor in de plaats gekomen? 

- wij teren op en verteren de materiële welvaart van ons werelddeel en we 
veroorloven ons te experimenteren aan de "randen" van het leven: het 
onderzoek naar de genen, abortus en euthanasie. Omdat de vragen naar de 
zin van het leven, de strijd om het bestaan en de richting van ons leven 
en van onze samenleving niet meer esesentieel zijn? 

- er is behoefte aan verandering. Het honderd jaar oude, dus nog betrek-
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kelijk jonge en strijdvaardige marxisme is in opmars. Het oude christen
dom, mede schuldig aan vele problemen in onze tijd, verkeert in een 
identiteitscrisis; streven sommige christenen naar een aanpassing aan 
modestromingen in deze tijd, bang de boot te missen, anderen zoeken 
onder de "as" van de traditie naar het vuur, het eigene van de christelijke 
religie dat hen in het praktische leven kracht moet geven. 

Is het lot van elke geestesstroming niet, dat zij na verloop van tijd gewikkeld 
raakt in een strijd om haar identiteit? Een strijd die niet alleen behoeft voort 
te komen uit een gebrek aan overtuiging, maar ook en vooral uit een onduide
lijke en niet eensgezinde wijze waarop de overtuiging in het praktische handelen 
gestalte krijgt. Blijkt dit probleem ook uit de verschillende richtingen die 
tegenwoordig in het marxisme bestaan, variërende van een militant leninistisch
marxisme tot een revisionistisch socialisme met een menselijk gezicht? 

Ik sprak over een oud geworden cultuur, waarin de oorspronkelijke dynamiek 
van het geloof in veel opzichten is verstard tot traditie of is verdwenen. Velen 
dienen zich in zo'n situatie aan om de weg te wijzen. In de vorige eeuw was 
Kar! Marx een van hen. Zijn kritiek richtte zich scherp en terecht op crisis
verschijnselen in de westerse samenleving, die niet incidenteel maar structureel 
waren. Peilde Marx de crisis op de juiste wijze en toereikend? Welke diagnose 
stellen de verschillende neo-marxisten vandaag? Welke alternatieven staan hen 
voor ogen? 

Arbeid bij Marx 
In de filosofie van Marx staat de arbeid centraal. In de arbeid antwoordt de 

mens op de vraag naar zijn relatie tot de natuur. Hij is afhankelijk van de 
natuur en wil de natuur beheersen ten einde die afhankelijkheid te overwinnen. 
In de arbeid geeft hij vorm aan de natuur en realiseert hij zichzelf. Door de 
arbeid is hij juist heel nauw met de natuur verbonden, krijgt hij inzicht in de 
natuur en in zijn eigen bestaan. 

Onderscheiden van het dier, dat ten behoeve van directe behoeften "produ
ceert", heeft de mens het vermogen de natuur aan zich te onderwerpen. Het 
"bemiddelingsproces" tussen de mens en de natuur is de arbeid. In de arbeid 
komt het typische van zijn mens-zijn tot ontsluiting. 

De onafhankelijkheid van de natuur die onvrijheid inhoudt en dus de 
oorsprong van het kwaad is in het leven van de mens, moet weggewèrkt 
worden. In de arbeid behoort de mens zijn vrijheid en creativiteit, het typische 
van zijn mens-zijn te realiseren en zich met de natuur te verzoenen. 

Arbeid adelt. 
Adeldom verplicht... Dat betekent dat de adel van het mens-zijn niet 

versjacherd mag worden. 
Marx zag, dat in Duitsland en Engeland van zijn tijd en in andere samen

levingen het tegendeel het geval was. In feite bleek de arbeid niet door 
vrijheid, creativiteit en zelfexpressie gekenmerkt te worden. Ze was een kwestie 
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:n- van noodzaak; ze werd met moeite verricht. In plaats van levensvreugde, bracht 
en ze pijn. Arbeid werd gekocht voor een laag loontje. 
an De adel van de mens werd tot koopwaar. De arbeider werd daardoor niet 
en naar de waarde van zijn mens-zijn, maar als een ding bejegend. 
ke De conclusie uit het bovenstaande is dat de arbeider zich in een situatie van 

vervreemding bevindt. 
1. Hij vervreemd van zichzelf, van het eigene van het mens-zijn. 

ld 2. Hij vervreemdt van de produkten van zijn werk: voortgaande arbeids-
Irt verdeling noodzaakt hem tot het verrichten van deeltaken; het eind-
e- produkt valt buiten zijn directe verantwoordelijkheid. Hier komt bij, dat 
!n het produkt van zijn arbeid slechts in geld uitgedrukt wordt. M.a.w. het 
Ie produkt van zijn "adel" wordt op materiële wijze tot uitdrukking gebracht. 
11- 3. Zijn arbeid heeft niet het karakter van beheersing van de natuur en het 

zichzelf daarin realiseren. De arbeider leeft met vele andere proletariërs 
:k en hun kroost (proles) in krottenwijken; hij vervreemdt van de natuur. 
n 4. Ook vervreemdt hij van zijn medemensen. Er zijn slechts weinige kapitaal-
lS bezitters in vergelijking met de talloze arbeiders. In twee klassen staan ze 
,- tegenover elkaar. Als klassen voeren ze strijd. 
!l 
;e 

n 

e 
e 

e 
e 

Marx heeft niet aan de kapitalisten als mensen de oorlog verklaard. Wèl 
aan de onrechtvaardige toestanden in de Duitse en Engelse samenleving. Ook 
de kapitalist lijdt aan het demonische systeem van de kapitalistische samenleving. 
Ook hij vervreemdt van zichzelf, omdat hij zich uitlevert aan het geld als een 
god. Hij verliest daardoor zijn menselijkheid omdat hij de medemensen als in 
geldwaarde uit te drukken dingen ziet. 

Geld is de god van de kapitalistische samenleving, tevens de afgod. Geld 
heeft volgens Marx iets van "de almachtige": vreugde en liefde, geleerdheid 
en schoonheid, alles meent men met geld te kunnen verwerven. Hieruit blijkt 
tevens het afgodische, het demonische: het hele leven lijdt onder deze prostitutie 
- alsof alles voor geld inwisselbaar is. 

Aan Marx' toekomstbeeld van de samenleving zullen we geen aandacht 
besteden, ten einde de aandacht niet af te leiden van de hoofdzaak: kritiek op 
de samenlevingsverhoudingen die de mens vernederen en verachten; die samen
leving moet omver geworpen worden - de mensen moeten zich bevrijden. 

Godsdienstkritiek 
Kritiek op de godsdienst noemt Marx de voorwaarde voor alle kritiek op de 

samenleving; ze gaat aan alle andere kritiek vooraf. Nu was er in de vorige eeuw 
in Duitsland veel godsdienstkritiek. Feuerbach stond op het standpunt dat de 
mens de godsdienst máákte en dat God een projectie van de mens was. David 
Strauss ontkende Jezus als historische figuur; Christus was niet meer dan een 
mythe. Bruno Bauer deed een aanval op het wezen van het geloof in een 
transcendente God. 

Marx moest van deze godsdienstkritiek niet veel hebben. Ook hij was van 
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mening, dat de mens de godsdienst máákte. Als hij echter sprak over "de 
mens", bedoelde hij de wereld van concrete mensen, de samenleving met haar 
scheve verhoudingen. De mensen worden in hun bewustzijn, in hun denken en 
in hun visie op het leven bepaald door die verkeerde verhoudingen. Zo ontstaan 
een verkeerd bewustzijn en een verkeerde levensbeschouwing. Vijf punten 
vallen op: 

1. Godsdienst is dus een uitdrukking, een gevolg van de verkeerde samen
leving. 
"Godsdienstige ellende is uitdrukking van de werkelijke ellende en 
verzet tegen deze ellende; godsdienst is de verzuchting van de mens in 
nood; ze is het hart van een harteloze wereld, de geest van een geestloze 
toestand; ze is het opium van het volk", aldus Manc. 
Het is duidelijk, dat volgens Manc de godsdienst een gevolg is van de 
"werkelijke ellende", de maatschappelijke wantoestanden; godsdienst is 
eigenlijk een gefantaseerde werkelijkheid. 

2. Het 2e punt dat we i.v.m. Manc' godsdienst-beschouwing willen noemen 
is: er bestaan geen typische, eigengeaarde godsdienstige verschijnselen; ze 
zijn slechts maatschappelijke verschijnselen. 

3. Ten 3e blijkt, dat godsdienst een ellende genoemd wordt en tevens een 
zoeken is naar iets bovenmenselijks, naar iets volmaakts, een hemelse 
werkelijkheid. De godsdienst geeft vergezichten en uitzicht op een leven 
na dit leven; ze wordt opium genoemd; ze is daarin tevens een pijn
stillend middel tegen het kwaad in de samenleving zonder de kwaal te 
genezen. 

4. Verder is de godsdienst ook een protest tegen de "werkelijke ellende". 
De uit de verkeerde samenleving voortgekomen, gefantaseerde werkelijk
heid van een hemel is een uitdrukking van het lijden van de samenleving. 
Het verschijnsel godsdienst impliceert volgens Marx dat de samenleving 
zoals ze is sterk verschilt van de samenleving zoals ze behoort te zijn 
en kàn zijn. 

Waren tijdgenoten van Manc met de religie als een verschijnsel-op-zichzelf 
bezig en als zodanig (letterlijk) anti-godsdienstig, Manc' kritiek op de gods
dienst was indirect maatschappijkritiek. De godsdienst was geen oorzaak van 
de maatschappelijke ellende. Ze vormde de bloemen op de kettingen die de 
arbeiders tot slaven maakten. Die bloemen moesten er af, opdat de kettingen 
gezien worden en opdat de arbeiders zelf hun kettingen zien. Ze moesten zich 
van die kettingen bewust worden en bevrijden - ze hadden een wereld te 
winnen! 

Waarom heeft Manc de godsdienstkritiek de voorwaarde van alle kritiek 
op de maatschappij genoemd? Hoewel de godsdienst slechts illusie en schijn 
is, functioneert ze in het leven van veel mensen feitelijk als richtinggevend; 
daarom noem ik als Je punt: 
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5. ze sanctioneert de waarden en normen en de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen; hoewel ten onrechte, is ze de meest omvattende visie op 
wat mag en behoort. "Ze is het hart van een harteloze wereld". 

Samengevat is de godsdienst: gevolg, illusie, pijnstillend middel, protest en 
sanctionering. Hieruit blijkt dat Marx een dialectisch denker was. Uit de 
maatschappelijke (werkelijke) ellende komt de schijn-ellende van de religie 
voort. Ze is pijnstillend voor de arbeiders, ze sanctioneert de maatschappelijke 
orde voor de kapitaalbezitters. De religie komt niet alleen uit de "werkelijke" 
ellende voort, ze stelt zich er vervolgens ook tegenover op - ze is echter een 
krachteloos protest. De dialectiek komt in de godsdienst, voor zover zij het 
element van het protest in zich heeft, even naar voren; vervolgens wordt de 
dialectiek in de godsdienst verstikt, omdat ze ook door het illusoire, pijnstillende 
en sanctionerende gekenmerkt wordt. 

In het bovenstaande is duidelijk naar voren gekomen, dat het in de leer van 
Marx voornamelijk gaat om de mens, zijn bevrijding uit onmenselijke ver
houdingen en om zijn financieel-materiële belangen. In deze leer is (evenals 
in het kapitalisme) de mens zichzelf genoeg; voor de mens is er niets hogers 
dan de mens. Het gaat Marx om de zintuigelijk waarneembare maatschappelijke 
werkelijkheid met haar concrete tegenstellingen. Het a-theïsme behoort niet tot 
een bijkomstigheid, maar tot het wezen van Marx' filosofie. 

Deze filosofie is een "revolutionaire energie" die de arbeiders tot bewust
wording van hun situatie moet brengen; ze is het "hoofd" van de emancipatie
beweging, het proletariaat is het "hart". Het proletariaat is het materiële 
instrument van de filosofie; de filosofie is het intellectuele instrument van het 
proletariaat. Het proletariaat moet zich van zijn historische taak bewust zijn. 
Het moet haar ketenen breken in de klassenstrijd, die de "motor" in de 
geschiedenis is. 

De filosofie, waarin dit alles is uitgedacht, staat in dienst van de geschiedenis 
van de volken. Ze wil zichzelf verwerkelijken in de samenleving, maar ze kan 
zich niet verwerkelijken zonder "opheffing" van het proletariaat; het proletariaat 
kan zich niet opheffen zonder de verwerkelijking van de filosofie. 

Hier komt weer iets naar voren van het dialectische in Marx' denken. 
Evenals bij de godsdienst, die uit de maatschappelijke ellende voortkomt, 

komt ook Marx' filosofie uit die ellende voort. De godsdienst staat niet krachtig 
dialectisch tegenover die ellende; ze is een sanctionering enerzijds en een 
pijnstillende illusie, een escape anderzijds. Ze streeft niet naar verwerkelijking 
en "opheffing" van de ellende. 

De filosofie van Marx wil zichzelf verwerkelijken: ze wil tot werkelijkheid 
worden en daarmee de "werkelijke ellende", andere filosofieën en de gods
diensten "opheffen". 

Neo-marxistische stromingen 
In onze tijd zijn er velen, die de geschriften van Marx willen actualiseren. 
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Vandaar neo-marxisme: ná Marx en op een nieuwe wijze IS men met zijn 
geschriften bezig. 

Een belangrijke stroming onder de neo-marxisten is het leninistisch-marxisme. 
Kenmerkend voor deze richting is de strak georganiseerde communistische 
partij als een "stoottroep" van het proletariaat. Het is sterk anti-godsdienstig. 
Het streeft naar het verkrijgen van machtsposities - indien mogelijk langs 
democratische wegen, indien nodig en als de gelegenheid zich voordoet langs de 
weg van de gewelddadige revolutie. De middelen worden met zorg uitgekozen, 
teneinde het gestelde doel te bereiken: een communistische samenleving met een 
machtige communistische partij. Aan meningsuitingen die niet overeenstemmen 
met de officiële partij leer wordt weinig of geen ruimte gelaten. 

Ook kunnen we noemen het marxisme van Mao, Pide! Castro, Che Guevara 
en anderen. 

Naast deze neo-marxistische richtingen, kennen we ook een variant die 
streeft naar meer humaniteit in de samenleving. Deze stroming wil de mens 
bevrijden uit "verslavende verhoudingen" en "versteende structuren" en voert 
een pleidooi voor emancipatie en mondigheid, zonder een zwaar accent te leggen 
op het proletariaat en klassenstrijd. Ze protesteert tegen de "ondoorzichtige" 
samenleving: ondoorzichtige processen van besluitvorming in de politiek, in 
bedrijven, en tegen de verwevenheid van deze twee. Op arbeiders heeft deze 
stroming haar hoop voor maatschappijveranderingen niet meer direct gevestigd. 
Te veel arbeiders hebben een auto voor de deur staan en kijken naar de 
kleurentelevisie; zij hebben het tamelijk goed; zij zijn in het maatschappelijk 
bestel ingekapseld, eisen nog wat hogere lonen, maar hebben het revolutionaire 
élan verloren. 

Deze neo-marxisten doen een beroep op kritische wetenschappers, studenten, 
vakbondsmensen en kunstenaars. Zij worden vaak gedreven door een visioen 
van een meer humane samenleving. Hun revolutionair élan heeft geen be
trekking op het gewelddadig omverwerpen van de bestaande samenleving, 
maar wèl op het streven naar meer gerechtigheid binnen deze samenleving. 

Soms aanvaarden deze marxisten de godsdienst in hun filosofie. Ze spreken 
wel over een messiaans visioen van de nieuwe samenleving en over God en het 
rijk van God. Niet zelden blijkt echter, dat de interpretatie en het gebruik 
van deze woorden sterk verschilt van die in de christelijke godsdienst. De 
woorden "messiaans", God en rijk van God hebben geen betrekking op de 
transcendente, levende God en op de komst van Zijn rijk dat Hij zal vestigen op 
aarde, maar op een toekomstige samenleving, geheel anders dan de tegen
woordige, waarin vrede, gerechtigheid en naastenliefde zullen bestaan en die 
door de mensen gerealiseerd moet worden. Zij buigen de godsdienst naar de 
mens toe en interpreteren haar als een eschatologie van de samenleving. 

Helaas moet ik met korte en onvolledige opmerkingen over het neo-marxisme 
volstaan. Tot slot: ook leninistisch-marxisten in het westen verdedigen dat in 
hun filosofie plaats is voor de godsdienst. Twee opmerkingen: 

1. Deze marxisten zijn bereid de godsdienst als een privé-zaak een legitieme 
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plaats te geven in het persoonlijk leven van de mensen. Christenen 
kunnen lid worden van een communistische partij; het leninistisch
marxisme en niet de christelijke religie zijn richtinggevend voor de partij 
en voor het handelen van de leden. De godsdienst mag de materialistische 
fundamenten van het marxisme niet aantasten; ze verzwakt deze evenmin 
en dat is ook niet toegestaan. Slechts voor zover de godsdienst dienstbaar 
is aan het marxisme is het bruikbaar en zelfs van harte welkom. Maar 
doet de restrictie "voor zover" geen afbreuk aan de radicaliteit van het 
evangelie? 

2. Het verdient overweging, dat het leninistisch-marxisme in landen waar 
het niet aan de macht is zich anders opstelt dan in landen waar dit wèl 
het geval is. Is het in het eerste geval democratisch ingesteld, "open" 
voor christenen en bereid tot een dialoog, in het andere geval blijkt deze 
instelling zo niet afwezig dan toch uiterst gering te zijn. 

ert Dialoog 
;en In het begin van deze beschouwing werd over de dialoog tussen christenen 
;e" en marxisten gesproken. Deze dialoog vindt hier en daar plaats. Dat is niet 
10 vreemd; wij komen elkaar in de samenleving tegen. De problemen in onze 
!ze wereld zijn gemeenschappelijke problemen. Het heeft geen zin elkaar met een 
(d. banvloek te bedreigen en het gesprek niet eens te beginnen, omdat men er van 
de uitgaat dat het toch niet lukt en omdat marxisten nu eenmaal materialistisch 
ijk en atheïstisch zijn en daarmee uit. Ook nemen marxisten geen goede houding 
lre aan als zij christenen alleen maar zien als mensen die de gevestigde orde willen 

handhaven en de aandacht van concrete maatschappelijke en politieke problemen 
n, afleiden naar een hemelse werkelijkheid. 
en Ik zeg niet, dat men niet tot deze conc/usies zou kunnen komen. Wellicht 
te- zijn er gesprekspartners die tot zulke conclusies zijn gekomen. De laatstge-
g, noemden zullen aan een dialoog waarschijnlijk geen behoefte meer hebben. 

Vooral jonge generaties hebben er echter steeds weer behoefte aan de dialoog 
~n aan te gaan. Ze willen en moeten hun levensopvatting verwerken en verwerven; 
et ze willen de kracht van hun levensvisie meten en met argumenten testen. 
ik Het gesprek vindt plaats, niet vrijblijvend; het is een wederzijdse onder-
)e vraging. 
Ie 
.p V ragen aan marxisten 
1- In dit gesprek zouden aan marxisten de volgende vragen gesteld kunnen 
Ie worden: 
Ie 1. Van wie komt het kwaad? Marx wijst op de afhankelijkheidsrelatie van 

de mens ten opzichte van de natuur, die overwonnen of verzoend moet 
Ie worden door de mens in de arbeid. Vanwaar en waarom deze afhaakelijk-
n heidsrelatie? 

2. Marx spreekt over het verkeerd bewustzijn, dat uit verkeerde maatschap-
Ie pelijke verhoudingen voortkomt. Is het kwaad in de samenleving slechts 
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een structureel probleem? Wie brengt dan de maatschappij structuren tot 
stand? De mensen brengen ze voort. Marx zou zeggen: het maatschap
pelijk systeem en het kapitaal (subject), die over de mensen beschikken. 
Zijn er gezien de geschiedenis van de mensheid doorslaggevende redenen 
te noemen, dat de mens in principe goed is? Zijn er voldoende redenen 
om aan te nemen, dat bij het omverwerpen van de kapitalistische samen
leving een goede samenleving zal ontstaan? Is de mens voor zichzelf 
het hoogste wezen? Onderschatten marxisten het kwaad in de mens niet? 
Als wij zien dat hét kwaad in de structuren niet zonder oorzaak kan 
ontstaan en wij de mens als primair-verantwoordelijke moeten aanspreken 
op de werken van zijn handen, hoe kan de mens dan zijn goede levens
richting kiezen? 
Is de mens die zichzelf genoeg is en voor zichzelf het hoogste wezen 
is en uit wie het kwaad voortkomt, bij machte het kwaad zelf te over
winnen met het goede? Vanwaar komt dan het goede? 

3. Benadert Marx de mens en de vervreemding niet te veel vanuit econo
misch-financieel gezichtspunt? De klassenstrijd accentueert economische, 
materiële tegenstellingen tussen de mensen. Wordt het leven, met name 
de niet-materiële aspecten van het leven, niet ondergeschikt gemaakt aan 
de economische klassenstrijd? 

4. Is alle godsdienst bijgeloof en ideologie van de heersende klasse? Marx 
heeft voornamelijk een gedeformeerd en ontaard christendom gekend. 
Hoewel het atheïsme essentieel is voor zijn filosofie, kunnen wij vragen: 
a. Is zijn godsdienstkritiek niet in belangrijke mate tijdbepaald ? 
b. Wordt de godsdienst opgeheven in een communistische samenleving? 
c. Geldt Marx' kritiek op de godsdienst ook voor die godsdienst die 

radicale maatschappijkritiek impliceert? 
5. Indien marxisten in het westen democratisch en vertrouwenwekkend met 

anderen willen samenwerken, dienen zij dan niet elke ideologische 
binding met leninistisch-marxistische dictaturen expliciet af te wijzen? 

Vragen aan christenen 
In dit gesprek zullen we aan onszelf de volgende vragen moeten stellen: 
1. Is het geen gewetensvraag voor christenen Of en zo ja, wàt het evan

gelie te zeggen heeft voor het maatschappelijke en politieke leven? Was 
en is de kritiek van Marx op bepaalde vormen van christendom niet 
terecht? 
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Christenen moeten zich ten volle bewust zijn van de fundamenteel
deformerende betekenis van de zonde (het niet volgen van het Woord 
van God) die zowel in het individuele leven als in maatschappelijke 
structuren gestalte krijgt. Impliceert onvoldoende maatschappijkritiek 
niet onvoldoende inzicht in de invloed van de zonde en in de betekenis 
van de radicaal vernieuwende kracht van het geloof in Jezus Christus ook 
in de vormgeving van de samenleving? Rust op christenen niet de 
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bewijslast om op constructieve wijze een alternatief te tonen? 
2. Leidt toenemende materiële welvaart tot opheffing van de godsdienst? 

B.v. in de secularisatie? Wat is - mede i.v.m. vraag 1 - het wezen 
van de christelijke godsdienst en haar betekenis voor de samenleving? 

3. Hebben christenen, die niet de klassenstrijd en de vijandschap maar de 
naastenliefde en de barmhartigheid voorstaan, voldoende oog voor on
rechtvaardige economische verhoudingen die deformerend op de mens 
kunnen inwerken? 
Hebben zij voldoende oog voor de norm en het feit, dat geldzucht de 
wortel van alle kwaad is? 

4. Dat tegenwoordig wel gesproken wordt over de dialoog tussen christenen 
en marxisten, mag niet de indruk wekken dat vertegenwoordigers van 
andere levensbeschouwelijke en wijsgerige richtingen minder relevante 
gesprekspartners voor christenen zijn. Niet alleen marxisten ontkennen 
de betekenis van de godsdienst. Het positivisme van Auguste Comte en 
verschillende vertegenwoordigers van het latere positivisme hebben de 
godsdienst verklaard als een door de exacte wetenschapsbeoefening achter
haalde zaak. Hun geloof in de rede, de vorderingen van de wetenschappen 
en van de techniek, culminerende in een vooruitgangsgeloof, is in het 
westen nog steeds zeer invloedrijk. 

Vanuit een religieus en ethisch reveil 
Krijgt men soms de indruk dat Marx een denker van maatschappelijke her

vormingen bij uitstek was, onder de christenen uit de vorige eeuw zijn mensen 
te noemen die in scherpte van maatschappijanalyse en oordeelsvelling niet voor 
hem onder deden. In Nederland kunnen we b.v. noemen de jonge dr. A. Kuyper. 
Katholieke en reformatorische christenen in Duitsland en Frankrijk waren reeds 
eerder dan hij met de zg. sociale kwestie bezig. Niet alleen een ontaard en ge
deformeerd christendom was in de vorige eeuw te vinden. Ook een internatio
nale beweging van een religieus en ethisch reveil tekende zich af. 

In 1891 opende Kuyper het eerste christelijk-sociaal congres in Nederland 
met een rede over "het sociale vraagstuk en de. christelijke religie". Hij had een 
"architectonische critiek" op de samenleving. Met de "deugdelijkheid" van het 
"maatschappelijk gebouw" was het volgens hem slecht gesteld. De onhoudbare 
wantoestanden in de samenleving hadden niet betrekking op bijzaken maar op 
de grondslagen van de samenleving. 

Kuyper wees in de eerste plaats op de onrechtvaardige verhouding in kapitaal
bezit tussen rijken en armen. De rijken mergelden de armen uit, gebruikten hen 
als gereedschap; een goddeloos onderdrukken volgens Kuyper. 

Niet alleen in de genoemde openingsrede voor het christelijk-sociaal congres, 
ook in zijn brochure "De Christus en de sociale noden" hekelt hij de samen
leving die voor de Mammon in het stof gebogen ligt. De geïndustrialiseerde 
samenlevingen van zijn tijd noemde hij in strijd met de geest van Christus. 
De geest van het kapitalisme noemde hij in strijd met het Koninkrijk van God. 
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Hij citeerde uit het nieuwe testament Jacobus 5: rijken weent over de rampen H 
die u zullen overkomen - het door u ingehouden loon van de arbeiders tel 
schreeuwt tot God. En hij voegde er aan toe: men zou mij voor socialist ver- û 
klaren, ware het niet dat deze woorden niet door mij maar door het evangelie 
ons werden voorgehouden! 

Kuyper citeerde uit het nieuwe testament I Timotheüs, 6, 10: "de wortel van III 

alle kwaad is de geldzucht" en met deze woorden overeenstemmende bijbel- d 
gedeelten. De geldbezitters bleken minachting te hebben voor de niet-bezitters. VI 

Het mens-zijn van de arbeider werd door hen niet erkend en geacht. Als Kuyper ti 
spreekt over het gebod "gij zult niet doden", voegt hij er aan toe: "gij zult de e 
arbeider ook maatschappelijk niet doden". j: 

Kuyper hekelde de geest van de Franse revolutie, die van het liberalisme en 
die van het socialisme. Zijn kritiek was ten diepste hierin gefundeerd, dat deze 

h 

bewegingen de mens beschouwden als afgesneden van zijn eeuwige bestemming: t 
hem niet eerden als naar het beeld van God geschapen. De horizon van het t 
leven werd tot het aardse beperkt. Binnen deze horizon zouden de einddoelen I 

van het leven liggen; conflicten en idealen binnen dit kader beperkt. Geld en 1 
materiële goederen werden ten onrechte voorgesteld als hoogste waarden; een r 
op materiële goederen gebaseerde klassenstrijd is dan niet verwonderlijk; ze is ( 
onvermijdelijk. 1 

Juist als christen zag Kuyper, dat maatschappelijke hervormingen nood
zakelijk waren. Hij wees er op dat Jezus het altijd opnam voor armen, weduwen 
en wezen, hoeren en tollenaren; steeds koos hij partij voor "slachtoffers" 
van het maatschappelijk bestel waarin de zonde zo pijnlijk manifest werd. 

Ook in zijn tijd zag Kuyper de ten hemel schreiende nood van maatschappe
lijk kwetsbaren en ontrechten. Hij zag een welgedane burgerij die haar rijkdom 
uitstalde en daarmee valse behoeften prikkelde bij het verarmde proletariaat. 
Hij typeerde dit verschijnsel als "het roekeloze spel van de samenleving". Het 
zou "primitieve barbaarsheid" zijn de samenleving zonder hogere controle van 
de staat aan het verloop van de natuur over te laten. Hij zag een duidelijke 
opdracht in dezen voor de staat. Zoals een plant een stok nodig heeft om niet 
scheef te groeien, heeft de samenleving staatsingrijpen onontkoombaar nodig. 
De overheid behoort de armen te beschermen en mag geen instrument zijn ter 
bescherming van de belangen van de rijken. 

Kuyper deed in felheid niet onder voor de kritiek van Hegel, Marx en neo
marxisten op de "burgerlijke samenleving". Ook ging hij niet aan hun maat
schappijkritiek voorbij. Met Groen van Prinsterer besefte hij dat in het marxisme 
een waarheid gemengd ligt, die het kracht geeft. Aan het marxisme voorbij gaan 
en zijn kritiek en argumenten onbeantwoord laten, zou kortzichtig en een 
"nachtschuitenpolitiek" zijn. Kuyper verwachtte iets van de christelijke religie 
als een krachtbron, die ons leven en de samenleving radicaal kan vernieuwen. 
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Hij wilde niet minder fel zijn dan Marx in zijn kritiek, maar teneinde scherp 
te oordelen over maatschappelijke wantoestanden wilde hij vooral radicaal 
zijn; d.w.z. de zaak in de wortel aanpakken. 

Volgens Marx was de wortel van de mens de mens zèlf. De mens moest zijn 
mens-zijn verwerkelijken in de opheffing en verwerkelijking van zijn filosofie, 
d.w.z. hij moest de ontmenselijkende verhoudingen in de samenleving omver
werpen. Gaat het hier niet om een typisch menselijk probleem? Kunnen ge
volgen van het kwaad (door mensen tot stand gebrachte maatschappelijke 
ellende) door hun oorzaak (de mens) bestreden en overwonnen worden? Zo 
ja, vanwaar komt dan het goede in de mens, die blijkbaar ook het kwade in zich 
heeft en welk criterium bestaat er voor het onderscheid tussen goed en kwaad? 

Kuyper wilde als christen radicaal zijn. 
Ook socialisten wezen in zijn tijd op Jezus en wel vooral als maatschappij

hervormer. Kuyper wilde Jezus niet verlagen tot slechts een maatschappij
hervormer. Het Woord van deze Jezus, de Messias, zoon van de God die Zijn 
rijk op aarde zal vestigen, zet ons leven hier-en-nu onder een onvoorwaardelijke 
klem. Het geloof in God en de komst van Zijn rijk is geen illusie of escape, 
maar volgens Kuyper een heilige opdracht om in onze werken het beeld van 
Christus te tonen en in de samenleving gestalte te geven aan zijn messiaanse 
boodschap. Het is een uitdaging in deze wereld medearbeiders van God te zijn 
op weg naar Zijn komend rijk. 

Indien uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de marxisten . .. 
Elke christen zal bij het lezen van geschriften van Marx en van marxisten 

regelmatig aan het evangelie moeten denken. Opmerkingen in de bijbel over de 
geldzucht als de wortel van alle kwaad, over een kameel die gemakkelijker door 
het oog van een naald gaat dan een rijke in het koninkrijk van God en over de 
rijke jongeman uit Mattheüs 19 geven een duidelijk beeld. 

Kuyper en anderen hebben vanuit het authentiek christelijk geloven maat
schappijkritiek geleverd ten einde deze kritiek constructief in de samenleving 
gestalte te geven. Bij hen bleek godsdienst geen gevolg of uitdrukking van de 
maatschappelijke ellende te zijn; geen illusie of pijnstilling, ook geen sanctio
nering van de gevestigde orde en geen ideologie van de heersende klasse. 

De godsdienst naar het evangelie komt niet uit de mens noch uit de samen
leving op, ze bevat een boodschap die van "de andere kant" komt en die het 
leven van de mens onvoorwaardelijk richting geeft. Deze heilbrengende bood
schap moet in ons leven en in de wijze waarop we de samenleving meehelpen 
in te richten gestalte krijgen. In ons handelen moeten we tekenen oprichten en 
signalen geven van het rijk van de Messias. Anders zijn christenen te vergelijken 
met dode takken. Het is een evangelisch gebod dat het geloof zichtbaar veel 
vruchten zal voortbrengen. 

We denken aan de woorden van Jezus die tot zijn volgelingen zegt: "Indien 
uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die der schriftgeleerden en farizeeën, 
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zult gij het Koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan". Zonder deze G 
woorden eigenmachtig te interpreteren, lijkt me dat de overweging vandaag met t 

ernst gesteld mag worden: indien de gerechtigheid van christenen niet over- m 
vloediger is dan die der marxisten ... wat baat zo'n gerechtigheid? bI 

Het gaat er niet om "progressiever" of strijdvaardiger dan marxisten te willen lel 
zijn. Het pleidooi voor een nieuwe levensstijl, de strijd tegen racisme, fascisme, 
onderdrukking en kapitalisme kunnen dan leiden tot een krampachtige pro- n: 
gressiviteit. Het kan tot een nieuw moralisme leiden. Men laat zich dan niet 
leiden door de inspiratie van het geloof, maar door de overweging bij de 
marxisten vooral niet achter te lopen. De angst de boot te missen doet een 
fanatieke progressiviteit ontstaan die voor polarisatie, harde actie en conflict d 
teveel aandacht heeft en voor naastenliefde en verzoening te weinig. d 

b 
Opvallend is dat de wet van de tien geboden niet slechts bestaat uit moralis- rl 

tische regels. De wet begint met de aanhef: Ik ben de Here, de God die u heeft e 
bevrijd en die vervolgens bevrijdende regels ten leven geeft. z 

Ook de profeten in het oude testament en Jezus beginnen niet met ver- IJ 

maningen en met het geven van op zichzelf staande regeltjes. Ze beginnen met ( 
de oproep tot geloof in de God die met de mensen een verbond heeft ge- r 
sloten en die aan zijn beloften trouw wil blijven. In dat kader hebben hun ti 

profetieën een plaats. 

Godsdienst als krachtbron 
De godsdienst als een krachtbron voor de hernieuwing van het individuele 

leven en van de samenleving is - hoe vreemd deze gedachte ook voor Marx 
was - wezenlijk voor de christelijke religie. God en mens staan niet als 
concurrenten tegenover elkaar; er bestaat een relatie van bondgenootschap, die 
trouw impliceert. God maakt zich in het begin van de bijbel bekend als een 
God die bevrijdt van individuele zonden en van het "diensthuis" van maat
schappelijke slavernij. Hij is de levende God die met zijn volk meegaat in de 
geschiedenis van het volk. Hij wordt Immanuël genoemd: God-met-ons. 

De God van het evangelie laat zich niet kennen als een knusse of oubollige 
God. Zijn trouw vraagt om beantwoordende trouw. Hij wijst de weg die de 
mens in zijn ver-antwoord-elijkheid moet gaan. Als de mens deze antwoord
structuur in zijn leven en in de samenleving geen gestalte geeft en tot schade 
van anderen de samenleving inricht, dan is hij daarvoor aansprakelijk en wordt 
hij verantwoordelijk gesteld. Niet alleen individuele mensen, ook hele volken 
kunnen het spoor bijster raken. Zoals een heel volk achter zijn God aan de be
vrijding tegemoet gaat, zo kan het in zijn geheel ook dansen rondom een gouden 
kalf. Zoals een volk in geloof een beloofd land mag veroveren, kan het afgoden 
gaan dienen. Dán blijkt, dat God geen knusse god is, maar straft, o.a. met 
ballingschap en verlies van goederen. 

Niet het volgen van geboden en verboden is primair, maar het geloof in de 
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God die gezegd heeft: Ik ben de Here uw God, die bevrijdt. 
Daarom beginnen de profeten en Jezus nooit met op zichzelf staande ver

maningen, geboden en verboden, maar met: hoor het woord van uw God, 
bekeert u, kies de weg ten leven en . . . doe er naar! 

Nogmaals: daarom is het geloof geen moralisme, maar een krachtbron die het 
leven en de samenleving vernieuwt. 

Naar aanleiding van enkele pu'Qten zal ik dit standpunt kort typeren. De 
ruimte ontbreekt om in dit bestek deze punten uitgebreider te bespreken. 

Natuur 
Spreken christenen over de natuur dan bedoelen zij de werkelijkheid die uit, 

door en tot God is. Niet alleen met de mens heeft God zijn verbond gesloten; 
de natuur is in het verbond besloten. Als Hij het verbond met Noach sluit, dan 
behoren ook de planten en de dieren er bij. De mens krijgt in het evangelie 
regelmatig aanwijzingen zorgvuldig met de natuur om te gaan. Hij mag niet 
eigenmachtig de natuur beheersen. Uitputting van en roofbouw op de natuur 
zij n veel voorgekomen. Door de technologie is de mens tegenwoordig op 
monsterachtige wijze bezig dit "goddeloze spel" met de natuur voort te zetten. 
Geen natuurromantiek is ons standpunt, maar het besef de natuur te beheren 
met rentmeesterschap; d.w.z. het verantwoording afleggen van het werken met 
de natuur aan de Heer van het leven. De natuur is in haar eindeloze variaties 
een bron van onderzoek en een uitdaging voor het evenwichtig tot ontplooiing 
brengen van haar mogelijkheden ten bate van de mensen. De natuur is ons 
gegeven; ze draagt ons mens.zijn en daagt ons uit. Ze vraagt om een verant
woorde arbeid, gericht op het verstaan van de verscheidenheid in de natuur en 
het ritme van de natuur. 

Arbeid 
Niet alleen werk met de handen, ook denkarbeid, geestelijke, sociale en 

esthetische arbeid zijn een ereza~k voor de mens. Niet dat de mens slechts door 
de arbeid tot mens wordt. Hij kan echter in de arbeid zijn mens-zijn tot ont
plooiing brengen. Was bij Marx de arbeid de typering van de mens en het 
middel tot beheersing van de natuur, in het evangelie is arbeid de mogelijkheid 
tot ontplooiing van de mens in het verantwoordelijk beheren van de natuur en 
het dienen van de medemensen in de samenleving. 

De mens 
Over "de mens" in abstracto kan moeilijk gesproken worden; hoogstens ge

makshalve in een samenvattende betekenis. Steeds gaat het in een christelijke 
visie om concrete mensen, hun plaats in de samenleving, hun relaties tot mede
mensen, tot de natuur en tot God. Dit impliceert dat de mens-op-zich-zelf (als 
abstractie) niet bestaat. In al de genoemde relaties moet tot uitdrukking komen, 
dat de mensen naar het beeld van God geschapen zijn. Tevens geeft dit de 
dynamiek van zijn leven aan. Zelf is de mens niet souverein, hij staat onder de 
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Souverein die zijn leven in gang zet. In zijn arbeid, zijn beroep is de mens 
geroepen vernieuwend bezig te zijn. Kuyper besteedde veel aandacht aan deze 
notie: de mens naar het beeld van God geschapen. Van deze bestemming mag 
de mens niet afgesneden worden. Het arbeidsproces, alle samenlevingsstructuren 
behoren zo ingericht te zijn dat de mensen optimaal tot ontplooiing kunnen 
komen. Met religieuze en ethische ernst staan deze noties in een christelijke 
visie op mens en samenleving centraal. 

De staat 
Reeds werd er op gewezen, dat het verlangen naar het materiële en naar geld 

de wortel van alle kwaad is en een ongezonde ontwikkeling in de samenleving 
stimuleert die men eeuwen kan laten voortkankeren. Het evangelie leert een 
rechtvaardige verdeling van materiële goederen: van grond en geldbezit. Niet 
dat iedereen evenveel zou moeten hebben. Privé-eigendom is toegestaan; weg
nemen van en begeerte naar andermans bezittingen wordt zonder meer af
gekeurd. Maar de juridische en financiële bescherming van de mensen moet 
gewaarborgd zijn. 

Het evangelie oordeelt scherp over maatschappelijke wantoestanden, waarin 
de armen uitgebuit worden en het grootgrondbezit toeneemt. Wordt in bepaalde 
gevallen over armen gesproken in de zin van armen-van-geest, ootmoedigen, 
ongelukkigen en zieken, vele teksten spreken over de financieel armen en ont
rechten. 

Wee hen, zegt Jesaja (5,8) die huis aan huis voegen en mer aan akker 
(id. Micha 2,2). De bevoorrechte klasse die de armen niet ontziet wordt 
gehekeld: 2 Samuel, 1 e.v.; Jesaja 3,12 e.v.; 10,2; Jeremia 39,10; Nehemia 5, 
het hele boek van Amos en in vele andere gedeelten van het evangelie. God 
neemt het voor de armen op. (Exodus 22 en 23; Deuteronomium 15, Spreuken 
19,17; 22,22; 28, 8 en op vele plaatsen in het nieuwe testament). 

Ezechiël en Hosea hekelen ook de koningen, hoge regeringsfunctionarissen 
en rechters, die de armen, verdrukten en ontrechten geen bescherming bieden en 
recht verschaffen. 

Financieel onrechtvaardige verhoudingen in de samenleving heeft God niet 
gewild. Het is geen gunst, maar een recht van elk mens op goede materiële 
waarborgen dat hij mag opeisen! Dit recht komt niet uit hemzelf voort, maar 
wordt geboden door de God van het evangelie die aan zijn kant staat en die 
de rijken, machtigen en regeerders onvoorwaardelijk oordeelt als ze de ge
rechtigheid in de samenleving niet dienen. De overheid heeft de roePing de 
gerechtigheid in de samenleving ten uitvoer te brengen. Het gaat in de eerste 
plaats niet om de grenzen van de overheidstaak ; evenmin om een theoretische 
discussie over de voor- en nadelen van teveel en te weinig overheidsoptreden. 
Het gaat om zijn roePing: zijn beschermende, straffende en verdelende ge
rechtigheid en zijn liefdevolle aandacht voor gediscrimineerden, verdrukten, on
geboren en kwetsbaar, oud en broos leven. 
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Dialoog waartoe? 
Ik heb geprobeerd enkele onderwerpen uit het marxisme in kort bestek te 

bespreken en ook enkele punten van het christelijk geloven in zijn authenticiteit 
weer te geven. Deze weergave bracht een radicale maatschappij beschouwing 
en -beoordeling met zich mee. Wederzijdse herkenningspunten zijn bij christe
nen en marxisten ongetwij feld aanwezig, fundamentele verschillen eveneens. 

In West-Europa, Afrika en Zuid-Amerika komt het voor dat christenen en 
marxisten elkaar vinden in kritiek op bepaalde maatschappelijke verschijnselen 
en in politieke acties. Bepaalde vormen van samenwerking zijn uit nood ge
boren. Bijvoorbeeld de strijd in Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen tegen 
armoede en onderdrukking, het grootgrondbezit, bepaalde buitenlandse in
vesteringen en wijzen van ontwikkelingshulp. 

Mijn indruk is dat op veel punten marxisten dichter bij christenen staan 
dan liberalen. Een praktisch bondgenootschap impliceert echter geen geestver
wantschap. Waar geen geestverwantschap bestaat is meestal sprake van een 
monsterverbond - ervan uitgaande dat christenen en marxisten elkaar en zich
zelf volstrekt serieus nemen en elkaars levensbeschouwingen principieel be
naderen. Indien een van beiden water bij de wijn doet, dan zijn vele vormen 
van geestverwantschap te verwachten; het zal dan echter een vraag zijn hoe en 
waarin men eensgeestes is. 

Uit het bovenstaande is gebleken dat juist het authentiek christelijk geloven 
tot een fundamentele maatschappijkritiek komt en moet komen. Christenen 
hoeven hun toevlucht niet tot het marxisme te nemen om maatschappijkritisch 
te zijn. Integendeel! Het evangelische inzicht in de aarde van de mens en in 
maatschappelijke wantoestanden is uiterst radicaal: het brengt fundamentele 
problemen aan het licht. Zo is het kwaad in de wereld niet slechts een structu
reel probleem, hoewel het in de structuren manifest kan worden. Het is voor 
een christen ten diepste een menselijk probleem, dat niet met woorden als 
"gebrokenheid", "ontoereikendheid" kan worden getypeerd. Deze woorden 
maskeren de ernst van het probleem dat zonde heet: het niet luisteren en doen 
naar het Woord van God; de God die bevrijding van zonde wil en bevrijding 
van concrete maatschappelijke ellende. Hij wil overvloed en gerechtigheid. 
Marxisten kennen het woord zonde niet. Zij spreken over vervreemding, die 
de mensen zelf moeten overwinnen. Terwijl christenen hun inspiratie ontvangen 
en vernieuwing van de samenleving nastreven vanuit de genadige handreiking 
van "de andere kant", heeft de marxist zijn hoop op maatschappijverandering 
gevestigd op de klassenstrijd. Christenen zullen de strijd niet schuwen, indien 
zij van mening zijn niet anders te kunnen en God en de mensen daarin te 
dienen; zij hebben echter ook geleerd wat vergeving, verzoening, naastenliefde 
en genade is. Maatschappijkritiek en strijd zijn noodzakelijk, maar ze hebben 
niet het laatste woord. Zou de mens zichzelf niet overschatten als hij zou 
denken met deze middelen een volkomen gerechtigheid te bereiken? Daarom 
gelden uit-eind-elijk (namelijk daar waar de mens principieel tekort schiet) 
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de woorden van de Heer: niet door het zwaard en door geweld, maar door mijn 
Geest. 

Het is duidelijk dat het christelijk geloof niets te maken heeft met zoet 
houden van mensen met een illusoire hemel, een illusoir rijk van God. Leven 
vanuit het religieus en ethisch réveil betekent fundamentele kritiek op ... 
fundamentele vernieuwing van. " We zijn médearbeiders op weg naar het 
nieuwe rijk dat uiteindelijk niet door een mens, maar door God gevestigd zal 
worden. 

De dialoog heeft een belangrijke, onmisbare en beperkte kennis. Ze is 
bedoeld om elkaar goed te Ieren begrijpen, argumenten te toetsen, inzicht te 
verdiepen, standpunten te verhelderen. 

Indien de gesprekspartners zichzelf en elkaar serieus nemen en elkaars 
apriori's kennen en respecteren, dan is het duidelijk dat ieders "ware inzicht" 
in de mens en in maatschappelijke problemen niet uit de dialoog opborrelt. De zi 
apriori's van hun mens- en maatschappij,beschouwing zijn zozeer verschillend 0' 

dat een synthese niet mogelijk is zonder opgeven van eigen authenticiteit. K 
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DE WERELDRAAD VAN KERKEN, 
EEN MONDIALE CHRISTELIJKE ACTIEGROEP 

door 

drs. A. K. Bot 

Bevrijding als opdracht van de kerken 
Ruim anderhalf jaar geleden is aan de Nederlandse Raad van Kerken door 

zijn sectie internationale zaken onder bovenstaande titel een rapport uitgebracht 
over het Programma ter bestrij ding van het racisme van de Wereldraad van 
Kerken. 

Dit rapport bevat veel, dat ook voor de christelijke politieke partijen in 
Nederland van belang is. Het betreft immers een actueel en bovendien belang
rijk politiek vraagstuk van wereldformaat. Over dit probleem is in de door het 
CDA verenigde politieke partijen nog weinig systematisch nagedacht, terwijl 
Nederland door diverse banden met in 't bijzonder Zuid-Afrika een rol kan 
spelen, die het elders niet kan vervullen. Dicht bij huis, in ons eigen land 
hebben we trouwens ook genoeg aandachtspunten voor deze problematiek. 
Voldoende redenen dus om aan dit rapport aandacht te schenken en dit temeer 
omdat de verhouding tussen de rassen de wereldraad al meer dan twintig jaar 
bezig houdt. En zoiets blijkt niet vrijblijvend te zijn. 

Beleidsvorming; centrale doelstelling 
Kerken en politieke partijen zijn beide organisaties. Dit betekent, dat het 

middelen zijn om bepaalde doeleinden van mensen te verwezenlijken. Het 
verschil zit met name in de soort doelen, de wijzen waarop ze worden nage
streefd èn in de normering, die voor dit alles wordt aangelegd. In dit opzicht 
is er nogal wat verschil, geaccepteerd verschil, tussen deze organisaties. 

In 1954 werd verklaard, dat iedere vorm van segregatie, gebaseerd op ras, 
huidskleur of etnische afstamming in strijd is met het evangelie en onverenig
baar met de christelijke leer van de mens en met de aard van de kerk van 
Christus. Opgeroepen werd tot afschaffing ervan bij zichzelf en in de samen
leving. 

Wat later werd de oorzaak van racisme kort en goed omschreven als alles 
wat actief of passief ertoe bijdraagt, dat racisme blijft voortbestaan. 

Het behoeft nauwelijks fantasie, dat 12 jaar later werd verklaard, dat de 
raciale en etnische vraagstukken in hun politieke en economische structuren 
moeten worden bezien. In die jaren waren bovendien met name in zuidelijk 
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Afrika de tegenstellingen verscherpt en werd men steeds meer geconfronteerd 
met geweld van de kant van de machthebbers. Dit waren vrijwel altijd blanken, 
die vaak christen waren. 

Het "credo" voor de volgende jaren werd in 1966 als volgt geformuleerd: 
"Op dit tijdstip in de geschiedenis overheerst het blanke ras de wereld in 
economisch en politiek opzicht. Deze overheersing houdt de ontwikkeling tegen 
van een authentiek menselijke gemeenschap, zowel binnen de staten als op het 
internationale vlak. De christenen moeten hartstochtelijk bezorgd zijn, dat dit 
stelsel wordt afgebroken, opdat een meer waarlijk menselijke samenleving kan 
worden opgebouwd ... In dit vetband kan verzoening niet een louter sentimen
teel harmoniseren zijn van groepen, die met elkaar in conflict verkeren. Het 
vraagt offers. Het vraagt vereenzelviging met de onderdrukten. Het vraagt de 
vastbeslotenheid onrechtvaardige structuren af te breken. Het moet de waardig
heid van de onderdrukten herstellen. Veranderingen in persoonlijke houding en 
verzoening van individuele mensen zijn van fundamenteel belang, maar alleen 
verandering van structuren kan een rechtvaardig bestel scheppen, waarin de 
waardigheid en vrijheid van allen verzekerd is. 

Kerken en groepen kunnen er niet mee volstaan, de zonde van de raciale 
arrogantie en onderdrukking te veroordelen. De strijd voor de raciale ver
andering van structuren zal onvermijdelijk lijden met zich brengen en een dure 
en bittere inzet vragen. Zich van deze strijd afzijdig houden betekent voor de 
christenen: ongehoorzaam zijn aan de roep van God in de geschiedenis. Voor 
onze tijd kan het kruis niet minder dan dit betekenen". 

Tot dan toe had de Wereldraad het vraagstuk vooral benaderd op het vlak 
van de burgerlijke en politieke rechten en geijverd voor non-segregatie. Nu 
kwamen de maatschappelijke en politieke factoren meer naar voren. Er blijken 
dan enkele opmerkelijke dingen. 

Vanuit een puur christelijke benadering komen ingrijpende veranderingen in 
het maatschappelijke bestel naar voren. Het brengen van offers ten behoeve 
van en de vereenzelviging met de naaste worden er direct en als logische, 
christelijke consequentie bij genoemd. 

In het rapport wordt het nog eens duidelijk vermeld: "De kwestie waar het 
eigenlijk om gaat is niet of christenen rechtvaardigheid en gelijkheid tussen 
de rassen willen maar of ze de prijs daarvoor willen betalen. Want de prijs 
moet op plaatselijk niveau worden betaald." 

Voor christenen is hier geen woord Frans bij! 

De operationalisering van deze inzichten is in de loop van de jaren vaak 
moeizaam gevolgd. Dezelfde moeilijkheid waar christe!ijke politieke partijen 
vaak mee worstelen, deed zich ook hier voor: hoe hoge normen in concrete 
doelstellingen om te zetten en op welke wijze die te realiseren. 

De algemene strategie en de hoofddoelstelling, die de Wereldraad van 
Kerken ontwikkelde, luidt: 

Het tot stand brengen van verzoening tussen de rassen, leidende tot he-
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d eindiging van alle raciale discriminatie, onderdrukking en uitbuiting. 
I, 

Verzoening als algemene strategie. 
De weg, die de Wereldraad wil volgen, is dus die van de verzoening tussen 

de rassen. Het is de bevestiging van het feit, dat organisatie en strategie bij 
1 elkaar horen als iemands karakter bij zijn wijze van optreden. Politieke partijen 
t zouden verzoening niet als enige strategie poneren. 

Overigens blijkt het begrip veelomvattend, zonder dat het geweld wordt aan
gedaan; zo begrijp ik althans het standpunt van de meerderheid van de sectie. 
In het voetspoor van wat ik al eerder als het "credo" betitelde, wordt verderop 
in het rapport gesteld, dat verzoening niet bleek te betekenen het voorbijgaan 
aan conflicten, de onderdrukten machteloos houden, hen er toe te dwingen 
zich hun lot te laten welgevallen. Verzoening in de zin van de Bijbel is niet 
iets neutraals. Het dwingt dus tot een keuze. Confrontaties en conflicten zijn 
vaak onvermijdelijk bij waarachtig verzoeningswerk. 

Deze stelling lijkt triviaal voor christelijke kerken, maar het betekent, dat 
wanneer verzoening geen bevrijding/verlossing impliceert, beide vals geoor
deeld moeten worden. Concreet betekent dit, dat naast het "aangaan van de 
dialoog" en dergelijke methoden, ook gewerkt moet worden aan de bevrijding 
van de onderdrukten. 

De koninklijke, hem passende weg, die de Wereldraad kiest blijkt dus een 
verrassend nieuw inzicht en actiepunt op te leveren. Zo verrassend was het, 
dat een nieuw denken over de verhouding kerk-wereld nodig is geworden, 
met name tot uitdrukking komend in de duidelijke band verlossing-bevrijding. 
Later bij de uitvoering van het programma bleek, dat het vertrouwen van de 
onderdrukten in de kerken is verbeterd en dat een geweldig bewustwordings
proces in de kerken op gang is gekomen. Dit moet m.i. christelijke politici te 
denken geven over de effecten van hun optreden. Nadere studie hierover door 
de politieke partijen verdient dan ook sterke aanbeveling. 

Conflict en confrontatie zullen bij een positiekeuze zeker aan de orde komen, 
met name daar waar blanke christenen als de machthebbers moeten worden aan
gemerkt. In het beleidsadvies van de meerderheid van de sectie wordt niet voor 
niets gesteld, dat verzoening echter ook betekent, dat het de kerken moet gaan 
om het wegnemen van het raciale onrecht en niet om strijd tegen de raciale 
onderdrukkers als zodanig. Want ook het lot van dezen gaat de kerken ter 
harte, omdat zij solidair moeten zijn met alle mensen. De minderheid heeft 
juist op dit punt problemen met het programma van de Wereldraad voorzover 
dat hulp aan bevrij dingsbewegingen impliceert, die ook. geweld gebruiken. Zij 
meent, dat een benadering, die in de pastorale praktijk waardevol kan zijn 
("streng voor de zonde, lllild voor de zondaar") zich niet zo gemakkelijk laat 
overbrengen op het politieke vlak. Men kan huns inziens niet solidair zijn met 
raciale onderdrukkers als men hen tegelijkertijd met geweld bedreigt. Men 
kan niet alle christelijke posities tegelijk willen houden. 
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Dit laatste betekent in feite, dat de meerder- en minderheid van de sectie 
het er over eens zijn, dat verzoening conflict en confrontatie kan inhouden. 
Het is duidelijk, dat een positie kiezen aan de kant van de onderdrukten het 
gevaar inhoudt, waarop de minderheid wijst: De "bediening der verzoening" 
zou hierdoor afbreuk kunnen worden gedaan. Het dilemma is waarschijnlijk 
moeilijk te omzeilen, maar niet vêrgeten mag worden dat de kerken het altijd 
moeten opnemen voor de zwakken; zo proef ik ook de keuze van de Wereld
raad. 

Daarbij komt, dat mede door die keuze het vertrouwen van de onderdrukten 
in de kerken is vergroot. Het zou net zo goed fataal zijn als' men dat zou 
verliezen. Bovendien is gebleken in de Soedan, dat juist door de houding van 
de kerken ten gunste van de onderdrukte christenen daar, zij een belangrijke 
rol konden spelen bij de verzoening van het conflict met de arabische moslim
bevolking. Beide laatste argumenten pleiten sterk voor een zelfde keuze door 
de christelijke politieke partijen en die keuze zal er toe dwingen creatief om te 
springen met de daarbij behorende conflicten en problemen. Maar ook dat is 
een goede zaak. 

Een mondidie actiegroep 
De Wereldraad heeft niet onder stoelen of banken gestoken, dat hij politiek 

bezig was. Hij voelde zich door de hevige raciale spanningen en de uitbreiding 
van de gewapende strijd voor politieke keuzen gesteld en gedwongen tot het 
geven van politiek relevante antwoorden. Dit geldt niet alleen het rassen
vraagstuk. De Wereldraad is net als een politieke partij bezig met een breed 
scala van vraagstukken, in zijn geval van mondiale aard. Met politieke partijen 
heeft hij bovendien gemeen, dat het uitgangspunt van levensbeschouwelijke 
aard is. Het gaat mij te ver de raad gelijk te stellen aan een politieke partij. 
Dat is hij niet, maar het beleid van de raad voor het rassenprobleem is ook 
voor politieke partijen leerzaam. De hoofddoelstelling en de algemene strategie 
heb ik al genoemd, maar de raad heeft ook middelen aangewezen, de situatie 
geanalyseerd en prioriteiten gesteld. Op een enkel punt daarvan wordt nu nog 
ingegaan. 

Meervoudige strategieën 
De Wereldraad pleit sterk voor meervoudige strategieën, die in onderlinge 

samenhang een maximaal effect sorteren. Niet alleen wordt de doelstelling 
daarmee het beste gediend, maar bovendien kan dan ook meer met anderen 
worden gedaan. 

In 1961 werd nog volstaan met het aanbevelen van acties als verzoening, 
procesvoering, wetgeving, bemiddeling, protest, economische en geweldloze 
sancties. Dit wordt later aangevuld met het benutten van de invloed van het 
terugtrekken van investeringen en het gebruiken van de beschikbare communi
catiemedia. Aanbevolen wordt ook overheid en particuliere sector te bewegen 
een overeenkomstige gedragslijn te volgen. 
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De grote verandering komt in 1969 als men constateert, dat het effect van 
deze aanbevelingen niet veel om 't lijf had. Verdergaan de stappen moesten 
worden gedaan, ook terwille van de geloofwaardigheid van de kerken in de 
ogen van de onderdrukten. Dit leidde tot de combinatie van activiteiten bekend 
als het programma ter bestrijding van het racisme, bestaande uit de reeds gang
bare activiteiten en een nieuw type activiteiten. Deze laatste omvatten de 
economische sancties en de instelling van het Bijzonder Fonds ter bestrijding 
van het racisme. Het is de uitdrukkelijke bedoeling, dat de verschillende acti
viteiten elkaar aanvullen en ondersteunen. Met name geldt dit voor de econo
mische sancties en de uitkeringen uit het Bijzondere Fonds. 

Onder de economische sancties valt het reeds genoemde terugtrekken van 
investeringen, maar daaraan werd nu ook de boycot van Zuid-Afrika toege
voegd. 

Het is niet voor niets, dat juist deze twee acties zoveel stof hebben doen 
opwaaien. Telkens opnieuw kiest de Wereldraad voor motiveringen en actie
modellen, die de fundamentele en lange termijnaspecten van de rassen
problematiek aan de orde stellen, die een uitdaging vormen voor de bestaande 
opvattingen en verhoudingen, aldus het rapport. Het vormde een grote stimulans 
voor bewustwordingsprocessen bij de kerken en de onderdrukten, maar ook 
voor de actiegroepen en politieke bewegingen. 

Terecht wordt er op gewezen, dat juist bij deze aanpak het risico moet worden 
beheerst, dat de afstand tussen doel en werkelijkheid zo groot wordt, dat het 
doel onvoldoende gehoor vindt bij hen, die in het centrum van de economische 
en politieke besluitvorming staan. Dit risico zal overigens zonder meer ver
minderen naarmate anderen zich hierbij aansluiten. En het effect zal navenant 
groter worden! 

De inschakeling van de onderdrukten 
De Wereldraad heeft ingezien, dat het onvoldoende is te stellen, dat men 

solidair is. Het komt aan op de aard van de solidariteit. Wegens het vele mis
bruik van dit modewoord is het niet overbodig hierop te wijzen. Verlossing/ 
bevrij ding voor een ander kan men niet bewerkstelligen zonder hem of haar 
volledig te accepteren. De betrokkene komt anders van de regen in de drup 
terecht. 

De praktijk leverde ook hier de problemen. Geconstateerd was, dat de onder
drukten de bevrijdingsbewegingen steeds meer als hun werkelijke vertegen
woordigers gingen beschouwen. De Wereldraad ging nu rechtstreeks uitkeringen 
doen aan deze bewegingen en niet meer voor bepaalde projecten, die zij onder
namen. Het is tevens de demonstratie van het feit, dat de raad het racisme wil 
bestrijden en niet alleen de gevolgen ervan. De giften zijn bedoeld als uit
drukking van de verbondenheid met de zaak van de economische, sociale en 
politieke rechtvaardigheid, die deze organisaties bevorderen. Overigens wil 
de raad zich niet identificeren met enige politieke beweging, maar evenmin 
spreekt hij een oordeel uit over die slachtoffers van het racisme, die worden 
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gedreven tot geweld als de enige weg, die hen is overgebleven om een eind 
te maken aan het onrecht en zo de weg openen naar een nieuwe en recht
vaardige sociale orde. 

Tot de criteria voor uitkering uit het fonds behoort ook het niet uitoefenen 
van controle op de besteding van de gelden, ook al worden die gegeven op 
voorwaarde, dat zij worden gebruikt voor humanitaire hulp. 

De conclusie hieruit moet zijn, dat de raad ernst maakt met zijn solidariteit, 
ook in die zin dat zij zich op generlei manier probeert te verheffen boven 
degenen, die zij wil helpen. 

Op het punt van de uitkeringen aan de bevrijdingsorganisaties is de meeste 
kritiek gekomen. Erkend moet worden, dat de Wereldraad impliciet steun geeft 
aan gewelddadig optreden. In het rapport wordt de discussie hierover uitvoerig 
behandeld. Voor dit artikel is zij m.i. minder relevant. Wel van belang lijkt 
mij het minderheidsstandpunt in de sectie op dit punt. Dit komt er op neer, 
dat de kerken op deze wijze de polarisatie aanwakkeren en dan ook niet mogen 
verwachten, dat de staten het werk der verzoening ter hand kunnen nemen. 
De Wereldraad zou dus zijn eigen doelstelling aantasten. De minderheid 
staat dan ook een geheel andere strategie voor: een internationale benadering 
die de buitenlandse druk op Zuid-Afrika zou doen verminderen, maar op uit
drukkelijke conditie van geleidelijke liquidatie van de rassendiscriminatie. De 
effectiviteit van deze werkwijze in het midden latend, komt het mij voor dat 
op deze manier de uitdrukking van de solidariteit voor de onderdrukten weer 
moeilijker wordt. 

De meerderheid vindt onder meer, dat door hen, die niet in onderdrukking 
leven, tegenover hen die daartegen in gewapend verzet zijn gekomen slechts 
met grote bescheidenheid kan worden gesproken over geweldloosheid. Ook 
vindt zij, dat de kerken in hun solidariteit kritisch moeten zijn ten opzichte van 
gewapend geweld door onderdrukten; dit mag niet bij voorbaat en zonder voor
behoud als een te rechtvaardigen - althans begrijpelijk - op bevrijding gericht 
geweld worden aangemerkt. Maar zij overweegt ook de vastbeslotenheid van de 
regimes, het toenemende zien door de onderdrukten van de bevrijdingsbe
wegingen als hun vertegenwoordigers, die ook door de buitenwereld als zodanig 
worden erkend. Ook mag niet vergeten worden dat de oproepen van de Wereld
raad weinig effect hadden en dat dit de aanleiding was om verdere stappen te 
ondernemen. Toen pas begonnen de onderdrukten zich te realiseren, dat de 
kerken zich met hen verbonden begonnen te voelen. 

Naar mijn mening kon de Wereldraad moeilijk anders handelen. Van de 
kant van de westerse staten was niets te verwachten dat zoden aan de dijk zette. 
Dit is juist stelselmatig vermeden. Vermindering van de geringe druk, die 
wordt uitgeoefend zal ongetwijfeld onvoldoende zijn om de rassenproblemen 
in Zuid-Afrika door de blanken zelf te doen oplossen. 
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Wie haakt in? 
Het pleidooi van de Wereldraad voor meervoudige strategieën, heeft de 

raad zelf ook serieus genomen. Naast de vele reeds genoemde akties heeft de 
raad bijvoorbeeld ook een onderzoek laten verrichten naar gewelddadige en 
niet-gewelddadige methoden van sociale verandering. 

Maar het pleidooi daarvoor gaat er ook van uit, dat anderen eveneens bezig 
zijn; men kan beter op elkaar inspelen naarmate ieder meer actieprogramma's 
heeft. Met name de christelijke politieke partijen in Nederland zouden zich 
serieus hiervoor moeten inzetten. Voor normen, doelstellingen, strategie en 
middelen en voor de problemen die ze daarbij zullen tegenkomen, kunnen zij 
in dit rapport ruimschoots terecht. 
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VAN DE REDACTIE 

In dit speaiaLe verkiezingsnummer z~Jn vier anaLyses 
van het de afgeLopen jaren gevoerde kabinetsbeLeid bijeen
gebraaht. Het zijn besahouwingen die op verzoek van het 
Centraal Verkiezings Comit~ binnen de ~uyperstiahting 
en onze zusterinsteLlingen van KVP en CHU zijn opgesteLd 
ten behoeve van de CDA kandidaten voor de Tweede Kamer. 
In totaaL zijn in dit verband aaht analyses van seatoren 
Van het gevoerde beleid in een doaumentatieboek bijeen
gebraah~. Dit boek is voor intern gebruik en heeft een 
zeer beperkte opLage. 

De redaatie meent evenweL dat het jammer zou zijn indien 
aan enkeLe van deze studies niet een bredere ruahtbaarheid 
gegeven kan worden. Dit is de reden dat in dit speaiaLe 
verkiezingsnummer'vier analyses van het gevoerde kabinets
beLeid zijn opgenomen: 

Openbaar bestuur, openbaar vervoer en ruimteLijke ordening, 
door drs. W. van den Bos Czn 

SoaiaaL-eaonomisah en finanaieeL beLeid, door drs. H. 
BorstLap 

Onderwijs, door drs. W.J. Deetman 

InternationaLe betrekkingen, ,door mr. Frank A. Bibo. 

In deze studies is gepoogd het gevoerde kabinetsbeLeid 
in kaart te brengen en te bespreken tegen de aahtergrond 
Van de aaaenten die de afgeLopen jaren vanuit de ahristen
demoaratisahe fraaties in het parLement en vanuit de weten
sahappeLijke instituten naar voren zijn gebraaht. De sahrij
Vers hebben voordat zij hun studies afsLoten aontaat gehad 
met geestverwante bewindslieden, KamerLeden en personen 
uit de kring van de wetensahappelijke instituten. 

In deze studies is geen rekening gehouden met de kabinets
arisis en dus ook niet met het feit, dat daardoor enke~e 
wetsontwerpen niet meer in behandeling komen e~ enkeLe toe
zeggingen over nog in te dienen wetsontwerpen niet ingelost 
zullen worden. 

Het is al met al een omvangrijk verkiezingsnummer geworden. 
De snelhe~d waarmee dit nummer tot stand gebraaht moest 
worden om nog vóór de verkiezingen te versahijnen, heeft'er. 
eahter toe geleid dat wij dit keer - bij wijze van uitzonde
ring - een ander proa~d~ moesten volgen dan het gebruike
Lijke drukwerk. Wij vertrouwen er op dat de Lezer hiervoor 
begrip zaL kunnen opbrengen. 

Niet aLLe lezers zuLLen even getnteresseerd zijn in aLLe 
besahouwingen die in dit nummer zijn opgenomen. Wij hopen 
evenweL dat een ieder vanuit zijn speaiaLe beLangsteLLing 
VoLdoende stof tot overdenking in dit nummer aantreft om 
op 25 mei a.s. met vaste tred en zonder al te veel aarze
Zingen de gang naar het stemLokaaL te maken. 
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A. 0 PEN B A A R BES T U U R, 0 PEN B A A R 
VER V 0 ERE N R U I M TEL IJK E 
o ROE N I N G 

door Wil van den Bos Czn. 

I. INLEIDING 

1. Doelstellingen kabinet 

Volgens de regeringsverklaring van 1973 z~Jn de be
langrijkste te realiseren doelstellingen van het 
kabinet die betrekking hebben op de hier te behan
delen onderwerpen de volgende: 
- spreiding van macht, kennis en inkomen 
- het bevorderen van een beter woon- en leefmilieu 
- een democratisering van de besluitvorming. 

2. Onderwerpen 

Deze analyse spitst zich toe op de volgende onderwer
pen: 
- coördinatie overheidsbeleid (hoofdstuk 11) 
- bestuurlijke reorganisatie (hoofdstuk 111) 
- betere rechtsbescherming van de burger (hoofd-

stuk IV) 
- openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

(hoofdstuk V) . 

Bij de behandeling van deze onderwerpen wordt onder
scheid gemaakt in: 
- het gevoerde beleid, en 
- kanttekeningen bij het gevoerde beleid. 

Het gevoerde beleid wordt bezien aan de hand van: 
- de regeringsverklaring van mei 1973 
- de begrotingen 1974 tlm 1977 
- desbetreffende nota's en wetsontwerpen. 

De onderwerpen liggend op het terrein van het functi~ 
neren van het openbaar bestuur worden op rijksniveau 
primair behartigd door christen-democratische minis
ters. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer. 
De ruimtelijke ordening wordt op rijksniveau primair 
behartigd door een minister van 0'66. 

Coördinatie van het overheidsbeleid is als eerste 
onderwerp gekozen, omdat zich bij dit beleid vele 
knelpunten voordoen, die juist door een gebrek aan 
coördinatie worden veroorzaakt. Coördinatie - en 
daarbij is inbegrepen samenwerking - is tevens nood
zakelijk omdat er nauwelijks nog beleidssectoren zijn 
te bedenken die door een enkel bestuursorgaan met ui~ 
sluiting van andere bestuursorganen, behartigd worden. 
Het gaat daarbij om het op elkaar afstemmen van vooraf 
gekozen doelstellingen door het rijk, de provincies d 
de gemeenten. In bijzondere mate zal de ruimtelijke 
ordening als voorbeeld dienen. 
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11. COORDINATIE OVERHEIDSBELEID 

1. Knelpunten 

Vanouds bestaat de organisatiestru ctuur van de over
heid uit een horizontaal en een vertikaal gedeelte: 
namelijk die in departementen en bestuurslagen (rijk, 
provincies en gemeenten). Deze opsplitsing voldeed 
lange tijd uitstekend. Zolang de overheid staak be
perkt bleef tot het vaak ad hoc behartigen van deel
belangen, kon de behartiging van deze maatschappelijke 
belangen ook zo nodig ad hoc van wetgeving worden 
voorzien. 
Thans zien we echter een geheel andere ontwikkeling. 
De overheid gaat aan kop als het gaat om de sturing 
van maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien vraagt 
de samenleving dit ook. 
De overheidstaak is zich, anders gezegd, nog voortdu
rend aan het verbreden, hetgeen onvermijdelijk met 
schaalvergroting gepaard gaat. Door deze schaalvergro
ting kan het bestuur problemen oplossen, kan het maa~ 
schappelijke prQcessen begeleiden. Deze problemen en 
processen nemen bovendien niet alleen nog voortdurend 
in omvang en reikwijdte toe, maar storen zich niet aan 
territoriaal bepaalde grenzen (voorbeeld: lucht- en 
waterverontreiniging). Hoe groter de schaal van de pro
blemen en de daarvoor gevonden bestuurlijke oplossing
en, des te meer centralisatie van de besluitvorming zà 
er optreden. Bove~dien wordt centralisatie door ideo
logische motieven in de hand gewerkt: het ideaal van 
de gelijkheidsgedachte bij voorzieningen. Iedere bur
ger heeft waar ook in Nederland recht op een zo geli~ 
mogelijk voorzieningenpakket. 

Aan de andere kant is decentralisatie nodig, omdat dat 
voorzieningenpakket als een integraal geheel aan de 
burger moet kunnen worden aangeboden. Dit dient zoveel 
mogelijk door de gemeente te gebeuren, als meest gede
centraliseerde bestuurslaag. Bovendien wordt om weer 
andere ideologische motieven, namelijk die van de de
mocratisering en participatie, decentralisatie bevor
derd,als zijnde de beste methode om de belangen van de 
burger te behartigen, en wel zo dicht mogelijk bij hew. 

Het bovenstaande leidt voor ons onder meer tot de 
conclusie dat 
a) het begeleiden en sturen van maatschappelijke ont

wikkelingen een veel bredere overheidstaak mee
brengt dan het eveneens noodzakelijke sectorsge
wijze behartigen van deelbelangen, en dat 

b) zowel centralisatie als decentralisatie beiden on-
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misbarE" 0nderdel~n van het- bestullr 7.; jn. 1) 

De overheid, het bestuur, is nog niet voldoende toe
gerust om de hier in het kort geschetste maatschappe
lijke ontwikkelingen in de meest wenselijke banen te 
leiden. Het gebrek aan coördinatie binnen het totale 
overheidsgebeuren is daarvan het beste bewijs. Belejd 
werkt vaak langs ander beleid heen, is vaak innerlijk 
tegenstrijdig, niet doelgericht. Bovendien weet een 
ieder dat een niet doelmatig bestuur extra geld kost. 
Bij een doelmatiger werkende overheid ligt een belang
rijke sleutel tot een meer verantwoord beheer van de 
gemeenschapsgelden. 

Het opheffen van coördinatiegebreken is derhalve een 
belangrijke bijdrage tot de bestuurlijke vernieuwing. 
Dat houdt in het invoeren van samenwerkingsverbanden 
op en tussen alle bestuursniveaus. 
Naast coördinatie van de overheidsorganisatie dient te 
worden genoemd: de coördinatie van de besluitvorming 
en van de wetgeving als kader daarvan. 
Dat betekent coördinatie in procedurele zin. Deze 
laatste kan ook complementair bestuur genoemd worden, 
zowel. in horizontale zin (tussen de departementen) als 
in vertikale zin (tussen de drie bestuurslagen) • 
Eigenlijk belangrijker dan de vraag op welke wijze de 
overheidsorganisatie is georganiseerd, is de vraag hoe 
komen de besluiten van deze organisatie tot stand en 

1) Daarmee nemen we afstand van het veelgehoorde streven 
om zoveel mogelijk decentralisatie ten koste van cen
tralisatie te bevorderen, waarbij decentralisatie een 
doel op zichzelf wordt. Beide zijn middelen ter be
reiking van het uitgestippelde beleid. Centralisatie 
is thans binnen de ruimtelijke ordening hard nodig. 
Als de overheid het verstedelijkingsproces autonoom 
zijn gang zou laten gaan, dan zou het hele Groene 
Hart van Holland geleidelijk aan volgebouwd worden. 
Nu tracht de overheid de inwaartse druk van deze ste
delijke ontwikkelingen naar buiten af te leiden via 
groeikernen. Het aanwijzen door het rijk van groei
kernen heeft naast ruimtelijke tevens sociale, eco
nomische en culturele consequenties. Vandaar de be
hoefte aan inteqraal beleid. 
Ook ons tweede voorbeeid duidt op de noodzaak om binnen 
de ruimtel1jke ordening mêêr te centraliseren dan 
thans het geval is. Belangrijke beslissingen over het 
gebruik van de grond kunnen alleen op rijksniveau ge
nomen worden. We noemen het aanleggen van spaarbekkens 
voor huishoudelijk en industrieel gebruik, electrici
teitscentrales enz. Zijn gemeenten het met deze 
aanwijzingen niet eens, dan geeft de Wet Ruimtelijke 
Ordening hen thans genoeg mogelijkheden om rijksbe
slissingen lang op te houden, met alle mogelijke ne
gatieve gevolgen voor de totale bevolking vandien. 
Hier tot slot: coördinati'e van wetgeving gericht «>r com
plementair bestuur kan leiden: a) tot decentralisa~ie 
van rijkstaken aan de provincies en b) tot uitbouw van 
de provinciale bevoegdheden zodanig dat de gemeente 
haar bevoegdheden grotendeels kan behouden. 155 
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waar zijn deze besluiten op gericht. 2) 

We zullen nog zien dat het kabinet (o.m. Binnen
landse Zaken) met name oog heeft voor de organisa
torische coördinatie en te weinig let op de proce
durele, besluitvormende coördinatie. 
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en proble
men is er naast de coördinatie van het overheidsbe
leid een reorganisatie van het bestuur in zijn tota
liteit nodig. Daarvan is die op regionaal niveau 
(zie hoofdstuk III) een belangrijk, maar niet het 
enige onderdeel. 

Binnenlandse Zaken speelt in verband met de taakver
deling tussen de departementen een rol bij de coör
dinatie op rijksniveau ( als gevolg van kabinetsbe
sluiten). Voor complementair bestuur heeft dit 
departement nog onvoldoende aandacht. 

Binnen het kader van de ruimtelijke ordening is men 
het verst met ideeën en methoden om het complementair 
bestuur vorm te geven. 
Het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening speelt daarbij een niet onbelangrijke rol. 

2. Gevoerd beleid 

In de regeringsverklaring van 1973 staat niets over 
de coördinatie van het overheidsbeleid vermeld. In de 
begroting 1974 wordt melding gemaakt van de verant
woordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken 
voor de coördinatie van het beleid inzake de overheid~ 
organisatie. Daarbij is de staatssecretaris belast 
met de bevordering van de doelmatige organisatie en 
de efficiency van de rijksdienst. In de volgende be
groting wordt daaraan toegevoegd: de coördinatie van 
het rijksbeleid. Tevens wordt gezegd dat de coördi
nerende functie van de bewindslieden is geïntensi
veerd. 

Het overzicht van de coördinatie van de overheidsor
ganisatie en het -beleid ziet er dan als volgt uit: 
De interdepartementale taakverdeling (dus de coördi
natie van de overheidsorganisatie) maakt deel uit van 
de coördinatie van het rijksbeleid. Het toezicht op 
het functioneren daarvan ligt bij: 

2) Welke departementale indeling men ook kiest, zolang 
door de overheid te behartigen belangen maar niet sa
menvallen, geeft het eigenlijk niet welk departement 
het regelt. 
Het probleem zit hem niet in de rangschikking, maar in 
de verstrengeling van belangen, de coördinatie van be
langen. Hiervoor is integraal bestuur nodig, samenwer
king tussen de departementen. \ie J:ornen bij de bespre
king van het facet- en sectorbeléiè hierop terug. 
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- de minister-president (met name als het gaat om het 
beslechten van competentiegeschilleni 

- de Raad voor de Rijksdienst (RRD) (doelmatigheids
bevordering, organisatie en automatisering) 

- àc minister van Binnenlandse Zaken, coördinRrend 

minister. 

Daarbij is de minister van Binnenlandse Zaken belast 
met de organisatie en efficiency in de rijksdienst, 
waaronder begrepen de interdepartementale taakverde
ling en coördinatie (belangrijkste ambtelijke orgaan: 
directie Overheidsorganisatie en -automatisering; de 
minister is coördinerend minister voor de RRD) . 
De minister van Financiën ~s in het bijzonder belast 
met de controle op onderzoek naar de vraag betreffende 
de noodzaak van het aanwenden van overheidsgelden en 
vervolgens de doelmatige besteding daarvan. Hem staat 
daartoe onder meer ter beschikking de interdepartemen
tale commissie voor de ontwikkeling van beleidsanalyse 
(COBA). 

In 1975 nam het kabinet mede op grond van de nota "De 
organisatie van het openbaar bestuur" van de toen nog 
Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid twee zeer belangrijke beslis.singen. 
In de eerste plaats werd verbetering gebracht in de 
regelingen betreffende de werkwijze van de ministerraad 
en de onderraden van de ministerraad. Besloten werd om 
voortaan meer onderwerpen onder te brengen onder "Aan
gelegenheden betreffende.het algemene regeringsbeleid", 
zoals bedoeld in artikel 4 van het reglement van orde 
voor de ministerraad. Daarmee wordt een grotere eenheid 
van het regeringsbeleid beoogd. 
De vermelde onderwerpen zijn thans: 

a) nota's àan het parlement 

b) adviesaanvragen aan de Sociaal-Economische 
Raad over belangrijke maatregeien op sociaal 
of economisch gebied 

c) ontwerpen van wet die, nadat zij de raad zijn gepas
seerd, nog belangrijke wijzigingen hebben ondergaan, 
bijv. als gevolg van het advies van de Raad van State 

d) het onderhands toezenden van ontwerpen van wettelijke 
maatregelen aan de Raad van State, voordat zij de 
raad zijn gepasseerd 

e) het bekendheid geven aan beleidsvoornemens en beleids
voorstellen die van invloed kunnen zijn op de positie 
van het kabinet, of belangrijke financiële consequen
ties kunnen hebben 

f) de instelling van geheel of ten dele niet-ambtelijke 
commissies, waarvan redelijkerwijze kan worden ver
moed dat de beraadslagingen tot conclusies zullen 
leiden met belangrijke politieke of financiële conse
quenties 

g) beleidsvoornemens die het beleid van andere ministers 
kunnen raken en waarover het op andere wijze bereiken 
van overeenstemming niet mogelijk is gebleken. 
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Openbaar bestt111r, openbaar vervoer en mimtelijke ordening 

Het kabinet heeft het bovenstaande als volgt nader uitge
gewerkt. 
De coördinerend bewindsman van een onderraad is ervoor 
verantwoordelijk dat aangelegenheden waarover op minis
terieel niveau overeenstemmjng moet worden bereikt, be
hoorlijk ambtelijk voorbereid in de onderraad aan de orde 
komeP. · 
Daartoe staat hem met name een interdepartementale 
coördinatiecommissie ten dienste. 
Naast hetgeen de departementen zelf inbrengen, kan de 
coördinerend bewindsman eigener beweging onderwerpen 
aan de orde stellen die naar zijn oordeel coördinatie 
behoeven. De coördinerend bewindsman brengt het resul
taat van de ambtelijke coördinatie ter kennis van de 
onderraad. Verder reikt zijn coördinerende 
verantwoordelijkheid niet. Deze wordt vervolgens overge
nomen door de onderraad en de ministerraad. Het kabinet 
heeft uit deze voorstellen de conclusie getrokken,dat 
wanneer de coördinatie op een bepaald beleidsterrein 
door het parlement niet bevredigend wordt geacht, dit 
primair de betreffende minister van dat bepaalde beleids
terrein aangaat. Is dit laatste niet het geval,dan regar
deert dit de ministers met een uitsluitend of overwegend 
coördinerende verantwoordelijkheid, namelijk de minister
president of de ministers zonder portefeuille. 

Het tweede belangrijke besluit heeft betrekking op 
de volgende kabinetsformatie. Het kabinet stelde de 
Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverde
ling en Coördinatie in (MITAco·~ . Deze commissie heeft 
tot taak knelpunten in de interdepartementale taakver
deling ~n coördinatie te inventariseren en daarover 
rapport uit te brengen. In deze commissie hebben zit
ting de minister-president, die voorzitter is, de vice
minister-president, de ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken. Bedoelde inventarisatie geschiedt met medewerking 
van de Directie Overheidsorganisatie en Automatisering. 
Het overleg over deze zaken in de MITACO wordt voorts 
ambtelijk voorbereid door de Adviescommissie Doelmatig
heidsbevordering Rijksdienst (ADR) . 

Voor wat betreft het wetenschappelijk onderzoek is de 
universiteit van Amsterdam gevraagd begin 1978 te rap
porteren over de bestaande horizontale coördinatie
structuren voor de interdepartementale beleidsvorming. 

Het kabinet vindt (begroting 1974) dat een effectieve 
coördinatie op de diverse beleidsterreinen niet bereikt 
kan worden zonder die van de lagere overheden daarin te 

. betrekken. 
Daarom dient het accent terzake tussen de diverse over
heden op samenwerking te liggen. 
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Openbaar best1111r, openbaar vervoer en mimtelijke ordening 

Eind 19/4 nam het kabinet een beslissing over de samen
stelling van de Bestuurlijke Overlegcommissie voor 
Overheidsautomatisering (BOCO) . Deze commissie staat 
onder leiding van de staatssecretarisvan Binnen!. Zaken. 
In de commissie hebben zitting vertegenwoordigers van 
de volgende departementen: Binnenlandse Zaken, Onder
wijs en Wetenschappen, Sociale Zaken, Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening. 

Namens de provincies en de gemeenten nemen eveneens 
vertegenwoordigers aan het overleg deel. De doelstel
ling van de commissie luidt: "Het scheppen van moge
lijkheden om de informatievoorziening bij de versphil
lende organen van de centrale overheid, met name de 
departementen, en van de lagere overheden op elkaar 
af te stemmen en waar zulks gewenst en mogelijk is, 
te integreren". 

In de begroting 1976 wordt voor het eerst gesproken 
over een nieuwe vorm van samenwerking tussen de diverse 
bestuurslagen die kan worden gedefinieerd als 
complementair bestuur. 
Voor de regering is dit een vorm van gedecentraliseerd 
bestuur waarin rijk, provincie en gemeente gèzamenlijk 
bepaalde bestuurstaken voorbereiden en deze vervol
gens uitvoeren, en waarin de verschillende bestuurs
lagen op basis van een gemeenschappelijke beleidsvisie 
elkaars taakuitoefening aanvullen. Savendien wordt com
plementair bestuur gezien als een reactie op het hiër
archisch bestuurshandelen. 

oeze werkgroep krijgt tot taak de diverse vormen 
van complementair bestuur te bestuderen. 

Zoals we reeds stelden wordt binnen de ruimtelijke 
ordening de meeste aandacht besteed aan complementair 
bestuur, als een bijzondere vorm van coördinatie van 
het overheidsbeleid. 
Hiertoe moge het volgende voorbeeld dienen: 
Binnen de ruimtelijke ordening wordt een onderscheid 
gemaakt tussen structuurschetsen en structuurschema's. 
Dit onderscheid berust op een indeling van de overheids
activiteiten in facetten en sectoren. Bij facetten gaat 
het om een integratie van alle overheidsactiviteiten 
vanuit één gezichtspunt, hier het ruimtelijke. 
De bekendste indeling van de totale overheidsactivi
teiten is die in een ruimtelijk, sociaal-economisch en 
sociaal-cultureel facet. 3) 

De onderscheiding in facetten en sectoren is voor het 
eerst neergelegd in het Rapport van de Commissie 
Voorbereiding Onderzoek Toekomstige Maatschappij
structuur , de zogeheten Commissie De Wolff, 
Den Haag 1971. 
Naast deze drie facetten noemt de Cie verder nog 
de internationale verhoudingen, wetenschap en techno
logie. 
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Openbaar bestuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

Bij sectoren gaat het meestentijds om overheids
activiteiten die met een departement samenvallen 
(bijvoorbeeld de sector landbouw). In êên facet 
dienen dus verschillende sectoren betrokken te 
worden. Dit kan door het volgende voorbeeld worden 
verduidelijkt. 

landbouw 
onderwijs 

ruimteli'k 
beleid 

defensie 

cirkels = facetten van overheidsbeleid 

segmenten = sectoren van overheidsbeleid 4) 

4) Als gedeeltelijk voorbeeld overgenomen uit: 

"Nieuwe juridisch bestuurlijke ontwikkelingen in 
de ruimtelijke ordening" door Mr. W. Brussaart en 
J. Rothuizen: geschriften van de Vereniging van 
Administratief Recht LXXVIII, 1976, blz. 26. 
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Openbaar bestr111r, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

Structuurschetsen nu hebben betrekking op de algemene 
ruimtelijke ontwikkelingen en zijn daarom instrumen
ten ter realisering van het facetbeleid. 
De regering heeft in het eerste deel van de Derde Nota 
Ruimteliike Ordening, de Oriënterinqsnota, 
gekozen voor een indeling in twee structuur-
schetsen, 
De eerst~ i& a~ structuurschets voor de verstedelijking 
(gepubliceerd bij de Verstedelijkingsnota en te zien als 
het beleidsvoornemen van de regering) en de tweede is 
die voorde landelijke gebieden. 
Deze laatste is zojuist verschenen. 
Een structuurschets schept het kader waarbinnen struc
tuurschema's als instrumenten van sectorplanning voor 
nadere uitwerking zorgdragen. 

Structuurschema's zijn plannen die de ruimtelijke gevol
gen van sectorbeleid aangeven. Gepubliceerd zijn inmid
dels onder meer de structuurschema's Drink- en Industriewater
voorziening, Electriciteitsvoorziening en Vaarwegen. 

.Tot slot is nog van belang te melden dat de rege-
ring een Werkcommissie Vertikale Coördinatie Ruimtelijk 
Beleid heeft ingesteld, waarbij het de coördinatie be
treft tussen de drie bestuurslagen . 
Deze werkgroep staat in nauwe relatie met de Rijksplano
logische Commissie, die met name tot taak heeft op 
rijksniveau de regering ambtelijk te adviseren. 
De Werkcommissie bestaat verder uit vertegenwoordigers 
van het Interprovinciaal Overleg Ruimtelijke Ordening en 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Haar opdracht 
is te onderzoeken welke moegelijkheden er zijn om tot 
een betere onderlinge afstemming te komen van het ruim
telijk beleid op de diverse bestuursniveaus. Bijzondere 
aandacht zal geschonken moeten ~/orden aan de relatie' 
tussen structuurschema's en streekplannen. In de toekomst 
bestaat de mogelijkheid dat de Cie een ruimere taak
opdracht krijgt. 5) 

3. Kanttekeningen bij het gevoerde beleid 

Alvorens op degenomen maatregelen van het kabinet be
treffende een betere interdepartementale indeling in te 
gaan willen we opnieuw een praktisch voorbeeld geven om 
aan te duiden waar het om gaat. 
Samenwerking is nodig om het beleid te kunnen integre
ren en coördineren, daarbij gaat het ook om terugkoppe
ling. 
Als het kabinet om budgettaire redenen besluit tot een 
verlaging van het voorzieningenniveau van het streekver
voer (zie daarover uitvoerig hoofdstuk V), dan heeft 
deze maatregel na verloop van tijd een vergroting van 
de eigen auto-mobiliteit tot gevolg, hetgeen echter in 
strijd is met een centrale doelstelling van het ruim
telijk beleid. 

5) zie de Oriënteringsnota, deel Ie, blz.28 
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De vraag is nu of de financiële en sociale voordelen op korte 
termijn van de genomen maatregel groter zijn dan de 
financiële nadelen op langere termijn tengevolge 
van de vergroting van de eigen auto-mobiliteit. 

kosten-batenanalyse Dit probleem zou met behulp van de kosten-batenanalyse 
zoals ontwikkeld door de Commissie Beleidsanalyse 

gedeelde 
verantwoordelijk
heid 

(COBA) geanalyseerd moeten worden, alvorens de kabinets
maatregel wordt genomen. Maar gebeurt dat ook? Wordt 
dat in de betreffende onderraad van de ministerraad 
aan de orde gesteld? Dat is ook een kwestie van coör
dineren. Met dit voorbeeld willen we laten zien het
geen we reeds eerder stelden: er treedt meer en meer 
schaalvergroting van problemen op, wat inhoudt dat de 
door de departementen afzonderlijk te behartigen belan
gen steeds ~eer in elkaar grijpen. Steeds minder vaak 
draagt één minister op één bepaald beleidsterrein de 
verantwoordelijkheid. Het wordt steeds meer gedeelde 
verantwoordelijkheid, hetgeen het voeren van een inte
graal, gecoördineerd beleid nodig maakt. 
De gegeven voorbeelden over het facet- en sectorbeleid 
binnen de ruimtelijke ordening dienenhet algemene uit
gangspunt van het totale overheidsbeleid te worden. 
We komen hierop nader terugc 

a. f~~EQ~~èi~~-~E-E~j~ê~~Y~è~ 

We zagen dat het kabinet in de tweede helft van z~Jn 
periode een aantal coördinatiebevorderende maatregelen 
genomen heeft.De besluitvorming rond de MITACO is een 
stap in de goede richting, alhoewel het de vraag is, 
of gelet op eerdere ervaringen terzake, de onderzoék
resultaten nog v66r de volgende kabinetsformatie bekend 
zullen zijn. 6) 

6) Het blijft overigens verder de vraag of een advies over 
de meest wenselijke interdepartementale taakverdeling, 
hoe logisch en consistent wellicht van inhoud,ooit op
gevolgd zal worden.Ook de laatste kabinetsformatie 
heeft weer laten zien dat louter om partijpolitieke re
denen departementen worden ver- of heringedeeld, zonder 
dat men zich afvraagt of hiermee de slagvaardigheid en 
coördinatie van het beleid niet in ernstige mate worden 
aangetast.Ook hierover zouden bij de volgende kabinets
formatie juistere beslissingen genomen moeten worden, 
meer rekening houdend met de op gang komende en door 
ons gesignaleerde sector- en facetplanning; dit houdt 
ons inziens vooral in het aanbrengen van interdeparte
mentale dwarsverbindingen van organisatorisch en proce
dureel karakter zoals dit bij de ruimtelijke planning 
plaatsvindt. 
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Openbaar bes11111r, openbaar vervoer en r11imte/ijke ordening 

We zagen verder dat de minister en staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken in 1973 werden belast met de coördi
natie van het overheidsbeleid (met nadruk op de organi
satievormen). Belangrijke politieke besluitvorming heb
ben ze ons inziens echter niet kunnen afdwingen; ze 
verloren zelfs terrein, gelet op de kabinetsbesluiten 
betreffende de onderraden. 
De premier komt daaruit als de belangrijkste coördine
rende minister naar voren en niet de minister van Bin
nenlandse Zaken, laat staan zijn staatssecretaris. 
De vraag is of het kabinet dit laatste in 1973 ook wilde: 
de belangrijkste verantwoordelijkheid immers voor de 
coördinatie werd toen niet op ministersniveau gelegd, 
maar "slechts" op dat van een staatssecretaris. De be
langrijkste impulsen voor een meer gec.oördineerd beleid 
komen dan ook niet vanuit Binnenlandse Zaken maar vanuit 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,waar men mede 
kan bogen op "denktanks" zoals de Rijks Planologische 
Dienst en de RARO (Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening) . 

De positie van de premier wordt door drie bèlangrijke 
factoren versterkt. Schaalvergroting van problemen ver
eist naar we zagen bemoeienis van steeds meer departe
menten, wat een steeds groter wordende gezamenlijke 
ministersverantwoordelijkheid tot gevolg heeft, waar
door stèeds meer onderraden die alle onder leiding van de 
premier staan bij de zaken betrokken raken. Ook een 
niet duidelijke taakafbakening tussen de departementen 
- waardoor eerder competentiekwesties aan de orde ko
men - heeft met betrekking tot de coördinatie in feite 
dezelfde gevolgen. 7) 
Ook het kabinetsbesluit om méér onderwerpen onder de 

'noemer van het algemene regeringsbeleid te brengen ver
sterkt in feite de positie van de premier. 

)afbakening 
!beleidsterreinen 
I 

Het feit dat een premier vanuit eigen achtergrond een 
open oog heeft voor coördinatie (problemen) , is natuur
lijk voor de bevordering van de coördinatie en eenheid 
van het overheidsbeleid ook van essentiële betekenis. 
Maar er dient meer te gebeuren dan waartoe het kabinet 
tot nu.toe heeft besloten. Diverse beleidsterreinen 
ZlJn namelijk nog steeds niet duidelijk afgebakend, ook 
niet in relatie tot de provincies en de gemeenten . 

7) Het zal duidelijk zijn dat bij een twee-partijenstelsel 
een overheersende positie van de premier in het verleng
de van dat partij-systeem ligt, in ieder geval er niet 
mee in strijd is. In een veel-partijen-systeem zoals 
bij ons, waar meerdere partijen in een kabinet zijn ver
tegenwoordigd, zal een zelfde situatie op moeilijkheden 
kunnen stuiten als het gaat om het bewaren van het 
machtsevenwicht tussen deze partijen. 
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Opellbaar bestuur, openbaar vervoe,. en ruimtelijke ordening 

De RARO zegt hierover onder meer dat het in structuur
schetsen en structuurschema's opgenomen ruimtelijk rijks
beleid ook gevolgen heeft voor het economische en het 
sociaal-culturele facetbeleid. De realiseringsmogelijk-
heden van het ruimtelijk beleid zijn daardoor mede af
hankelijk van het beleid van beide andere facetten. De 
beheersing van sociaal-ruimtelijke processen d.m.v. pla- parl 
nologisch-juridische instrumenten kan alleen dan voldoendeinvl 
effectief zijn, als de beheersing van die processen van-
uit het economische facet en vanuit het sociaal-culturele 
facet ook goed is geregeld. Derhalve constateert de Raad 
dat op nationaal niveau de verschillende soorten facet
beleid onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. 
Een van de oorzaken hiervan is ongetwijfeld gelegen in 
de relatieve voorsprong in de ontwikkeling van besluit
vormingskaders (planfiguren en dergelijke) en besluit
vormingsprocedures (inspraak-, bezwaren- en beroeps
procedures) t.a.v. het facet ruimtelijke ordening. De 
Raad dringt aan op een integratie van de diverse soorten 
facetbeleid. Daartoe zijn wettelijke kaders nodig, waar
binnen de afstemming van de facetten op elkaar kan plaats-
vi.ndcn.. 8) 
De minister van VolkshuisvestL1.g en Ruimtelijke Orde
ning heeft vanaf 1975 in de toelichting op zijn begro
ting aangekondigd dat er een fundamentele herziening 
van de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening nodig 
is, mede in haar verhouding tot andere wettelijke rege
lingen die van invloed zijn op de ruimtelijke structuur 
en op de kwaliteit van de omgeving van de mens. 

In feite gaat het om een coördinatie van wetgeving die 
betrekking heeft op een achttal departementen. Daarbij 
gaat het onder meer om volkshui-svesting,landbouw,na
tuurbescherming, monumentenzorg, openluchtrecreatie, 
milieuhygi.ëne, drink- en industriewatervoorziening, 
energievoorziening, bedrijfsvestiging en verkeer en 
waterstaat. 
Het zou een goede zaak zijn als bij de volgende kabinets-' 
formatie hierover waterdichte afspraken wE~,gen gemaakt, 
zodat deze coördinatie van wetgeving zo snel mogelijk 
gerealiseerd kan worden. 

Een volgend belangrijk probleem binnen de coördinatie 
op rijksniveau is gelegen bij de parlementaire besluit
vorming. We zeiden het aan het begin van dit verhaal: 
vroeger kristalliseerde het beleid zich grotendeels 
uit in wetgeving.En daar had het parlement ook greep 
op omdat zij de wetgevende macht bij uitstek was (zoals 
verankerd in de grondwet). Thans voltrekt zich vêêl 
beleid buiten de wetgeving om (een goed voorbeeld is 
het subsidiebeleid) . 

8) "Advies over de planologische besluitvorming op rijks
niveau", uitgebracht door de RARO aan de minister van 
VRO op 12 juli 1976. Kan'.erstuk 13996,nrs 1-2, zitting 
1975-1976. 
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Openbaar bestuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

Alle regeringsnota's die in de Kamer worden besproken 
(en het zijn er de laatste vier jaar heel wat geweest) 
bevatten véél beleidsvoornemens, die zijn te beschouwen 
als planningsvormen voor praktisch alle beleidssectoren, 
maar geen wetsontwerpen in de normale zin zijn. Deze 
nota's zijn dus niet door de Kamer te amenderen, maar 
het parlement wilde uiteraard wel meebeslissen. Wat is 
er nu gebeurd? De nota's, liggend op het terrein van 
de ruimtelijke ordening (voorbeelden: Oriënteringsnota, 
Verstedelijkingsnota enz.) werden door de Kamer behan
deld als waren het wetsontwerpen. Het was een afspraak 
met de minister. Deze nota's ondergaan de procedure 
van de planologische kernbeslissing. Dat wil voor de 
Kamer onder meer zeggen dat de structuurschets voor de 
verstedelijking. via amenderingsmoties gewijzigd kan worden. 
In het door ons genoemde advies van de RARO over de 
planologische besluitvorming op rijksniveau wordt een 
schets gegeven van een model voor de planologische 
besluitvorming. Daarbij woràenonderscheiden hori
zontale coördinatie (eenheid ruimtelijk facetbeleid 
wordt bevorderd door structuurschetsen en structuur
schema's),vertikale coördinatie (complementair bestuur 
tussen de drie bestuurslagen) , parlementaire invloed 
en controle(o.m. planologische kernbeslissing, zie hierna) 
en inspraak en advisering (zie hierna) . 

On~at de structuurschetsen en -schema's de hoofdlijnen 
bevatten van het te voeren ruimtelijk bel.eid dienen ze 
daarom de procedure van de planologische kernbeslissing 
(pkb) te ondergaan. 
Deze procedure houdt in: 

a) overleg met lagere overheden 

b) gelegenheid voor inspraak voor een ieder 

c) advisering door niet-ambtelijke adviescolleges 

d) parlementaire invloed en controle. 9) 

Nadat de fasen a t,'m c zijn doorlopen neemt de rege
ring een beslissing. Deze beslissing dient in het par
lement aan de orde te komen, omdat de pkb gezien haar 
verbindend karakter elementen van wetgeving in mate
riële zin bevat,zoals we reeds stelden. In de pkb
procedure, die thans geldt, wordt de Tweede Kamer inge
schakeld, maar deze procedure is niet vastgelegd in wet
geving. De rechtszekerheid, ook voor de Kamer,is daar
mee niet gewaarborgd. 
Het bovenstaande geldt in wezen voor elk depärte
ment. 

Het is van groot belang dat deze zaken een wettelijke 
"regeling pkb" krijgen. 

De regeringsvoornemens, zoals deze zo Veelvuldig tot 
uitdrukking komen in allerlei nota's,schetsen en sche
ma's en vaak op planning zijn gericht, dienen een zo
danige wettelijke regeling te krijgen, dat én de re
laties tot o.m. provincies en gemeenten én de 
onderlinge samenwerking tussen de departementen én de 

9) t.a.p.blz.24 165 
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Openbaar bestuur, openbaar vervoer en r11imte/ijke ordening 

verhouding tot het parlement daarbij geregeld worden. 

De planning dient de vorm van wetgeving aan te nemen 1 
althans in wettelijk kader te worden geregeld. 
Een laatste punt in dit kader is dë advisering. Dit 
kan geschieden bij de beleidsvoorbereiding en bij de 
beleidsbepaling. 

Bij de beleidsvoorbereiding komt het nogal eens voor 
dat er onvoldoende onderlinge afstemming van de inge
geschakelde externe adviesorganen plaatsvindt. Dit vindt 
eenstieels zijn oorzaak in het feit dat er honder-
den adviesorganen zijn en anderzijds doordat er van
wege de departementen onvoldoende op de coördinatie 
wordt gelet. Bovendien is de relatie met de beleids
bepaling vaak zwak, omdat adviesorganen onvoldoende, 
te laat of in het geheel niet worden ingeschakeld c.q. 
op de hoogte gebracht van de beleidsuitgangspunten die 
door de ministers worden vastgesteld. Het gevolg daar
van kan zijn dat adviezen onvoldoende rekening· houden 
met de politieke haalbaarheid of géén alternatieve 
mogelijkheden bieden. 

lve worden in deze mening bevestigd door het op 3 maart 
j.l. vrijgegeven rapport nr.l2 
" Externe adviesorganen van de Centrale Overheid" van 
de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 
De Raad constateert dat een totaalbeeld van het stelsel 
van adviesorganen ontbreekt. Dat heeft tot gevolg: 
onoverzichtelijkheid, overlapping van werkzaam-
heden en het ontstaan van allerlei bureaucratische 
structuren van overkoepelende organen. Er zijn veel 
"slapende" adviesorganen, en veel van de werkzaamheden 
onttrekken zich aan (parlementaire) controle. De Raad 
beveelt dan ook terughoudendheid aan wat betreft het 
instellen van nieuwe organen en het ontbinden van 
onnodige adviesorganen. Bovendien, zo zegt de 
Raad,dienen bij de instelling van een orgaan exacte 
regels opgesteld te worden betreffende samenstelling, 
afbakening taakopdracht, tijdslimitering advies en 
de wijze van openbaarmaking van het advies. 
Ook maakt de W.R.R. bezwaar tegen het incidentele ver
schijnsel dat adviescolleges pas worden geraadpleegd 
als een wetsontwerp het kabinet reeds is gepasseerd 
en aan het parlement is aangeboden. Een dergelijke con
sultatie achteraf kan een bedreiging vormen voor de 
kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Adviesorganen 
moeten eerder bij de beleidsvoorbereiding betrokken 
worden. De Raad herhaalt tenslotte een al eerder ge
dane aanbeveling dat bij voorkeur door het departe
ment van Binnenlandse Zaken het door de Raad vervaar
digde overzicht van de externe adviesorganen periodiek 
wordt bijgehouden. 

Het kabinet heeft naar aanleiding van dit rapport reeds 
een aantal beslissingen genomen. 10) 

10) opgenomen bij het perscommuniqué n.a.v. de publikatie 
van rapport Nr.12 van de lv.R.R. 

166 



'f I kabinets
beslissingen 

:.q. 
iie 
ir-

:irt 

lsel 

den 
ad 
t 

g, 

'er
d 

ir
liek 

~eeds 

tie 

RARO 
Insti tuut voor 
Bouwrecht 

planning tussen 
overheden 

11) 

Openbaar bestuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

De belangrijkste daarvan zijn dat bij nieuw in te 
stellen advies- cg. overlegorganen gemotiveerd wordt 
waarom de opdracht niet aan reeds bestaande organen 
kon worden gegeven; tevens zullen permanente nieuwe 
externe adviesorganen bij de wet worden ingesteld. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal periodiek 
een overzicht van de (niet) permanente externe advies
organen publiceren. Bij de periodieke opgave voor dit 
overzicht door de andere ministers zal dan tevens 
worden nagegaan of adviesorganen voor opheffing in 
aanmerking komen. 

Daarmee volgt het kabinet in grote lijnen het advies 
van de W.R.R. Hiermee heeft het kabinet een 
stap gezet op de weg naar een optimaal gecoördineerd 
overheidsbeleid. 

De noodzaak van een optimale samenwerking tussen de 
onderscheiden bestuursorganen is, zoals we zagen, 
een gevolg van de schaalvergroting. Het instellen 
van een studiecommissie is voorshands het enige ant
woord van het kabinet (middels Binnenlandse Zaken) op de 
door de ministers zelf beleden noodzaak van een effec
tieve coördinatie van organisatie en beleid tussen rijk, 
provincies en gemeenten. Natuurlijk moet er (altijd) 
crestudeerd worden, maar ligt er al niet veel materiaal 
hierover, vervat in concrete voorstellen op tafel? 
We doelen op de rapporten van de RARO en het Instituut 
voor Bouwrecht. 11) We hebben de indruk dat daarmee 
op Binnenlandse Zaken weinig gedaan wordt. 

Ons inziens is er als het gaat om de coördinatie tus
sen rijk, provincies (nieuwe stijl) en gemeenten drin
gend behoefte aan een andere (onder meer financiële) 
onderlinge verhouding dan thans het geval is. Dit coör
dinatieprobleem vindt zijn oorzaak in het veelal ont
breken van gezamenlijke planning van de overheden en 
het naast elkaar bestaan van niet uniforme plannings
voorschriften. 

zie "Advies over de planologische besluitvorming op 
rijksniveau (noot 8)Yerder verwijzen we naar het rap
port "Coördinatie Administratieve Wetgeving Onroerend 
Goed", van de gelijknamige werkgroep van de Stichting 
Instituut voor Bouwrecht, Den Haag 1976. ,De werkgroep, 
die onder leiding stond van Prof.Mr.P.de Haan, consta
teert dat samenhang ontbreekt in de administratieve 
wetgeving inzake onroerend goed. Deze samen-
hang is echter voorwaarde voor de eenheid en doelmatig
heid van het overheidsbeleid én voor een goede rechts
bescherming van de burger, aldus de werkgroep. Het 
RARO-advies bouwt op dit rapport voort. 
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Van integraal bestuur kan dan nauwelijks sprake zijn.l2) 
Terwijl de rijksoverheid steeds meer op meerjarenplan
ning overgaat, zijn de meeste gemeenten en provincies 
zo ver nog lang niet. Daardoor kunnen belangrijke fi
nanciële investeringen onvoldoende worden "bewaakt" 
als het gaat om de exploitatie . Bovendien, wat veel 
ernstiger is, kan de behoefte aan gemeentelijke voor
zieningen voor de nabije toekomst (met de daarop ge
baseerde prioriteitenstelling) niet nauwkeurig worden 
vastgesteld. Toch stelt de rijksoverheid bij het toe
kennen van rijksçelden aan gemeentelijke projecten 
steeds meer de meerjarenplanning als voorwaarde. 
Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden de rijkssub
sidies in het kader van de aanvullende werkgelegenheid~ 
politiek en van het sociaal-culturele werk (verplichte 
opstelling welzijnsplannen) . 
Bovendien kan door het ontbreken bij de provincies en 
de gemeenten van een middellange-termijnplanning het 
rijk niet of onvoldoende beoordelen of de financierings- , 
en investeringsbehoeften van gemeenten en provincies 
passen in het algemene financieel-economische beleid 
van het rijk. 

De na te streven onderlinge verhouding dient ons in
ziens gebaseerd te zijn op meerjarenprogramma's, daarbij 
inbegrepen de financiële consequenties, waarvoor elke 
deelnemende overheid een bepaalde v~rantwoordelijkheid 
zal gaan dragen. 
Uit dat gezamenlijke meerjarenplan volgen basisge
gevens die ten grondslag liggen aan te maken bestuurs
overeenkomsten tussen de drie overheden. Deze overeen
komsten moeten garanderen dat afspraken ook worden 
nagekomen, zodat provincies en gemeenten zekerheid 
geboden wordt bij het tot uitvoering brengen van hun 
taakstellingen. 
Indien het bovenstaande voorshands niethaalbaar blijkt, 
zou begonnen kunnen worden met een op integratie ge
richte planning. 

12) In dit verband zij opgemerkt dat de directies Binnen
lands bestuur en Financiën binnenlands bestuur (beide 
deel uitmakend van het ministerie. van Binnenlandse 
Zaken) zich weliswaar bezig houden met rijkstaken in 
relatie tot provincies en gemeenten, maar helaas nog 
geen echte coördinerende rol tussen de drie bestuurs
lagen vervullen. 
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Dat betekent dat plannen die de diverse overheden al 
of niet in relatie tot elkaar opstellen, integratie 
niet in de weg staan en zo nodig op onderdelen door 
mi~del van bestuursovereenkomsten geïntegreerd kunnen 
worden. 13) We zullen dit nader uiteenzetten. 

De RARO heeft in zijn in februari j.l. gepubliceerde 
advies over de Verstedelijkingsnota, 14) uitvoerig aandacht 
geschonken aan de organisatie van de stedelijke groei. 

RARO-advies 
verstedelijkinga
nota 

De noodzaak van bestuursovereenkomsten complementair 
bestuur wordt daarin helder uiteengezet en beklemtoond. 
Complementair bestuur, aldus de Raad,veronderstelt aller
eerst dat alle betrokkenen bereid zijn gezamenlijk aan 
de voorbereiding en de uitvoering van het tot stand te 
brengen beleid mee te 'tlerken en daarbij voorbij willen 
zien aan remmende traditionele opvattingen van bestuurs
organisatie. De bestuurders van de drie bestuurslagen 
moeten inzien dat de oude driekringenleer (met name 

integraal beleid 

de gedachte daarin van de gescheidenheid) niet langer 
opgeld kan doen en dat men tot gemeenschappelijk bestuur 
moet komen. 
Op rijksniveau zal meer dan tot nu toe de idee veld 
moeten winnen dat het gaat om integraal beleid, dat 
door de verschillende beleidssectoren heen loopt en 
derhalve vraagt om een grote mate van gemeenschappe
lijk optreden door de verschillende betrokken minis
ters. 

13) Een praktijkvoorbeeld moge het bovenstaande illustre
ren. Als een bepaalde gemeente door het rijk als 
groeikern wordt aangewezen, of door de provincie in 
het nieuwe streekplan tot regionale kern, dan kan de 
betreffende gemeente een dergelijke taakstelling al
leen maar volvoeren op grond van waterdichte afspra
ken met provincie en rijk, met name op financieel ter
rein. Het Coördinatiebureau Noordelijk Deel Randstad 
heeft een dergelijke taakstelling, namelijk het be
reiken van deze bestuursovereenkomsten en verdere coör
dinatie tussen het rijk, de provincie Noord-Holland 
en een aantal betrokken geme~nten wat betreft het 
groeikernenbeleid. Het Coördinatiebureau komt tot de 
conclusie dat er een wettelijke regeling op het com
plementair bestuur moet komen, in het kader van een 
algemene inrichtingswetgeving (zoals deze al enkele 
jaren wordt bepleit door o.m. Prof. Mr. P. de Haan). 

14) Kamerstuk 13754, zitting 1976-1977, nrs. 7-8 
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Tegen de achtergrond van de hier geschetste bestuurs
mentaliteit zal de overleg- en beslissingsstructuur ge
zien moeten worden. Over het gezamenlijk te voeren beleid 
zal men het eens moeten worden, waarbij overleg ver
plicht moet zijn. Hetzelfde geldt t.a.v. de gezamen
lijke uitvoering. Bovendien zal de continuïteit van de 
uitvoering gewaarborgd moeten zijn. Tot slot is een ju
ridische vorm nodig om aan de onderlinge band inhoud te 
geven. 
De RARO constateert vervolgens dat binnen de ruimtelijke 
ordening complementair bestuur gestalte aan het krijgen 
is (voorbeelden: het groeikernenbeleid, de stuurgroepen 
voor diverse delen van de Randstad), maar betreurt dat 
de regering in de Verstedelijkingsnota de idee van de 
bestuursovereenkomsten weer verlaten heeft; voor het tot 
stand komen van werkelijk complementair bestuur zal aan 
een algemeen wettelijke regeling van de bestuursover
eenkomst niet te ontkomen zijn. Een dergelijke regeling 
is op alle, en niet alleen ruimtelijke, beleidsterreinen 
van belang. 

Concluderend menen we te mogen stellen dat weliswaar 
tijdens deze kabinetsperiode aanzetten tot een meer 
gecoördineerd en planmatig overheidshandelen zijn ge
daan, maar dat deze nog onvoldoende zijn. 
De politieke wil daartoe ontbreekt kennelijk nog te
veel; gunstige uitzonderingen zijn te vinden op het 
terrein van de ruimtelijke ordening. 
Toch zal met name de financieel-economische situatie 
van ons land het volgende kabinet dwingen tot een meer 
efficiënte en derhalve kostenbewuste opzet van de over
heidsorganisatie en het daaruit voortvloeiende over
heidsbeleid. Daarbij zal voorrang verleend moeten worden 
aan een wettelijke regeling van het complementair be
stuur. 
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111. BESTUURLIJKE REORGANISATIE 

1. Knelpunten 

Permanente 
Program 
Advies 
Comm~ssie 

schaal
vergroting 

poli tieke op
lossingen on
voldoende 

Het is hier niet de plaats uitvoerig op de knelpunten 
van de bestuurlijke reorganisatie in te gaan; 
er is veel (recente) literatuur over, ook van de 
christen-democratische partijen. 
Het eind 1976 vastgestelde CDA-
verkiezingsprogram laat over de noodzaak van bestuur
lijke reorganisatie geen twijfels bestaan. De in dat 
program uiteraard summier ontwikkelde beleidslijnen 
terzake zijn uitvoeriger terug te vinden in het in 
1975 verschenen eerste advies van de Permanente 
Program Advies Commissie. Bij het weergeven van enkele 
knelpunten conformeren we ons aan dat advies. 

Ook lokaal en reginaai ~ we duidelijk schaalvergroting 
van problemen plaatsvinden. Het bestuurlijke antwoord 
daarop in de vorm van politieke oplossingen wordt 
onvoldoende gegeven, omdat in de regio veelal een krach
tig bestuur ontbreekt. De provincies zijn ten aan-
zien van de gemeenten te controlerend en zijn boven
dien veelal te groot om tot een krachtig regionaai 
bestuur te kunnen komen. De gemeenschappelijke regelin
gen, waarvan sommige hebben geleid tot het ontstaan van 
pregewesten, een vierde bestuurslaag derhalve, zijn mees
tentijds ondoorzichtig , deswege nauwelijks bestuur
lijk te controleren en derhalve ondemocra,tisch van 
structuur. Bovendien hebben deze pregewesten nauwe
lijks of onvoldoende bevoegdheden. Het laatste geldt 
overigens ook grotendeels voor de huidige provincies. 
Dit gebrek aan op democratische besluitvorming ge
baseerde politieke sturing van de samenleving op 
het regionale niveau wreekt zich op veel terreinen van 
overheidszorg. Bovendien is er een grote afhankelijk
heid van het rijk ontstaan. Hier treedt heel duidelijk 
naar voren de spanning tussen het voor de burger uni
formeren van het voorzieningenniveau (op zich van harte 
toe te juichen) en de aantasting van het eigen be
voegdheden- en beslissingsgebied van provincies en 
gemeenten. 

oorspronke
lijk 
wetsontwerp 
ingetrokken 

2. Gevoerd beleid 

structuur
schets 

In de tweede begroting van dit kabinet (september 
1974) wordt aangekondigd dat het bij de Tweede Kamer 
ingediende wetsontwerp op de gewesten, gelet op de 
grote kritiek vanuit die Kamer, zal worden ingetrokken. 
In een nieuw ontwerp dat begin 1974 bij de Kamer zal 
worden ingediend, zal de instelling van een gewest 
door middel van een koninklijk besluit geschieden. 
Ook de structuurschets (de indelingskaart met daarop 
+ 45 gewesten) zal alsdan worden gepubliceerd. In 
een gesprek,midden 1974,met de vaste commissie voor 

171 



minimum
takenpakket 

verlengd lo
kaal bestuur 

decentrali
satie 

structuur
schets 
gepubliceerd 

gelijktijdige 
invoering 

concept
ontwerp 
gepubliceerd 

24 provincies 

Openbaar bestuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

Binnenlandse Zaken excuseert de minister zich voor het 
nog steeds niet ingediende wetsontwerp met het motief 
dat er 
- nog verschil van mening bestaat over de taken en 

bevoegdheden, en 
verschil is met zijn ambtgenoot van Financiën die, in 
plaats van door middel van bijdragen door het rijk, 
de gewestkosten wil laten betalen door de deel
nemende gemeenten. 

Hij wil de indiening hierop niet laten wachten; de 
invoering van een minimumtakenpakket kan later wel bij 
algemene maatregel van bestuur plaatsvinden. De nieuwe 
gewesten zullen geen vierde bestuurslaag vormen maar 
zijn verlengd lokaal bestuur. 

In de begroting 1975 kan de minister nog niet meedelen 
dat het wetsontwerp en de structuurschets zijn gepu
bliceerd. Wel wordt expliciet vermeld dat in het kader 
van met name de spreiding van (macht en) zeggenschap 
gestreefd dient te worden onder meer naar decentrali
satie bij het lokale en regionale bestuur, zodat dit 
bestuur zelf in staat is zijn gedecentraliseerde en 
nog te decentraliseren taken naar behoren te ver
richten. In bepaalde gebieden is spoedige invoering 
van gewesten urgent. 
Eind 1974 wordt de structuurschets gepubliceerd, met 
daarin een voorgestelde indeling in 44 gewesten. Deze 
schets is duidelijk een uitvloeisel van de denkwijze 
die nog ten grondslag lag aan het ontwerp-BeerninkjVan 
Veen, namelijk dat het regionaal bestuur een verleng
stuk van de gemeenten is en zich onder het provinciale 
niveau bevindt. 
Vlak voordat het concept-ontwerp Reorganisatie binnen
lands bestuur gepubliceerd wordt, deelt de minister in 
juni aan parlementsleden mee dat gelijktijdige invoe
ring van gewesten in het gehele land gewenst is. Be
treffende de mogelijkheden van herverkaveling van rijks
taken (decentralisatie) zijn 52 bijzondere wetten 
daarop onderzocht. Slechts bij 12 bleek die mogelijkheid 
aanwezig. Verder zijn er met name bij de ministeries 
van Onderwijs, CRM en Volksgezondheid mogelijkheden tot 
decentralisatie. "Met de betrokken ambtgenoten is over
leg gaande in een coöperatieve sfeer", aldus de mi
nister. 
Het decentralisatieonderzoek duurt voort, zo vervolgt 
de minister, maar de oogst zal niet groot zijn. Wel
licht zal aan deze problematiek een apart memorandum 
gewijd worden. 

In het in juli 1975 gepubliceerde concept-ontwerp 
heeft de minister, gezien voorgaande voorstellen en 
ui tspraken, belangrijke beleidsombuigingen vastgelegd .1) 
Het (verlengd) lokaal bestuur is niet langer het 
scharnierpunt voor de bestuurlijke reorganisatie, maar 
de provincies. Deze zullen van 11 naar uiteindelijk 
24 worden ui tgebreid. Daarmee wE;!ri.i de idèe 'V.an de 

1) bij deze beleidsombuigingen speelt het standpunt 

172 

van de méérderheid van de Tweede Kamer en dat van 
de Voorlopige Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid een grote rol, evenals het rapport van de 
ccmnissie Fibbe, zoals gepubliceerd in de Magistratuur van 1974. 
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vierde bestuurslaag voorgoed verlatep. Verder wordt 
voorgesteld in de Gemeentewet expliciet melding te 
maken van een aantal taken die niet tot de be
voegdheid van de gemeentebesturen behoren (de zgn. 
negatieve lijst). Tot die taken behoren onder meer 
aanleg en beheer van bovenwijkse voorzieningen, door
gaande wegen, grote bedrijfsterreinen, regionale re
creatievoorzieningen, de zorg voor het openbaar ver
voer en de brandweer. Tevens zal voortaan de bouwver
ordening door de provincie worden vastgesteld. 

Elk gebied met een min of meer duidelijke samenhang op 
sociaal, economisch. en cultureel gebied vormt een 
provincie-nieuwe-stijl. In het memorandum bij het 
concept-ontwerp spreekt de minister zich uitdrukkelijk 
uit voor een terugbuiging van de invloed van de rijks
overheid: "Het zal duidelijk zijn dat wij er met ernst 
naar willen streven de centralisatie een halt toe te 
roepen en de voorwaarden te scheppen tot verdere decen
tralisatie". De minister vindt dat bij de keuze 
voor de provincie-nieuwe-stijl de decentralisatie 
van al dan niet wettelijke rijkstaken en -bevoegdheden 
de beste kansen krijgt. Daartoe is alleen een provin
cie van voldoende omvang en zwaarte in staat, gelet 
tevens op de daarbij vereiste sterke financiële 
positie. Vandaar de keuze voor 24 eenheden. 

In de begroting 1976 wordt vermeld dat voorjaar 1976 
het definitieve wetsontwerp Reorganisatie binnenlands 
bestuur zal worden ingediend. De bestuurlijke reorga
nisatie zal een ingrijpende gemeentelijke herindeling 
met zich meebrengen. Daartoe is mede nodig een vereen
voudiging en versnelling van de wettelijke procedures, 
zoals neergelegd in de Gemeentewet. De wijzigings
voorstellen uit de jaren zestig terzake zullen weer 
ter hand worden genomen. Hetzelfde geldt ten aanzien 
van o.a. de democratisering van de Wet gemeenschappe
lijke regelingen. 

Voorjaar 1976 zegt de minister dat hij de indiening van 
de benodigde wetsontwerpen als volgt ziet: 
- het definitieve wetsontwerp zal géén analyse in

houden van de aan elk van de bestuurseenheden (be
stuursniveaus) toe te kennen taken; dit zal wel in 

de memorie van toelichting gebeuren; 
overwogen wordt de nieuwe provinciale indeling in 
een aparte wet onder te brengen zodat voorkomen wordt 
dat anders de discussie over het taken- en bevoegd
hedenpakket vertroebeld wordt; 
de wet bestuurlijke reorganisatie, de overgangswet en 
de nieuwe financiële verhoudingswet vertonen een 
nauwe samenhang en zullen ongeveer gelijktijdig tot 
stand dienen te komen. 

Direct na nieuwjaar 1977 tenslotte biedt de minister 
de Tweede Kamer twee wetsontwerpen aan: het wetsontwerp 
Reorganisatie binnenlands bestuur en het wetsontwerp tot 
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Herziening van de provinciale indeling. Niet ingediend 
wordt het wetsontwerp dat de financiële verhoudingsrege
lingen tussen het rijk en de lagere overheden moet 
aanpassen. 

Het uitgangspunt van het concept-wetsontwerp is volledig 
gehandhaafd wat betreft het voorkomen van de vierde be
stuurslaag en het aantal provincies van 24. Als gevolg 
van de inspraakprocedure zijn op onderdelen belangrijke 
veranderingen aangebracht, met name ten gevolge van 
bijdragen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Als belangrijkste veranderingen moeten worden genoemd: 
- aanwezigheid van een realistischer plan om te komen 

tot decentralisatie van bestaande rijkstaken en ver
hindering van 'sluipende centralisatie' bij nieuwe 
rijkstaken; 

- minder taken worden overgebracht van de gemeenten 
naar de provincies (bevoegdheid tot vaststelling van 
de bouwverordening blijft bij de gemeenten); 

- de bevoegdheid tot vaststellen van structuur- en be
stemmingsplannen blijft in beginsel bij de gemeenten 
berusten; 

- de zeer ongelukkige zogenaamde 'negatieve lijsten' 
(opsomming van activiteiten waarvan de lagere be
stuursorganen zich moeten onthouden) zijn voor wat 
betreft het provinciaal bestuur vervallen en voor 
wat het gemeentebestuur betreft drastisch ingekort; 

- de financiële consequenties van de reorganisatie
operatie worden globaal aangegeven en worden bij vol
ledige verwezenlijking geschat in de orde van grootte 
van f 400 miljoen per jaar. 

De regering zegt met" deze voorstellen onder meer na te 
streven dat die taken die door de gemeenten niet of 
niet meer kunnen worden behartigd door de provincies
nieuwe-stijl worden opgevangen; bovendien zullen de 
provincies macht van de rijksoverheid moeten overnemen 
(decentralisatie) en moeten zorgen voor regionale 
coördinatie en ontwikkelingsplanning. 

Over de mogelijkheden tot decentralisatie van rijks
taken (waaronder begrepen het voorkomen van 
centralisatie bij nieuwe wetsontwerpen) zal de Tweede 
Kamer periodiek worden geïnformeerd op grond van per
manent onderzoek. De regering is van plan op deze 
manier de gezindheid tot decentralisatie levend te 
houden en op geleidelijke doch effectieve wijze tot 
overdracht van taken door het rijk aan de provincies 
te komen. 
In dit verband hecht de regering ook grote waarde aan 
het verder tot ontwikkeling brengen van het zogenaamde 
'complementair bestuur'. 

Alhoewel het desbetreffende wetsontwerp nog niet is 
ingediend, wil de regering geen financiële afhanke
lijkheidsrelaties leggen tussen de gemeenten en de 
provincies-nieuwe-stijl. Beide bestuursorganen dienen 
te beschikken over een eigen belastinggebied. Het 
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verschijnsel koppelsubsidie, waarbij het rijk uitkeringen 
aan de provincies en gemeenten doet ter gedeeltelijke 
dekking van de kosten van specifieke projecten, 
dient zoveel mogelijk te worden teruggedrongen . 

3. Kanttekeningen bij het gevoerde beleid 

krachtige 
regionale 
bestuurs
organen 

taken- en 
bevoegdheden
pakket 

schaalver
groting en 
-verkleining 

terri toriale 
begrenzi.ng 
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Gelet op de door ons genoemde knelpunten dienen er 
krachtige regionale bestuursorganen te komen. Daartoe is 
het noodzakelijk dat voor een aantal kernproblemen 
oplossingen worden gevonden. We noemen: het aan de 
regionale eenheden toe te kennen taken- en bevoegd-
hedenpakket, de territoriale omvang van elke eenheid, 
de wijze van recentralisatie van rijkstaken, de proble
men van het aantal bestuurslagen tussen het rijk en 
de gemeenten en de gemeentelijke herindeling, de 
financiële positie van elk bestuursorgaan en de fi
nanciële relaties onderling. Deze problemen zijn ook 
in het kabinetsbeleid als zodanig terug te vinden, 
een beleid dat uiteindelijk heeft geleid tot de 
indiening van de recente wetsontwerpen. Het heeft 
in dit kader weinig zin om voorgaande wetsontwerpen 
te bezien, omdat door indiening van de meest recente 
alle voorgaande plannen zijn komen te vervallen. 

~~_tl~1_1~~~~=_~~_2~YQ~ggb~g~nE~~~~~ 

De in te stellen regionale bestuursorganen dienen het 
rijk goed tegenspel te kunnen leveren, waardoor zowel 
aan de noodzaak van schaalvergroting voor vele gemeen
telijke taken als aan schaalverkleining van sommige 
(gedeconcentreerde) rijkstaken wordt voldaan. De terri
toriale begrenzing dient zoveel mogelijk aan te sluiten 
bij de sociale, culturele, econcmische en ruimtelijke realiteit, 
waardoor het vastgestelde integrale beleid ook gereali
seerd kan worden. Daartoe is nodig een regionaal ont
wikkelingsplan, waarin de economische, ruimtelijke, 
sociale en culturele lijnen voor de toekomst worden 
getrokken. Dit plan, waarin de doelstellingen worden 
omschreven, is de basistaak voor èlke regionale een
heid. Deze doelstellingen moeten worden geconcreti
seerd in een aantal facet- en sectorprogramma's met 
bijbehorende planning en uitvoering, zodat de doel
stellingen ook kunnen worden gerealiseerd. De program
ma's moeten zoveel mogelijk worden geïntegreerd, zodat 
tevens een prior~eitenstelling blijkt. Op grond van 
het ontwikkelingsplan moeten ons inziens aan de regio
nale bestuurseenheden onder meer de volgende taken 
worden opgedragen: 
- ruimtelijke ordening (vaststelling streekplan en waar 

dat i.v.m. de coördinatie en integratie van beleid 
beslist nodig is, ook het bestemmingsplan, goedkeu 
ring overige bestemmingsplannen, regionaal grondbeleid); 

- landinrichtingsbeleid (in samenwerking met het rijk 
en stadsinrichtingsbeleid in samenwerking met rijk en 
gemeenten; 

- natuur- en landschapsbescherming in samenwerking met 
het rijk (beheersplannen voor landelijke gebieden, in 
aansluiting aan het streekplan); 
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- volkshuisvesting (de regionale woningbouwplanning, 
woningmarktonderzoek, coördinatie woningbouw) ; 

- milieubeheer (regionaal milieuplan met kwaliteitsnormen, 
in aansluiting aan het streekplan en coördinatie vergunningenbele~ . tE 

- economie (arbeidsmarktpolitiek, investerings- en ves- ~~ll 
tigingsbeleid) ; 

- verkeer en vervoer (regionaal verkeers- en vervoers
plan, het tot stand brengen van voorzieningen 
binnen het kader van het nationaal beleid) ; 

- recreatie, cultuur en sport (regionaal voorzieningen
plan, buitenstedelijke projecten, natuur- en land
schapsbescherming) ; 

- onderwijs (advisering onderwijsvoorzieningen, plan
ning school lokaties en schoolbegeleiding) ; 

- volksgezondheid (gezondheidsdiensten, ziekenhuizen 
en verpleeginrichtingen); 

- welzijnsbeleid (sociale werkvoorziening, subsidiebe
leid) ; 

- en verder politie, brandweer en algemene hulpverle
ning. 

De hier weergegeven taken zijn in het PPAC-advies terug 
te vinden. 

Wat door de CDA-minister van Binnenlandse Zaken eind 
1976 aan wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer is inge
diend,is, onder meer wat betreft de inhoud van het aan 
de provincies-nieuwe-stijl toe te kennen takenpakket,in 
grote lijnen overeenkoms,tig het CDA-verkiezingsprogram 
en het in 1975 gepubliceerde eerste jaarlijkse advies 
van de Permanente Program Advies Commissie (waarbij 
het CDA-bestuur zich heeft aangesloten!). Bij alle deel
kritiek die altijd mogelijk is, moeten we dit onszelf 
goed voorhouden. 

We willen deze ons inziens heel belangrijke conclusie 
illustreren door nogal uitvoerig de kabinetsplannen 
zoals deze in de wetsontwerpen zijn vervat, weer te 
geven. 

De minister stelt namelijk voor in de Provinciewet 
een nieuw artikel 79a op te nemen dat als volgt luidt: 
1. Provinciale staten stellen een beleidsplan vast, 

waarin het beleid dat het provinciaal bestuur 
voornemens is te voeren, in grote lijnen wordt 
aangegeven. Provinciale staten kunnen een of meer 
onderdelen van het beleidsplan afzonderlijk vast
stellen. 

2. Bij de voorbereiding van het beleidsplan of een 
afzonderlijk onderdeel ervan plegen gedeputeerde 
staten overleg met de betrokken gemeentebesturen 
en rijksdiensten. 

3. Het beleidsplan en de afzonderlijke onderdelen 
ervan worden, zodra zij zijn vastgesteld, alge
meen verkrijgbaar gesteld. Van de verkrijgbaar
stelling geschiedt openbare kennisgeving. 

4. Het beleidsplan of een afzonderlijk onderdeel ervan 
beslaat een periode van tenminste vier jaren na de 
vaststelling ervan. Het wordt jaarlijks opnieuw vast
gesteld. 
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5. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur 
nadere regels geven met betrekking tot de voor
bereiding en de inrïchting van het beleidsplan. 

Om integraal beleid te kunnen voeren is een regionaal 
ontwikkelingsplan nodig. De minister noemt dit een 
beleidsplan. Zijn voorstel om dit als verplichting in 
de wet op te nemen toont aan dat het kabinet de nood
zaak van integrale planning onderkent, waarbij wordt aan
getekend dat de formele verplichting van een beleidsplan 
nog niets zegt over de inhoud van dat beleid en over 
de heel belangrijke vraag hoe een beleidsplan wordt 
vastgesteld en uitgevoerd. Voor ons is een beleidsplan 
de effectuering van regionale ontwikkelingsplanning 
in operationele zin. Daarbij is uiteraard van groot 
belang het verband 1net de overige planningswetgeving 
(zie uitvoeriger hoofdstuk 11: coördinatie overheids
beleid). Het onderhavige beleidsplan staat te veel op zichzelf. 

De minister stelt verder voor de nieuwe provincies 
onder meer het volgende taken- en bevoegdhedenpakket 
te geven: 
1. de zorg voor het openbaar vervoer; 
2. aanleg, inrichting en beheer van: 

a. zeehavens en daarbij behorende bedrijfsterreinen; 
b. bedrijfsterreinen bestemd voor handel met een 

oppervlakte van meer dan 1 ha en daarbij be
horende havens; 

c. andere bedrijfsterreinen met een oppervlakte van 
meer dan 5 ha en daarbij behorende havens; 

3. het oprichten en instandhouden van diensten voor 
openbare gezondheidszorg en het verlenen van mede
werking daaraan; 

4. het aankopen, inrichten en beheren van gronden met 
het oog op natuur- en/of landschapsbescherming en 
het verlenen van medewerking daaraan; 

5. het vaststellen van verordeningen, welke uitsluitend 
of in hoofdzaak betrekking hebben op de bescherming 
van natuur en/of landschap; 

6. het oprichten en instandhouden van de brandweer; 
7. de aanleg van grootschalige bestemmingsplannen 

(provinciale bestemmingsplannen); 
8. het vaststellen van een provinciaal structuurplan; 
9. het eventueel verwerven, beheren, bouwrijp maken en 

uitgeven van gronden in het belang van de ruimte
lijke ordening in het gebied van de provincie; 

10. toezicht houden op de staat van de volkshuisvesting 
in de provincie (verplichting maken van een ver
ordening op de organisatie en de uitoefening van 
het bouw- en woningtoezicht'en het welstandstoezicht) ; 

11. het voorzien in centrale Dosten van het ambulancevervoer; 
12. het instellen van regionale politie. 

Wie deze voorstellen legt naast de suggesties die in het 
PPAC-advies worden gedaan, constateert opmerkelijk veel 
overeenkomsten. Wat we helaas gemist hebben is de nood-
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zaak tot het op regionaal niveau voeren van een arbeids
marktpolitiek en een investerings- en vestigingsbeleid. 
Het verwondert ons niet dat dergelijke voorstellen 
niet zijn genoemd, omdat het algemeen bekend is 
dat Iret naIre het ministerie van Eoonanische Zaken in de sector 
Regionaal Beleid nauwelijks gedeooncentreerde rijksdiensten 
kent en bij de uitvoering van het rijksbeleid onvoldoende 
samenwerkt Iret de provincies 2) . 

Betreffende de provinciale taak voor de behartiging 
van het openbaar vervoer verwijzen we naar hoofd
stuk V,waarin de uitspraak van minister Westerterp 
is vermeld, dat bij de bestuurlijke reorganisatie de 
integratie van het openbaar vervoer een centrale 
plaats zal dienen in te nemen. We hebben in dat hoofd
stuk ook enkele opmerkingen gemaakt over de taak die 
ons inziens de provincie terzake moet krijgen. 

In hoofdstuk 11 hebben we aandacht besteed aan de 
noodzakelijke coördinatie van wetgeving voor onder 
meer de ruimtelijke ordening, inrichting en beheer. 
Voor wat betreft de behartiging van de door de minister genoemde 
taken 2,4,5 en 7 tlm 10 (zie hierboven) kan dit uiteraard niet 
'NOrden losgezien van de betreffende wetgeving. 

~~_Q~_!!nèn2!~!~_E2§!t!~§ 
Een ander belangrijk voorstel dat we toejuichen is de 
plicht om bij de jaarlijkse begroting tevens een 
overzicht van de financiële positie en een meer
jarenraming op te stellen. Een belangrijke stap in de 
richting van meerjarenplanning en een belangrijk in
strument in de coördinatie tussen rijk, provincies 
en gemeenten. 

Het welslagen van de regionale bestuurseenheden hangt 
ons inziens in belangrijke mate af van het kunnen be
schikken over de benodigde inkomsten. Financiële zelf
standigheid wil niet zeggen het volledig vrij zijn 
in het zelf aanboren van geldbronnen. Dat geldt ook 
thans voor geen enkel lager publiekrechtelijk lichaam. 
De belastingheffing (als belangrijkste geldbron) is 
grotendeels opgedragen aan de rijksoverheid, die deze 
tevens gebruikt als een van de middelen tot beheersing 
van de conjunctuur. Financiële zelfstandigheid voor 
de regionale bestuurseenheden betekent dat op grond 
van vaststaande normen enlof uitkeringsregelingen op 
de benodigde inkomsten gerekend kan worden. Het regio
naal bestuur dient bijvoorbeeld niet afhankelijk te 
zijn van bijdragen van de gemeenten evenmin als de 
gemeenten van de provincies. Een dergelijke figuur 
zou de bestuurskracht verlammen. Genoemde normen dienen 
te worden opgesteld overeenkomstig de aan het regionaal 

2) In ander verband is hierop door mij uitvoerig ingegaan 
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en Z1Jn enkele suggesties terzake gedaan in het 
artikel "De aanvullende werkgelegenheidspolitiek", 
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bestuur te stellen eisen zoals deze voortvloeien 
uit het taken~ en bevoegdhedenpakket. Dat houdt in, 
dat er in gemeen overleg met het parlement door het 
rijk een financieel statuut moet worden opgesteld. 

De kabinetsvoorstellen houden in dat de nieuwe pro
vincies een aantal eigen belastingen kunnen gaan 
heffen. De belangrijkste daarvan is de onroerend
goed-belasting (als heffingsgrondslag wordt verplicht 
voorgesteld de oppervlakte). Verder kunnen worden ge
noemd een baatbelasting en opcenten op de hoofdsom van 
de motorrijtuigenbelasting. Zoals we zagen zal de re
latie ten dezen met de gemeenten nader in een nieuwe 
financiële verhoudingswet worden geregeld. Uit een oog
punt van doorzichtigheid en overzichtelijkheid is het 
toe te juichen, dat in één wet zowel de financiële 
verhouding tussen rijk en gemeenten als tussen rijk 
en provincies zal worden neergelegd. Maar bedoelde wet 
is nog niet gepubliceerd, dus of we kunnen blijven 
juichen moet worden afgewacht. De logica van 
de oppervlakte als heffingsgrondslag ontgaat ons, om
dat deze grondslag met het oog op de land- en tuinbouw 
(die thans buiten deze regeling vallen) weinig wordt 
toegepast. 

Over de door ons genoemde financiële relaties tussen 
de drie bestuurslagen is ook door dit kabinet (in 
navolging van alle voorgaande) weinig aandacht besteed. 
We bedoelen niet de kosten van invoering; die zijn 
tegen de achtergrond van de gigantische operatie te 
verwaarlozen. Overigens - maar dit terzijde - lijkt 
ons de invoering van de provincies-nieuwe-stijl een 
belangrijke bijdrage in de kostenbestrijding van 
de onein~ig duurdere vierde bestuurslaag en van de 
door deze vierde laag veroorzaakte stagnerende 
bestuursprocessen ; mits het totaal aantal nieuwe 
provincies zo beperkt mogelijk blijft. Hoe meer 
provincies, hoe meer coördinatie en hoe meer kosten. 
Ook bij het achterwege laten Vdn de nieuwe provin-
cies blijft de regionalisatie veel geld kosten: de 
kosten van de huidige 60 pregewesten zijn niet onaan
zienlijk, zeker als daarbij die van de talloze gemeen
schappelijke regelingen worden opgeteld. Voor 1977 is 
door de minister voorgesteld dat de rijksuitkering 
aan de pregewesten maximaal f 3,50 per inwoner en een 
vast bedrag van f 350.000 mag zijn. Voorwaar geen ge
ringe bedragen: 3) 

Fasering van de invoering zou enerzijds de kosten 
over een langere periode uitsmeren. Maar anderzijds 
moeilijk in te halen achterstanden kunnen doen ont
staan. 

Het gevecht tussen de departementen van Financiën en 
Binnenlandse Zaken is voorlopig gelukkig niet in het 
voordeel van Financiën beslecht.Want krachtige regionale 
3) Deze financiële verbetering mag de reorganisatie 

niet belemmeren. Dat wil zeggen dat pre-gewesten die 
vooruitgrijpen op de nieuwe provincies bevoordeeld 
moeten worden (Twente, Rijnmond, Eindhoven enz.). 
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eenheden komen er nu eenmaal niet als ze afhankelijk 
z1Jn van de gemeenten. Afgewacht moet worden of 
Binnenlandse Zaken zijn juiste uitgangspunt om deze 
eenheden financieel sterk te maken, voldoende weet te 
onderbouwen in het nog uit te brengen wetsvoorstel. 
De strijdbijl is voorlopig begraven. Als hij begraven 
blijft, zal de bestuurlijke reorganisatie alsnog mis
lukken. Voor het volgende kabinet een eerste taak 4) . 

2l_Qr!~_Q!_Y!~r_E~2~~~r2!~g~n 

Zoals bekend waren vorige kabinetten (en met hen toen 
het overgrote deel van het parlement) van mening dat er 
tussen de gemeenten en provincies een nieuwe (vierde) 
bestuurslaag moest worden gecreëerd, die tot taak kreeg 
de boven-lokale problemen op te lossen. Deze idee 
leidde tot een groot aantal bestuurseenheden (onge
veer 45). Ook binnen het huidige kabinet heeft deze 
mening lange tijd geheerst. Dat ·verklaart de publi
katie van de structuurschets, waarin met name de hand 
van de Rijks Planologische Dienst viel te bespeuren, 
een dienst die onder verantwoordelijkheid staat van 
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or
dening. 

Het publiceren overigens van een territoriale indeling 
zonder dat zelfs maar in de verste verte afgeronde 
ideeën bestaan over de inhoud van het taken- en be
voegdhedenpakket roept - dat is weer gebleken - emotio
nele weerstanden op en zet op dat moment onnodig de 
voorstanders van krachtige regionalisatie onder grote 
politieke druk. 

Het is duidelijk dat de omvang van de te kiezen be
stuurseenheden directe gevolgen heeft voor de aard 
en reikwijdte van het taken- en bevoegdhedenpakket: 
hoe groter, des te meer taken en bevoegdheden. Aangezien 
we uitdrukkelijk de vierde bestuurslaag afwijzen om-
dat daardoor het bestuur in zijn totaliteit onnodig 
versnipperd en ondoorzichtig (en daardoor ondemocra
tische~wordt en bovendien op regionaal niveau dan 
krachtig bestuur achterwege blijft (en dit is nu 
juist zo hard nodig), juichen we de uiteindelijke 
keuze van het kabinet voor drie lagen van harte toe. 
De minister vindt hiervoor eveneens ondersteuning in 
het PPAC-advies en in het CDA-verkiezingsprogram. 

g~_!~rr!iQE!~1~_Q~Y~ng 
Het antwoord op de vraag hoe groot, territoriaal gezien, 
de regionale bestuurseenheden kunnen worden, kan be-

4) Voor nadere informatie over de financiële verhou
dingen verwijzen we naar "Financiën gemeenten en 
provincies-nieuwe-stijl" door J. Wagenvoort, Be
stuursforum, maart 1977. 
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naderd worden door het opgesomde taken- en be
voegdhedenpakket te bezien. Toen het kabinet koos 
voor drie bestuurslagen, was daarmee tevens in be
langrijke mate beslist over de omvang van elke een
heid en dus het totale aantal. Vijfenveertig gewes-
ten zouden elk te klein zijn om de gemeentepolitiek 
naar behoren te kunnen beïnvloeden ( de afstand tus
sen beide zou ook te kort zijn) en ook te klein om 
ten opzichte van het rijk een vuist te mRken, ook 
wat betreft de overheveling van rijkstaken (decen
tralisatie) • Onderzoek heeft aangetoond dat voor 
taken als politie, gezondheidszorg en rampenbestrij
ding een draagvlak vereist is van tenminste 200.000 
inwoners. Maar de regionale integrale ontwikkelings
planDing - een van de belangrijkste functies van het 
regionaal bestuur - vereist zowel een veel omvang
rijker gebied als een veel groter draagvlak in be
volkingsaantal, zeker wanneer het daarbij tevens 
gaat om ruimtelijke ontwikkelingen, waarvoor grote 
eenheden nodig zijn. Gezien de ongelijke bevolkings
dichtheid per gebied, zal differentiatie in·grootte 
nodig zijn. Het door het kabinet voorgestelde aantal 
van 24 provincies lijkt ons dan ook aan de hoge kant. 
Onze eigen gedachten gaan in de richting van hooguit 
15 à 16, Er is nog een ander, ons inziens niet onbe
langrijk motief waarom we het aantal van 24 provin
cies te hoog vinden. De verdeling van dit aantal over 
het Nederlandse grondgebied laat zien dat in de meeste 
qevallen binnen elk voorgesteld provinciaal territo
rium er een of meer centrale stadskernen zijn met daaromheen lan
delijk gebied. In de praktijk zal dan de stad het lan
delijke gebied gaan overheersen met alle gevaren van 
suburbanisatie. Dat zou tegengesteld zijn aan het zo 
noodzakelijk te voeren gebundelde deconcentratiebeleid. 
In gebieden met een grotere omvang zijn deze gevaren 
aanzienlijk kleiner omdat meerdere steden in één ge
bied elkaar "in evenwicht" zullen houden. Vanuit-de ge
dachte van de coördinatie van het overheidsbeleid (waar
bij de centrale overheid de eerstverantwoordelijke is 
voor het landelijk beleid en de daaruit voortvloeiende 
beleidsconsequenties voor provinqies en gemeenten) be
hoeft op zich ook voor een overheersing van de stad 
over het landelijk gebied niet te worden gevreesd,in
dien het benodigde beleids- en wettelijke instrumenta
rium aanwezig is om de suburbanisatie adequaat te be
strijden (wat nu juist vaak niet het geval is) . Men 
dient echter niet op voorhand mogelijkheden te creëren 
voor niet gewenste ontwikkelingen. 

Bovendien wezen we er reeds op dat een beduidende ver
groting van het aantal provincies de onderlinge coör
dinatie zeer zal bemoeilijken. 

~·-G~m~e~t~l1j~e_h~r1n~eli~g-

Een krachtig taken- en bevoegdhedenpakket ten behoeve 
van de regionaLe bestuursorganen wil niet zeggen dat 
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de gemeenten daardoor niet het merendeel van hun hui
dige taken zouden behouden. Daar moet echter aan worden 
toegevoegd dat net accent meer zal moeten liggen op de 
uitvoering van kleinschalige provinciale taken en op be
leidsbepaling en uitvoering van taken liggend op het 

directe terrein van de directe di~nstverlening in de woon- en 
dienstverlening leefomgeving. Te denken valt aan ~leinschalige) be

stemmingsplannen, realisering bouwverordening, woning
bouw, scholenbouw en lokale voorzieningen op allerlei 
gebied, zoals micro-milieubeheer, verkeersmaatregelen, 
welzijnsvoorzieningen, recreatie en sportvoorzieningen. 
Verder de zorg voor het openbaar onderwijs, marktwezen 
en middenstand, en al die taken die in medebewind zijn 

directe con
tacten met 
burger 

voor 
herindeling: 
bestuursmaat
staven doel
matigheid en 
democratie 

minimaal 7.000 
inwoners 

relatie be
stuurlijke 
reorganisatie/ 
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of worden opgedragen. De gemeenten zullen hun kracht 
moeten blijven vinden in directe contacten met de bur
ger, waardoor ze zich ten opzichte van het regio
naal en rijksniveau in een unieke positie blijven be
vinden. Een sterke regionale bestuurseenheid be-
tekent een versterking van ~ gemeente in haar rol 
naar de burger toe, waarbij de gemeente ma&kwalita
tief dan kwantitatief bezig zal zijn. 

Degenen die vinden dat de thans voorliggende wetsvoor
stellen geen dam opwerpen tegen een verdere uitholling 
van gemeentelijke taken, zien een aantal belangrijke 
aspecten over het hoofd. Ze menen dat het om gemeente
lijke taken ging, maar het waren inmiddels regionale 
taken geworden die ons inziens hopelijk op niet al te 
lange termijn worden ingebed in krachtige regionale 
bestuurseenheden. Bovendien vergeet men dat in toe
nemende mate de gemeenten in een (financiële) afhan
kelijkheidspositie van het rijk zijn gebracht (wel
zijns- en gezondheidsvoorziening, openbaar vervoer 
enz.) • Dat proces kan alleen door krachtige nieuwe 
provincies worden doorbroken. Ja, juist voortzetting 
van de 'huidige situatie zou de g~meenten in een nog 
benarder positie brengen. 

Wat betreft de herindeling zelf nog het volgende. Dit 
is altijd een delicate kwestie geweest. Er is ten deze 
echter sinds de jaren zestig een bepaald beleid ge
voerd: in de ogen van de regering te kleine gemeen
ten, waar de algemeen aanvaarde bestuursmaatstaven 
doelmatigheid en democratie onvoldoende tot hun recht 
komen, dienen tot krachtiger eenheden te worden 
omgevormd. Tijdens het kabinet-De Jong hanteerde 
minister Beernink de vuistregel van minimaal 7.000 
inwoners. Ook thans wordt deze norm gehanteerd, zij het 
dat de trend gaat in de richting van 10.000 inwoners. 
Dit kabinet is ten deze niet met een ander, rigou
reuser beleid bezig, wat sommigen graag willen doen 
geloven. Wel wordt er thans anders over de relatie 
bestuurlijke reorganisatie/gemeentelijke herindeling 
gedacht. Nog tot een aantal jaren geleden waren er 
velen binnen het CDA die vonden dat de reorganisatie 
herindeling overbodig zou maken. Toenmalige kabinetten 
~rotesteerden daar niet alleen tegen, hun beleid was 

ook op herindeling gericht. Thdns lijkt het of de mi
nister vindt dat reorganisat~e tot krachtige herinde
ling moet leiden. 
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Hoewel we toch wel veel begrip voor dit standpunt 
hebben, vinden we het te eenzijdig. 

Herindeling blijft nodig daar waar bestuurlijke knel
punten zich voordoen. Maar het aantal inwoners hoeft 
niet bepalend te zijn voor de mate van bestuurskracht. 

f. Decentralisatie ----------
Weinig onderwerpen zijn zo bezongen binnen het kader 
van de bestuurlijke reorganisatie. Degenen die het 
ernstig menen met de bestuurlijke reorganisatie zien 
in decentralisatie een versterking van het regionale 
bestuur. Anderen, die eigenlijk helemaal geen reorga
nisatie willen, versluieren hun standpunt door te 
stellen dat bestuurlijke reorganisatie allereerst 
decentralisatie betekent. De mate van decentralisatie 
is dan beslissend voor het al of niet doorgaan van de 
bestuurlijke reorganisatie. Tot nu toe is er door de 
regering weinig tot niets aan gedaan, Dat geldt ook 
vqor dit kabinet. Het begon allemaal zo mooi: het ka
binet vond dat decentralisatie spreiding van macht en 
zeggenschap bevordert en meer body geeft aan het lokale 
en regionale bestuur. Maar wat is er van gerealiseerd? 
De minister heeft de problemen duidelijk onderschat. Al 
gauw stuitte hij op problemen (onwil bij collega-minis
ters en sommige eigen departements-ambtenaren?) : 52 
wetten op decentralisatie onderzocht, maar slechts bij 
12 bleken er kansen. (Die weinige kansen zijn overigens 
ook nog steeds niet benut.) Dat neemt niet weg dat er 
twee voorstellen in de wetsontwerpen zijn die decentra
lisatie van het rijk naar de provincie bewerkstelligen. 
We bedoelen het instellen van reqionale politie-eenheden 
waar de rijkspolitie in opgaat (waarover door het 
parlement reeds is beslist) en een aan-
tal bevoegdheden op het gebied van de verdeling van 
woonruimte, welke de Woonruimtewet thans aan het rijk 
heeft toegekend (deze wet is overigens nog maar in en
kele delen van ons land van kracht) • Gezien de verster
king van de bèvoegdheden op het gebied van de ruimte
lijke planning is die in het kader van de Woonruimte
wet daarvan een logisch gevolg • 

Ook. hier ligt er een duidelijke relatie met de omvang van de 
provincie-nieuwe-stijl. Hoe'levenskracqtiger (omvang, geld~ 
bevoegdhE'lden, personeel enz.)deze zijn, hoe meer kans is er 
op reële decentralisatie. Daarom is het nog niet zo gek dat 
het decentralisatieonderzoek nog voortduurt. Laat er eerst 
maar eens duidelijkheid (d.w.z. politieke besluitvorming) 
over de omvang en bevoegdheden komen. 

Gelet op het te verwachten toenemende samenspel tussen 
de provincies en gemeenten stelt de minister voor het 
aantal onverenigbare betrekkingen van het statenlid 
uit te breiden. Zoals bekend, mogen thans ministers, 
staatssecretarissen, commissarissen des konings en 
"provinciale" ambtenaren niet tevens statenlid zijn. 
Voorgesteld wordt de onverenigbaarheid tevens voor 
burgemeesters en we·thouders te doen gelden. We zijn 
het met dit voorstel van harte eens: het is uit 
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democratisch oogpunt zuiverder. Maar waarom daaraan 
niet tevens bijvoorbeeld toegevoegd het raadslidmaat
schap van een gemeente en het Kamerlidmaatschap? Er 
dienen ons inziens tussen de drie bestuursorganen 
onderling (over en weer) helemaal geen "personele 
unies" te bestaan. Die gescheidenheid bevordert de 
zuiverheid van de politieke besluitvorming in allerlei 
opzichten. 

Deze wetsontwerpen Reorganisatie binnenlands bestuur 
zijn vooraf gegaan door het concept-ontwerp dat ter 
discussie gesteld is, zodat zoveel mogelijk de gehele 
bevolking bij de herziening van het openbaar bestuur 
betrokken kon worden. Het kabinet koos daarmee voor 
een juist uitgangspunt. Het kabinet constateert verder 
in de memorie van toelichting dat er vele reacties 
zijn binnengekomen, waarvan er vele verschillende 
oplossingen voorstelden. Het kabinet concludeert 
echter - en wij zijn het daarmee eens - "dat de nood
zaak van een ingrijpende bestuurlijke reorganisatie 
niet wordt ontkend", hoewel bijvoorbeeld het Land
bouwschap, de Raad van advies voor de ruimtelijke 
ordening, het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en de 
Raad van werkgeversorganisaties opteren voor een veel 
kleiner aantal provincies. Voor dit pleidooi hebben we 
sympathie, gezien wat we eerder daarover zeiden. 
Het woord en de daad zijn nu aan onze volksver
tegenwoordigers. Ons inziens zijn de hoofdlijnen van 
de ingediende voorstellen waar het gaat om het pro
vinciaal taken- en bevoegdhedenpakket, acceptabel. 

Uiteraard zal het aan de provincies-nieuwe-stijl toe 
te kennen taken- en bevoegdhedenpakket zijn basis en 
uitwerking moeten vinden in nieuwe wetgeving, zowel 
wat betreft het maken van geheel nieuwe wetten (we 
wezen daar reeds op) als door het aanpassen van bestaande. 
Ook is coördinatie nodig van reeds bestaande en nog 
vast te stellen wetgeving. Het kader waarbinnen dat 
dient te geschieden is het regionale ontwikkelingsbe
leid met de daarbij behorende planning en uitvoering. 
De voorliggende wetsontwerpen zijn daartoe nog 
slechts een bescheiden begin. Zonder wetgeving, zonder 
het bepalen van de verantwoordelijkheden, kan een 
bestuursorgaan geen taken en bevoegdheden uitoefenen. 

Met de voorliggende wetsontwerpen is een verdere stap 
gezet op de weg naar spreiding van macht en een demo
cratisering van de besluitvorming. Doelstellingen -
zoals u zich nog zult herinneren - uit de regerings
verklaring van 1973. 
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Een voordeel van onderbrenging bij de gewone rechterlijke 
macht is, dat het rechtmatigheidsberoep met de daaraan 
verbonden toetsing aan de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur zich mede zou kunnen uitstrekken tot privaatrech
telijke beleidshandelingen en feitelijke handelingen van 
de overheid. 
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IV. OPENBAAR VERVOER EN RUIMTELIJKE ORDENING 

1. Knelpunten 

sociale 
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Mobiliteit vervult een sociale functie van niet te 
onderschatten belang, omdat mobiel zijn communiceren 
met anderen inhoudt (ook woon-werk, inkopen). Aan de 
mobiliteitsbehoefte kan grotendeels op twee manieren 
tegemoet gekomen worden: 
- met privê-vervoer (fiets, bromfiets, auto), 
- met openbaar vervoer. 
Het privé-vervoer was en is een groot goed. Dit geldt 
ook voor het autovervoer. De altijd aan het autogebruik 
verbonden ongunstige maatschappelijke neveneffecten 
(grondstoffen, ruimte) nemen de laatste jaren 

een dermate g,rote vorm aan,dat de vraag gesteld kan 
worden of deze neveneffecten niet groter zijn dan de 
aan het autogebruik verbonden particuliere voordelen. 
Gelet op de situatie met name in de stedelijke agglo
meraties kan deze vraag bevestigend beantwoord worden. 
Daarom dient het autogebruik beperkt te worden, zeker 
op bepaalde plaatsen en tijden (in de zogenaamde con
gestiegebieden en tijdens de spitsuren), en het open
baar vervoer bevorderd. Een tweede, meer principieel 
getint motief ten gunste van het openbaar vervoer is 
gelegen in het feit dat degenen die - om welke reden 
dan ook - geen gebruik kunnen maken van privê-vervoer, 
op het openbaar vervoer zijn aangewezen om hun diep
menselijke behoefte aan communiceren te bevredigen. 
Twee zwaarwegende motieven die een belangrijke taak 
voor de overheid inhouden. 

Er is daarom een duidelijk verband tussen het 
openbaar vervoer en het beperkt houden van het 
gebruik van grondstoffen en ruimte. 
Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening kan ge
zegd worden dat een zuinig gebruik van de ruimte 
een van de voornaamste stimulansen is voor het be
vorderen van het gebruik van het openbaar vervoer. 

Betreffende het openbaar vervoer wordt in de rege
ringsverklaring van 1973 gesteld dat er een integrale 
aanpak dient plaats te hebben van het verkeers- en 
vervoersbeleid. Centraal staat daarbij de bevordering 
van het openbaar vervoer en een rigoureuse aanpak van 
de verkeersonveiligheid. De bevordering van het open
baar vervoer ziet de regering als het belangrijkste 
middel om een verdere aantasting van het leef- en 
woonklimaat (met name in de dichtbevolkte gebieden, 
de congestiegebieden) te voorkomen. 

Bij de bevordering van het openbaar vervoer denken 
we aan al die maatregelen, die leiden tot een intensiever 
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gebruik van de bestaande vervoersvoorzieningen en 
die maatregelen die een uitbreiding van die voorzie
ningen voor ogen hebben. Doorstromingsmaatregelen 
bijvoorbeeld vallen onder de eerste categorie, uit
breiding van railverbindingen onder de tweede. 

Als gevolg van de door het kabinet gemaakte keuze ten 
gunste van het openbaar vervoer (het autoverkeer moest 
niet te aantrekkelijk gemaakt worden) en om budget-

terughoudend- taire redenen is er de laatste jaren de nodige terug
heid bij wegen-houdendheid betracht bij de wegenaanleg. 
aanleg 

integraal 
verkeers- en 
vervoers
beleid 

congesties 

mobili tei t 
beperken 

Bij de bestudering van het door het kabinet gevoerde 
beleid zijn de volgende ~specten in de beschouwing be
trokken: 
a. de aanleg c.q. verbetering van infrastructurele 

werken; 
b. de integratie met de ruimtelijke ordening; 
c. de financiering van de exploitatieverliezen; en 
d. de coördinatie van het overheidsbeleid. 

Onder punt d worden ook verkeerscirculatieplannen (als 
instrument van overheidsbeleid) en wettelijke maat
regelen gerekend. 

Het zal duidelijk z1Jn dat in dit bestek slechts op 
enkele aspecten van het openbaar vervoer, en dan nog 
in grote lijnen, kan worden ingegaan. Het gaat om 
niet meer dan het aangeven van grote lijnen. 

2. Gevoerà beleid 

De minister van Verkeer en Waterstaat begint met in 
zijn eerste begroting uiteen te zetten dat hij zijn 
na te streven integraal verkeers- en vervoersbeleid wil 
normeren aan de schaarste van grondstoffen en energie. 
De milieuproblematiek is hier te zien als uitvloeisel van 
de verstoppingen (congesties) die zich met name in de 
randstad voordoen. Omdat de afstand tussen woon- en 
werkplaats nog steeds toeneemt, is een andere situ
ering van woon-, werk- en recreatiegebieden ten op
zichte van elkaar nodig, zodat de mobiliteit - met name 
door gebruikmaking van de auto - wordt beperkt. 
Aan de noodzakelijke vervoersbehoefte kan door open
baar vervoer voldaan worden zonder dat dit congesties 
meebrengt. 

De hier weergegeven ministeriële stell1:ngname zal 
telkenjare bij begrotingen en in regeringsnota's 
herhaald worden en vindt zijn belangrijkste uitwerking 
in het meerjarenplan personenvervoer 1976-1980 dat 
eind 1975 werd gepubliceerd. 
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~~_~~~1~9_~~g~_Y~fe~~~f!~9 __ !~Éf~~tf~~~~f~!~_~~f~~~ 
De aanleg c.q. verbetering van infrastructurele werken 
heeft tot doel het openbaar vervoer nieuwe c.q. betere 
en snellere vervoersverbindingen ter beschikking 
te stellen. De (brom)fiets wordt hier door ons even
eens tot het openbaar vervoer gerekend (de minister 
doet dit niet), omdat het op bepaalde plaatsen een 
alternatief voor de auto kan zijn. 
In zijn eerste begroting geeft de minister aan onder 
welke voorwaarden het rijk bereid is bij te dragen 
tot de opheffing van de exploitatietekorten van gemeen
telijke openbaar vervoersbedrijven. Een van &ze voor
waarden is een door de gemeenteraad vastgesteld ver
keerscirculatiepla~ waarin onder meer de vlotte en 
veilige afwikkeling van het (brom)fietsverkeer en de 
doorstroming van het openbaar vervoer bevorderd dienen 
te worden. Op grond van de Beschikking bijdragen voor 
voorzieningen ten behoeve van het wegverkeer en het 
openbaar vervoer in en om de steden kunnen sinds 1967 
rijksbiJdragen worden toegekend, waarmee beoogd wordt 
het verkeer en vervoer op een geordende, veilige en 
effectieve wijze te leiden (bijdragen werden verleend 
aan gemeenten in de kosten ~n reconstructie van sta
tionspleinen, autobusstations, metrolijnen, tramlijn
verleggingen en vrije bus- en trambanen). De minister 
constateert echter in zijn begroting 1975 dat er nog 
nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze beschikking 
als het gaat om de aanleg van fiets- en voetpaden. In 
de begroting is f 3 miljoen voor dit doel beschikbaar 
gesteld; dit bedrag werd in de volgende jaren aanmerke
lijk verhoogd. 

In de begroting 1975 wordt aangekondigd dat begin 1975 
de publikatie is te verwachten van het structuurschema 
verkeer en vervoer (als onderdeel van de derde nota 
ruimtelijke ordening), waarin o.a. de lange-termijnvisie 
voor de rail- en weginfrastructuur zal worden aan
gegeven. In de begroting voor 1976 wordt de subsidie 
voor het creëren van fietsroutes passend in de verkeers
circulatieplannen van de gemeenten verhoogd van 50 
tot 80%. Voor de aanleg van fietspaden langs secun-
daire en tertiaire wegen, welke aanleg tot nu toe geheel 
of gedeeltelijk moest worden gefinancierd uit de 
bijdragen krachtens de wet uitkering wegen, kan voor
taan een rijkssubsidie van 50% worden verleend. Het 
creëren van prioriteitsmaatregelen (onder meer voor
rangsmaatregele~ ten behoeve van het openbaar vervoer 
kan in de toekomst op 80% rijkssubsidie rekenen. Verder 
zal een projectteam stimulerend en coördinerend gaan 
optreden bij de voorbereiding en uitvoering van deze 
maatregelen. De minister constateert echter in het 
meerjarenplan personenvervoer 1976-1980 dat "incidenteel 
maatregelen werden getroffen ter verbetering van de 
doorstroming van het openbaar vervoer" (blz. 8), hoewel 
uiteindelijk deze kosten in feite volledig door het 
rijk worden betaald. 

Maar de aanleg van parkeervoorzieningen, die ons inziens 
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mede bijdragen tot een betere doorstroming, moeten 
in principe worden betaald uit de opbrengsten van het 
parkeren (begroting 1976), behalve als het om "park
and-ride-voorzieningen" gaat. 

De minister benadrukt nog eens dat het beleid ten gunste 
van het openbaar vervoer nog verder zal moeten worden 
omgebogen. Intussen moet echter nog ruimte worden ge
vonden voor en investeringen worden gedaan in nieuwe 
of verbeterde infrastructuur, teneinde de na de be
perking van de behoefte (aan mobiliteit) resterende 
knelpunten op te lossen. 

In het kader van een bevordering van de concurrentie
positie van het openbaar vervoer zal het spoorwegnet 
beter en sneller bereikbaar moeten worden gemaakt. 
Voorbeelden: het uitbreiden van het aantal parkeer
plaatsen bij stations, het bouwen van nieuwe voorstads
halten, proefnemingen met autobussneldiensten. Voor wat 
betreft de besluitvorming betreffende nieuwe railverbin
dingen wordt verwezen naar "Documentatie parlementair 
optreden CDA-fracties 1973-1977". (Slechts tot enkele 
nieuwe verbindingen wordt besloten.) 

Q~_~~_!n~~gfè~!~_ill~~_g~_f~!ill~~1!j~~_Qfg~n!ng 

Hiermee bedoelen we dat de ruimte zo wordt ingericht 
dat ten behoeve van de noodzakelijke communicatie tussen 
de diverse verblijfsgebieden het openbaar vervoer zoveel 
mogelijk voorrang krijgt. 

In de begroting 1974 neemt de minister de 12 programma
punten integratie verkeer en vervoer van zijn ambts
voorganger over. Betreffende de integratie staat in 
punt 1 dat deze dient plaats te vinden tussen verkeers
en vervoersstelsels en de ruimtelijke structuur. Bij het 
ontwerpen van ruimtelijke plannen dient dus rekening 
te worden gehouden met de bestaande en in voorberei
ding zijnde verkeers- en vervoersinfrastructuur; om
gekeerd bij het ontwerpen van verkeers- en vervoers
plannen met de ruimtelijke conceptie. 

Gelet op het bovenstaande sluit de mDister zich dan ook 
aan bij de resultaten van een verkeers- en vervoers
studie van het Nederlands Economisch Instituut waarin 
een der conclusies luidtl'dat de verkeersomvang aanzien
lijk kan worden beperkt en tevens de kosten van infra
structurele werken kunnen worden verminderd,indien de 
woon- en werkgebieden dichter bij elkaar worden gesi
tueerd. Dan kan ook de beschikbaarheid van het openbaar 
vervoer worden vergroot, vooral als prioriteit wordt 
gegeven aan situering van de woningbouw en be
drijfsvestigingen nabij bestaande haltes en stations. 
Dit alles zou een wijziging in de structuur van de 
randstad tot gevolg hebben, aldus de minister. 
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In de begroting 1975 wordt beklemtoond dat de hoogste 
bevolkingsdichtheid en de hoogste autodichtheid ter 
wereld moet leiden tot de bevordering van het openbaar 
vervoer; niet langer kan gedokterd worden aan de gevolg
gen; de oorzaken zullen weggenomen moeten worden. De 
begrensdheid van de ruimte in letterlijke zin zal ons 
voor de keuze stellen: Of het openbaar vervoer Of het 
autovervoer (de Of-Of-conceptie) en dwingt ons de op- :oets 
vatting van: ên het een ên het ander (de èn-èn-con- :orgi 
ceptie) te verlaten. Die zienswijze heeft in het jongste lan v 
verleden geleid tot een hechtere samenwerking met VRO. )ehoe 
Hij concludeert dat in de Oriënteringsnota het accent 
nog teveel bij de ruimtelijke ordening ligt, terwijl het 
in wezen gaat om de opbouw van onze samenleving. In het 
in deze nota aangekondigde structuurschema verkeer en 
vervoer zal een lange-termijnvisie worden ontwikkeld 
(over een periode van 25 jaar). Hierbij zal een zorg-
vuldige afstemming plaatsvinden tussen de doeleinden 
van het verkeer en vervoer in die betreffende ruimte-
lijke spreiding van bevolking en arbeidsplaatsen. Over 
dit laatste onderwerp zal de structuurschets voor de 
verstedelijking, die tegelijk met het structuurschema 
verkeer en vervoer zal worden gepubliceerd, uitsluit
sel geven. Een met de volgende begroting aan te bie
den meer;arenplan personenvervoer zal het middellange
termijnbeleid aangeven, binnen het door het structuur-
schema aangegeven kader. Daarbij zal in tegenstelling 
tot hetgeen in het structuurschema het geval is, de 
actuele ruimtelijke structuur, in casu de gespreidheid 
van de bevolking en de arbeidsplaatsen, als aangegeven 
worden beschouwd. In de laatste begroting wordt gezegd 
dat de verschijning van genoemd strl1ctuurschema begin 
1977 zal plaatshebben. 

2~_Q~_!!n~n2!~f!ng_Y~n_g~_~~E12!!~!!~Y~r1!~~~n 
De vorige minister van Verkeer en Waterstaat stelde 
een stuurgroep verkeer en vervoer in (waarin vertegen
woordigers van de ministeries van Verkeer en Water
staat en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), 
die onder meer tot taak kreeg de oprichting van een 
algemeen verkeersfonds te bestuderen. 

lorme 
loorz 
üvea 

afstc 
Zoals reeds vermeld stelde de minister zich achter de nen! 
programmapunten integratie verkeer en vervoer van zijn voer 
ambtsvoorganger. De punten 3 en 4 daarvan beogen een 
selectief autogebruik te bevorderen in de cong1:!stie
gebieden, zodat een verschuiving zal optreden in het 
personenvervoer ten gunste van het openbaar vervoer. 
(Middelen: zwaarder belasten van autogebruik; tarieven 
openbaar vervoer) . 
Programmapunt 5 behelst onder meer de invoering van 
gedifferentieerde heffingen voor rijdende en stil-
staande ~oertuigen. In de begroting 1976 wordt vermeld 
dat deze congestieheffing wordt bestudeerd en dat over-
leg met de betrokken gemeenten daartoe noodzakelijk is. 
Bekeken zal verder worden of de werktijden kunnen worden stuk u: 

ver 4 
verv4 
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gespreid en 'car-pooling' kan worden bevorderd. 

Punt 6 verdient hier aparte vermelding: Uit maatschappe
lijk oogpunt noodzakelijk geachte openbaar-vervoers
voorzieningen dienen te worden gehandhaafd c.q. tot 
stand gebracht. De minister voegt daar in zijn eerste 
begroting echter aan toe dat, gelet op de grote finan
ciële offers die de gemeenschap zich dient. te ge-. 
troosten voor de instandhouding van het openbaar 
vervoer, een kritische toetsing van het verzorgings
niveau aan de feitelijke vervoerbehoefte voortdurend 
zal moeten plaats hebben. Dit leidt tot afstemming van 
frequenties op de vraag en tot opheffing van lijnen 
waaraan geen of vrijwel geen behoefte blijkt te be
staan.·In opeenvolgende begrotingen wordt in toe
nemende mate het accent gelegd op de re.latie tussen het 
openbaar verveersaanbod en de feitelijke vraag, omdat 
de telkenjare via de .begroting af te dekken exploi
tatieveriiezen alsmaar toenemen. 
In de begroting 1977 wordt vermeld dat een begin is 
gemaakt met het vaststellen van normen waaraan het 
voorzieningenniveau van het streekvervoer zal worden 
getoetst. Er wordt aan toegevoegd dat hiervan slechts 
om aanvaardbare motieven zal kunnen worden afgeweken. 

Punt 8 beoogt een integratie van tarieven en biljetten 
tot stand te brengen, waardoor de diverse verschijnings
vormen van het openbaar vervoer als een eenheid aan 
het publiek worden gepresenteerd .. In de begroting 1976 
kan nog niet worden geconcludeerd dat deze integratie 
is geëffectueerd. 

Toen besloten werd tot ook volledige afdekking van de 
exploitatietekorten van het streekvervoer, was dit voor 
de minister aanleiding om nog eens te filosoferen civer 
de relatie tussen kosten en opbrengsten. Zo zegt hij 
in zijn begroting 1975 dat alleen al de hoogte van 
deze bedragen ertoe moet leiden dat de efficiency zo 
hoog mogelijk zal moeten worden opgevoerd, en dat het 
gebruik maken van het openbaar vervoer zo sterk moge
lijk gestimuleerd moet worden. Voor het streekvervoer 
kan er niet aan worden ontkömen1 dat lijnen met een 
zeer geringe bezettingsgraad worden afgestoten of in
gekrompen. Doch, zo wordt er meteen aan toegevoegd, 
de invloed hiervan op het bedrijfsresultaat moet niet 
worderi overschat, aangezien deze lijnen veelal een aan
en afvoerfunctie ten opzichte van andere lijnen hebben. 
Onaanvaardbaar zou het zijn voor de minister indien 
vanwege de bedrijfsresultaten slechts enkele verspreide 
verbindingen zouden overblijven, z.bd<:>tdaardoor bepaalde 
bevolkingsgroepen van openbaar vervoer zouden worden 
afgehouden en tegelijkertijd het gebruik van de privé
auto opnieuw gestimuleerd. · 

s~_ÇQ§E9~!1~i~~-2Y~Eh~~9~e~!~!9 
·zoals gezegd werd nog onder minister Udink een stuur
groep verkeer en vervoer ingesteld. Deze werd belast 
met de coördinatie zowel bij de voorbereiding als bij 
de uitvoering van maatregelen voor de integratie van het 
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verkeers- en vervoersbeleid zoals dat is weergegeven 
in de meermalen genoemde 12 programmapunten. Onder de 
coördinatie valt met name het bewerkstelligen dat de 
verschillende overheidsorganen tot een gelijke benade
ring komen. Een belangrijke taak voor de stuurgroep 
was het formuleren van richtlijnen voor het op
stellen van gemeentelijke verkeerscirculatieplannen 
(en dito vervoersplannen). De stuurgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en kan voor wat betreft de coördinatie van het rijk 
met de provincies en de gemeenten overleg plegen met 
representanten van de provincies, de VNG en de drie 
grote steden. 

Ook op de integratie van het stads- en streekvervoer 
wil de minister nadruk leggen. In de begroting 1976 
legt hij echter nog eens uit dat het lokale vervoer 
het beleidsterrein der gemeenten is, zodat een inte
gratie alleen kan worden geëffectueerd in overleg met 
en met volledige instemming van de betrokken gemeenten. 

~ 

In het meerjarenplan personenvervoer wordt het nog 
sterker gezegd: "De actieve medewerking van met name 
de stedelijke gemeenten die het beleid voor een belang
rijk deel zullen moeten realiseren, is een conditio 
sine qua non voor de realisatie van het verkeers- en 
vervoersbeleid". In het kader van de integratie van het 
gehele openbaar vervoer zijn in de agglomeraties samen
werkingsverbanden in wording van alle betrokken ver-

geïnstitutio- voerders. Hetzelfde geldt op nationaal niveau (het ge
naliseerd over-institUdcnaliseerd overleg openbaar vervoer). Maar de 
leg openbaar minister concludeert dat een dergelijke vorm van samen- eer r 
vervoer werking minder snel van de grond komt dan wenselijk pOpE 
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wordt geacht. Met de negen gemeenten met een eigen erVOE 
openbaar-vervoerbedrijf zal overleg worden geopend 
over de toekomstige bestuurlijke verhoudingen tussen 
hen en het rijk teneinde een financiële regeling tot 
stand te brengen met de bedoeling dat geen bodemloze 
subsidieput wordt gecreëerd, en enige waarborgen 
worden geschapen over de effectuering van het rijks-
beleid inzake verkeer en vervoer. 
Overeenstemming werd bereikt over het verplicht opstel
len door deze gemeenten van een verkeerscirculatie
plan (met een parkeerplan) waarin het rijksbeleid nader 
dient te worden uitgewerkt: selectief autog~bruik, door-,evor, 
stromingsmaatregelen, bevordering van openbaar vervoer 'e~k~, 
en gebruik van fiets en bromfiets. Op grond van de re111' 
ministeriële goedkeuring van dit plan wordt subsidie 
verleend. De minister kan echter tijdelijke ont-
heffing verlenen van de vaststelling van een verkeers
circulatieplan. 
Een dergelijke verplichting laat onverlet de noodzaak 
voor de gemeenten om uiteindelijk te komen met een 
lange-termijn verkeers- en vervoersplan. 
Verder is er een verplichte periodieke aanpassing van 
deze plannen en is voortdurend overleg tussen het rijk 
en de-gemeenten over de controle daarop noodzakelijk. 
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Bovendien dienen gemeentelijke besluiten die worden 
genomen in het kader van de uitvoering van de voor
waarden, uiteindelijk binnen veertien dagen na vast
stelling aan de minister ter kennisneming te worden 
toegezonden. 

Tot slot stelt de minister in deze begroting dat bij 
het herzien van de bestuurlijke verhoudingen de inte
gratie van het openbaar vervoer een centrale plaats 
zal dienen in te nemen. 

In discussie met de Tweede Kamer deelt de minister mee 
dat er een geïnstitutionaliseerd overleg is tussen de 
ministers van V&W en van VRO, alsook tussen de direc
teuren-generaal van de Rijksplanologische dienst en de 
Rijkswaterstaat en het directoraat-generaal van het 
Verkeer. 
Verder wordt in nauwe samenwerking met het departement 
van VRO en de lagere overheidsorganen de verstede
lijkingsproblematiek van enkele grote agglomeraties 
bestudeerd . 

3. Kanttekeningen bij het gevoerde beleid 

Zijn door de maatregelen die in deze vierjarige rege
ringsperiode zijn genomen, de doelstellingen uit de 
regeringsverklaring van 1973 geheel of gedeeltelijk 
gerealiseerd? Sommige ontwikkelingen die door dit kabi
net in gang gezet zijn, lenen zich nauwelijks voor een 
beoordeling; aangezien het effect van veel beleids
maatregelen pas na een aantal jaren (vaak pas vallend 
nà een bepaalde kabinetsperiode) te constateren valt. 
DUidelijk is wel dat dit kabinet, in tegenstelling tot 
voorgaande kabinetten, méér de nadruk heeft gelegd op 
maatregelen die het openbaar vervoer bevorderen. 
Van groot belang is natuurlijk of dit beleid door het 
volgende kabinet wordt gecontinueerd en verder wordt 
uitgebouwd. Een ding is nu al wel volstrekt duidelijk: 
het streven naar beperking van de mobiliteit, met name 
van de eigen auto-mobiliteit, het oplossen van conges
ties en het bevorderen van het gebruik van het openbaar 
vervoer, vereisen niet alleen een lange-termijn-beleid, 
maar bovendien veel politieke moed om die - soms impo
pulaire - maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn 
om in de toekomst zo'n beleid kans van slagen te geven. 
Het gebruik van het openbaar vervoer is ook omwille van 
de verkeersveiligheid erg belangrijk. Naarmate het open
baar-vervoerbeleid meer kans van slagen heeft, wordt 
daarmee relatief de meest veilige vervoerswijze gebruikt. 
Gebleken is namelijk dat bij 89% van de ongevallen, waar
bij doden te betreuren zijn, een auto is betrokken 1), 
terwijl 41% van het totaal aantal verkeersdoden in 1974 
(zijnde totaal 2456) als inzittenden van een (vracht)auto 
aan het verkeer deelnamen. Het ongeval-risico bij het 
gebruik van trein, tram of bus is globaal 5% van dat bij 
gebruik van de auto. 

1) Beleidsplan voor de verkeersveiligheid, Tweede Kamer 
zitting 1975-1976 nr 13704, nr.l, blz. 26-29 
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Naast het openbaar vervoer-Iange-termijn-beleid staat 
het verkeersveiligheid -korte-termijn-beleid waar het 
gaat om het resultaat van de direct preventieve maatre
regelen (onder meer de verplichting tot het dragen van 
helmen en autogordels, en om kinderen in auto's op 
de achterbank te houden). Deze maatregelen hebben direct 
het aantal verkeersslachtoffers doen dalen. 
De christen-democratische bewindsman van Verkeer en siekE 
Watèrstaat heeft hiermee het daarover gestelde in beleidor ol 
omgezet. 

ê~_~ê~!~g_~~9~_Y~Ee~~~E!~g_!~fEê2~E~~~~E~!~_~~E~~~ 

Zoals nog uit het bij puntc gevoegde financiële overzicht 
zal blijken, is het percentage van de begrote en tot nu 
toe uitgegeven gelden, bestemd voor infrastructurele 
werken, relatief gering als we ze vergelijken met de 
per jaar begrote totale post openbaar vervoer. Bedroeg 
bij de start van het kabinet de begroting voorinfra
structurele werken nog globaal 20% van de totaal begrote 
post openbaar vervoer, voor 1977 is dit percentage ruim 
10%. Bezien we dit laatste percentage vanuit bedrijfs
economisch standpunt, dan is het besteden van 10% van 
de omzet aan diepte-investeringen bepaalde expanderend 
te noemen, zeker als we in de beschouwing meenemen, dat 
in het totaal der uitgaven (omzet) een enorm gedeelte 
bestaat uit grote exploitatieverliezen. Bovendien vin
den we in deze verliezen onder meer de kapitaalslasten 
terug (en wel cumulatief) van alle in de loop van tien
tallen jaren aangelegde infrastructurele werken. 

Toch durven we de stelling aan dat er veel meer dan tot 
nu toe besteed moet worden aan de aanleg van infrastruc
turele werken. Daarmee is een eerste belangrijk knel
punt aangeduid als we spreken over de bevordering van 
het openbaar vervoer. We zullen namelijk nog zien dat 
de concurrentiepositie van het openbaar vervoer nauwe
lijks te verbeteren is door dit vervoer op zich aantrek
kelijk te maken (daarmee krijgt men de automobilist niet 
uitzijn auto). Wel echter door het openbaar vervoer 
voorrang te geven door het nemen van fysieke maatrege
len (aanleggen en verbeteren van infrastructuur), die 
tegelijkertijd vergezeld gaan van voldoende aanbod van 
het openbaar vervoer om aan de verplaatsingsbehoefte te 
kunnen voldoen. 
Het hier gestelde krijgt meer reliëf als we letten op 
een enkele jaren geleden in gang gezet proces dat zich 
in versneld tempo aan het voltrekken is. Velen zijn in 
Nederland niet (meer) bereid in de toekomst veel grond 
te bestemmen voor nog meer vervoersverbindingen, omdat 
het wonen, recreëren en het in standhouden van natuur
gebieden (n~ast de bestemmingen voor landbouw en indus
trie) in belangrijke mate de nog beschikbare hoeveel
heid grond zullen opeisen. Dit geldt in versterkte mate 
in de verstedelijkte gebieden, met name in de randstad. 
De in deze gebieden aanwezige congestie (verstopping), 
met alle nadelen daarvan, is niet langer te verhelpen 
door het steeds opnieuw aanleggen van autoverkeerswegen. 
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De fijnmazige bebouwing verzet zich daartegen en het 
lukt alleen met grootschalige stedelijke doorbraken; 
een politiek die door opeenvolgende kabinetten van 
de hand is gewezen (mede in relatie met de veranderde 
vorm van het stadsvernieuwingsproces) • Het gevolg 
hiervan is dat de congestie alleen effectief bestreden 
kan worden,indien in deze gebieden de voor het openbaar 
vervoer benodigde fysieke ruimte (door middel van infra
structurele werken) geschapen wordt ten koste van de 
ruimte die thans door het autoverkeer in beslag wordt 
genomen. De verstoppingen worden niet verholpen zolang 
het openbaar vervoer daarvan dezelfde nadelen onder
vindt als het privé-autovervoer ~) . In een nota van 
het Sociaal Cultureel Planbureau staat te lezen dat 
verbetering alléén van het openbaar vervoer, .een geringe 
invloed heeft op omvang en plaats van het autogebruik, 
tenzij bijzondere belemmeringen voor dat autogebruik 
in het leven worden geroepen. Het creëren van vrije 
tram- en busbanen ten koste van de autorijstroken en het 
kunnen beïnvloeden van de verkeerslichten verkorten 
veelal de reistijd aanmerkelijk en bewerkstelligen een 
beduidende verbetering van de regelmaat van de dienst
regelingen 3) waardoor de concurrentiepositie van het 
openbaar vervoer gunstiger wordt.4) 

2) Dit probleem gaat des te meer klemmen nu het kabinet 
onlangs heeft besloten de bevolkingsuitstraling van
uit de randstad naar Gelderland en Noord-Brabant 
meer te beperken dan eerder in de bedoeling lag, met 
als gevolg dat binnen de randstad zelf beduidend 
meer woningen gebouwd moeten worden; Twe·ede Kamer, 
zitting 1976-1977, nr. 13457, nrs. 10 en 11 (deel 
2d: regeringsbeslissing op de verstedelijkingsnota). 

3) Uitgerekend is namelijk dat door diverse vertragin
gen op de route het openbaar vervoer circa 28% ver
liestijd moet incalculeren. Zie ir. P.Hakkesteegt in 
"Ruim baan voor het openbaar vervoer", in Verkeers
techniek, nr. 4, 1973, pag. 170. 

4) Gehouden onderzoek toont aan dat deze doorstromings
maatregelen die minder ruimte overlaten voor de 
auto's,bij de bevolKing in grote mate aanvaard worden. 
Uit de nota "Autogebruiksbeperking: mogelijkheden en 
aanvaardbaarheid", van het Sociaal Cultureel Plan
bureau, Rijswijk 1976. 
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Want met een beduidende verhoging van de omloopsnel
heid van het materieel kan met hetzelfde materieel 
en personeel méér, of met minder materieel en perso
neel evenveel gepresteerd worden; beide qevallen leveren 
rendementsvoordelen op en verhogen de äantrekkelijk
heid van het openbaar vervoer. 

Bij het opheffen van verstoppingen is gebleken dat bij 
bepaalde maatregelen tegenover 2,5% vermindering van 
het autoverkeer bijna 28% meer openbaar vervoer behoort 
te staan 5). Projecteren we deze cijfers tegen de 
achtergrond van de jaarlijks toegestane groei van het 
voorzieningenniveau van het openbaar vervoer zoals ver
meld in het meerjarenplan personenvervoer - namelijk 2% 
per jaar (met uitzondering van NS) - dan constateren 
we dat dit vijfjarenplan in totaal 10% groei voorziet 
voor het stads- en streekvervoer. Deze groei wordt ge- :uimt, 
heel "opgebruikt" om de gevolgen van de stads- en dorps-rrije 
uitbreidingen op te vangen en kan dus niet worden aan- .n plo 
gewend om het bestaande openbaar vervoer te verbeteren 
en daardoor automobilisten te bewegen voortaan van het 
openbaar vervoer gebruik te maken. Het meerjarenplan 
personenvervoer voorziet de komende vijf jaar nauwelijks 
in de aanleg van nieuwe werken. De door ons opgestelde 
cijferreeks ondersteunt dit. Ook valt dit te lezen in 
de oriënteringsnota waar gesteld wordt dat vanwege de 
beperkte financiële middelen een vêrgaande scheiding 
van verkeerssoorten en verkeersstromen te kostbaar kan 
blijken en dat ook vanwege ruimtebeslag een ingreep in 
het stedelijk weefsel ongewenst kan zijn (blz. 76). 

De consequenties van deze kabinetskeuze zijn dat het 
openbaar vervoer op het huidige voorzieningenpeil wordt 
gehandhaafd, wat - gelet op de nog steeds toenemende 
groei van het autoverkeer - zowel een relatieve als een 
absolute achteruitgang van het openbaar vervoer bete
kent. Daarmee wordt in feite in de congestiegebieden 
gekozen voor het " ên auto- ên openbaar vervoer"-be
leid, wat - zoals we bij punt b nog nader zullen zien 
de minister nu juist niet wil. 
Een tweede belangrijk knelpunt ligt bij de gemeenten. 
Deze bepalen in feite of veel van de infrastructurele 
werken (snel) worden aangelegd. De minis.ter is derhalve 
grotendeels afhankelijk van de plannen en ideeën van 
de gemeenten, tenzij deze om subsidies vragen. Maar ook 
dan is de minister in grote mate afhankelijk van het 
besluitvormingstempo van de betreffende gemeente. 
We constateren dat de aanleg c.q. verbetering van infra
structurele werken te traag gaat. Naast de subsidie 
is de overredingskracht het enige wapen van de minister. 

5) Aldus mr. drs. C. Moelker in zijn artikel "Het meer
jarenplan voor het personenvervoer", Antirevolutio
naire Staatkunde, 1976, blz.102. 
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Er bestaat ons inziens een positieve relatie tussen 
de aanleg van infrastructurele werken en de ver
mindering van de exploitatietekortèn. 
nogmaals: hoe minder wordt aangelegd c.q. verbeterd, 
des te slechter functioneert het openbaar vervoer en 
des te meer geld moet erbij. Indien echter de door
stroming wordt bevorderd (met als gevolg een grotere 
betrouwbaarheid van de dienstregeling), kan dit tot 
een hogere produktiviteit leiden met als gevolg een 
ve~mindering van de verlie~en. 

Onze kritiek op het kabinet is dat men hiervoor te 
weinig oög.heeft en teveel aan de gemeentelijke auto
nomie.overlaat.Daarom suggereren we dat deze barrière 
doorbroken moet worden. En dit kan - als de politieke 
wil aanwezig is - vrij gemakkelijk en met weinig 
kosten. Wettelijk dient te worden vastgelegd dat 
provincies en gemeenten verplicht zijn om in hun 
streek-, structuur- en bestemmingsplannen expliciet 
ruimte te creëren voor vrije banen. Daartoe behoeven 
o.a. de wet en het besluit op de ruimtelijke ordening 
aanvulling. De kosten van aänleg van vrije rij-
banen c.q. opstelstroken in stadsvernieuwingsgebie
den en nieuwe uitbreidingsgebieden worden dan een 
onderdeel van de exploitatie van een bestemmingsplan 
en worden door een gemeente (vaak met grondkosten
subsidie door middel van het ministerie van VRO) op
gebracht. Dit zou, gelet op de huidige subsidiëring 
van V&W betreffende infrastructurele werken, tot 
een kostenvermindering kunnen leiden 

De leidende gedachte moet verder zijn dat openbaar ver
voersvoorzieningen wor<fen aangelegd alvorens een wijk 
of stad is ge- of verbouwd - en niet andersom, zoals 
thans bijvoorbeeld het geval is bij de groeikern Zoe
termeer. 
Nieuwe bewoners kunnen dan van meet af aan aan het 
gebruik van het openbaar vervoer wennen. He.t in de 
beginfase onderbezet zijn van verveerslijnen is op 
de lange termijn gezien minder kostbaar dan te trach
ten mensen die - wellicht uit arren moede - autogebrui
ker zijn geworden, te laten overstappen op het open
baar vervoer. 
Aan ee.n besluit om bijvoorbeeld een groeikern aan te 
wijzen moet tevens een besluit betreffende de in
stelling van de daartoe benodigde openbaar V2rvoers
voorzieningen ten grondslag liggen. 

!?.:._Q~_;!;!}!;~gf§;!;;!;~_!!)~!;_g~_f!di!!!!:!ê!iils~-Qf9~!}~!}g 

We zagen dat het kabinet streeft naar een kortere 
verveerslijn tussen woon- en werkgebieden en bovendien 
prioriteit wil geven aan woningbouw en bedrijfsvesti
gingen nabij bestaande halte~ en stations. De begrensd
heid van de ruimte in letterlijke zin dwingt ons tot 
de keuze: of de auto of het openbaar vervoer. Een kie-

.zen voor beide is niet langer mogelijk, aldus de 
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minister. Maar de dringende vraag hoe een en ander 
nader uitgewerkt wordt in het meermalen aangekondigde 
structuurschema verkeer en vervoer, kan bij het 
moment van schrijven van deze bijdrage niet beant
woord worden,omdat dat structuurschema er eenvoudig
weg nog niet is 6) .. We baseren ons derhalve 
alleen op de oriënteringsnota en de verstedelijkings
nota. Beide nota's zijn tijdens deze kabinetsperiode 
tot stand gekomen. 

In de oriënteringsnota wordt deze uitwerking niet ge
geven. Dat wordt ook erkend, als op blz. 75 verwezen 
wordt naar het structuul:schema als zijnde het beleids
instrumentarium met behulp waarvan criteria en normen 
kunnen worden geformuleerd. Dan kunnen 
op zichzelf tegenstrijdige doelstellingen (hoewel ze 
algemeen aanvaard en door het kabinet geformuleerd 
zijn) - zoals enerzijds goede bereikbaarheid en 
ontslui ting van vlOon-, werk- en recreatiegebieder. (een 
sociaalculturele doelstelling) en anderzijds het 
vermijden van aantasting van heL natuurlijk milie~ 
door verkeer en vervoer (ruimtelijke doelstelli~q; 
zichtbaar gemaakt worden. Daardoor is een bewuste 
keuze mogelijk. De minister kan zonder het struc
tuurschema zijn bepleite keuze niet maken, ook niet 
met behulp van het meerjarenplan personenvervoer 7). 
Evenmin kan de in de oriënteringsnota bepleite verbe
tering van het openbaar vervoer ten platte lande op 
grond van de financiële situatie geëffectueerd 

6) Indien onze informatie juist is, is de tekst van 
het structuurschema gereed en is het wachten or 
daadwerkelijke publikatie. Hopelijk wordt vooral 
in de congestiegebieden duidelijk gekozen voor de 
variant openbaar vervoer. We zijn erg benieuwd of 
de doelstellingen uit de oriënteringsnota en het 
meerjarenplan personenvervoer - namelijk mobiliteits
beperking, wat inhoudt een vermindering van de ver
plaatsingsbehoefte en de verplaatsingsafstand (kor
tere afstanden wonen/werken) - in dit schema worden 
uitgewerkt. Wordt de èn-èn-conceptie verlaten ten 
gunste van de of-of-conceptie? Ons inziens is de 
én-én-conceptie onaanvaardbaar in bepaalde streken 
(met name de randstad) en op bepaalde tijdstippen 
(de spitsuren). Gelet op de meermalen door het 
kabinet bezongen of-of-conceptie zijn we erg benieuwd 
naar de kabinetskeuze nu. 
De opmerking in de nota regeringsbeslissing (deel 
2~ van de verstedelijkingsnot~ dat de . 
hoofddoelstelling in het structuurschema 
zal zijn "het tegemoet komen aan de vraag naar 
vervoer van personen en goeçeren, voor zover de 
bijdrëge aan het welzijn van de gemeenschap posi
tief is" (blz. 43) wekt op zijn minst enige twijfels. 
N.B; Bij het ter perse gaan van deze tekst verscheen 
het structuurschema. Het heeft de intentie van onze 
opmerkingen niet veranderd. 

7) Waarom had het meerjarenplan in vergelijking met 
het structuurschema zo'n haast? 
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worden 8). 

Tegen deze achtergronden komt des te scherper 
naar voren dat het openbaar vervoer is achterge
bleven op het programma van de Tweede nota ruimte
lijke ordening (1966); dit wordt trouwens in de 
Oriënteringsnota bevestigd. Was in 1963 het 
aandeel van het openbaar vervoer nog 37% van het totale 
vervoer (uitgedrukt in reirigerskilometers), in 1970 
was dat ruim 19% en in 1975 was dat 15%. Het autover
vervoer steeg in dezelfde periode van 46%-naar bijna 
75% respectievelijk ruim 81% van het totaal! Uit 
deze cijfers valt niet af te lezen in welke streken 
de teruggang van het relatieve aandeel van het open
baar vervoer precies heeft plaatsgevonden. Zou dit 
bijvoorbeeld de randstad zijn, dan zou daarmee de pro
blematiek nog scherper omlijnd naar voren komen. 

Vergeleken met de oriënteringsnota (die dan ook van 
december 1973 is toen dit kabinet pas een half jaar 
bestond) wordt in de verstedelijkingsnota positiever' 
over het openbaar vervoer gesproken. Gesteld 
wordt dat de relatieve positie van het openbaar ver
voer, speciaal in steden, agglomeraties en stads
gewesten, versterkt moet worden. Zoals bekend zijn 
tijdens deze kabinetsperiode de volledige exploi
tatieverliezen van het gehele openbaar vervoer voor 
rekening van het rijk gekomen. Daarmee is een aanzet 
voor deze relatieve verbetering gegeven. De belangrijk
ste hihdernissen zijn echter zoals we zagen gelegen 
bii de aan!ag van infrastructurele werken, welke maar 
met mondjesmaat tot stand komen. Verder wordt in 
deze nota nauwelijks op verkeers- en vervoersvraagstuk
ken ingegaan. 

Een van de belangrijkste middelen om de doelstellingen 
uit de regeringsverklaring te realiseren is nog steeds 
het terugdringen van de mobiliteit. 
Ook in de verstedelijkingsnota staat dit cen-
traal. We sluiten ons ten dezen aan bij de kri
tiek van de RARO in zijn onlangs gepubliceerde advies 
over de verstedelijkingsnota waar deze stelt,dat "een 
werkelijk grondige analyse van het mobiliteitsvraag
stuk en de wijze waarop dit sameahangt met de ontwikke
lingen van de stedelijke samenleving wordt gemist" 
(blz. 26). Het gaat ons inziens niet om het terug
dringen van de mobiliteit als doelstelling op zich 
(een bepaald niveau van mobiliteit behoort, nl. totc1epost
industriële samenleving waar1n we leven), maar-
met name in de congestiegebieden - om een genormeerde 
terugdringing van het particuliere autovervoer, omdat 
daardoor o.m. het meest zuinig gebruik van grondstof
fen en milieu kan worden verkregen. 

8) Moet de Of-Of-conceptie ook op het platteland 
gelden? Daar is immers in het algemeen geen sprake 
van congestie. Bovendien is de bezettingsgraad 
van sommige buslijnen in daluren zo laag (l,S man, 
d.w.z. de buschauffeur en O,S passagier), dat de 
auto ook uit energie-overwegingen de voorkeur 
verdient. Bovendien is het laten rijden van een 
lege bus erg duur. 

9) bron: Statistische Berichten nr. 88, 2 nov. 1976. 
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De resultaten van de door het kabinet voorgenomen 
studies over de instelling van een algemeen verkeers
fonds, het extra belasten van de auto in congestiege
bieden en het invoeren van een stelsel van gedifferen
tieerde heffingen voor zowel rijdende als stilstaande 
auto's hebben niet tot concrete maatregelen geleid. 
Het kabinet blijkt dus niets te voelen voor een aparte 
autobelasting om de congestie te bestrijden. Uit het 
rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt 
echter, dat een congestieheffing sterk regulerend 
zou werken. 
Daardoor komt nog meer nadruk te liggen op de infra
structurele maatregelen. Maar de ramingen tot en 
met 1980 tonen aan dat vanaf 1972 steeds per jaar 
meer begroot is dan wordt uitgegeven. Dit stuwmeer 
laat zien - wat we al onder punt a hebben beschreven -
dat het rijksbeleid ten dezen teveel afhankelijk is 
van de gemeenten. We hebben dan ook voor wettelijke 
maatregelen gepleit om deze impasse te doorbreken. 
De snelle toename van de begrote gelden voor de aan
leg van fiets- en voetpaden mag als een groot winst
punt voor het gevoerde beleid gezien worden. Maar ook 
hier kunnen de gemeenten vertragend gaan werken. Dat 
nog niets bekend is over de spreiding van werktijden 
als instrument ter bestrijding van de congestie, ver
baast ons, aangezien in het meerjarenplan dit beleids
aspect naast "car-pooling" als een belangrijk instru
ment in de congestiebestrijding wordt gezien. 
We merken hierbij nog op dat de effectiviteit van 
werktijdenspreiding gering is indien deze spreiding 
niet per bedrijf c.q. dienst verplicht wordt. In New 
York City regelde men dit dan ook door het maken van 
afspraken met de bedrijven. Wel gaat een verplichte 
spreiding ten koste van de door vele werknemers als 
zeer positief ervaren variabele werktijden. Ook hier 
zal een keuze moeten worden qemaakt. 
"Car-pooling" tijdens de spitsuren dient ons 
inziens gekoppeld te worden aan het gemeentelijk 
parkeerbeleid. Dat houdt in dat bij pooling er 
een parkeerplaats wordt gegarandeerd, want het 
idealisme van de meeste automobilisten is niet 
zo groot dat zij zonder "premie" tot pooling 
overgaan. Car-pooling kan ons inziens bij het 
terugdringen van de automobiliteit een heel effec
tief middel zijn. Verder zouden met de bedrijven 
afspraken gemaakt kunnen worden om de reisonkosten
vergoedingen meer dan thans op het gebruik van het 
openbaar vervoer af te stemmen. 
Om een globale indruk te geven van de financierings
problemen waar het kabinet voor gesteld is, is door 
ons een cijferoverzicht gegeven van de belangrijkste 
begrotingsposten van het openbaar vervoer. We zijn 
daarbij uitgegaan van de cijfergegevens zoals deze 
in openbare stukken zijn vermeld. Waren geen cijfers 
meer voorhanden (dit geldt voor de rekeningcijfers 
van 1974-1976 en de uitsplitsing van de begrotings-
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posten 1 tlm 6 voor 1978-1980), dan is gebruik gemaakt 
van extrapolatie. Daarbij is voor het NS-, lokaal en 
streekvervoer als volgt te werk gegaan. De door ons 
gehanteerde percentages zijn ontleend aan het meer
jarenplan, de totaalcijfers voor 1978-1980 aan de 
miljoenennota 1977. Daarbij is uitgegaan van een 
jaarlijkse verhoging van de kosten met 6,625% (zijnde 
een gewogen gemiddelde van 7,5% loonkostenstijging en 
4% stijging overige kosten, waarbij de totale kosten 
zijn verdeeld in 75% loonkosten en 25% overige kosten) . 
Aan de opbrengstenkant is rekening gehouden met een 
stijging van 3% per jaar (de voorgenomen tariefs
verhogingen van jaarlijks 4% minus het daaruit voort
vloeiende vervoersafval van 1%). Daarenboven is bij 
het lokaal en streekvervoer tevens rekening gehouden 
met een jaarlijks extra accres in de subsidiëring van 
de tekorten met 2%. 

Bedrijfseconomisch gezien is de koppeling van de stij
ging van de tarieven aan de stijging van 
de kosten van levensonderhoud uiteraard onvoldoende, 
maar het kabinet heeft daartoe besloten in verband 
met de prijspolitiek die het voert. Bovendien is het 
openbaar vervoer nu eenmaal geen bedrijf in de normale 
zin van het woord; het gaat primair om een maatschappe
lijk rendement, dat moeilijk te kwantificeren valt. 
Tevens zagen we dat 1% tariefsverhoging de vraag met 
circa 0,3% doet dalen en de opbrengst met 0,7% doet 
stijgen. Op zich is deze opbrengstenstijging niet ge
ring. 

Betreffende de kosten van het openbaar vervoer zoals 
deze cijfermatig worden weergegeven in de tabel, 
merken we het volgende op. De cijferopstelling is z6 
dat alleen heel globale indicaties gegeven kunnen 
worden. Over de jaren v66r 1976 zijn nauwelijks con
clusies mogelijk, omdat het rijk toen niet alle exploi
tatietekorten voor zijn rekening nam. Ook toen waren 
de kosten echter in opgaande lijn. 
Met name de overname van de tekorten van het lokaal 
vervoer vanaf 1976 vergt forse bedragen. Stijgen 
vanaf 1976 de jaarlijkse lasten voor de NS en het 
streekvervoer globaal aanvankelijk met 15% en later 
met 10%, het lokale vervoer begint in diezelfde pe
riode met een stijging van 20% die ombuigt naar 10%. 

De stijging van de beschikbaar te stellen gelden 
wordt grotendeels veroorzaakt door de kosten van lonen 
en prijzen (loonaandeel: 70%). Van een werkelijke 
volume-stijging is geen sprake; alleen is bij het 
lokaal en streekvervoer rekening gehouden met een uit
breiding van 2%, met name als gevolg van stads- en 
dorpsuitbreidingen. Het is dan ook de vraag of de 
algemene regeringsdoelstelling dat het openbaar ver
voer moet worden bevorderd, door de cijfers onderbouwd 
wordt. Hier moet wel aan worden toegevoegd dat binnen 
de begroting van hoofdstuk XII zelf (Verkeer en \vater
staat) het openbaar vervoer van 1972 tot 1980 in 
toenemende mate beslag legt op de totale middelen 
van dit departement. 
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ad 1) Het exploitatietekort van het NS personenvervoer wordt vanaf 1972 volledig 
gedekt. Het begrote bedrag voor 1977 is ontleend aan de desbetreffende Be
schikking, zoals deze in de Staatscourant begin 1977 is verschenen. 

ad 2) Idem het lokaal vervoer vanaf 1976. 

ad 3) Idem het streekvervoer vanaf 1972. 

ad 4) Met infrastructuur wordt bedoeld de aanleg c.q. verbetering van werken die 
op grond van de Beschikking bijdragen voorzieningen voor het wegverkeer en 
het openbaar vervoer in en om de steden,het gebruik c.q. de doorstroming van 
het openbaar vervoer bevorderen. Zoals bekend hangt de rijkssubsidie geheel 
af van de aanvragen van gemeenten. 

ad 6) Alhoewel de aanleg van fietsroutes begrotingstechnisch onder de droge water
staat valt, is hier om wille van de vergelijking deze post, als onderdeel van 
hoofdstuk XII, bij het openbaar vervoer gerekend (hetgeen ook in de tekst is 
geschied). De aanleg van fietsroutes geschiedt hoofdzakelijk op grond van twee 
subsidiemogelijkheden (zie tekst). 

ad 8) Bij de totale begrotingsbedragen zijn de opcenten van de Motorrijtuigenbelasting 
niet meegerekend. Deze vormen geen onderdeel van de begroting van hoofdstuk XII, 
doch van die van het Rijkswegenfonds. 
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Het bestaande voorzieningenniveau wordt grosso modo 
gehandhaafd, maar zal - gelet op de nog toenemende 
mobiliteit (met name veroorzaakt door de personen
auto; zie de elders gegeven cijfers van het CBS) -
in feite nog verder achteruitgaan ten opzichte van het 
autovervoer. 

loors 
'egel 

De groei van de opbrengst en de groei van de kosten 
lopen steeds verder utteen: de opbrengsten nemen jaar
lijks toe met 3% en de kosten met 6,625%. Hieruit mag 
niet worden geconcludeerd dat er een verschil van 
3,625% te overbruggen zou zijn. In werkelijkheid 
gaat het om exponentieel groeiende verschillen. Als 
voorbeeld noemen we de begrotingsbedragen van 1976 
en 1977 voor de NS en het lokale vervoer. Bij de NS 
zien we dat de respectieve tekorten 607 en 691 miljoen 
zijn; dat is al een verschil van 14%: Bij het lokale 
vervoer in deze vergelijking gaat het om 627 .en 768 
miljoen, een verschil van 23%! 

Ter nadere adstruering van de afhankelijkheid van het 
openbaar vervoer van rijksbijdragen enkele percentages: 

over 1975 

in % NS 9 gemeenten subsidiërende streek-
gemeenten vervoer 

kosten 00% 100% 100% 100% 

opbrengsten 59% 34% 41% 51% 

tekorten -
rijkssubsidie 41% 66% 59% 49% 

Deze percentages spreken voor zich. 

Indien men bovenstaande indicaties op zich laat in
werken, dan kan men zich voorstellen voor welke gi
gantische problemen het kabinet staat. Is er wel uit 
te komen? Ons inziens vergt dit een vasthoudend ~àeid 
over vele jaren. De aanzetten die het kabinet heeft 
gedaan, dienen verder te worden doorgetrokken en uit
gewerkt. Op korte termijn gaat het vooral om de direct 
stimulerende maatregelen. Het is toch opmerkelijk dat 
tot circa 1970 het streekvervoer veelal renderend was, 
maar dat met de massale opkomst van de. auto aan het 
einde van de jaren zestig dit vervoer daarna al spoe
dig in de rode cijfers kw~m. Natuurlijk is het niet 
alleen de auto. Ook de kosteninflatie heeft er grote 
invloed op gehad. Dit klemt temeer omdat de opbreng
steninflatie daarmee geen gelijke tred houdt zoals 
we zagen. Dient er niet iets aan de tarieven-
verhoging gedaan te worden? Hebben we niet eenzelfde 
ontwikkeling bij het huurbeleid gehad? Ondanks de forse 
rijkssubsidies moesten de huren toch fors omhoog. Daarom 
gaf individuele huursubsidie uitkomst voor de finan
cieel zwakkeren. Zou bij de tariefstelling van het 
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Openbaar bestrmr, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening 

openbaar vervoer iets geleerd kunnen worden van het 
huur(subsidie)beleid? De weergegeven (geëxtrapoleerde) 
exploitatietekorten tot 1980 dwingen ons inziens tot 
drastische maatregelen, vooral op het gebied van door
stromingsregelingem. We noemden ze reeds: het voor
zien van het gehele openbaar vervoer van installaties 
die de verkeerslichten beïnvloeden (dit vormt al een 
doorbraak, waar ~ relatief .gezien -weinig 
geld voor nodig is) en het reserveren van vrije opstel
stroken bij drukke kruispunten. 

Een volledige tarieven- _en biljettenintegratie is een 
relatief vrij gemakkelijk te nemen stap, die echter 
nog steeds niet is genomen; dit zou wel de eenvoud 
en ove.rzi.chtelijkheid van het openbaar veryoer bevor-· 
deren. 

We willen hier nog noemen het aanleggen van parkeer
terreinen die ons iniiens wel degelijk de door
stroming bevorderen,· aangezien dit een vermindering 
van het "zwerfverkeer" tot gevolg zou hebben. Dit kan 
uit het "infrastructurele stuwmeer" betaald worden. 
Tot nu toe moeten de gemeenten deze terreinen zelf 
betalen uit de opbrengst van de parkeerheffingen, 
wat niet kan zoals elke gemeentebestuurder wee~. 
Toch staat in het meerjarenplan dat een effectief 
parkeerbeleid mede bijdraagt tot bestrijding van de 
congestie. · 

Tot slot willen we hier steÜen dat he.t kabinet 
in nog meer situaties de wegenaanleg verder 
moet reduceren. 

~~~Ç2§E~!n~~!§_2Y§fh§!~!~§b§!~ 
De minister heeft een ope·n oog voor de noodzaak van 
coördinatie. Dit blijkt bijvoorbeeld heel duidelijk 
uit het feit dat al geruime tijd een werkgroep van de 
ministeries van VRO en V&W in nauwe samenwerking met 
gemeenten criteria en richtlijnen ontwikkelt voor de 
(her)inrichting van verblijfsgebieden en verkeers
ruimten. Wil ~en aan de mobiliteitsbehoefte door 
openbaar vervoer voorzien en tevens het leefkli
maa·t bevorderen,. dan zal in· daartoe-· aangewezen 
gebieden (met name de randstad en steden elders) 
een drastische uitbreiding van decverblijfsge-
bieden moeten plaatsvinden 10), waar het rijver~ 
keer een ondergeschikte plaats inneemt - behalve 
tiiteraard op de daartoe aangewezen verkeersruimten. 

1 b) Jh elke gemeentelijke parkeer (bouw) verordening zou rroeten 
worden opgenomen dat bij reservering van grond 
bij nieuwbouw daarvoor. tevens parke'ren op eigen 
erf verplicht wordt gesteld en- dat de mogelijk
heid-aanwezig moet zijn dat particuliere auto's 
na ·kantoort.ijd op kantoorparkeerterreinen gepar
keerd kunnen worden. 

205 



uitbreiding 
wettelijke 
bevoegdheden 

Wet openbaar 
vervoer 

verplichting 
tot opstelling 
verkeers- en 
vervoersplan 

openbaar ver
voer taak 
nieuwe provin
cies 

toetsing aan 
rijksbeleid 

OPenbaar bestuur, openbaar llerlloer en ruimtelijke ordening 

Zoals door ons in het eerste hoofdstuk betreffenoe 
de coördinatie van het overheidsbeleid reeds is be- !roep 
nadrukt, is naast een goede beleidscoördinatie voor !nver 
de realisering van de gekozen doelstellingen, de 
beschikking over een passend wettelijk instrumenta-
rium even belangrijk. Gelet op het voorgaanoe is he-
laas onze conclusie oat het rijk en oan met name-
het ministerie van Verkeer en Waterstaat onvolooenoe 
beschikt over een geêigeno instrumentarium, al heeft 
oe minister zich meermalen voor een uitbreioing van 
wettelijke bevoegoheoen uitgesproken. We geven enkele 
voorbeeloen. In oe begroting 1976 werden er enkele 
suggesties geoaan om oe wegenverkeerswetgeving zo-
oanig uit te breioen oat het voortaan bevens mogelijk 
worot,ook op grono van onder meer geluioshinoer en 
luchtverontreiniging,maatregelen te treffen en om 
tevens tot een uitbreioing van oe mogelijkheoen tot 
parkeerverbooen te geraken. Tot nu toe zijn nog geen 
voorstellen bekeno. Hetzelfde gelot voor Oe uitbrei-
oing van oe gemeentelijke mogelijkheoen. 

Wel is grote voortgang geboekt met oe eis oat al oie 
gemeenten oie rijkssubsidies ontvangen in ieoer geval 
een verkeerscirculatieplan moeten ontwikkelen op 
basis van oe genoemoe regelingen. Maar welke anoere 
miooelen kan oe minister hanteren om ook een snelle 
en ooelmatige realisering van oergelijke plannen af 
te owingen oan het oneigenlijke miooel van het oicht
oraaien van de subsidiekraan - wat overigens pseudo
wetgeving is? Overleg is de enige vorm. En hoewel 
overleg essentieel is, kan oaarmee niet worden vol
staan. Bovendien is er voor al die gemeenten die géén 
subsidie aanvragen (en die zijn veruit in de meerder
heid!) geen enkele verplichting om tot dergelijke 
plannen te komen. Toen in het begin van deze eeuw 
de woningnood ten top steeg, zag men in dat een wet 
tot stand moest komen die van visie getuigde; deze 
zou de overheid de middelen verstrekken om zowel 
kwalitatief als kwantitatief de woningnood te bestrij
oen. Dat lukte in die tijd wonderwel. Thans staan 
we voor een vergelijkbare problematiek. De totstano
koming van een Wet openbaar vervoer is dringend 
gewenst. In deze wet, die uiteraard gekoppeld moet 
worden aan anoere wetten (waarvan de wet op de 
ruimtelijke ordening oe belangrijkste is), moet onder 
meer voor elke provincie en elke daarvoor in aanmer
king komende gemeente de verplichting worden opgenomen 
een verkeers- en vervoersplan op te stellen, met oaar
aan gekoppeld een verkeerscirculatieplan; oit plan zou 
dan verbonden zijn aan het eveneens verplicht te stel
len streek- en structuurplan en zijn uitwerking vinden 
in onoer meer oe bestemmingsplannen. Omoat in het wets
ontwerp Reorganisatie binnenlands bestuur de provin
cies-nieuwe-stijl worden aangewezen als eerste taakbe
hartigers met betrekking tot het openbaar vervoer, 
zouden oe provincies toezicht en controle moeten uit
oefenen en zo nodig aanwijzingen moeten kunnen geven, 
analoog aan de mogelijkheden die de huidige wet op 
de ruimtelijke ordening biedt. Daarbij zal toetsing 
van de gemeentelijke plannen aan het rijksbeleid 
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Openbaar bestuur, openbaar vervoer en mimtelijke ordeninf!, 

voorop moeten staan; tevens zal daarbij zorgvuldig 
moeten worden gelet op de belangen van het beroeps
goederenvervoer. Uiteraard zullen de provinciale 
planologische diensten daarbij ingeschakeld zij~ even
als in voorkomende gevallen de Rijks Planologische 
Dienst (die daartoe uitbreiding behoeft met meer 
"openbaar vervoermedewerkers"). We kunnen ons voor
stellen dat in de toekomst verkeerscirculatieplannen 
niet langer door de Dienst Verkeerskunde van Rijks
waterstaat worden beoordeeld, maar door een daartoe 
op te richten c.q. uit te breiden "openbaar vervoer
dienst" ten departemente, in nauwe relatie met de RPD. 

Verder zal de wetgeving nauwkeurig moeten regelen 
welke bevoegdheden ten dezen worden uitgeoefend 
door het rijk, respectievelijk de provincies, de 
gemeenten en de betrokken vervoersbedrijven. Invoe
ring van een regionnle vervoersautoriteit, die het 
openbaar vervoerbeleid coördineert en verantwoordelijk 
is voor de planning, dient in serieuze overweging ge~ 
nomen te worden 11) • 

Een ander coördinatieprobleem ligt op rijksniveau: 
tussen de departementen onderling. Te weinig wordt 
de behartiging van .de aiverse belangen via 
samenwerking gecoördineerd (zie hoofdstuk II). De ver
strengeling tussen ruimtelijke ordening en verkeer 
en vervoer is evident. Maar een dergelijke verstrenge
ling bestaat ook tussen deze en het economisch sprei
dingsbeleid en het regionaal ontwikkelingsbeleid. Dat 
vereist niet alleen horizontale coördinatie, maar 
ook verticale (tussen het rijk en de andere over
heden). Dit houdt in, zoals we in hoofdstuk II zagen, 
dat bestuursovereenkomsten moeten worden afgesloten. 
Anders gezegd: het gaat om een gezamenlijke besluit
vorming in één (wettelijke) procedure, waarin het 
hoofdakkoord van wat men gezamenlijk gaat ondernemen 
is neergelegd. Daarop volgen dan de deelakkoorden; 
in dit geval betreffende het te voeren verkeers- en 
vervoersbeleid, als instrument-variabele van het 
ruimtelijk inrichtingsbeleid. 

Het geheel overziende komen we tot slot tot de 
volgende samenvatting: 
- De mobiliteit heeft een belangrijke sociale 

functie. De auto heeft in grote mate tot de vervul
ling van deze behoefte bijgedragen. In stede-
lijke gebieden zijn echter in toenemende mate 
ongunstige neveneffecten van de auto te constateren 
12). 
Met het oog daarop dient uit maatschappelijk oogpunt 
een afweging plaats te vinden van de voor- en nadelen 
van de auto in relatie met het openbaar vervoer. In 

11) Ook daarom dienen er grote pr9vincies te komen. 
Zie verder hoofdstuk III . 

12) In ieder geval zouden autorally's verboden 
kunnen worden. Ook bij de agressieve autoreclame 
(accent op sportiviteit en topsnelheid) kunnen 
vraagtekens gezet worden. 
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congestiegebieden en in spitsuren overwegen de 
nadelen van de auto en dient derhalve het openbaar 
vervoer absolute prioriteit te krijgen. 
Daar waar dus openbaar vervoer vereist. is, dienen 
in ieder geval ons inziens de volgende maatregelen 
getroffen te worden: 
a) autoverkeer beperken door fysieke maatregelen 

(we zagen dat uit onderzoek blijkt dat andere 
maatregelen, zoals lage tarieven openbaar vervoer 
en het opvoeren van de autokosten, onvoldoende 
soelaas bieden); 

b) het invoeren ~n een congestieheffing (gediffe-
rentieerd naar tijd en plaats) ; OVE 

c) een stringent parkeerbeleid (aanleggen parkeer- kal 
terreinen aan randen van steden, beperken par
keermogelijkheden in steden zelf behalve voor 
de bewoners aldaar); 

d) een grotere mate van terughoudendheid dan thans 
bij de aanleg c.q. uitbreiding van autoverkeers
wegen. 

- Om toch, gelet op bovenstaande maatregelen, in die 
situatie aan de mobiliteitsvraag te kunnen voldoen, 
dient de capaciteit van het openbaar vervoer be
vorderd te worden door: 
a) prioriteit te geven aan doorstromingsrnaatregelen, 

waardoor een betrouwbaarder dienstregeling ont
staat; 

b) aanleg van nieuwe lijnen; 
c) verhoging van de frequentie. 

- Verder dient een versnelde aanleg van fietspaden 
plaats te hebben. 

Een beleid als hier weergegeven vereist een grote mate 
van coördinatie van het beleid terzake van rijk, pro
vincies en gemeenten. Alleen dan zijn ons inziens be
langrijke stimulansen te geven aan het zo door regering 
en parlement gewenste geïntegreerdeverkeers- en ver
voersbeleid, dat ook in de regeringsverklaring van 
1973 wordt genoemd. 
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B. S 0 e I A A L - E eON 0 MIS e HEN FIN A N
e I E E L BEL E I 0 

door drs. H •. Borstlap. 

I. INLEIDING 

Het kabinet-Den Uyl is volop een overgangskabinet ge
weest. In twee opzichten: in economische zin, gelet op 
de aard van de economische problemen waarvoor het werd 
gesteld en tevens in politieke zin, gelet op zijn sa
menstelling en de parlementaire ondersteuning die het 
wist te verwerven. Het spreekt voor zich, dat de wijze 
waarop het kabinet de sociaal-economische problemen is 
tegemoet getreden, geplaatst moet worden tegen de ach
tergrond van zijn politieke overgangskarakter. 

1. Overgangskabinet in economische zin 

In de afgelopen kabinetsperiode is rren er zich in brede kring 
volóp bewust van geworden, dat onze economie kampt met 
een aantal ernstige onevenwichtigheden, die de kansen 
op een voorspoedige voortgang in de weg staan. Wij doe
len hierbij op het evenwicht tussen enerzijds een beleid 
gericht op volledige werkgelegenheid en anderzijds 
enige factoren die voor dit streven van beslissende 
betekenis zijn: de mogelijkheid van een steeds groeiende 
afzet van produkten en diensten, de ontwikkeling van de 
kosten van arbeid, van machines, van grondstoffen en de 
mate waarin kostenstijgingen in de prijzen doorberekend 
kunnen worden. 

Natuurlijk was deze problematiek ook binnen politieke 
partijen al eerder onderkend. De inflatie was immers 
vanaf het midden van de zestiger jaren het signaal dat 
de genoemde macro-economische verhoudingen uit het 
evenwicht raakten. In onze kring hebben wij ons over 
deze beangstigende inflatie al in de zestiger jaren 
ernstige zorgen gemaakt, maar het lukte niet haar terug 
te dringen. Sterker nog: zij bleef oplopen; wij kwamen 
zelfs in de dubbele cijfers. Het kabinet-Biesheuvel 
heeft door een matiging van de groei van collectieve 
uitgaven gepoogd een aanzet te leveren voor een echt 
anti-inflatiebeleid, maar het kreeg, zoals bekend, niet 
de gelegenheid dit beleid af te maken. 

Afgezien van deze kortstondige aanzetten onder het kabi
net-Biesheuvel, bleek tot halverwege de afgelopen ka
binetsperiode de oplopende inflatie als signaal voor 
uit het evenwicht geraakte verhoudingen, onvoldoende. 
Pas toen het nadelige effect van deze inflatie op de 
ontwikkeling van de structurele werkloosheid onder dit 
kabinet volledig zichtbaar werd, pas toen konden wij 
de bakens verzetten en werden ingrijpende beleidsombui
gingen aangekondigd. 
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Deze politieke vertraging is van belang hier te ver
melden, omdat wel eens al te gemakkelijk dit kabinet 
de schuld krijgt van de hoge werkloosheidscijfers van 
dit moment. De scheefgroei waarover wij hierboven schre
ven is natuurlijk veel eerder begonnen.In enkele ruwe 
hoofdlijnen geschetst gaat het om de volgende tenden
ties. 

De accenten in de na-oorlogse opbouwperiode lagen aan
vankelijk vrijwel geheel op het opstuwen van de econo
mische bedrijvigheid. Dit weer opbouwen van ons land 
bood bovendien de gelegenheid een andere doelstelling 
van het beleid, de volledige werkgelegenheid, hoge 
prioriteit te geven. De groei van de particuliere in
komens en de ontwikkeling van de collectieve uitgaven 
werden aan deze wederopbouw- en volledige werkgelegen
heidsdoelstelling ondergeschikt gemaakt. Met relatief 
lage arbeidskosten en relatief geringe belasting- en 
premielasten bleef er veel geld in de bedrijven voor 
het financieren van vele nieuwe investeringen. Dit 
concept, dat in de na-oorlogse jaren vooral ook door chris
ten-democraten en socialisten was ontworpen, voldeed 
uitstekend: onze economie ontwikkelde zich in structu
rele zin zeer voorspoedig. 

Vanaf het begin van de zestiger jaren werd het accent 
verschoven. Allereerst naar het vergroten van de be
steedbare particuliere inkomens; even later werd als 
gevolg van het benadrukken van de uitbouw van ons stel
sel van sociale zekerheid en het verhogen van de uit
keringen van de bestaande voorzieningen, de nadruk 
ook gelegd op een vergroten van het aandeel van de 
collectieve uitgaven in het nationaal inkomen. 

Al vrij spoedig bleek, dat deze verschuivingen, die 
plaats vonden onder de coalitiekabinetten van christen
democraten en liberalen, niet verwezenlijkt konden wor
den zonder schade te berokkenen aan andere, toen nog 
minder urgent geachte, doelstellingen. 

Vanaf de jaren 1963/1964 namelijk is als gevolg van de 
blijvende stijging van de reële inkomens en van de col
lectieve lasten, een ontwikkeling op gang gekomen van 
een versnelde vervanging van arbeid door machines. 
Aanvankelijk merkten wij er weinig van, omdat de vraag 
naar consumptiegoederen (vooral de duurzame goederen) 
in de zestiger jaren enorm groeide - het was een inhaal
vraag na de magere vijftiger jaren. De ontwikkeling van 
de techniek maakte het bovendien mogelijk de kostenstijgingen 
llP te vangen in produktiviteitsgrtJei. 

Toch lukte dat in het midden van de zestiger jaren al 
niet overal:, de mijnbouw werd zelfs mede om de kosten
stijgingen heel bewust afgebouwd; andere bedrijfstakken 
zoals de textiel en de scheepsbouw kwamen in moeilijk
heden. Later ook sterkere be~rijfstakken, toen nl. de e
name groei van de afzet van produkt.en ook daar afnam. De groei van 
de werkgelegenheid in de industriële sector daalde sterk, doorda 
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de arbeidskostenstijgingen en dus de vervanging van 
arbeid door machines gewoon doorging. Het effect hier
van werd nl. niet meer in die mate versluierd door de 
krachtige groei van de afzet, zoals aanvankelijk het 
geval was. Een groot deel van de werknemers die in de 
industrie niet meer aan de slag kwam, kon in 
de zgn. dienstensector worden opgenomen, zowel in de 
commercieel georganiseerde sector (banken, verzekerings
maatschappijen, enz.) als in de zgn. non-profit-sector 
(de sector die geen winst beoogt te maken, zoals over
heid en gesubsidieerde instellingen). Toch kon niet 
alles worden opgenomen: de uitstoot uit de industriële 
sector was daarvoor te omvangrijk, als gevolg van de 
te snelle stijging van de reële arbeidskosten, die op 
zich ook de commercieel georganiseerde dienstensector 
aanzette tot arbeidsbesparende organisatievormen. De 
non-profit-sector ondervond daartoe vooralsnog weinig 
impulsen, met als gevolg: hogere belastingen en dus 
toenemende collect~eve lasten. Deze verzwaarden vervo~ens 
de geïndexeerde arbeidskosten extra, zodat 09nieuw arbeids
besparende technieken en uitstoot van arbeid werden uitgelokt. 

De volgende cijfers illustreren deze ontwikkeling. 

Werkgelegenheid en gemiddelde jaarlijkse mutatie van de werkgelegen
heid in manjaren (x 1000) per sector en per periode-

sectoren 

landbouw 
nijverheid 
(excl. bouw) 

1963 

420 
1395 

gemiddelde 
mutatie 
1963-1970 

- 13 
2 

1970 

329 
1378 

gemiddelde 
mutatie 
1970-1975 

6 
- 32 

1975 

299 
1220 

bouwnijverheid 425 + 12 505 - 13 438 
diensten 1639 + 40 1917 + 25 2040 
overheid 509 + 8 567 + 12 628 

totaal 4388 + 45 4696 - 14 4625 ---------------------------------------------------------------------_. 
Uit: Nota Selectieve Groei, hfdst. 11, pag. 77. 

Opvallend hierbij is o.m.,dat in de periode 1970-1975 
het gemiddelde jaarlijkse verlies van arbeidsplaatsen 
in nijverheid en bouw al 45.000 bedraagt. De opvang 
hiervan neemt in de dienstensector al af ten opzichte 
van de periode 1963-1970 en alleen de overheid creëert 
zoals hierboven beschreven meer arbeidsplaatsen dan in 
de periode 1963-1970. 

Wanneer wij derhalve de afgelopen kabinetsperiode bezien 
tegen de achtergrond van deze na-oorlogse ontwikkelin
gen dan is, resumerend, onder het kabinet-Den Uyl een 
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werkloosheidsvraagstuk zichtbaar geworden, dat voor een 
niet onbelangrijk deel is ontstaan als gevolg van het 
doorschieten van de doelstellingen van de zestiger ja
ren. Daar bovenop kwam dit kabinet dan nog te staan 
voor een zeer omvangrijke conjuncturele werkloosheids
problematiek, als gevolg van de nasleep van de olie
crisis van oktober 1973, maar dat staat los van de 
geërfde structurele problematiek, zoals hierboven aan
gegeven. 

Er is nog een factor, die dit kabinet tot een 
overgangskabinet in economische zin stempelt: onder 
dit kabinet is nl. het besef in brede kring doorgedron
gen, dat onze economische ontwikkeling evenzeer oneven
wichtig is, wanneer ze op een onaanvaardbare wijze tot 
stand komt ten koste van ons milieu, van beperkt voor
radige grondstoffen ~f van de ontwikkelingskansen van 
de arme landen in de derde wereld. Wij hebben leren in
zien, dat zulk een economische groei je niet rijker, 
maar eerder armer maakt en dat je aldus op een onaan
vaardbare wijze lasten verlegt naar toekomstige gene
raties en naar de arme landen. In dit verband willen 
wij herinneren aan de studie 'Gerede Twijfel' van de 
CDA wetenschappelijke instituten uit 1974. Economie, 
zo zegt ons nieuwe CDA-program het, moet in dienst staan 
vah ons rentmeesterschap over Gods schepping. 

Het probleem daarbij is wel, dat de uit het evenwicht 
qeraakte macro-economische verhoudingen waarover wij 
hierboven schreven,zich in de afgelopen kabinetsperiode 
volop hebben laten gelden op een moment dat ook wij 
vanuit het CDA hebben aangedrongen op het normeren van 
de economische ontwikkeling. Het is duidelijk, dat deze 
problemen tezamen het werkloosheidsvraagstuk kunnen ver
scherpen. En de verleiding wordt dan wellicht groot om 
dan toch maar zo veel mogelijk economisch te groeien 
(ongeacht de effecten daarvan op bijvoorbeeld het mi
lieu) omdat je dan in ieder geval gemakkelijker het 
eerste probleem kan aanpakken. Wij zullen zien in welke 
mate het kabinet is toegekomen aan het bestrijden van 
beide onevenwichtigheden; zie 11.1, het macro-economiSCh 
beleid en 11.2, het structuurbeleid, facetbeleid en 
arbeidsmarktbeleid. 

2. Overgangskabinet in politie~e zin 

opmerkelij
ke formatie 

Naast deze economische overgangsproblemen kunnen wij het 
sociaal-economisch en financieel beleid van het kabinet
Den Uyl evenmin los zien van zijn overgangskarakter in 
politieke zin. Wij doelen op het volgende. 

ARP en KVP hebben in 1973 het tot hun verantwoordelijk
heid gerekend medewerking te verlenen aan de totstand
koming van een coalitiekabinet met de PvdA: de parle-
mentaire fracties stelden zich als gedogers op. De 
formatie was voorts opmerkelijk vanwege de niet evenre
dige krachtsverhouding (gerekend naar het zeteltal) 
tussen christen-democraten en progressieven, en het 
niet meedoen van de CHU in de nieuwe regeringscoalitie. 
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Het is hier nu niet de plaats om de mo1:;ie ven van de 
ARP- en KVP-fracties nog eens breed uiteen te zetten. 
Vast staat, dat - naast overwegingen ontleend aan de 
partij-programma's - één van de belangrijkste motieven 
is geweest de PvdA die sinds het midden van de zestiger 
jaren in heftige beroering was geraakt, na 14 jaar 
(afgezien van het kabinet CalsjVondeling) opnieuw 
regeringsverantwoordelijkheid te laten dragen. 

Een partij evenwel die 14 jaar lang vanuit de oppositie
banken heeft moeten toekijken, zit op het moment dat zij 
in een kabinet weer aan de slag kan, boordevol ambities. 
Voor een socialistische partij liggen deze ambities tra
ditioneel op juist die punten, waarop zij de partijen die 
in de zestiger jaren wèl hebben geregeerd nauwelijks kan 
verbeteren: het realiseren van een aanzienlijke reële 
inkomensgroei en uitbouw van het sociale stelsel. 

Wij zagen reeds eerder, dat de negatieve effecten van 
het in de zeventiger jaren doorschieten van deze twee 
ontwikkelingen pas in de afgelopen kabinetsperiode volop 
zichtbaar zijn geworden en dat dit kabinet, bezien tegen 
de achtergrond van de hoofdlijnen van de na-oorlogse 
ontwikkeling, juist het kabinet zou moeten worden dat 
deze groeilijnen ombuigt. 

De ballon was in al die oppositiejaren evenwel zo bol ko
men te staan van alle gewekte verwachtingen en beloften 
over een zo ander beleid als tot dan toe gevoerd werd (men 

herinnere zich het voorwoord van Keerpunt '72) dat de 
PvdA bij de start van het kabinet-Den Uyl allereerst 
uitgegaan zal zijn van de noodzaak deze spanning te 
ontladen. Dit overgangskarakter in politieke zin 
plaatste uiteraard de economische problemen in een 
bijzonder kader. -

Er is tenslotte nog een factor die het kabinet tot een 
politiek overgangskabinet stempelt. Wij doelen op de 
ontwikkelingen in eigen kamp. De prijs die ARP en KVP 
bij de kabinetsformatie hebben moeten betalen toen de 
CHU niet in het kabinet werd opgenomen, bleek achteraf 
hoger dan menigeen op' dat moment taxeerde. Verschillen 
van mening waren veelal weliswaar verklaarbaar vanuit 
onze verschillende parlementaire opstelling ten opzichte 
van het kabinet, maar het is in het vuur van het poli
tieke debat niet altijd gemakkelijk deze verschillen 
van mening met een verwijzing naar de andere houding 
ten opzichte van het kabinet als het ware weg te ratio
naliseren. 

In een latere fase is er binnen onze partijen een dis
cussie ontstaan over de grondslag van het CDA, die alle 
betrokkenen ook veel energie heeft gekost. Wij zullen 
eerlijk moeten toegeven dat onze partijen de afgelopen 
vier jaren niet altijd onmiddellijk op één lijn zaten; 
daar waren lange, veelal intensieve discussies voor 
nodig. Dit gegeven moet zijn weerslag gehad hebben in 
de krachtsverhouding, die toch al niet evenredig was, 
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binnen het kabinet tussen christen-democratische en 
progressieve bewindslieden. Ook dit is de afgelopen jarer 
een factor geweest op grond waarvan dit kabinet een poli' 
tiek overgangskabinet genoemd moet worden. Meer dan 
eens is vanuit onze partijen verklaard, dat de wijze 
van formatie, de krachtsverhoudingen binnen het kabi
net en het uitsluiten van de CHU, niet voor herhaling 
vatbaar zijn. 

Het is duidelijk, dat een goed zicht op de sociaal
economische beleidsmaatregelen alleen mogelijk is 
indien wij ons dit overgangskarakter in politieke en 
economische zin ten volle bewust zijn. 

Wij willen het gevoerde kabinetsbeleid als volgt in 
kaart brengen. Allereerst willen wij ingaan op (11) het 
werkgelegenheidsbeleid, vervolgens op (111) het inko
mensbeleid en tenslotte op (IV) de zgn. structuurher
vormende maatregelen. In het laatste hoofdstuk (V) wil
len wij enige kanttekeningen bij het gevoerde beleid 
plaatsen, op basis van de accenten die wij binnen het 
CDA de afgelopen jaren hebben benadrukt. 
Het gaat in deze beschouwing om hoofdlijnen; vraag
stukken met betrekking tot bijvoorbeeld het midden-
en kleinbedrijf, de landbouw of het arbeidsmarktbeleid 
worden alleen aangestipt in het kader van het beleid 
gericht op de werkgelegenheid, de inkomens en de struc
tuurhervormende maatregelen. De genoemde onderwerpen 
verdienen, met vele anderen, meer aandacht dan zij in 
deze schets krijgen; wij hebben ons evenwel beperkt tot 
de genoemde hoofdlijnen. 
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II. HET WERKGELEGENHEIDSBELEID 

Het volgende overzicht geeft aan het. aantal werklozen 
in de afgelopen jaren: 

1970: 
1971: 
1972 : 
1973: 
1974: 
1975: 
1976: 
1977 : 

56.000 
69.000 

115.000 
117.000 
143.000 
206.000 
224.000 
210.000 à 215.000 (verwachting) 

Bron: Centraal Economisch Plan 1976 en 1977. 

Welk beleid heeft het kabinet de afgelopen jaren op 
dit terrein ontwikkeld? Wij willen het beleid op een 
tweetal terreinen aangeven: macro-economisch beleid 
en structuur-, facet- en arbeidsmarktbeleid. 

1. Macro-economisch beleid 

In dit beleid gaat het om de in de inleiding genoemde 
onevenwichtigheid tussen de doelstelling 'volledige 
werkgelegenheid' en een aantal factoren die dat mogelijk 
moeten maken: de afzet, de kosten en de prijzen: dit 
alles mede bezien in relatie tot de buitenlandse con
currentie. 

Hoe is het kabinet dit centrale vraagstuk van de 
werkgelegenheidsontwikkeling tegemoet getreden? 

a. ê~gE2~!~g_121! 

inflatie
bestrijding 

opvoeren 
structure
le begro,... 
tingstekort 

De eerste begroting van het nieuwe kabinet werd inge
luid met een revaluatie van de gulden met 5%. Hoofd
motief was inflatiebestrijding en tegelijkertijd werk
loosheidsbestrijding. Teneinde de aanvankelijk on
gunstige effecten van deze revaluatie voor de werkge-
legenheid in vooral de exportsectoren op te vangen, 

. werd voor bedrijfsgebouwen opnieuw een investerings
aftrek ingevoerd en een werkgelegenheidsprogram van 
+ 600 miljoen gulden voor 1974 afgekondigd. De loon
suppletieregeling bij het in dienst nemen van oudere 
werknemers was hiervan een onderdeel. 

Een belangrijk gegeven van deze begroting is het op
voeren van het structurele begrotingstekort. De achter
grond hiervan was het toenemende overschot op· de lopen-
de rekening van de betalingsbalans, op grond waarvan 
werd geconcludeerd dat de overheid de dreigende onder
besteding in de particuliere sector door opvoering 
van haar eigen consumptieve uitgaven zou moeten compen
seren. Dit was een oprerkelijke daad, gelet op het feit dat de 
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voorganger van Duisenberg, minister Nelissen in het 
kabinet Biesheuvel, de jarenlange overbesteding vrij 
drastisch in de begrotingen 1972 en 1973 met een 
restrictief uitgavenbeleid had teniet gedaan. De be
oordeling van de situatie was kennelijk snel veranderd. 

Deze eerste begroting van het kabinet-Den Uyl is zeker 
in vergelijking tot de drie die zij daarna nog zou in
dienen, minder afwijkend van begrotingen van vorige 
kabinetten, gegeven ook de nadruk die erin lag op in
flatiebestrijding. Wel is het beleid meer expansief. 

b. Q1!~!::;::!:ê:!:ê 

conjunctu
rele werk
loosheid 

bestedings
injecties 

De begrotingsbehandeling wordt vanaf medio oktober 
doorkruist door de oliecrisis. Er worden noodmaatrege
len getroffen, waaronder de Machtigingswet. 

Een werkelijke crisissituatie deed zich voor van no
vember 1973 tot de eerste maanden van 1974. Vanaf 
maart 1974 kan de voorlopige balans worden opgemaakt: 
de dreiging van fysieke schaarste aan olie is geweken. 
Het effect van de structurele prijsverhogingen komt 
evenwel hard aan; er dreigt bovendien een onderbeste
ding op wereldschaal, via de oliegelden die niet of 
niet onmiddellijk worden besteed. De aandacht ver
schuift; de inflatiebestrijding ten behoeve van de 
ontwikkeling van de structurele werkgelegenheid raakt 
op de achtergrond; de aandacht richt zich nu aller-
eerst op het inzakken van de (wereld)conjunctuur die 
conjuncturele werkloosheid veroorzaakt. 

De regering komt in maart met een omvangrijk stimu
leringspakket ter grootte van + 2 miljard ter bestrij-
ding van de snel toenemende werkloosheid. De maatrege
len hebben betrekking op verdere optrekking van de 
belastingvrije sommen in de loon- en inkomstenbelas
ting, extra overheidsbestedingen en subsidiëring 
isola~ie van woningen. Ook worden de bedragen voor 
investeringsaftrek op gebouwen verhoogd en een inves
teringsaftrek op outillage ingevoerd. Het accent in 
dit pakket ligt evenwel duidelijk op de bestedings
injecties: de conjuncturele werkloosheid geeft zoals 
gezegd de meeste zorg. 

c. ê~~;:2!:!:~~_!2Z~ 
De begroting1975 (voor het eerst gepresenteerd in 
het kader van meerjarenafspraken) zette de ingeslagen 
koers van bestedingsimpulsen voort: de begroting steeg 
nominaal met 23%, waarvan 8% volumegroei. Opnieuw maakt 
het overschot op de lopende rekening, ontstaan door de 
aardgasexport, een opwaartse bijstelling van het 
structurele beqrotingstekort mogelijk, aldus het ka-
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binet. De aardgasinkomsten maken het voorts mogelijk 
dat ondanks een expansieve uitgavenst1jging de be
lastingen niet verhoogd behoeven te worden en zelfs 
verlaagd kunnen worden. 

Tegelijk met de begroting dient de regering de inte
rimnota over de bestrijding van de werkloosheid in. 
Extra maatregelen worden aangekondigd ter grootte van 600 
miljoen gulden. 

De recessietendenzen tekenen zich inmiddels in de 
wereldeconomie steeds duidelijker af. Kenmerkend blij
ven de prijsstijgingen (de invoerprijzen lagen in 1974 
30 à 35% boven die van 1973), de betalingsbalanspro
blemen in tal van lanqen als gevolg van grondstoffen
prijsverhogingen en een stagnerende wereldconjunctuur. 

Allerwegen groeit de twijfel over de traditionele 
wijze van werkloosheidsbestrijding, nl. via bestedings
impulsen in de particuliere sector en forse uitgaven
stijgingen van de overheid. Vanuit de christen-democra
tische partijen worden in oktober 1974 'enkele honder
den miljoenen" (motie-Schouten) gevraagd voor lasten
verlichting in het bedrijfsleven. Het vergroten van 
het begrotingstekort wordt bekritiseerd. De aardgas
inkomsten die hier namelijk aan ten grondslag liggen 
worden toegevoegd aan de algemene middelen ter dekking 
van blijvende overheidsuitgaven. De kritiek richt zich 
nu op de aanwending van deze tijdelijke middelen voor 
structurele dekking van blijvende overheidsuitgaven; 
het zou beter zijn deze geldstroom die na 1980 zal af
nemen voor een veel groter deel te gebruiken voor 
structuurverbetering van onze economie. Daarmee zouden 
de tijdelijke aardgasinkomsten als het ware geïnves
teerd word~n in een vorm van vermogensvorming voor onze 
samenleving. 

Er heerst ook onzekerheid over de ontwikkelingen op 
wat langere termijn van onze economie, gegeven ook de 
ingrijpend gewijzigde energiesituatie van ons land. 
Minister Lubbers zegt een structuurnota toe over onze 
economie. 

Twee maanden na de indiening van deze begroting ver
schijnt de regering met een nieuw pakket maatregelen 
om de economie verder te stimuleren, ter grootte 
van ruim 3,5 miljard gulden: tijdelijke verlaging van 
de loon- en inkomstenbelasting, een tijdelijke bij
drage van het Rijk in het werkloosheidsfonds en in 
het algemene kinderbijslagfonds, verruiming van de 
investeringsfaciliteiten, extra besteding op bestedings
impulsen, de andere helft is gericht op lastenverlich
ting. Buiten deze extra maatregelen was op de begroting 
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van sociale zaken al aangekondigd dat de rijksbijdrage 
aan het algemene ouderdomsfonds opgevoerd zou worden. 

Drie maanden later, februari 1975, verschijnt de re
geringsnota inzake de werkgelegenheid, als het voor
lopige sluitstuk van de regeringsmaatregelen. Er wor
den 59 concrete beleidsvoornemens vermeld ter grootte 
van bij elkaar 635 miljoen gulden. De minister-president 
verzuchtte bij de presentatie van deze nota dat hij 
'niet zou weten wat we verder nog zouden moeten doen'. 
In april wordt de werkgelegenheid in de bouw nog extra 
gestimuleerd. 

Inmiddels werd in de loop van 1975 duidelijk, dat de 
teruggang van 1974 zich krachtig voortzette. De presi
dent van De Nederlandsche Bank zou in zijn jaarverslag 
over 1975 schrijven: de recessie in de wereldeconomie 
verdiepte zich in het verslagjaar tot een werkelijke 
depressie. Inmiddels weten wij namelijk dat de reële 
produktie in 1975 met 1,5% ten opzichte van 1974 terug
liep; voor het eerst sinds 1958 trad aldus een produk
tiedaling op. 

d. Y~~~i~~~2~~!~_i~~!_!212 
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De voorjaarsnota van juni 1975 luidt de latere omslag 
in van het kabinetsbeleid, nadat reeds in de hierboven 
genoemde werkgelegenheidsnota de zorgelijke ontwikke
ling van de reële arbeidskosten worden vermeld. Die om
slag zou echter wel met vertraging gerealiseerd worden: 
pas in de begroting 1977 komt zij tot zijn recht. 

Uit deze voorjaarsnota blijkt namelijk dat het begro
tingstekort veel hoger uitkomt dan was verwacht: het 
wordt 10 miljard. De rijksuitgaven stijgen meer dan 
was voorzien en de belastingontvangsten vallen tegen. 
Een deel van het extra tekort zal in 1975 door zoge
naamde monetaire financiering worden gedekt, hetgeen 
in het licht van de conjuncturele omstandigheden als 
verantwoord wordt beschouwd. 

Vanuit de Kamer wordt de noodzaak tot bezuinigingen 
van de overheid benadrukt.Christen-1emocraten merken 
op dat het roer om moet, nu het kabinet zich budgettair 
heeft klemgereden. Ook de PvdA-woordvoerder vraagt om 
'bescheidenheidsplannen'. 

De minister verwijst naar de nog in te dienen begroting 
1976; niet allen zijn daarmede tevreden en hadden reeds 
nu een 'sanerend perspectief' geschetst willen zien. 

Daags voor het kamerdebat over de voorjaarsnota was 
de Tweede Kamer op 24 juni akkoord gegaan met een 
christ~democratisch initiatief-wetsontwerp inzake 
tijdelijke verlaging van de vennootschapsbelasting met 
1 punt en tot verruiming van de zelfstandigenaftrek in 
de inkomstenbelasting. 
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e. ~~9~9!i~9_1~1§ 
De jaren 1975 en 1976 worden gekenmerkt door een 
sterke verdere toeneming van de werk~oosheid, een nog 
steeds hoog inflatietempo en een inzakken van de 
groei van het reële nationale inkomen, aldus minister 
Duisenberg in de Miljoenennota 1976. De regering ver
wacht dat deze tendenties zich ook in latere jaren 
zullen voortzetten. Om dit te voorkomen lijkt aanpas
sing van het regeringsbeleid aan een lagere groei on
vermijdelijk. 

De regering geeft hoge prioriteit aan maatregelen ter 
voorkoming van een verdere afbrokkeling van de werk
gelegenheid. In dat kader wil zij proberen te voorkomen 
dat de trendmatige groei van het nationale inkomen 
onder de 3\% zakt. De groei van het aandeel van de col
lectieve sector (belasting- en premiedruk en de niet
belastingmiddelen) in het nationale inkomen wil de re
gering beperken tot 1% per jaar. 

Boven de begroting 1976 en boven de reeds lopende 
conjunctuurmaatregelen wordt een extra stimulerings
programma van 3 miljard gulden afgekondigd, bestaande 
uit belastingverlagingen, een tijdelijke bijdrage aan 
het algemene kinderbijslagfonds, bestrijding van de 
werkloosheid in de bouw, steunverlening aan bedrijven 
en maatregelen gericht op verbetering van de aanslui
ting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De 
lastenverlichtingen zullen een bijdrage moeten leveren 
aan een matiging van de arbeidskostenontwikkeling in 
1976. 

Het in deze nota ontvouwde beleid brengt zeker grote 
risico's met zich mee, aldus minister Duisenberg, 
vooral met betrekking tot de financiering van het be
grotingstekort dat inmiddels is opgelopen tot 14 mil
jard. Het alternatief is berusten in een aanzienlijk 
lagere groei, hogere werkloosheid en aantasting van de 
voor zovelen in onze samenleving wezenlijke overheids
voorzieningen. De regering verwerpt dit alternatief 
en aanvaardt de risico's. 

De overheidsuitgaven blijken niet veel minder te 
stijgen dan in de voorgaande begrotingen;de uitgaven 
namen namelijk toe met 17%, waarvan 8% volumestijging. 
Dit was voor de christen-democratische fracties teleur
stellend,' zeker na de alarmerende voorjaarsnota. 

Een motie Andriessen/Aantjes werd ingediend en aan
vaard waarin de regering wordt uitgenodigd in februari 
1976 aan te geven hoe zij de beleidsombuigingen in 
1977 en 1978 wil aanbrengen en welke bezuinigingen 
eventueel al in 1976 kunnen beginnen. 
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f. !~=Q~~~!9!~9ê~2!~_~~_~2!~_§~1~~!!~~~_~E2~! 
Er traden vervolgens enige windstille maanden in, in 
afwachting van regeringsnota's en wetsontwerpen: de 
gevraagde en toegezegde l%-ombuigingsnota (kwam in 
juni 1976), de structuurnota Selectieve Groei van mi
nister Lubbers en de daarmee in nauwe relatie gepre
senteerde wetsontwerpen inzake de ondernemingsraden 
en de vermogensaanwasdeling. Dit laatste wetsontwerp 
was een eerste wettelijke uitwerking van de in mei 1975 
gepresenteerde interimnota inkomensbeleid;nog voor de 
komende verkiezingen zal de regering een voorontwerp 
raamwet voor de inkomensvorming indienen, evenals een 
wetsontwerp inzake openbaarheid van inkomens. De in 
de structuurnota aangekondigde Wet Investerings Reke
ning (WIR) is inmiddels ingediend. 

In het kort geven wij hier de inhoud weer van de 1%
nota en de nota Selectieve Groei, toegespitst op de 
werkloosheidsproblematiek. De wetsontwerpen behandelen 
wij bij de structuurhervormende maatregelen. 

Hoofddoelstelling van de regering is de toename van 
de structurele werkloosheid in 1980 te beperken tot 
150.000. Zij heeft daartoe beleidsplannen bekend ge
mqakt, die ruwweg gesproken in drie delen uiteenvallen: 
het zgn. l%-beleid, een aanvullend beleidsprogramma 
ter grootte van :ruim 19 miljard gulden en een loonkosten
matigingsbeleid. Uit deze plannen resulteert, zo laten 
de prognoses zien, een economische groei van 3\% en een 
structurele werkloosheid van 150.000. Hoe ernstig de 
situatie is, laat een vergelijking zien van de situatie 
in 1980 als er geen ombuigingsbeleid wordt gevoerd 
(het zgn. geëxtrapoleerde beleid) met de situatie waar
in de hierboven genoemde beleidsmaatregelen wel getrof
fen worden. De prognoses houden geen rekening met de 
conjuncturele werkloosheid in 1980, omdat die nu eenmaal 
moeilijk is te voorzien. 

1976 1980 
bij geëxtra
poleerd be
leid 

1980 
bij l%-beleid, 
aanvullend be
leid en mati
ging loonkoste: 

--------------------------------------------------------
conjuncturele 
werkloosheid 70.000 
structurele 
werkloosheid 150.000 

p.m. 

280.000 

p.m. 

150.000 

~~~~~:---------~~~:~~~-------~~~:~~~-~-~~----~~~~~~~-~ 
Bron: nota Selectieve Groei, blz. 74-91 
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De regeringsplannen voor de komende jaren vallen, 
zoals aangegeven, ruwweg in drie grote delen uiteen: 

Ten eerste: 

- De groei van het aandeel van de collectieve sector 
in het nationaal inkomen (vorig jaar 55%; dus van 
elke verdiende gulden wordt 55 cent éollectief uit
gegeven) beperken tot 1% per jaar; dus tot 4% over 
de komende periode van vier jaar. 
Zou de regering het bestaande beleid gewoon voort
zetten, dan zou de groei van het aandeel van de col
lectieve sector maar liefst 8~% bedragen; de regering 
wil dus meer dan de helft van de stijging ombuigen. 
Wel moet er op gewezen worden dat 1,7% van de ombui
ginq (de bedragen nl. die gemoeid zijn met het per
manent maken van de aanvankelijk als tijdelijk be
doelde lastenverlichtingen uit de jaren 1974 en 1975) 
structureel gedekt 1NOrden door middel van het vergroten 
van het financieringstekort van de overheid. De res
terende echte ombuiging bedraagt dus eigenlijk zo'n 
2~%. 
De besparingen die dit bedrag vergt zullen aangebracht 
worden in zowel de uitgaven van de overheid als in 
de sociale uitgaven. De uitgaven voor onderwijs en 
wetenschappen zullen minder snel stijgen (beperking 
van de groei van investeringen en exploitatiekosten) , 
evenals voor volkshuisvesting (minder huursubsidies, 
meer vrije sectorbouw) en verkeer en waterstaat. 
Voor alle departementen geldt een beperking van de 
groei van de personeelsuitgaven. 
De beperking van de sociale uitgaven wordt vooral 
gezocht in het beperken van de toename van het aantal 
mensen dat (met name in de gezondheidszorg en de 
bijstand) een beroep moet doen op een uitkering. Deze 
ombuiging is evenwel niet voldoende: het effect hier
van zal nl. pas na verloop van enige tijd merkbaar 
kunnen worden en is ook dan onvoldoende. Daarom zijn 
er ook aanpassingen van de uitkeringen nodig: oneven
wichtigheden en systeemfouten moeten worden weggeno
men. 
Op het terrein van de werknemersverzekeringen wordt 
overwogen de uitkering van langdurig arbeidsongeschik
ten (WAO) aan te passen aan die van langdurig werklo
zen; een begin zou gemaakt worden met het WAO-uitke
ringspercentage te verlagen van 80 naar 75%. Voorts 
zou het niet-kostwinnersbegrip ingevoerd moeten worden; 
een niet-kostwinner zou 70% van de uitkering moeten 
krijgen die kostwinners krijgen. De kinderbijslag en 
-aftrekregelingen moeten worden gewijzigd: de aftrek 
vervalt, zo is de bedoeling, en daarvoor in de plaats 
komen hogere kinderbijslagbedragen, waarbij overwogen 
wordt deze bedragen mede afhankelijk te stellen van 
het inkomen, gezinsgrootte en leeftijd van de kinde
ren. Terzake de regelingen voor het overheidsperso
neel worden niet langer redelijk te achten verschillen 
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met loon en andere regelingen van niet-ambtenaren 
weggewerkt: gedacht wordt aan wijziging ziektekosten
vergoedingen, werkloosheidsvoorzieningen, wachtgeld
regelingen en pensioenen: bezien wordt onder meer de 
AOW-inbouw, de welvaartsvastheid en een mogelijk 
maximum. 
De welvaartsvastheid in het algemeen, dus het huidige 
aanpassingsmechanisme van sociale uitkeringen aan de 
ontwikkelingen van de lonen, wordt niet 
principieel gewijzigd; wel komen er correcties voor 
overcompensaties. 

Ten tweede: 

aanvullend 
beleid: ruim 
19 miljard 

Het l%-beleid bleek echter niet voldoende om de 
doelstellingen van de regering in 1980 te halen. 
De werkloosheid met name bleef te hoog; ook zouden 
de bedrijfsinvesteringen veel te gering blijven. 
Daarom heeft het kabinet ter aanvulling van het 1%
beleid een reeks extra beleidsmaatregelen aangekon
digd, gericht op het stimuleren van de investeringen. 
Van 1977 tot 1980 is hiervoor ruim 24 miljard gulden 
uitgetrokken; 5 miljard komt vrij door het afschaffen 
van de investeringsaftrek en vervroegde afschrijving 
en ruim 19 miljard wordt extra uitgetrokken. 

In miljarden guldens: 

1977 1978 1979 1980 totaal 

- economische struc
tuurmaatregelen 0,5 0,6 0,6 0,7 2,4 

- arbeidsmarktmaat
regelen 0,3 0,2 0,2 0,2 0,9 

- herziening van de 
belastingheffing 
i.v.m.de inflatie 

1,1 1,3 1,4 3,8 

- loonkostensubsidies 0,4 

1,6 

1,1 

3,1 

1,3 

3,8 

1,5 

4,3 

4,3 

12,8 - investeringsrekening 

- totaal 2,8 6,1 7,2 8,1 24,2 

Bron: Miljoenennota 1977 en ontwerp van wet Investeringsrekening 

investerings ... 
rekening 

Via de investeringsrekening zullen premies worden . 
gegeven aan ondernemingen die investeren. Nieuw aan 
deze regeling is het systeem van premiëring, dat de 
nu nog bestaande fiscale aftrekinstrumenten (inves
teringsaftrek en vervroegde afschrijving) vervangt 
en de mogelijkheid biedt om gerichte steun te geven. 
De regering is nl. van plan volgens duidelijk om
schreven en voor iedereen gelijk geldende selectieve 
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criteria bepaalde investeringen extra te stimuleren; 
gedacht wordt o.m. aan criteria als arbeidsintensi
viteit, milieuaantasting, grondstoffengebruik, regio
nale spreiding en ruimtelijke ordening (zie WIR in 
hoofdstuk IV: structuurhervormende maatregelen). 
De loonkostensubsidies beogen voor het bedrijfsleven 
lastenverlichting te bewerkstelligen, waardoor meer 
arbeidsplaatsen behouden kunnen worden zonder dat de 
particuliere bestedingen aangetast behoeven te wor
den. 
De herziening van de belastingheffing in verband met 
de inflatie (de studie-Hofstra) is enorm belangrijk, 
omdat steeds duidelijker is geworden dat ons belas
tingstelsel tot heel onbillijke lasten leidt bij 
inflatiecijfers zoals wij die de afgelopen jaren 
hèbben gehad. · · 
De inflatie kweekte bijvoorbeeld schijnwinsten in 
het bedrijfsleven, die echter wel geheel fiscaal 
werden belast. Met name in bedrijven van de kleine 
zelfstandigen heeft deze problematiek de afgelopen 
jaren tot grote moeilijkheden aanleiding gegeven, 
waaraan evenwel via een speciale zelfstandigenaftrek 
(CDA-initiatief!) al iets gedaan kon worden, vooruit
lopend op de bevindingen van de commissie-Hofstra. 

Bij al deze pl~nnen en vooral bij de hoge bedragen 
die ermee gemoeid zijn moet wel opgemerkt worden dat 
de financiering geschiedt door middel van het verder 
vergroten van het financieringstekort. Het blijvend 
maken van de tijdelijke lastenverlichtingen (zie 
onder 1%-beleid) zal het tekort in 1980 opvoeren tot 
4% van het nationaal inkomen; de 19 miljard gulden 
extra die met het hier besproken aanvullend program 
gemoeid zijn zullen het tekort in 1980 op 5% brengen. 
De prognoses voorzien weli"swaar in de komende jaren 
grotere tekorten, maar de regering houdt er rekening 
mee, dat de helft van deze stimuleringsultgaven als 
gevolg van het 'inverdien-effect' zichzelf verdienen. 
Dit houdt in, dat de overheid een deel van de gelden 
die zij uitgeeft terugkrijgt in de vorm van belastin
gen over de extra produktie die het gevolg is van de 
uitgelokte extra inves~eringen en dat zij bovendien 
minder hoeft uit te geven dan zij met een grotere 
werkloosheid had moeten doen. 

Ten derde: 

beperken 
arbeids
kosten 

- Tenslotte moet het inkomensbeleid hier genoemd 
worden, dat o.m. is gericht op het beperken van de 
nominale arbeidskostenontwikkeling. De regering 
mikte in 1976 op 9%; dat is, zoals bekend, hoger uit
gekomen door ee~ veel grotere incidentele loonont
wikkeling (dat zijn de promoties, de trends etc.) dan 
was geraamd; het werd 10,5 à 11%. 
De regering houdt vast aan een verdere terugdringing 
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tot onder de 9%. Zij gaat er voor de komende jaren 
van uit dat, gelet op de betekenis van vrije onder
handelingen tussen de sociale partners over de ar
beidsvoorwaarden, in ieder geval 1~% gereserveerd 
moet worden voor jaarlijkse verbetering van het re
eel besteedbaar inkomen van de modale werknemer. 

Het kabinet mikt er" op de arbeidsinkomensquote in 1980 
tot (gecorrigeerd) 87 terug te drukken, dat houdt in 
met ongeveer 2 punten per jaar vanaf de 96 in 1975. Deze 
terugdringing kan, aldus de miljoenennota 1977 (blz. 
36) bij de gegeven uitgangspunten (3% groei, 1% be
leid, 1~% reële stijging modale werknemer) alleen be
reikt worden wanneer de taakstelling-vooraf (ex ante) 
van het 1%-beleid achteraf (ex post) als gevolg van 
de inverdieneffecten lager Lli tkomt (bijv. op 0,6 'a 
0,7%, vgl. het CDA-program!) en deze geringere druk
stijging geheel ten gunste komt van de rendementen. 

g. ê~9E~~!~9_!~22 
De centrale beleidsoverwegingen van de begroting 1977 
en de meerjarenramingen tot 1980 zijn gebaseerd op de 
1%-ombuigingsnota en de nota Selectieve Groei: 150.000 
werklozen, 3%% economische groei per jaar, 1~% reële 
inkomensgroei per jaar inclusief de incidentele loon
ontwikkeling en beperking van de toename van de jaar
lijkse collectieve lastendruk tot 1% van het nationaal 
inkomen per jaar. Centraal, voor het eerst, staat in 
deze begroting herstel van bedrijfsrendementen teneinde 
daarmede investeringen van, gelet op de werkgelegen
heidsdoeistelling, voldoende omvang mogelijk te maken. 

In 1976 bleken de conjuncturele vooruitzichten aanmer
kelijk positiever dan in 1975; vooral de internationale 
conjunctuur trekt aan. Niettemin blijven de werkgele
genheidsprognoses somber en is het twijfelachtig of een 
conjunctureel herstel zich ook in gunstiger werkgelegen
heidsontwikkeling zal aftekenen. 

Deze begroting voor 1977 laat uiteraard een veel gerin-
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gere volumestijging zien dat de voorgaande: 4% tegen ex 
8% gemiddeld van de voorgaande begrotingen. De meer- po 
jarenramingen voorzien in volumestijgingen in 1978, 
1979 en 1980 van respectievelijk 3~, 2~ en 2%. De 
werkloosheid in 1976 lag gemiddeld op 224.000; in 1977 
wordt een gemiddelde van 210.000 'a 215.000 verwacht. 

h. Centraal Economisch Plan 1977 -----------------------------
Inmiddels kunnen wij - op de valreep de stand van 
zaken afsluiten met enkele hoofdlijnen uit het zeer 
recente C.E.P. 1977. 

De economische groei wordt dit jaar geraamd op 4,5%. 
De woningbouw neemt sterk toe, de investeringen van 
het bedrijfsleven laten enig herstel zien. 
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Een kenmerkend gegeven uit het C.E.P. '77 is, dat de 
daling van de werkloosheidscijfers van begin dit jaar 
het beeld van de ontwikkeling van de structurele werk
gelegenheid vrijwel onaangetast laat: dat perspectief 
blijft met name voor de industriële sector vrij somber. 
De dienstensector en de bouw leveren enig tegenwicht. 
Men houdt er rekening mee dat het aanbod van vrouwe
lijke arbeidskrachten sterker toeneemt dan aanvankelijk 
was geraamd. 

Wat uit het C.E.P. evenwel heel duidelijk blijkt is de 
ombuiging in het inflatietempo, de loonsomstijgingen 
en de reële arbeidskosten (verhouding loonsom - opbrengst 
prijzen). Deze ombuigingen zijn buitengewoon fors: 

prijzen loonsom reële arbeidskosten 

1974 10 15,5 7 
1975 10,5 13,5 4,5 
1976 9 10,5 à 11 2 
1977 6,5 7,5 ' ) 2,5 

, ) inclusief 1~% initiële en 2% incidentele verhogingen 

Er is, dat blijkt uit deze ontwikkeling, een strak 
prijsbeleid gevoerd dat zijn uitwerking op de loonkosten
ontwikkeling niet heeft gemist. Hierboven is reeds aan
gegeven hoe essentieel deze ombuiging is voor het verder 
verbeteren van de werkgelegenheidsperspectieven voor de 
komende jaren. 

De arbeidsinkomensquote loopt terug van 93,6 in 1976 
tot 92 dit jaar. Deze teruggang sinds 1975 (95,8) zal 
in hoofdzaak een conjuncturele teruggang geweest zijn; 
de stijging van de a.i.q. was ook voor een belangrijk 
deel ontstaan als gevolg van de conjuncturele inzinking 
in 1974 en vooral 1975. 

Het planbureau tekent bij deze ontwikkeling aan, dat 
het wat misleidend is om bij deze teruggang van gestegen 
winstmarges te spreken; in zeer veel gevallen zal er 
immers sprake zijn geweest van geringere verliezen en 
niet van hogere winsten: 

Onze externe positie blijft sterk, met o.m. als gevolg 
de aanhoudend sterke waarde van de gulden. Dit bemoei
lijkt zoals bekend onze internationale concurrentieposi
tie: wij kunnen de in harde guldens luidende loonkosten
stijgingen hier minder gemakkelijk doorberekenen dan 
onze concurrenten kunnen doen met hun in zachtere valuta 
uitgedrukte loonkostenstijgingen. 

Het is daarom heel gelukkig, dat het gunstige effect 
van de harde gulden, nl. een geringere import van 
prijsstijgingen, een (zoals wij hiervoor zagen) mati
gend effect blijkt te krijgen op de ontwikkeling van 
de loonkosten en op de reële arbeidskostenontwikkeling. 
Op deze wijze kan een gunstige ontwikkeling de nadelen 
van de harde gulden wat compenseren. 

225 



continuï
teit en 
selectivi
teit 

Soáaal.eçonomiuh en finanáeel beleid 

2. Het structuurbeleid, facetbeleid en arbeidsmarktbeleid 

Naast het hierboven beschreven macro-economisch beleid 
heeft de regering in de nota Selectieve Groei ook nieuwe 
beleidsimpulsen gegeven voor het structuur--en facet
beleid. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken zijn 
reeds maatregelen van kracht geworden om aan de groeien' 
de problemen van de aansluiting tussen de vraag naar en 
het aanbod van arbeidskrachten enigszins tegemoet te 
komen. Deze drie beleidsterreinen zijn voor de ontwik
keling van de werkgelegenheid eveneens van essentiële 
betekenis. 

Een kernpunt in de nota Selectieve Groei is het con
cept van de georiënteerde markteconomie, waarbij de 
overheid kaderscheppend optreedt. De opzet is aldus 
ruimte te behouden voor een gespreide verantwoorde
lijkheidsbeleving in onze volkshuishouding zonder dat 
dit leidt tot maatschappelijk onaanvaardbare uitkoms
ten gelet op bijv. het milieu, schaarse grondstoffen, 
derde wereldlanden en ruimtelijke ordening. De regering 
is op dit punt tot een principiële stellingname ge
komen. 

Bij de bespreking van het aanvullende beleid op het 
l%-beleid zijn de investeringsstimuleringsmaatregelen 
al aan de orde gekomen; de Wet Investerings Rekening 
en de daarmee gemoeide b~dragen geven enkele hoofd
lijnen aan van het structuurbeleid en het facetbeleid 
dat de regering voor ogen staat. 

Continuïteit en selectiviteit waren de trefwoorden 
van de nota Selectieve Groei; continuïteit slaat op 
het structuurbeleid, selectiviteit op het facetbeleid. 

Het structuurbeleid is gericht op het creëren van 
voldoende arbeid van de juiste soort, een hoge ar
beidsproduktiviteit en een evenwichtige ontwikkeling 
van onze bedrijvigheid naar bedrijfstakken, regio's 
en bedrijfsgrootte. 

Het facetbeleid .beoogt de economische ontwikkelingen 
te begeleiden vanuit de facetten milieu, grondstoffen, loc 
ruimtelijke ordening en internationale arbeidsverde- tie 
ling. Selectiviteit houdt volgens de regering in, dat 
alleen die economische groei aanvaardbaar is, die blijft 
binnen de door andere doeleinden van overheidszorg 
gestelde grenzen. Vergelijk in dit verband wat in ons 
CDA-program in hoofdstuk 11 wordt opgemerkt onder de 
titel: Groei binnen grenzen. Essentieel daarin is dat 
wij onze technische en economische mogelijkheden zo 
moeten kiezen - van te voren zo kiezen - dat zij het 
behoud van de natuur dienen, zinvol werk mogelijk 
(blijven) maken, dienstbaar zijn aan een zorgvuldig 
beheer van schaarse grondstoffen en dienstbaar zijn 
aan de economische mogelijkheden van arme landen. 
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In het beleid dat l1t:::L JI. iOl.,,~t OP deze terreinen heeft 
ontvouwd is de verhouding tussen continuïteit en selec
~i,'i~pi~. dus tussen structuur- en facetbeleid precair. 
Het is een vaak gevoelde spanning tussen de twee in dé 
inleiding genoemde onevenwichtigheden waarmee onze eco
nomische ontwikkeling thans te maken heeft. Het kabinet 
en onze fracties vinden evenwel, dat het geen zwart/wit 
tegenstelling is; beide overwegingen liggen zelfs in 
elkaars verlengde, omdat selectiviteit de voorwaarde is 
voor continuïteit_ Het is voor het eerst dat een kabi
net deze relatie op een zo principiële wijze durft aan 
te geven. 

Wij zagen reeds onder het macro-economisch beleid dat 
tot en met 1980 in totaal 2,4 miljard gulden extra in 
het kader van het aanvullende beleid is gereserveerd 
voor economische structuurmaatregelen: structuurverbe
tering bedrijfstakken, technologische verbeteringen en 
regionaal beleid (incl. steun aan individuele bedrij
ven) . 

Het structuurbeleid raakt met name het midden- en 
kleinbedrijf, fusies en mededinging, de ontwikkeling 
van de vraag naar arbeid (hoeveelheid en soort), de be
vordering van produktiviteit en vernieuwing, de export
vergroting, het sectorbeleid met alle herstructurerings
begeleiding, het regionaal beleid en het speerpunten
beleid. 

Voor een verder inzicht in het structuur- en facet
beleid in hun onderlinge relatie verwijzen wij hier 
kortheidshalve naar het PPAC-advies 1976, met name de 
pagina's 22 tot en met 25 en 36 tot en met 41. 

Voor het beleid gericht op het beter functioneren van 
de arbeidsmarkt is voor de komende jaren 900 miljoen 
gulden extra beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij 
allereerst om direct plaatsingsbevorderende maatrege
len. 

In 1974 werd een loonsuppletieregeling ingevoerd. 

Voorts: loonkostenregelingen (ten behoeve van het in 
dienst nemen van moeilijk plaatsbare werklozen), een 
tijdelijke regeling voor het in dienst nemen van ge
handicapten, en de TAP-regeling waarmede overheids
en gesubsidieerde instellingen moeilijk plaatsbare, 
veelal hoger geschoolde werklozen in dienst kunnen na:nen. 

Andere maatregelen waren gericht op het bevorderen 
van de geografische mobiliteit van werknemers (tege
moetkoming in reis-, pension-, verhuis- en inrièh
tingskosten) en op de her- en bijscholing van werk
nemers in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. 

Bijzondere maatregelen zijn getroffen ten behoeve van 
de werkgelegenheid van migranten uit Suriname en de 
Nederlandse Antillen. Tenslotte zijn voor jeugdige 
werklozen bijzondere maatregelen getroffen op het 
terrein van de stimulering van de vakopleiding,. het 
aan werkgevers vergoeden van de ongemakken van partieel 
leerplichtigen en de interimmaatregel jeugdige werk
lozen waarmede niet-commerciële instellingen bij het 
in dienst nemen van jeugdige werklozen gesubsidieerd 
kunnen worden. 
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111. INKOMENSBELEID 

1. Nieuwe wetgeving 

Het inkomensbeleid heeft in het kabinet-Den Uyl hoge 
prioriteit gekregen. De regeringsverklaring gewaagde 
van 'het streven naar opheffing van ongelijkheid en 
achterstelling'. Inflatiebestrijding werd alleen 
kansvol geacht als ze werd geplaatst in het kader van 
het terugdringen van bestaande ongelijkheden in inko
men, bezit, macht en kennis. De Interimnota Inkomens
beleid verscheen in mei 1975; de daarin aangekondigde 
Wet op de Vermogensaanwasdeling verscheen in juni 1976. 
Verder zijn wetsontwerpen aangekondigd met betrekking 
tot een voorontwerp van een raamwet voor de inkomens
vorming en met betrekking tot openbaarheid van inko
mens (die nog voor de a.s. verkiezingen zullen ver
schijnen). In werking traden de wet op het minimum 
jeugdloon, per 1 januari 1974; per 1 januari 1975 de 
wet op het gelijk belonen van mannen en vrouwen, en 
per 1 oktober 1976 de belangrijke Algemene Arbeids 
Ongeschiktheids Wet (AAW) als afronding van de ar
beidsongeschiktheidswetgeving. 

Naast deze nieuwe wetgeving voert de overheid inkomens-
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beleid op een breed, heel onoverzichtelijk terrein. vri: 
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In de fiscale sfeer valt op, dat de belastingdruk 
in de afgelopen kabinetsperiode is gestegen van 29,8% 
in 1974 tot 31,1% in dit jaar. Deze beperkte verhoging 
van de tarieven was mogelijk door het vergroten van 
het financieringstekort en vanwege de aardgasbaten. 

De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting 
is in 1974 niet toegepast, in de jaren daarna voor 80% 
(in 1976 en 1977 beperkt tot en met de inkomensschijf 
van 58%). De belastingvrije sommen zijn regelmatig 
verhoogd: met 5% in 1974, met 6,3% vanaf juli 1974, 
met 1,5% in 1975. Ook zijn vele wijzigingen aangebracht 
in de bedragen waarop de verschillende tariefschijven 
betrekking hebben. Deze vielen tezamen met de andere 
fiscale ~aatregelen uit in het voordeel van vooral de 
laagste inkomens. 

Veel van deze fiscale maatregelen waren in verband met 
de werkloosheidsproblemen als tijdelijk bedoeld; in 
1977 werden deze evenwel permanent (structureel) ge
maakt. 

Dit kabinet heeft voorts in de fiscale sfeer bijzondere 
aandacht gegeven aan de niet volledige gezinnen en de 
fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw. De be
lastingvrije som voor ongehuwden met kinderen werd ge-

228 

bed: 
verl 

AAW 



t 

:e 

werkende 
gehuwde 
vrouw 

Sociaal-e.onomisçh en financieel beleid 

lijk aan die van gehuwden met kinderen. Binnenkort 
zal een wetsontwerp worden ingediend waarin de fiscale 
positie van weduwnaars, weduwen, gescheiden mannen en 
vrouwen wordt verbeterd: voorgesteld worden extra 
aftrekmogelijkheden voor de kosten van huishoudelijke 
hulp en voor de verzorging van jonge kinderen. 

Nog voor de a.s. verkiezingen komt er een nota over 
de fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw. 
Er is al sinds 1973 een ruimere mogelijkheid voor rol
verwisseling met de man. Voorts werd de winst die aan 
de meewerkende vrouw in de onderneming mag worden toe
gerekend belangrijk verhoogd. 

3. Positie zelfstandigen 

fiscale 
oudedags
reserve 

zelfst'\ndi
genaftrek 

vrij stelling 
bedrijfs
vermogens 

AAW 

De aandacht voor de zelfstandigen verdient aparte 
vermelding. De fiscale oudedagsreserve ter grootte 
van de afgesproken 10% is bereikt en er is daarop een 
extra reservering van 1~% mogelijk geworden. Vervol-
gens is als gevolg van de motie van KVP-er Notenboom 
vanaf 1975 een zelfstandigenaftrek ingevoerd, vooruit
lopend op de resultaten van de studie-Hofstra inzake de 
effecten van ~e inflatie op de belastingdruk. Tenslotte 
zijn bedrijfsvermogens tot f 90.000 vrijgesteld van 
vermogensbelasting, vanuit de overweging dat het be
drijfsvermogen voor de zelfstandige een bijzondere 
functie vervult. 

Naast deze fiscale maatregelen is de afgelopen kabi
netsperiode de inkomensontwikkeling van de zelfstan
digen systematischer dan voorheen voorwerp van over
heidsbeleid geweest. Er is gestreefd naar een met de 
werknemers vergelijkbare inkomensontwikkeling. De 
sociale zekerheid was zeer gediend met de invoering 
van de Algemene Arbeidsongeschiktheids Wet. De komende 
inkomensgarantie voor oudere zelfstandigen is van be
lang. Er zijn sterke aanpassingen doorgevoerd van de 
premievrij stellingen en reductiegrenzen voor de so
ciale verzekeringen. Er wordt gewerkt aan opname van 
zelfstandigen in de Wet Werkloosheids Voorzieningen 
(WWV) • 

4. Effecten inkomensbeleid 

Een centrale vraag is welke effecten het door de re
gering gevoerde loonbeleid de afgelopen kabinetsperiode 
heeft gehad op de inkomensverhoudingen die zij in 1973 
aantrof. Daarbij moeten wij bedenken, dat de afgelopen 
jaren de inkomensontwikkeling meer dan in voorgaande 
jaren door de overheid is beheerst; in 1974 en 
1976 hebben wij een loonpolitiek gehad waarbij de rege
ring de toelaatbare verhogingen vaststelde. Over 
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de arbeidsvoorwaarden voor dit jaar is en wordt nog 
vrij onderhandeld en wij weten inmiddels met hoeveel 
spanningen dit is gepaard gegaan. 

Dit kabinet is het kabinet geworden van de minimum 
inkomens. Dat moge blijken uit het volgende overzicht: 

Toeneming van reëel vrij beschikbaar inkomen 

mutaties t.o.v. voorgaande jaren in percentages 

1974 1975 1976 1977 
(raming) 

AOW 5,9 7,1 2,7 2,4 
minimumloon 4,8 4,7 1,9 2,1 
even boven minimumloon 3,4 3,1 1,2 2,8 
modaal inkomen 2,8 2,6 0,5 2,5 
2 x modaal inkomen 0,8 1,5 - 1,0 1,5 
4 x modaal inkomen - 1,8 0,7 -1,7 1,5 

Bron: medio maart 1977 verstrekte gegeveffivan het 
C.P.B. 

Uit de cijfers valt op te maken, dat onder dit kabinet 
het niveau van de minimuminkomens (en daarmee de hieraan 
gekoppelde sociale uitkeringen) in verhouding tot de 
andere inkomensgroepen extra is verhoogd. Zowel de AOW
uitkeringen als de hoogte van het minimumloon zijn jaar
lijks aanzienlijk blijven groeien, zij het in de tweede 
kabinetshelft in veel mindere mate. De cijfers over 
1977 zijn tamelijk afwijkend van die over de voorgaande 
jaren. 

De regering heeft bovendien een actief beleid ten 
aanzien .van de inkomens van de vrije beroepen gevoerd 
door middel van een strak prijsbeleid. 

Het effect van deze trends is geweest, dat het loongebou 
sinds 1973 in elkaar is gedrukt. Dat kan ook goed afge
lezen worden aan de jaarlijkse gemiddelde veranderingen 
van de zes inkomensgroepen gedurende de afgelopen vier 
jaar; in de volgende tabel geven wij de jaargemiddelden 
over de periode 1974-1977 en vergelijken die met de cij
fers over de perioden 1964-68 en 1969-73. Deze verge
lijking levert het volgende beeld op: 

gemiddeld2: 
'74-'77 

AOW 
minimumloon 
even boven minimumloon 
modaal inkomen 
2 x modaal inkomen 
4 x modaal inkomen 

gemiddeld1 ) gemiddeld
1

) 
'64-'68 '69-'73 

mutaties t.o.v. jaargemiddelde van 
vorige periode in % 

10,3 6,7 4,5 
3,5 2,7 3,4 
4,9 3,8 2,6 
4,7 3,3 2,1 
3,8 2,8 0,7 
3,6 1,8 - 0,5 

Bron: 1) De Nederlandse Economie in 1980, blz. 71 
2) C.P.B. medio maart 1977 
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De accenten van dit kabinet vallen nog meer op wanneer 
wij zijn beleid met dat van voorgaande perioden verge
lijken. De AOW loopt na de eerste periode duidelijk 
terug, maar blijft inmiddels wel structureel sneller 
stijgen dan de andere inkomensgroepen. De teruggang in 
de ontwikkeling van het minimumloon wordt onder dit 
kabinet omgebogen tot een relatief gunstiger ontwikke
ling dan de overige inkomensgroepen (afgezien dan van 
de AOW-ontwikkeling). De inkomens even boven het mini
mumloon en de modale inkomens zakken in vergelijking 
tot de voorgaande periode, maar niet zoveel. De 2x en 
4x modale inkomensontwikkeling blijven wel beduidend 
onder die van vorige kabinetten. 

Het beeld dat deze vergelijking oproept is als volgt: 
- Dit kabinet is niet het eerste kabinet dat ontwikke-

lingen in gang heeft gezet naar een meer gelijkmatiger 
inkomensverdeling. 

- In alle drie de perioden heeft de ontwikkeling van 
de AOW-pensioenen voorrang gekregen. 

- Het accent in de inkomensverdeling van de actieve 
beroepsbevolking is in de loop der jaren wel verscho
ven van even boven het minimumloon tot het modale in
komen (1964-68 en 1969-73) naar het minimumloon onder 
dit kabinet (met uitzondering van het laatste jaar, 
1977, toen het draaipunt meer rond het modale inkomen 
lag). Binnen de ruimte die voor de looninkomens be
schikbaar is, is deze accentverschuiving bovendien 
gepaard gegaan met een grotere herverdeling ten koste 
van de 2x en vooral 4x modale inkomens. Dit kabinet 
is vooral een kabinet geweest dat de minimuminkomens 
heeft opgetrokken. 

5. Beschikbare ruimte voor inkomenspolitiek 

om een wat meer afgerond beeld van het gevoerde inko
mensbeleid te krijgen, moeten wij dit hierboven heel 
globaal aangegeven inkomensbeleid van de verschillende 
kabinetten in verband brengen met de economische omstan
digheden van de verschillende perioden. Het is immers 
aanzienlijk gemakkelijker in een tijd van economische 
voorspoed met gulle hand inkomenspolitiek te bedrijven 
dan in een tijd van ernstige economische tegenslagen. 
Vooral ook omdat de perioden die wij vergelijken op 
dit punt zozeer van elkaar verschillen. Het gaat in 
dit verband dus om een vergelijking van de economische 
ruimte die in de verschillende perioden beschikbaar 
was. 

Deze ruimte hangt allereerst af van de economische 
groei en van het aandeel dat, overeenkomstig de priori
teiten van de verschillende kabinetten, daarvan gere
serveerd wordt voor de financiering van de (groei van 
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de) collectieve sector. Het restant is beschikbaar 
voor de particuliere sector. Maar het zijn niet alleen 
de looninkomens, waarover tot nu toe alleen werd ge
sproken, die op de ruimte binnen de particuliere sector 
een beroep doen. Er zijn ook de zogenaamde overige in
komens: dat zijn met name de winstinkomens, die in ons 
economisch stelsel essentieel zijn voor de ontwikkeling 
van de bedrijfsinvesteringen. En deze bedrijfsinveste
ringen zijn van grote betekenis voor de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid. Het is dus denkbaar dat er 
extra ruimte wordt gecreëerd voor een inkomenspolitiek 
(looninkomens) ten koste van de ontwikkeling v~n de 
winstinkomens. 
Een aanwijzing hiervoor kan de arbeidsinkomensquote 
opleveren (a.i,q.); deze a.i.q. geeft aan welk deel 
van de toegevoegde waarde van onze volkshuishouding 
(dus wat wij gezamenlijk verdienen) aan looninkomens 
wordt uitgekeerd inclusief een aan zelfstandigen toe
gerekend loon. Wij moeten ons hierbij wel realiseren 
dat een oplopende a.i.q. (en dus relatief dalende 
winstcijfers) ook veroorzaakt kan worden door een 
stagnerende afzet in conjunctureel moeilijke perioden. 
Ook kan de a.i.q. oplopen onder invloed van een harde 
gulden waardoor geringere mogelijkheden ontstaan tot 
doorberekening van hogere arbeidskosten. Niettemin, 
welke oorzaken er ook gelden: een oplopende a.i.q. 
duidt op een toenemend aandeel van de looninkomens 
en een afnemend aandeel van de winstinkomens. De trend 
in deze verhouding is van centrale betekenis voor de . 
werkgelegenheidsontwikkeling. 

Tenslotte is er nog een mogelijkheid die extra 
ruimte kan bieden voor een inkomensbeleid: dat 
is het opvoeren van het financieringstekort van de 
overheid. Een sterk opvoeren van dit tekort kan bij
voorbeeld extra ruimte verschaffen om als overheid een 
deel van de premie sociale verzekeringen over te nemen 
van werkgevers en werknemers, waardoor het reëel be
schikbare inkomen hoger zal kunnen uitvallen. Dit kan 
evenwel gevaarlijk zijn, omdat met het opvoeren van het 
begrotingstekort extra (rente en aflossings-) lasten 
naar de toekomst worden verschoven; aldus kan een ka
binet een deel van de beleidsruimte van zijn opvolgers 
verbruiken. 

Resumerend: wij moeten het feitelijk gevoerde inkomens
beleid van de verschillende kabinetten ook vergelijken 
met de speelruimten die zij hebben gehad (economische 
groei, minus groei collectieve sector) of meenden te 
hebben gehad (ontwikkeling arbeidsinkomensquote) dan 
wel meenden te mogen creëren: ontwikkeling van het 
financieringstekort. gE 

a. ~~2~2~!~~~~_gE2~!_~~_~2~~è~~_~211~~~!~Y~_~~~~2E 
Hiertoe dient de volgende tabel. 
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jaarlijkse %-mutatie 

l. reële groei natio-
naal inkomen .. 1,2 - 2,6 5,1 4,7 

2. drukverzwaring col-
lectieve lasten in 1,6 2,2 0,2 - 0,1 
% nationaal inkomen 

3. reëel vrij beschik-
baar inkomen parti- .- 4,8 - 7,7 4,6 4,9 
culiere sector 

4. reëel vrij beschik-
baar inkomen modale 2,8 2,6 0,5 2,5 
werknemer 

5. arbeidsinkomensquote 39,7 95,8 93,6 92,0 
(gecorrigeerd) 

Wanneer wij het gemiddelde van de afgelopen kabinets
periode vergelijken met eerdere perioden, dan krijgen 
wij het volgende beeld. 

~Em.1964 gem.1968 gem.1974 
!L~_12§Z ___ !L~_12Z~ ___ ~L~_12ZZ 

l. reële groei natio-
naal inkomen 5,7 5,6 1,5 

2. drukverzwaring col-
lectieve lasten in 
% nationaal inkomen 1,1 1,6 1,0 

3. reëel vrij beschik-
baar inkomen parti-

3,8 2,4 0,8 culiere sector -
4. reëel vrij beschik-

baar inkomen modale 
3,8 2,1 werknemer 4,9 

5. arbeidsinkomensquote 
78,8 83.3 92,7 (gecorrigeerd) 

Bron: Miljoenennota 1977, met a~nvullingen en correc
ties van het CPB 

l~at in deze tabel allereerst opvalt is, dat de gemid
delde ruimte die de economische groei bood, in de af
gelopen vier jaar, vooral door de zeer slechte jaren 
1974 en 1975, veel geringer was dan in de perioden 
daarvoor: 1,5% tegen 5,7% en 5,6%. Het zat, dat wordt 
door deze cijfers wel duidelijk, het kabinet niet mee; 
de inzinkingen in met name 1974 en 1975 werden zoals 
bekend vooral veroorzaakt door de terugvallende inter
nationale conjunctuur, na de prijsstijgingen ·van olie 
en andere grondstoffen vanaf de tweede helft van 1973. 
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De ruimte was dus de afgelopen kabinetsperiode veel 
beperkter dan in de jaren daarvoor. Tot de begroting 
voor 1976 heeft dit evenwel geen weerslag gehad in de 
ontwikkeling van de collectieve lastendruk, zo blijkt 
uit de tabel; de trend bleef in de beginjaren van deze 
kabinetsperiode onverminderd in opwaartse richting. 

Wij hebben bovendien gezien, dat het beleid in hoge 
mate gericht is geweest op het opvoeren van de minimum
inkomens. Ook dit beleidspunt heeft, zo blijkt uit de 
cijfers, een sterk beslag gelegd op de beperkte ruimte. 
Na aftrek van de collectieve lastenontwikkeling bleef 
er namelijk de afgelopen periode voor de gehele parti
culiere sector gemiddeld - 0,8% over. De feitelijke 
ontwikkeling van de reëel vrij beschikbare looninkomens 
was evenwel, zoals reeds aangegeven: 
AOW 4,5% 
minimumloon 3,4% 
even boven minimumloon 2,6% 
modaal inkomen 2,1% 
2 x modaal inkomen 0,7% 
4 x ~odaal inkomen - 0,5% 

Wij zien dus dat geen enkele inkomensgroep de afgelo
pen kabinetsperiode gelijke tred heeft gehouden met de 
ontwikkeling van wat in de particuliere sector beschik
baar kwam. De 4x modale inkomens benaderen de - 0,8% 
nog het meest. Dit lijkt een huzarenstuKje. Temeer, 
als wij bedenken dat een hogere inkomensgroei werd ge
realiseerd naarmate de groep waarop hij betrekking had, 
groter was. Het is, zoals bekend, een groot probleem 
bij een inkomensherverdelingspolitiek: om in het on
derste deel van de inkomenspiramide een bescheiden 
extra verhoging door te voeren, moet je van de in aan
tal veel geringere inkomens tussen het midden en de 
top van de piramide een aanzienlijk groter stuk afnemen, 
wil je tenminste binnen de ruimte blijven die voor de 
looninkomens beschikbaar is. Wij hebben niet precies de 
bedragen uitgerekend die met deze inkomenspolitiek ge
moeid waren; uit de Procentuele ontwikkeling van de 
verschillende inkomensgroepen mag niettemin afgeleid 
worden, dat de afgelopen kabinetsperiode meer is uit
gegeven aan de looninkomens dan wat aan reëel vrij be
schikbaar inkomen binnen de gehele particuliere sector 
beschikbaar was, na aftrek van de drukverzwaring van 
de collectieve lasten. 

Blijft de vraag: hoe fikst het kabinet dit huzarenstuk~ 
je? Er blijven twee mogelijkheden over: een hogere ar
beidsinkomensquote (en dus een lagere winstquote) en een 
onder invloed van de aardgasbaten opvoeren van het fi
nancieringstekort van de overheid. 
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b. Q~!~!~~~!!~S_~Ee~!~ê!~~9~~~ê9~9!~ 
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Behalve de collectieve sector en de loon inkomens doen 
zoals gezegd in ons economisch stelsel ook de winst
inkomens (de zogenaamde overige inkomens) een aan
spraak op de groei van het nationaal inkomen. Deze 
winstinkomens zijn vooral van belang voor de financie
ring van de investeringen, die op zich weer nodig zijn 
om de economische groeidoelstelling en de werkgelegen
heidsdoelstelling te realiseren. Naarmate de looninko
mens een groter deel van het totale nationale inkomen 
voor zich opeisen, gaat dab ten koste van dat deel, 
waarop de winstinkomens aanspraak maken. Deze ontwikke
ling is goed af te lezen aan de hand van het verloop 
van de arbeidsinkomensquote, waarvan de winstquote het 
complement vormt. 

Deze arbeidsinkomensquote (ze is gecorrigeerd, dat wil 
zeggen gecorrigeerd voor met name de aardgasinkomsten, 
die immers goeddeels aan de overheid toekomen en der
halve niet beschikbaar zijn voor de financiering van 
de bedrijfsinvesteringen) is zoals eerder in de vorige 
tabel aangegeven, als volgt toegenomen: 

Ontwikkeling arbeidsinkomensquote 

1972 

84 

1973 

84,8 

1974 

90 

1975 

96 

Bron: e.E.p. 1976 en 1977 

c. QEY9~E~~_!!~~~f!~E!~Sê!~~9E! 

1976 

93,5 

1977 

92 

De afgelopen jaren is ook in de secundaire sfeer van 
belastingen en sociale premies een actief inkomens
beleid gevoerd. De overheid heeft zoals eerder aange
geven de afgelopen jaren in haar belastingbeleid sterk 
de nadruk gelegd op het optrekken van het reëel be
steedbaar inkomen van de laagste inkomensgroepen. 
Evenzeer omvangrijk zijn de bijdragen geweest van de 
overheid in de fondsen van de sociale verzekeringskas
sen, waardoor de premiebetalingen minder omhoog gingen 
dan zonder deze extra overheidsbijdragen. Het gaat 
hier om forse bedragen: rond 2 miljard gulden in de 
afgelopen kabinetsperiode. Deze als tijdelijk bedoelde 
bijdragen zijn inmiddels permanent gemaakt (met uit
zondering van de tijdelijke bijdragen in het algemeen 
werkloosheidsfonds) . Het betreft hier een bedrag dat 
gelijk is aan + 0,6% van het nationaal inkomen; ruim 
2200 miljoen gülden die gemoeid waren met de als tijde
lijk bedoelde belastingverlagingen van 1975 en 1976 
zijn inmiddels ook permanent gemaakt en dit betreft 
1,1% van het nationaal inkomen. Tezamen dus een extra 
collectieve uitgave van 1,7% van het nationaal inkomen 
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die de komende jaren gefinancierd wordt uit het 
vergroten van het financieringstekort. 

Door het opvoeren van het financieringstekort heeft 
het kabinet extra ruimte gecreëerd en gaat het de 
komende jaren ook extra ruimte creëren voor met name 
een reële inkomensverbetering voor de laagste en 
modale inkomensgroepen. 
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IV. STRUCTUURHERVORMENDE MAATREGELEN 

Ten onrechte wordt weleens de indruk gewekt dat struc
tuurhervormende maatregelen eerst onder het kabinet-Den 
Uyl aan de orde zijn gesteld. Dit is onjuist. In het 
recente verleden immers zijn bijvoorbeeld onder het ka
binet~De Jong vier belangrijke wetsontwerpen aangenomen 
inzake de ondernemingsraden, de structuurwet, de publika
tieplicht en de jaarrekening. 

Niettemin: structuurhervormende maatregelen zijn onder 
dit kabinet in brede discussie geraakt. Toen namelijk 
duidelijk werd, dat er van een omvangrijke toe-
neming van de inkomens geen sprake kon zijn, werden 
met des te meer klem de aarzelende aanzetten uit de 
regeringsverklaring terzake de structuurhervormende 
maatregelen aangepakt. Soms werd de indruk gewekt, 
dat de structuurhervormende maatregelen moesten goed
maken wat het kabinet in de materiële sfeer had (moe
ten) laten liggen. Hoewel: uit het vorige hoofdstuk 
is gebleken, dat het kabinet, gegeven de economische 
tegenslagen, heel veel in de materiële sfeer heeft 
gedaan. 

De structuurhervormende maatregelen waarom het op 
het sociaal-economische terrein thans gaat, zijn de 
wijziging van de wet op de ondernemingsraden, een 
voorstel voor een vorm van vermogensaanwasdeling en 
een nieuwe wijze van overheidssteun aan het bedrijfs
leven (de WIR: wet investeringsrekening) • 

De inhoud van de wetsontwerpen is - in hoofdlijnen -
als volgt. 

1. Ondernemingsraden 

De hoofdpunten in het voorgestelde wetsontwerp zijn: 

- De ondernemingsraad wordt 'ondernemingsraad-nieuwe
stijl', uitsluitend bestaande uit gekozen werknemers 
met een uit hun midden gekozen voorzitter. 

- Er vindt minimaal 6 maal per jaar overleg plaats 
tussen deze ondernemingsraad-nieuwe-stijl en de di
rectie in een overlegvergadering, onder leiding van 
de directeur. 

- Een bijzondere overlegvergadering, in aanwezigheid 
van enige commissarissen, is mogelijk indien men het 
in de gewone overlegvergadering niet eens wordt; de 
adviesbevoegdheden van de ondernemingsraad-nieuwe
stijl worden uitgebreid, evenals de instemmingsbe
voegdheden. 

- De huidige uitzonderingsmogelijkheid op grond van 
'zwaarwegende belangen' wordt geschrapt. 

- De ondernemingsraad-nieuwe-stijl krijgt een beroeps
recht bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam, tegen kennelijk onredelijke beslissingen 
van de ondernemingsleiding. 

2. Vermogensaanwasdeling 

De hoofdlijnen van het ontwerp z~Jn de volgende. VAD
plichtige ondernemingen moeten 15 procent 
van de gerealiseerde vermogensaanwas storten in een 
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fonds voor de vermogensaanwasdeling. VAD wordt gehe
ven over het fiscale winstbedrag, waarop vier correc
ties worden toegepast: de buitenlandse winst wordt 
buiten beschouwing gelaten; afgetrokken worden een 
primaire vergoeding voor het eigen vermogen (gemiddeld 
rendement op staatsobligaties plus risicopremie van 
twee punten), de verschuldigde vennootschapsbelasting 
en een verrekening met vroegere of toekomstige rende
mentstekorten. Afdrachtplichtige ondernemingen zijn 
die ondernemingen die onderworpen zijn aan de vennoot
schapsbelasting en die een winst hebben gerealiseerd 
van meer dan f 250.000 per jaar. De VAD wordt uit
gekeerd in de vorm van contanten, vermogensaanwasbe
wijzen, aandelen of certificaten van aandelen, aan een 
landelijk centraal fonds, dat voor 3/4 deel bestuurd 
wordt door vertegenwoordigers van de centrale organi
saties van werknemers en voor 1/4 door door het minis
terie van Sociale Zaken benoemde onafhankelijke des
kundigen. Het bestuur zal uit 20 man bestaan. 

Van de VAD-afdracht komt de helft ten goede aan de 
werknemers in de afdrachtplichtige onderneming. Dit 
individuele deel is wel begrensd door de bepaling dat 
dit jaarlijks niet meer mag zijn dan 2% van het 
hoogste premieplichtige inkomen (f 969 in 1976). Het 
overblijvende deel van de VAD zal verdeeld worden over 
de collectiviteit van alle werknemers en grotendeels 
bestemd worden voor pensioenvoorzieningen. Het centrale 
fonds zal alleen de collectieve aanspraken beheren; de 
particuliere aanspraken zullen door spaarinstellingen 
worden beheerd. De VAD zou met terugwerkende kracht 
per 1 januari 1976 moeten ingaan. 

3. Wet Investeringsrekening 

Hoofddoelstelling van de nieuwe wet is het stimuleren 
en richting geven van de investeringen ten behoeve van 
de centrale werkgelegenheidsdoelstelling. Er is de 
komende jaren een kleine 13 miljard gulden voor be
schikbaar. De wet vervangt de bestaande fiscale inves
teringsaftrek en vervroegde afschrijving. 

De Investerin9srekening kent twee premie-categorieën: 
een basisprem1e, die geldt voor alle relevante be-
drijfsinvesteringen en een stelsel van toeslagen, die 
bovenop de basispremie worden verleend als de inves
teringen voldoen aan bepaalde objectieve criteria. 

De criteria voor deze toeslagen zijn duidelijk en 
objectief geformuleerd. Het is de bedoeling uiteinde
lijk richtinggevende criteria te ontwikkelen met be
trekking tot de volgende aspecten: werkgelegenheid, 
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kleinschaligheid, regionale ontwikkeling, ruimtelijke 
ordening, stadsvernieuwing, energie- en grondstoffen
besparing, milieuverbetering, onderzoek en ontwikke
ling, herstructurering van bedrijfstakken, met inacht
neming van internationale arbeidsverdeling. 

De genoemde criteria zullen in fasen worden ontwikkeld. 
Wat de praktische toepassing betreft, gaat het thans 
om de eerste fase van de Investeringsrekening, die qua 
sturing nog beperkt van opzet is. 

De investeringspremies komen ten laste van een speciaal 
begrotingsfonds , ge naand de Investeringsrekening . De 
middelen van de Investeringsrekening worden gevormd 
door in het wetsontwerp vastgelegde percentages van de 
opbrengst van de inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

In de eerste fase zal de Investeringsrekening naast de 
basispremies een vijftal richtinggevende toeslagen be
vatten, zij het dat deze toeslagen niet gelijktijdig 
kunnen ingaan. 

De basispremies zijn algemeen geldend: iedere betrokken 
onderneming zal voor haar investeringen deze basis
premies ontvangen. Het gaat om premies voor investe
ringen in bedrijfsgebouwen (11%), in vaste installa
ties (7%), in vliegtuigen (7%) en in overige bedrijfs
middelen (7%). 

Voor winstmakende ondernemingen zijn genoemde premie
percentages in rendementstermen nagenoeg gelijkwaardig 
aan de investeringsaftrek onder de huidige interimre
geling (2 x 12% voor bedrijfsgebouwen en 2 x 8% voor 
outillage). Voor verliesgevende bedrijven is de nieuwe 
regeling veel voordeliger dan de oude opzet. 

De toeslagen hebben in de eerste fase betrekking op: 
- kleinschalige ondernemingen, vanwege de betekenis 

van deze ondernemingen voor het leefmilieu en voor 
organisatievormen naar de menselijke maat (toeslag: 
2%) 
grote projecten, gelet op de gangmakersfunctie (toe
slag: 2%) 
bijzondere regionale toeslag, voor gebieden met 
grote sociaal-economische problemen; hiermede kan de 
hoge werkloosheid in deze gebieden beter gedrukt 
worden (toeslag: 20% voor bedrijfsgebouwen en 10% 
voor vaste installaties) 
algemene regionale toeslag, waarover nog in EG-verband 
overleg gaande is, gericht op een gunstige spreiding 
van sociaal-economische activiteiten (toeslag: 12% 
voor bedrijfsgebouwen en 6% voor vaste installaties) 
ruimtelijke ordeningstoeslag, waarmee een meer even
wichtige woon-werkbalans wordt beoogd (toeslag: 20% 
voor bedrijfsgebouwen en 10% voor vaste installaties). 
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V. KANTTEKENINGEN BIJ HET GEVOERDE BELEID 

Wij willen in dit laatste hoofdstuk enkele kantteke
ningen plaatsen bij het gevoerde beleid. 

1. Werkgelegenheidsbèleid 

De werkloosheid is in de afgelopen kabinetsperiode 
ruwweg gesproken verdubbeld; niemand zal echter in 
ernst willen beweren dat dit de schuld van het kabinet 
is. Trouwens: vergelijkingen met het buitenland vallen 
voor ons land niet ongunstig uit. 

a. ~êE~_Yê~_~~_~~E~1~~2~~!~ 
De wijzigingen in de samenstelling van de werkloos
heid zijn van belang voor een goede kijk op het rege
ringsbeleid: 

x 1000 1973 

conjunctuur werk-
loosheid 10 
structurele werk
loosheid: 
- werkloosheid van 

minder geschikten, 
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1) Volgens de ramingen bij 1 %-beleid en aanvullend belei, 

Uit de eerste beleidsstukken van dit kabinet (regerings
verklaring en Miljoenennota 1974) bleek dat een sterke 
nadruk werd gelegd op inflatiebestrijding, getuige bij
voorbeeld de revaluatie van de gulden en het er aan 
gekoppelde strakke prijsbeleid. Motief was de relatie 
inflatiebestrijding-bevordering structurele werkgelegen
heid. De aard van de werkloosheid in 1973 gaf hier aan
leiding toe; de regering wilde de werkloosheid onder 
de 100.000 drukken. 

De oliecrisis en haar prijsgevolgen doorkruisen dit 
beleid volledig. Nadat de dreiging van een olietekort 
was geweken, bleven de hoge olieprijzen en hoge prijzen 
voor andere grondstoffen. De olieproducerende landen 
kregen de beschikking over zoveeloliegeld, dat algemeen 
werd gevreesd voor een wereldonderbesteding: het weg
zuigen van bestedingsmiddelen uit de olie ontvangende 
industrielanden zou niet geheel en zeker niet onmiddel-
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lijk door extra bestedingen van de olie-exporterende 
landen gecompenseerd worden. Men sprak in die dagen 
van het 'terugsluizen van de oliedollars' naar de in
dustrielanden. 

De nationale regeringen van de industrielanden stonden 
voor het probleem, hoe deze bijzondere moeilijkheden 
het hoofd te bieden met een beangstigende prijsontwik
keling op de internationale grondstoffenmarkten en met 
even beangstigende werkloosheidsproblemen in het voor
uitzicht. 

Er ontstonden ruwweg gesproken twee richtingen:er werd 
enerzijds gepleit voor een restrictief overheidsoptre
den ten behoeve van de structurele verbetering van de 
positie van het bedrijfsleven en het intomen van de 
prijsontwikkeling. Aan de andere kant werd gepleit voor 
een bestedingsimpulsenbeleid en een expansief uitgaven
beleid door de overheid. 

Het verschil in benadering kan treffend weergegeven 
worden door de verklaringen allereerst op 16 november 
1974 van de directeur van het Centraal Planbureau, 
waarin werd gewezen op het grote belang dat Duitsland 
en de Verenigde Staten zouden overgaan op een expansief 
overheidsbeleid. Twee dagen later, op 18 november 1974, 
kwam de Europese Commissie met een verklaring waarin de 
lidstaten wer~en verzocht bestedingsbeperkende maatre
gelen te treffen in verband met de werkloosheidsontwik
keling . 

Verschil van mening over het te voeren beleid duidt op 
een verschil in analyse van het werkloosheidsprobleem. 
Bestedingsimpulsen horen bij een analyse die werkloos
heid verklaart uit het achterblijven van de totale 
vraag ten opzichte van de produktiecapaciteit waarmee 
conjuncturele terugslagen worden opgevangen door een 
beleid gericht op het stimuleren van de vraagzijde van 
de economie. Een overschot op de lopende rekening van 
de betalingsbalans is in het algemeen een betrouwbare 
graadmeter voor het bestaan van zo'n onderbesteding. 
En wij hadden een overschot. 

Dat overschot is echter op een hele bijzondere manier 
tot stand gekomen. In dit verband is van belang de rede 
die minister Lubbers van Economische Zaken begin 1975 
heeft gehouden voor de Rotterdamse studentenvereniging 
Sanctus Laurentius, waarin hij wees op de bijzondere 
positie van het aardgas in onze nationale economie. 
Tot dan toe werd het aardgas dankbaar aanvaard als 
middel om conjunctuurimpulsen, expansief uitgavenbeleid 
van de overheid en vergroting van reële koopkracht van 
de Nederlandse bevolking te combineren. Het overschot 
op de betalingsbalans, veroorzaakt door het aardgas, 
liet het toe. In deze rede wees Lubbers echter op het 
versluierende effect van het aardgas: dank zij het 
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aardgas hebben wij wel een sterke externe positie, 
maar dit aardgas versluiert tevens de zwakke interne 
positie van de Nederlandse economie. Hoge reële arbeids
kosten (hoge lonen, premies, belasting) en als gevolg 
van het aardgas een harde gulden die veelal niet toe
liet dat de op export gerichte ondernemingen deze hoge 
arbeidskosten in de prijzen konden doorberekenen. 
Zonder aardgas zou onze betalingsbalan!" een veel minder 
positief beeld te zien geven. 
Zonder aardgas zouden wij ongetwijfeld veel llIinder gauw 
zijn verleid tot een te eenzijdige onderbestedings
analyse en zou men in bredere kring eerder dan nu het 
geval is geweest, een beter zicht gehad hebben op de 
ietwat verborgen zwakke structurele ka~van onze bedrij
vigheid. 

Indien het accent gelegd moet worden op het bestrijden 
van de structurele werkloosheid, dan verdient een be
leid gericht op lastenverlichting voor het bedrijfsle
ven verre de voorkeur boven conjuncturele bestedings
impulsen. Want via deze lastenverlichtingen kunnen de 
investeringen gestimuleerd worden en daarmede de cre
atie van nieuwe arbeidsplaatsen. 

Hoe is nu het feitelijke beleid geweest? 
Het kabinet heeft aanvankelijk in hoofdzaak gekozen 
voor het stimuleren van de bestedingen door middel van 
impulsen naar de particuliere sector en door zijn be
grotingsuitgaven zeer fors te laten stijgen. Deze aan
pak overheerst van maart 1974 tot september 1974. Ver
volgens wordt heel bewust gekozen voor een mixture van 
bestedingsimpulsen en lastenverlichting onder handha
ving evenwel van de omvangrijke toename van de over
heidsuitgaven. De aardgasinkomsten en het opvoeren van 
het financieringstekort dekken dit beleid (september 
1974 tot juni 1976). Pas sinds de laatste begroting 
(1977) voert het kabinet een beleid waarin voor het 
eerst het stimuleren van de bedrijfsinvesteringen via 

lastenver- lastenverlichting (1%-beleid) en investeringspremiëring 
lichting en (WIR) centraal staat, en waarbij de stijgende over
investerings-heidsuitgaven, gelet op het inmiddels fors opgelopen 
premiêring financieringstekort, niet langer ontzien kunnen worden: 

het roer gaat ook wat deze uitgaven betreft om. 

De a.i.q. moet per jaar met 2 punten omlaag gedrukt 
worden. In aansluiting hierop heeft het kabinet een 
eerste aanzet gemaakt voor het be Invloeden van de 
richting van de investeringen. 

Het kabinet heeft een zeer actief beleid gevoerd ter 
bestrijding van de conjuncturele werkloosheid. Het 
heeft er verhoudingsgewijs meer aan gedaan dan onze 
Europese partners en het wist ook heel snel op te 
treden. 

Aanleiding voor dit beleid was de verwachte toename 
van de conjuncturele werkloosheid; en die bleef, zoals 
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de cijfers over 1974 en 1975 aangeven, inderdaad niet 
uit. Uit de cijfers kunnen wij evenwel tevens opmaken, 
dat de structurele werkloosheid in 1973 al boven de 
100.000 uitkwam en inmiddels in 1976 is gestegen tot 
150.000. Er is bovendien een omvangrijke 'verborgen werk
loosheid' in bijvoorbeeld de WAO. Het grote probleem 
voor het kabinet is geweest hoe en in welke mate tege
lijkertijd de conjuncturele én de structurele werkloos
heid aangepakt kan worden. Vanuit onze CDA-fracties is 
dit punt dan ook voortdurend aan de orde gesteld. 

De kanttekeningen die bij het gevoerde beleid te maken 
zijn en vanuit onze fracties ook voortdurend zijn ge
maakt, richten zich met name op: 
- de aard van de stimuleringsimpulsen (dus op de 

combinatie conjuncturele-str11cturele werkloosheids
bestrijding) en de momenten waarop de regering de 
samenstelling van de stimuleringspakketten heeft ge
wijzigd; 

- de mate waarin en het tijdstip waarop het kabinet de 
consequenties heeft getrokken van zijn werkgelegen
heidsdoelstelling voor zijn eigen uitgaven, 

- de wijze waarop de aardgasinkomsten zijn aangewend 
en de mate waarin een beroep moest worden gedaan op 
het opvoeren van het financieringstekort. 

Allereerst de aard van de stimuleringsimpulsen. 

Ons land stond in de beginperiode in Europees verband 
gezien tamelijk alleen in het stimuleren van de be
stedingen en het opvoeren van de overheidsuitgaven. 
Maar wij hadden als gevolg van het aardgas in tegen
stelling tot de meeste van onze Europese partners een 
groeiend overschot op de betalingsbalans. Duitsland 
heeft trouwens, zonder aardgas, ook een positief saldo 
op de lopende rekening behouden, evenals België. 

Juist op dit punt ligt een groot knelpunt dat de effec
tiviteit raakt van het door ons land gevoerde beleid: 
wij stonden daarin, Europees gezien, nl. vrijwel geheel 
alleen. Het feit dat met name West-Duitsland een beste
dingen beperkend beleid voerde, primair geridlt op . 
inflatiebestrijding, was een ernstige tegenslag. 

Het is duidelijk dat wij hier het tere punt raken van 
de solidariteit die de Europese landen onderling kunnen 
opbrengen. Indien nl. de landen met een overschot op de 
lopende rekening dit gezamenlijk hadden aangewend om 
hun binnenlandse vraag op te voeren, dan hadden de 
landen met een tekort (het Verenigd Koninkrijk, Italië) 
daarmede hun moeilijkheden wellicht kunnen ver
lichten. De lidstaten hebben evenwel gefaald 
in het uitstippelen van een gemeenschappelijk beleid, 
als antwoord op de gezamenlijke uitdaging van de enorme 
olieprijsverhoging. 
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Maar daarmede is tegelijkertijd iets gezegd over de 
effectiviteit van het bestedingsimpulsenbeleid dat 
onze regering aanvankelijk heeft gevoerd: dit zal, omdat 
wij alleen stonden, veel minder hebben uitgehaald dan 
bij een gezamenlijke aanpak het geval geweest zou zijn. 
Want is het effect van dit beleid nu niet geweest, dat 
de door onze regering uitgelokte extra bestedingen voor 
een groot deel zijn weggelekt naar het buitenlandse 
bedrijfsleven, met name, als gevolg van onze intensieve 
handelsrelaties, naar West-Duitsland? 

Dit geldt evenwel niet voor de impulsen naar de bouw, 
die immers in hoofdzaak op de binnenlandse markt ef
fect zullen hebben. Wij zien bovendien dat de regering 
in een latere fase in toenemende mate op een meer ge
richte wijze de economische bedrijvigheid stimuleert 
via steunverlening aan zwakke regio's, individuele 
bedrijven, gerichte lastenverlichtingen, loonkosten
subsidies, maatregelen ten behoeve van een betere aan
sluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Het is goed bij een evaluatie van het gevoerde beleid 
te bedenken, dat de sterkste invalshoek voor een 
beleid in een klein landje als het onze, met een zo 
open economie, niet in de eerste plaats ligt in het be
strijden van de conjuncturele werkloosheid; en zeker 
niet wanneer wij vrijwel alleen staan in onze pogingen 
deze component van de werkloosheid terug te dringen. 
Daarvoor is de conjuncturele golfbeweging te zeer een 
internationaal gegeven, slechts te beïnvloeden 
door impulsen van bijvoorbeeld de VS, West-Duitsland, 
Japan of van de Europese Gemeenschap. Onze positie in 
Europa en in de wereld legt ons op, naast een (nood
zakelijkerwijs bescheiden) bijdrage aan een gezamèn
li~ke aanpak van conjuncturele inzinkingen, vooral de 
structurele positie van ons bedrijfsleven nauwlettend 
te volgen; wänt de zorg voor de concurrentiepositie 
van onze bedrijvigheid biedt veel meer aansluitings
mogelijkheden voor een door ons land te voeren beleid. 
Het gaat dan bijv. om de consequenties van een in ver
gelijking met de ons omringende landen geringer deel 
van onze bevolking dat werkt, de ontwikkeling van de 
arbeidskosten en de rendementen, speerpuntenbeleid 
etc., maar ook om de mate van gespreide verantwoorde
lijkheden in de ondernemingen, de ontwikkeling vaD het 
facetbeleid, de mate waarin en de wijze waarop werkne
mers kunnen delen in de vermogensvorming van het be
drijfsleven. 
In dit verband geeft de studie'De Nederlandse Economie 
in 1980'heel boeiende informatie over de voortdurend 
toegenomen afhankelijkheid van onze economie van het 
buitenland en de voortdurende achteruitgang van onze 
concurrentiepositie gedurende de afgelopen 15 jaar. 

Deze sociaal-economische (infra)structuur zal beslissend 
zijn voor de kansen van een beleid voor de komende jaren 
dat zal moeten inspelen op de grote opgaven waarvoor 
wij komen te staan. Dan zal ook blijken of wij werkelij~ 
kunnen toekomen aan al die elementen uit ons CDA-pro
gram: groei binnen grenzen, gespreide verantwoordelijk
heid, verantwoordelijkheid voor de wereld, matiging van 
particuliere en overheidsinkomsten en ook een zo vol
ledig en volwaardig mogelijke werkgelegenheid (zie ook 
structuurhervormende maatregelen) . 
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Het kabinet heeft aanvankelijk enigermate de indruk 
gewekt, vrijwel alle aandacht en inspanning op juist het 
bestrijden van de conjuncturele werkloosheid te richten. 
Toegegeven: wij hadden in die moeilijke maanden volgend 
op de oliecrisis onvoldoende tijd de bijzondere - tijde
lijke - invloed van het aardgas goed te doordenken, met 
als gevolg een wat eenzijdige interpretatie van de be
tekenis van het overschot op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. Maar anderzijds lijkt er ook enige aan
leiding te veronderstellen, dat de oorspronkelijke ac
centen op bestedingsimpulsen en sterke toename van de 
overheidsuitgaven traditioneel meer in de lijn van de 
socialistische coalitiepartners liggen dan het beleid 
dat het kabinet in zijn laatste begroting zou ontvouwen. 

Het kabinet heeft evenwel deze aanvankelijke over
accentuering van de conjuncturele werkloosheidsbestrij
ding doorzien: het heeft de bestedingsimpulsen in 
toenemende mate vervangen door lastenverlichtingen en 
uiteindelijk ook met de begroting 1977 de consequen
ties van dit beleid voor zijn eigen uitgaven geaccep
teerd: het 1%-beleid. Deze ombuiging van de collec
tieve uitgavenstijging ten behoeve van rendementsher
stel was onvermijdelijk. 

Onze fracties hebben de afgelopen jaren meer dan eens 
krachtige signalen gegeven ten behoeve van deze koers
ombuiging. Al bij de begrotingsbehandeling in het najaar 
van 1974 wezen met name Schouten (ARP) en Notenboom (KVP) 
op de noodzaak via uitgavenbeperking van de overheid 
lastenverlichting mogelijk te maken voor het bedrijfs
leven. In juni 1975 dienden onze fracties (Vermaat, Van 
Amelsvoort en Schol ten) een initiatief wetsontwerp in 
om de vennootschapsbelasting te verlagen en de zelfstan
digenaftrek te verruimen. Tenslotte gaf een motie Andries
sen/Aantjes in oktober 1975 uiting aan onze teleurstel
ling, dat de in de voorjaarsnota van juni 1975 onderken
de problematiek van de te snel groeiende overheidsuitga
ven nauwelijks was terug te vinden in de begroting 1976. 

De sterke druk uit onze fracties heeft wel degelijk suc
ces gehad, zoals uit het 1%-beleid blijkt. Het is even
wel jammer dat het ons niet is gelukt onze coalitiepart
ners ervan te overtuigen, dat het ombuigingsbeleid 
minstens een jaar eerder ingezet had moeten worden. Het 
kabinet heeft te laat de zorgelijke ontwikkeling van de 
a.i.q. onderkend en is aanvankelijk te optimistisch ge
weest over de ruimte die het opvoeren van het financie
ringstekort bood. 

De kern van de beleidsombuiging betreft het ombuigen 
van de groei trend in de collectieve lastendruk, waardoor 
meer ruimte ontstaat voor rendementsherstel en daarmede 
voor nieuwe investeringen die de structurele werkgele
genheidsontwikkeling begunstigen. De prognoses van dit 
1%-beleid wezen echter uit dat de werkloosheid in 1980 
dan nog te hoog zou zijn: 210.000. Dit wordt verklaar-
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baar tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de 
gecorrigeerde arbeidsinkomensquote, zoals 
in hoofdstuk 111 aangegeven. Een aanvullend,investerin
gen stimulerend, beleid bleek noodzakelijk: premiëring 
via de WIR en loonkostensubsidies. 

c. ~~~è~~~~E~~gê!~~eE! 

meer ver
antwoorde 
bestemming 

beleids
ruimte 
opvolger 

Een laatste kanttekening maken wij bij de mate waarin het 
kabinet ter financiering van de beleidsombuigingen een 
beroep heeft moeten doen op het opvoeren van het fi
nancieringstekort. 

Het structurele begrotingstekort is de afgelopen vier 
jaar drie keer opgevoerd: over 1974, over 1975 en 1977. 
Het loopt naar verwachting op tot 5% van het nationaal 
inkomen in 1980. Het structurele begrotingstekort wordt 
verhoogd wanneer de particuliere sector niet alles be
steedt wat zij zou kunnen besteden; de overheid vult 
dan de braakliggende produktiecapaciteit op en finan
ciert dat met leningen. Dat schommelt niet van jaar tot 
jaar, maar gepoogd wordt deze verhoudingen over middel
lange termijn te bezien zodat een structureel beleid 
gevoerd kan worden met betrekking tot het begrotings
tekort. 

De aardgasinkomsten hebben het kabinet er toe gebracht 
het structurele begrotingstekort vanaf 1973 voortdurend 
in opwaartse richting bij te stellen. Reeds is aangegevel 
hoe misleidend deze inkomsten aanvankelijk op onze na
tionale volkshuishouding hebben gewerkt. 

Men kan twijfels hebben over de aanvaardbaarheid van 
de risico's die men thans met het verwachte begrotings
tekort van 5% in 1980 loopt; wij schreven er reeds 
eerder over. Dat neemt niet weg, dat dit tekort thans 
voor een veel groter deel gebruikt wordt voor struc
tuurverbetering in onze economie, wat uiteraard een 
aanmerkelijk meer verantwoorde bestemming is van een 
tijdelijke inkomstenbron als het aardgas, dan het een
voudig gebruiken ter financiering van blijvende over
heidsuitgaven zoals in het verleden het geval was. 
Niettemin kan dit niet wegnemen, dat het tekort zoals 
thans al wordt gepland een griezelige omvang krijgt. 

Opvallend is wel dat voor dit jaar volgens het e.E.p. 
1977 een kleiner financieringstekort wordt verwacht 
(4%) dan het tekort van vorig jaar. 

Het kabinet heeft werkelijk alle ruimte moeten gebruiken 
die het ter beschikking had en in feite zelfs meer dan 
dat. Want met dit financieringstekort legt het een be
slag op de beleidsruimte van zijn opvolger. Men zou 
kunnen zeggen, dat het kabinet in feite zelf de bar
riêre van zijn staatkundige begrenzing van vier jaar 
heeft moeten overschrijden door een niet gering deel 
van de beleidsruimte van zijn opvolger naar zich toe 
te halen. Het tekent de bijzondere verantwoordelijkheid 
die de coalitiepartners in dit kabinet hebben voor het 
in de volgende kabinetsperiode te voeren beleid. 

246 

wijz 
best 
wett 

mini 
inko 

dil 
Soc 
Zak 



t 

t 

t 

d 
\Ten 

en 

d 

wijzigen 
bestaande 
wetten 

minimum-
inkomens 

dilemma 
Sociale 
Zaken 

Sociaal·e.onomisch en financieel beleid 

2. Inkomensbeleid 

Het kabinet heeft wetgevende arbeid verricht: o.a. de al 
onder het vorige kabinet aanvaarde minimum jeugdlonen, 
gelijke beloning mannen en vrouwen, AAW. Voorts is de 
interimnota inkomensbeleid verschenen en er zijn nog 
twee belangrijke wetsontwerpen voor de verkiezingen aan
gekondigd: een voorontwerp van een raamwet voor de in
komensvorming en een wetsontwerp inzake de openbaarheid 
van inkomens. Een voorstel inzake een vermogensaanwas
deling is ingediend. 

Naast deze nieuwe wetsontwerpen voert de ove~heid een 
inkomensbeleid door het voortdurend wijzigen van be
staande (vooral fiscale en sociale) wetgeving, zij 
beïnvloedt de loononderhandelingen tussen de sociale 
partners, zij stort gelden uit de algemene middelen 
in de sociale zekerheidsfondsen waardoor de premiedruk
stijging beperkt kan blijven en er meer ruimte over
blijft voor stijging van de vrij besteedbare inkomens. 
De overheid kan zelfs als de nood ertoe aanleiding 
geeft de bepaling van de arbeidsvoorwaarden aan zich 
trekken; die situatie hebben wij in 1974 (Machtigings
wet) en 1976 gehad. 

De minimuminkomens zijn verhoudingsgewijs meer geste
gen dan de daarboven liggende inkomens. Deze verbete
ring van de inkomensverhoudingen is geheel conform onze 
Schets van beleid, die mede ten grondslag lag aan het 
gevoerde kabinetsbeleid. Daarin stond nl. dat er een 
inhaalmanoeuvre ten gunste van de minst draagkrachtigen 
moest komen. En in het verlengde hiervan werden de 
sociale minima eveneens extra opgetrokken. Wat deze 
beleidspunten betreft mogen onze bewindslieden met 
tevredenheid op de afgelopen kabinetsperiode terug
kijken. 

Het grote dilemma bij het voeren van een al te succes
vol inkomensbeleid is evenwel, dat er nadelige effec
ten van kunnen uitgaan op de werkgelegenheid. Het pro
bleem is namelijk, zoals wij in hoofdstuk 111 ad 5 
hebben gezien, dat de ontwikkeling van de reëel be
schikbare inkomens, de sociale uitkeringen en de in
komsten van de overheid gelet op de zeer geringe econo
mische groei van de afgelopen jaren, het werkloosheids
vraagstuk hebben verscherpt. 

Afgezien van de inhaalmanoeuvre ten behoeve van de 
minst draagkrachtigen was de Schets van beleid heel 
duidelijk ten aanzien van de beschikbare ruimte voor 
reële groei van de particuliere bestedingen: als gevolg 
van de verwachte drukstijging van belastingen en sociale 
premies (die omgebogen zou moeten worden) zou die ruimte 
er vrijwel niet zijn, aldus ons program in 1973. 
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Gebleken is evenwel, dat de inhaalmanoeuvre niet of 
nauwelijks ten koste is gegaan van de hogere inkomens; 
wat wij hebben zien gebeuren is, dat het loongebouw 
weliswaar iets in elkaar is gedrukt, maar veel opval
lender is geweest dat het in zijn totaliteit is opge
krikt. Dit gecom:::;ineerd met onverminderde toenar.:e van 
de (':0] 1 ect- i P\"? l&sten bij een tertenvallende economische 
ontwikkeling heeft geleid tot sterk teruggelopen winst
inkomens: de (ge:::::::rrigeerde) arbeidsinkomensquote l.iep 
op van 86,5 in 1973 tot 96 in 1975 en is dit jaar 
teruggezakt tot 92. 

Achteraf moeten wij stellen dat wij ondanks onze pro
grampunten uit 1973 (men leze er de Schets van beleid 
maar op na) inzake het ombuigen van de groeitrends 
uit de zestiger jaren, toch nog door de werkelijk zeer 
teleurstellende jaren 1974 en 1975 zijn overvallen. 
De vertraging in het ombuigen van deze trends is meer 
dan eens door onze fracties betreurd. Niettemin: de 
ombuiging kwam er, maar kon gegeven de werkgelegen
heidsdoelstelling van 150.000 werklozen niet meer be- soc 
perkt blijven tot een geringere toename van de collec- inf 
tieve uitgaven. Dit beleid moest met een uitvoerig str 
stimuleringsprogramma ten behoeve van nieuwe investe-
ringen worden uitgebreid. De problemen rond de omvang 
van het financieringstekort werden hierdoor verscherpt. 
Het CDA-program beschrijft in hoofdstuk 11 welke ver-
dere consequenties getrokken moeten worden voor de 
ontwikkeling van de inkomens voor de komende jaren. 

Tenslotte: bij de berekeningen in hoofdstuk 111 zijn pol 
wij uitgegaan van de reëel besteedbare inkomens die gro 
ontstaan na het corrigeren van de verdiende inkomens cep 
door het belasting- en premiestelsel. 

Wij hebben geen rekening gehouden met de zgn. tertiaire 
inkomensverdeling, d.w.z. de inkomensverdeling waarin 
tevens het effect is verwerkt van allerlei overheids
voorzieningen die alleen voor bepaalde inkomensgroepen 
beschikbaar worden gesteld, of waaraan naar draagkracht 
behoeft te worden bijgedragen. Ook dienstverleningen ver 
door particuliere instellingen houden bij hun toereke- re 
ning van de kosten in toenemende mate rekening met mut 
verschillen in inkomen. 

Het blijkt, dat de verdeling van de beschikbare inko
mens, waarbij met het effect van dit soort regelingen 
is rekening gehouden, in bepaalde gevallen een aanzien
lijk ander beeld geeft dan wij hebben aangegeven. Met 
name de middeninkomens kunnen met dat deel van hun in
komen dat zij meer verdienen dan de lagere inkomens
groepe~ feitelijk veel minder doen dan dit verdiende 
inkomen, na aftrek van belasting- en premiedruk, sugge
reert. 

Daar staat tegenover dat de midden- en hogere inkomens 
aanzienlijk meer profijt zullen hebben van de af trek-
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posten in de loon- en inkomstenbelasting. 

Het wordt al met al een hele hachelijke onderneming 
om een inkomensbeleid te voeren zonder met deze ter
tiaire inkomensverdeling rekening te houden. Meer 
onderzoek zal nodig zijn om de lasten in de toekomst 
met name naar de middeninkomens werkelijk rechtvaardig 
te kunnen verdelen. 

3_ Structuurhervormende maatregelen 

sociale 
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De structuurhervormende maatregelen zullen v66r de 
verkiezingen niet meer door het parlement worden 
behandeld. Daarom beperken wij ons hier tot een 
enkele opmerking over achtergrondgedachten bij de 
drie wetsontwerpen op sociaal-economisch terrein: 
de WIR, ondernemingsraden en vermogensaanwasdeling. 

Wij wezen reeds eerder op de grote betekenis van de 
sociale infrastructuur in ons bedrijfsleven en op de 
wijze van overheidsoptreden met betrekking tot het 
facetbeleid. Deze elementen zijn even essentieel voor 
een structuur van onze economie als bijvoorbeeld even
wichtige macro-economische verhoudingen. In deze zin 
verstaan wij de opmerkingen over de vermaatschappelij
king van onze bedrijvigheid in de nota Selectieve Groei 
heel goed. 

Maar het is tevens duidelijk, dat opvattingen over de 
inrichting van onze economie de grondconcepti~ raken 
van politieke stromingen. Het gaat dan immers om opvat
tingen omtrent het dragen van verantwoordelijkheid en 
het beleven van solidariteit van mensen en groepen van 
mensen. Op dit niveau liggen er tamelijk fundamentele 
verschillen in de opvattingen van christen-democraten, 
socialisten en liberalen en op dit niveau behoren de 
fundamentele verschillen ook te liggen. 

Dit verklaart intussen wel de onderlinge irritaties en 
schermutselingen tussen christen-democraten en socialis
ten over de ingediende structuurhervormende maatregelen. 
Wij verstaan deze tegen de achtergrond van een gezamen
lijk besef dat voor de komende jaren maatschappelijke 
structuren veel meer dan tot nu toe mensen moeten aan
zetten tot verantwoordelijkheidsbeleving. De vraag of 
veranderde maatschappelijke structuren hervormd moeten 
worden is niet aan de orde; het gaat er om dat de voor
gestelde wijzigingen ook metterdaad in een richting 
gaan, waarbij CDA-opvattingen over het dragen van 
verantwoordelijkheid en het beleven van solidariteit 
beter tot hun recht kunnen komen. Niet elke wijziging 
behoeft in deze zin ook een verbetering te zijn. De po-
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gingen van de PvdA om de ingediende wetsontwer-
pen met een aureool van onaantastbaarheid te omgeven, 
doen in dit verband buitengewoon onwerkelijk aan. 

De ingediende wetsontwerpen zijn duidelijk compromis
voorstellen;men kan van parlementaire fracties moeilijk 
verwachten dat men zich zonder meer daarbij neerlegt. 
Want juist de vormgeving van de in deze wetsontwerpen 
verwerkte opvattingen maken, zoals gezegd, nu juist 
deel uit van de verschillen in denkrichting tussen de 
drie grote politieke stromingen in ons land. 

Het is hier evenwel niet de plaats om op de parlemen
taire behandeling vooruit te lopen. Wel willen wij 
tot slot enkele kanttekeningen plaatsen bij de begrippen 
verantwoordelijkheid en solidariteit zoals wij in het 
CDA hieraan inhoud pogen te geven. 

sol. 
ver: 
lijl 

Het kabinet spreekt in dit verband vooral over spreiding 
van macht en over meer gelijkheid. Nu is het steeds maar 
spreken over macht een typisch socialistisch gebruik. 
Macht is in onze ogen een armer en inspiratie lozer beg ril 
dan wat wij met spreiding van verantwoordelijkheid bedoe
len. Want essentieel in deze verantwoordelijkheid is niel 
de spreiding van zeggenschap als zodanig, maar de toet
sing en de normering van die zeggenschap. 

org, 
In die normering krijgt de macht kleur, wordt zij behoed sol. 
voor een totalitaire uitwerking; daarin ook wordt de zin tei 
van de machtsuitoefening pas duidelijk. Die zin is het 
gericht zijn van de machtsuitoefening op recht en ge
rechtigheid. Macht krijgt dan een element van verant
woording; in onze visie een toetsing aan bijbelse nor-
men. Verantwoordelijkheid, door wie en hoe gespreid 
ook uitgeoefend, is een sleutelwoord naar het rentmees
terschap; het is het besef dat wij zaakwaarnemers zijn 
van een ons in beheer gegeven schepping. Wij zijn Gods 
medearbeiders in een wereld met onderdrukking, honger, 
oorlog; een wereld ook met op tal van plaatsen een 
niets ontziende machtsuitoefening. Daarom kunnen wij 
met de 'spreiding van macht' op zich niet zo goed uit 
de voeten; het begrip macht mist namelijk een gericht
heid en daarmee het essentiële dat pas zin aan de 
machtsuitoefening geeft. 

Dit verantwoordelijkheidsbegrip heeft gevolgen voor de 
inrichting van onze samenleving; het is immers niet al
leen een verantwoordelijkheid voor de overheid, maar 
ook voor ieder persoonlijk, voor organisaties en ver
enigingen. Vandaar één van de centrale thema's van ons 
program: gespreide verantwoordelijkheid. Dit idee kan 
in zijn uitwerking zeer verstrekkend zijn. Het appellem 
aan ieders persoonlijke verantwoordelijkheid zich re
kenschap te geven van zijn handelen en vooral van de ge-
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volgen daarvan. 

Zoals gezegd, kunnen christen-democraten ook niet 
warm lopen voor een begrip als gelijkheid zonder meer; 
liever gebruiken wij het begrip solidariteit. Nu is 
solidariteit in de politiek een veel gebruikt en ook 
misbruikt woord. 

Onze indruk is, dat wanneer men dit begrip gebruikt 
als synoniem voor meer gelijkheid, wat dikwijls gebeurt, 
men dit begrip te zeer verengt. Solidariteit zegt iets 
over het gericht zijn op elkaar, het indien nodig zorg 
dragen voor elkaar; het roept op lasten naar draagkracht 
te dragen. Onze indruk is dat de volle betekenis van het 
begrip solidariteit niet is af te lezen aan het concrete 
resultaat ervan; even belangrijk is de wijze waarop de 
solidariteit beleefd kan worden. 

En juist op dit punt zijn er de laatste jaren grote 
problemen ontstaan. Immers: de omvang van wat bijvoor
beeld het actieve deel van de beroepsbevolking bijdraagt 
aan de sociale zekerheid en de financiering van over
heidsuitgaven is aanzienlijk; duidelijk wordt echter 
dat deze herverdeling op toenemend verzet stuit, getuige 
de 'succesvolle' pogingen deze lasten af te wentelen. 
Er is alle aanleiding ons grote zorgen te maken over de 
manier waarop wij in onze samenleving de onderlinge 
solidariteit georganiseerd hebben. Een verdere ontwik
keling van het beleven van deze solidariteit, zonder 
welke wij de problemen van de komende jaren niet het 
hoofd kunnen bieden, zal hierop onherroepelijk stuk 
lopen. 

Bij wijze van voorbeeld signaleren wij hier twee ont
wikkelingen, die het solidariteitsbegrip doorkruisen. 

Kijken wij bijvoorbeeld naar onze belastingpolitiek: 
zij is bedoeld om naar draagkracht de lasten over de 
burgers te verdelen. Er is echter enige aanleiding om 
ons af te vragen of de praktijk van de aftrekposten 
te verenigen is met het draagkrachtbeginsel.-

Het andere voorbeeld betreft het inkomensbeleid, dat 
gericht is geweest op het opkrikken van de minimum
inkomens en het garanderen van nog enige inkomensgroei 
voor de modale werknemers. Daarbij wordt echter alleen 
gekeken naar wat iemand verdient minus zijn collectieve 
lasten. De tertiaire inkomensverdeling hebben wij bij 
gebrek aan gegevens moeten laten rusten. 

De indruk heerst alom dat het effect van deze tertiaire 
voorzieningen, in termen van koopkracht gerekend,aanzien
lijk is. Voor een naar zijn effecten beoordelen van het 
inkomensbeleid en dus ook voor het toetsen aan normen 
van ~olidariteit, kunnen wij het in feite zonder deze 
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gegevens niet stellen. 

Welnu, de hier gesignaleerde problemen houden verband 
met de wijze waarop de solidariteit wordt georganiseerd. 
De solidariteit is dikwijls uit onze belevingswereld 
w~~geo:ganiseerd. Sterker nog: zo nu en dan krijgen 
w~J de ~ndruk dat we het ook niet m6gen beleven. Want 
waarom rekenen wij de laatste jaren voortdurend in 
termen van reële koopkracht van de modale werknemer? 
Het is goed beschouwd een mensonwaardige voorstelli~g 
van.zak~n:.enerzijds.~en beroep doen op de onderlinge 
sol~dar~te~t, anderz~Jds de mogelijkheid ontnemen dat 
een ieder dat ook heel zichtbaar kan beleven. Men gaat 
er, zo lijkt het, bij voorbaat van uit dat werknemers 
alleen geïnteresseerd zijn in wat men 'schoon' over
houdt. Deze gespletenheid past niet in een concept van 
een verantwoordelijke maatschappij; de problemen worden 
op deze wijze onoplosbaar gemaakt. Wij moeten de soli
dariteit uit de anonimiteit halen en volop zichtbaar 
en voelbaar maken en veel meer dan thans in de bele
vingswereld van individuen en groepen terug-organiseren. 
Ons program spreekt van een menselijke maat; dat geldt 
ook ten aanzien van het kunnen beleven van verantwoor
delijkheid en solidariteit. 

Bij de WIR is met name de vraag van belang naar de ~ate 
waarin verantwoordelijkheden inzake vitale onderdelen 
van het ondernemingsbeleid gespreid blijven, zonder dat 
deze organisatie van onze economie tot een maatschappe
lijk onaanvaardbare economische groei leidt. Met andere 
woorden: in welke mate, maar vooral ook op welke wijze 
treedt de overheid het bedrijfsleven tegemoet om het 
hoofd te bieden aan de grote werkloosheidsproblemen van 
de komende jaren zonder te vluchten in een ongebreidelde 
economische ontwikkeling? Het gaat hier om de conceptie 
van de georiënteerde markteconomie uit de nota. 

Onze indruk is dat deze grondconceptie voor de komende 
jaren essentieel is. De nota wijst een toenemende cen
tralisatie van bevoegdheden bij de overheid af. Daar
bij wordt een uitgebreid instrumentarium ontvouwd om 
inspelend op en ter ondersteuning van de participanten 
in het bedrijfsleven vorm te geven aan de noodzakelijke 
wending in onze economische ontwikkeling voor de komen
de jaren. De nota is in deze zin met recht een struc
tuurnota voor onze volkshuishouding en voor de wijze 
waarop daarin zeggenschap en verantwoordelijkheid zijn 
georganiseerd. In het PPAC-advies 1976 is hierover op 
blz. 36 en 37 uit;voeriger ingegaan. 

Bij het wetsontwerp over de ondernemingsraden gaat het 
om enerzijds de uitbreiding van de bevoegdheden van de 
ondernemingsraad, anderzijds de verzelfstandiging van de 
ondernemingsraad-nieuwe-stijl. Op indirecte wijze zijn 
hier tevens vragen aan de orde over de verdere zeggen
schapsverhoudingen binnen de onderneming, met name ten 
aanzien van samenstelling en bevoegdheden van de raden 
van commissarissen. 
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Bij de vermogensaanwasdeling tenslotte gaat het om de 
mate waarin en de wijze waarop werknemers betrokken 
kunnen worden in het vermogen van een onderneming. Het 
zal in de discussie naas~ fiscaal-technische aspecten 
vooral gaan om de wijze waarop de betrokkenheid van 
werknemers bij het gebeuren in hun onderneming, de 
bedrijfstak en de nationale economie kan worden geïn
tensiveerd. 

4. Samenvattende conclusies 

overgangs
karakter 

ombuigings
beleid 

accenten van 
onze frac
ties 

Het gevoerde beleid van het kabinet-Den Uyl kan alleen 
verstaan worden tegen de achtergrond van zijn over
gangskarakter. De nadelige effecten van de sinds het 
midden van de zestiger jaren in gang gezette :inflatoire 
ontwikkeling werden onder dit kabinet pas goed zicht
baar: de inflatie vertaalde zich in een sterk oplopende 
structurele werkloosheid. Daar bovenop kwam als gevolg 
van de nasleep van de oliecrisis een omvangrijke con
junctuurwerkloosheid. 

Het kabinet-Den Uyl zou vroeg of laat het kabinet moe
ten worden dat de groeitrends uit de zestiger jaren van 
de inkomens, de sociale uitgaven en de overheidsuitgaven 
ombuigt. Het moe·st in economische zin een overgangs
kabinet worden. Dit ombuigingsbeleid dat met ingang van 
de begroting van 1977 in gang is gezet, ;s mpr enige 
vertraging doorgevoerd. Belangrijke oorzaak daarvan is 
het feit dat het kabinet ook in politieke zin een over
gangskabinet is geweest: de PvdA werd i.mmers na 14 jaar 
weer in de regering opgenomen. De in al die jaren opge
kropte ambities ten aanzien van de traditionele socia
listische programpunten streden in de beginjaren van dit 
kabinet om de voorrang. Dit waren uitgerekend program
punte~ zoals groei van inkomens en collectieve uitgaven, 
die gelet op de zorgelijke ontwikkeling van de werkgele
genheid niet verder uitgebouwd konden worden. 

Een aanvankelijk wat eenzijdige interpretatie van de 
betekenis van het aardgas voor onze economie heeft deze 
vertraging mede in de hand gewerkt. Ook werd het kabinet 
overvallen door de oliecrisis en de daarop volgende snelle 
toename van de conjunctuurwerkloosheid. 

Het kabinet is zeer actief geweest in het bestrijden van 
deze conju~ctuurwerkloosheid. Onze fracties hebben even
wel meer dan eens krachtige signalen moeten afgeven om 
het kabinet aan te sporen tijdig en met evenveel élan 
de structurele problemen het hoofd te bieden, gegeven 
ook de betere aanknopingspunten voor een bestrijdings
beleid van deze component van de werkloosheid in een 
klein land met een zo open economie als het onze. 

Onze fracties hebben benadrukt dat lastenverlichtingen 
ten behoeve van het bedrijfsleven eerder doorgevoerd 
moesten worden en ook in ruimere mate dan het kabinet 
voorstelde. Onze fracties hebben daarbij gewezen op de 
gevaren om de tijdelijke aardgasbaten 
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voor deze blijvende lastenverlichtingen aan te wenden 
of, wat in een latere fase zou gebeuren, in te grote 
mate het financierinqstekort van de overheid daarvoor 
aan te wenden. 

Het is jammer dat het onze fracties niet is gelukt 
onze coalitiepartners ervan te overtuigen, dat het 
kabinet in ieder geval een jaar eerder de consequenties 
van zijn werkgelegenheidsdoelstelling voor zijn eigen 
uitgaven had moeten trekken. Het l%-beleid is een jaar 
te laat ingezet; de genoemde politieke vertraging bleek 
nog niet uitgewerkt. 

Een omvangrijk extra aanvullend program bleek nodig 
om de maatschappelijk nog aanvaardbare werkloosheid 
tot 150.000 in 1980 terug te dringen. Dit program ver
scherpte evenwel de problemen rond het financierings
tekort. 

uit de prognoses over de prijsontwikkeling voor dit 
jaar blijkt dat het inflatietempo drastisch is omge
bogen. Het matigend effect hiervan op de ontwikkeling 
van de reële arbeidskosten is van grote betekenis, 
zeker ter afzwakking van de extra moeilijkheden, die 
de harde gulden ons exporterende bedrijfsleven bezorgt. 

Op het inkomenspolitieke terrein deed zich het grote 
dilemma voor dat beide coalitiepartners enerzijds een 
beleid wensten te ontwikkelen teR gunste van de laagste 
inkomens zonder dat de ontwikkeling van de structurele 
werkgelegenheid hierdoor zou worden bemoeilijkt. De 
minimuminkomens zijn verhoogd; de ruimte hiervoor kwam 
evenwel niet zozeer van de hogere inkomens maar van de 
winstinkomens en uit de aardgasinkomsten. Het hele loon
gebouw is opgekrikt. De oplopende arbeidsinkomensquote 
heeft het werkloosheidsvraagstuk verscherpt. Voor de 
komende jaren is het ondoenlijk een inkomenspolitiek te 
voeren zonder meer gegevens over de zgn. tertiaire 
inkomensverdeling. Het is met name nodig om een r,echt
vaardig inkomensbeleid te voeren voor de middeninkomens. 

Voor de komende jaren is het van belang in te zien dat 
de grote sociaal-economische vraagstukken niet alleen 
een beleid vragen ten aanzien van de macro-economische 
verhoudingen, maar ook met betrekking tot de sociale 
infra-structuur en de aard van onze economische ont
wikkeling. Het kabinet heeft dat ingezien. Naast het 
l%-beleid heeft het een aantal structuurhervormende 
maatregelen getroffen. Als gevolg van de kabinetscrisis 
moeten deze nog in het parlement worden behandeld. 
Van centrale betekenis is met name de nota Selectieve 
Groei van minister Lubbers. Het concept van de georiën
teerde markteconomie gaat er van uit dat de overheid 
de eigen verantwoordelijkheid van de participanten in 
het bedrijfsleven ondersteunt in het aanbrengen van de 
noodzakelijke koerswending in onze economische ontwik
keling. Het is bovendien van groot belang dat het ka-
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binet de noodzaak van een selectieve ontwikkeling van 
onze economie heeft onderkend met name ten aanzien van 
de effecten op het milieu, schaarse grondstoffen, ont
wikkelingskansen derde wereldlanden en ruimtelijke 
ordening. 

Daarmede wordt erkend dat de werkloosheidsproblemen 
van de komende jaren niet opgelost kunnen worden in 
een ongebreidelde economische groei. 

Tenslotte nog het volgende. 
Op dit moment ( medio maart 1977) is niet goed te over
zien in welke mate de plannen uit de 1%-ombuigingsnota 
werkelijk doorgezet worden. Vast staat evenwel, dat 
ondanks enige meevallers in de sfeer van de inkomsten 
van de overheid en van de sociale zekerheidsfondsen, 
de noodzaak van het 1%~beleid volledig overeind blijft. 
Dit in tegenstelling tot de indruk die hier en daar 
wordt gewekt, dat het 1%-beleid nu niet meer nodig zou 
zijn. Ons CDA-program gaat, zoals bekend, nog een stapje 
verder en spreekt van een aanvaardbaar groeiend aandeel 
van de collectieve sector van 0,7%. En wanneer er mee
vallers of inverdien-effecten te verdelen zijn, dan is 
het - redenerend vQnuit de geest van het CDA-program -
allereerst zaak de omvang van het financieringstekort 
van de overheid terug te brengen en meer ruimte te laten 
voor rendementsherstel dan in de huidige cijferopstel
ling daarvoor beschikbaar is. Het is duidelijk dat deze 
problematiek bij de formatie van het nieuwe kabinet 
volop terugkomt. 
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door drs. W.J. Deetman. 

I. INLEIDING 

De centrale doelstelling in de regeringsverklaring 
van 1973 is het verminderen van ongelijkheden tus
sen de burgers voor zover het gaat om inkomen, be
zit, macht en kennis. Het kabinet heeft zijn onder
wijsbeleid steeds nadrukkelijk in het perspectief 
van die centrale doelstelling geplaatst. In deze a
nalyse zal om die reden eerst aandacht worden ge
schonken aan de op het onàerwijsbeleid toegespitste 
doelstellingen en de daaraan gestelde beperkingen 
ingevolge het grondwetsartikel, dat handelt over het 
onderwijs. Daarna zullen achtereenvolgens als 
belangrijke punten aan de orde komen: 
a. de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs; 
b. het vigerend onderwijs; 
c. de structurering en de planning van het hoger be
- roepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. 
Het geheel zal bij wijze van uitsmijter afgesloten 
worden met enkele slotopmerkingen. 
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11. DE DOELSTELLINGEN VAN HET GEVOERDE ONDERWIJSBELEID 

1. Een nationaal plan voor de onderwijsvernieuwing 

2. 

a. 

In _de Memorie van Toelichting (M.v.T.) op de onder
wijsbegroting-1974 wordt de centrale doelstelling in 
de regeringsverklaring van 1973 verder uitgewerkt. 
Deze uitwerking houdt in het bevorderen van: 
- gelijke mogelijkheden tot ontplooiing in en door 

het onderwijs; 
- de vermaatschappelijking van het onderwijs; 
- een grotere betrokkenheid bij en invloed op het 

onderwijs door de ouders, de leerlingen, de docen
ten en de besturen; 

- de individualisering van het onderwijs; 
- de mogelijkheden tot voortdurende scholing en vor-

ming na en naast het onderwijs; 
- de doelmatigheid van het onderwijs. 
Realisering van deze punten vergt naar het oordeel van 
de regering ingrijpende vernieuwingen van het huidige 
onderwijs. 
In die situatie wordt systematische vernieuwing eerst 
mogelijk geacht bij aanwezigheid van een schets van 
het nu voor de toekomst gewenste onderwijsstelsel. 
Deze schets heeft een eerste vormgeving gekregen in 
de zgn. Contourennota. 

Beleidsstukken 

De Contourennota plaatst het onderwijs nadrukkelijk 
in de context van het totale regeringsbeleid. De 
doelstellingen, welke in de uitgangspunten van de 
nota zijn aangegeven, kunnen in de volgende formu
leringen worden samengevat: 
- "Een samenhangend onderwijsbeleid dat past in een 

breder educatief beleid" (blz. 3); 
- "een rechtvaardiger verdeling van, altijd beperkte, 

middelen" (blz. 4); 
- "verdeling van macht en behoud van de mogelijkheden 

tot democratische controle" (blz. 8); 
- "handhaving en ontwikkeling van het welvaarts- en 

welzijnsniveau van de samenleving (blz. 8); 
- "ontwikkeling van de samenleving met meer gelijk

waardige mogelijkheden voor haar leden tot deel-
name aan de kennis, de cultuur, het leefmilieu, de 
welvaart, de arbeid en vooral de besluitvorming daar
over" (blz. 9); 

- "(voor) alle leden van de samenleving mogelijkheden 
..... hun uiteenlopende talenten te ontplooien" 
(blz. 9); 

- "'objectieve' verdeling van maatschappelijke kansen" 
(blz. ll); 

- "het doorbreken van de traditionele rollen "die aan 
jongens en meisjes worden toebedacht" (blz. 11); 

- "maatschappelijke weerbaarheid of sociale bewustwording 
(blz. 12); 
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- "ontwikkeling en verandering van (het) beroep 
en ••••. (de) beroepsuitoefening" (blz. 20). 

~eEe~k!n~e~ !.y.~._d~ Qr~n~w~t_(Q.~.l 

In art. 208 G.W. zijn de grenzen aangegeven, waarbinnen 
het onderwijsbeleid van de regering behoort te blijven. 
Voor het openbaar onderwijs - dat bij de wet moet worden 
geregeld - geldt de eerbiediging van ieders godsdienstigr 
begrippen. 
De deugdelijkheidseisen aan het openbaar en het door de 
overheid bekostigde bijzonder onderwijs te stellen moe ter 
eveneens bij wet worden geregeld en wel zodanig, dat . 
t.a.v. het bijzonder onderwijs de vrijheid van richting vriJ 
geëerbiedigd dient te worden en dan met name de vrijheid begr 
van het bijzonder onderwijs om leermiddelen te kiezen en 
onderwijzers aan te stellen. 
De aan het bijzonder onderwijs te stellen bekostigings
voorwaarden, voor zover zij niet betrekking hebben op dE 
deugdelijkheid van het onderwijs, moeten bij wet worden 
geregeld. Bij deze bekostigingsvoorwaarden is er als 
vanzelfsprekend vanuitgegaan, dat de overheid grote 
terughoudendheid heeft te betrachten,tenzij het aan
toonbaar gaat om zaken van evident algemeen belang. 
Geconcludeerd moet worden, dat: 
- waar het gaat om het openbaar onderwijs, doelstellinger 

van een onderwijsbeleid slechts via de wet en onder 
eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen kunnen 
worden gerealiseerd; 

- waar het gaat om het van overheidswege bekostigde bij
zonder onderwijs, doelstellingen van een onderwijsbe
leid slechts kunnen worden gerealiseerd via de deugde
lijkheidseisen en de bekostigingsvoorwaarden voor zover 
daaraan geen beperkingen zijn gesteld en de eigen aard 
van de eisen en voorwaarden dat toelaten. 

Fundamentele verschillen 

ye~s~h!l_i~ ~pya!t!n~ ~v~r_d~ ~o~l~t~lli~g~n 

De eerder weergegeven doelstellingen zijn in algemene 
bewoordingen gesteld. Er is volop ruimte voor eigen 
interpretaties en invulling. Hierdoor zullen er tegen 
de doelstellingen weinig of geen bezwaren bestaan en is 
er wellicht zelfs sprake van een algemene instemming 
voor zover het gaat om de rol van de overheid in het 
onderwijs. Het ligt echter voor de hand, dat bij con
cretisering van de doelstellingen zich wèl verschillen 
zullen gaan voordoen. Een voorbeeld: de uitwerking van 
de begrippen maatschappelijke weerbaarheid en sociale 
bewustwording zal in een overheidshandelen op basis van 
een streven naar samen-verantwoordelijk-zijn anders uit· 
pakken dan in een overheidshandelen, dat stoelt op de 
polarisatiegedachte. 
Verschillen in opvatting over de concretisering van de 
doelstellingen zullen op enigerlei wijze doorwerken in 
de opvattingen over de meest wenselijke structuur van 
het onderwijsstelsel. Tegen deze achtergrond zijn niet 
alleen de politieke verhoudingen in het parlement van 
belang, maar spelen eveneens een rol de uit de Grondwet 
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voortvloeiende beperkingen. 

b. ye~s~h!lle~d~ !n!e~p~e!a!i~s_v~n_d~ ~r~nQw~t_ 

In de afgelopen vier jaren is bij de bespreking van de 
plannen van de regering in het parlement en daarbuiten 
de werking van art. 208 G.W. bij herhaling aan de orde 
geweest. In die discussies kwam naar voren, dat er ver
schillende interpretaties van het onderwijsartikel wor
den aangehouden tussen enerzijds de meerderheid in de 
Tweede Kamer en de organisaties van het bijzonder on
derwijs en anderzijds de regering. De verschillend spit
sten zich toe op het voor het openbaar onderwijs te 
hanteren vrijheidsbegrip, op het voor het bijzonder 
onderwijs te hanteren vrijheidsbegrip en op de delega
tiemogelijkheden naar lagere overheden. 
Ten aanzien van het laatste punt was er nog een prin
cipieel verschil over de gewenste mogelijkheden tot 
delegatie. De regering hield bij de behandeling van 
haar voorstel tot wijziging van het onderwijsartikel 
in de Grondwet staande, dat de wijziging een louter 
technisch karakter had en geen inhoudelijke verande
ringen in zich hield. De verschillen in interpretatie 
waren er derhalve uiteindelijk de oorzaak van, dat in 
december 1976 'het genoemde regeringsvoorstel werd ver
worpen door de Tweede Kamer. Hiermee zijn evenwel niet 
alle interpretatieverschillen uit de wereld. 

j- 4. Verwachtingen over de effectiviteit 

le
Iver 
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In de memories van toelichting op de achtereenvolgende 
onderwijsbegrotingen en in de onderscheiden nota's 
wordt bij herhaling verband gelegd tussen de eerder 
vermelde doelstellingen en de desbetreffende voorstel
len en maatregelen t.a.v. het onderwijs. 
De vraag is of altijd terecht die relatie is gelegd. 
Voor zover het gaat om de structurering van het onder
wijsstelsel komt het hier aangesneden punt in de Con
tourennota en de Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst 
weinig aan de orde en dan alleen nog in abstracte ter
men. Een drietal voorbeelden uit de Contourennota: 
- "Door middel van experimenten moet woràen nagegaan 

hoe de voorstellen in de praktijk het beste kunnen 
worden uitgevoerd. De uitkomsten van de experimenten 
zullen bepalend zijn voor het al dan niet introdu
ceren van nieuwe structuren en voorzieningen en het 
nemen van wettelijke maatregelen" (blz. 4); 

- "de voorstellen ..•.. zullen belangrijke implicaties ..• 
hebben voor vele beleidsterreinen" in combinatie 
met "realisering van de voorstellen is dan ook af
hankelijk van de beleidskeuzen, die niet alleen op 
het onderwijs betrekking hebben en dus niet alleen 
liggen op het beleidsterrein van de minister van 
onderwijs en wetenschappen" (bI z. 4); 

- " .... het ontstaan van nieuwe sociale ongelijkheid 
(kan) niet alleen door het onderwijs worden voor
komen. Dit is namelijk mede afhankelijk van de mate 
waarin de samenleving inkomen, macht en prestige 
aan bepaalde onderwijsprestaties toekent" (blz.IO). 
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Zo weinig er wordt gezegd over de effectiviteit van 
de regeringsvoorstellen, zo veel wordt er opgemerkt 
over de feilen van het bestaande onderwijssysteem. 
Niet all~ opmerkingen worden echter geschraagd door 
voldoende feitenmateriaal. Het is in zulk een situatie 
niet verwonderlijk, dat er - onafhankelijk van de be
doelingen - verzet opkomt tegen de regeringsvoorstellen. 

5. Evaluatie 

In de afgelopen vier jaren heeft het onderwijsbeleid 
zich in eerste instantie gemanifesteerd via vele 
be leids- en discussienota's en nauwelijks via wetgeving. 
Bij ongewijzigdbeleid dient ervan te worden uitgegaan, 
dat onder het volgende kabinet het accent op de wet
gevende arbeid komt te liggen. 
Wetgevende arbeid impliceert concretisering van doei
stellingen, verdere invulling van globaal aangegeven 
onderwijsstructuren, toepassing van art.208 G.W. en 
inzicht in de effectiviteit van de wetsvoorstellen. 
Tegen deze achtergrond en gelet op het voorafgaande is 
het niet g~waagd te veronderstellen, dat - bij onge
wijzigd beleid - er voor de komende jaren reeds nu 
volop (politieke) conflictstof voor handen is voor zo
ver het om onderwijs gaat. Helaas wordt voor deze ver
onderstelling al feitelijke Sh-'lln gevonden in het 
onlangs ingediende wetsontwerp van het basisonderwijs. 

111. ONTWIKKELING EN VERNIEUWING: DE STRUCTUUR 

1. De structuurnota 

Medio 1975 verscheen de beleidsnota "Naar een struc
tuur voor de ontwikkeling en vernieuwing van het 
primair en secundair onderwijs". 
Deze beleidsnota is tot stand gekomen op basis van een 
in 1974 gepubliceerde discussienota en de daarop ge
geven reacties. In de beleidsnota wordt aangegeven 
op welke wijze naar het oordeel van de regering ver
anderingen in het primair en secundair onderwijs 
ingevoerd behoren te worden. Met het oog hierop 
worden in de be~dsnota voorstellen gedaan voor een 
adviesstructuur, ~en overlegstructuur, een verzorgings
structuur, betere mogelijkheden voor kwantitatieve 
en kwalitatieve analyse en een planningsopzet. 

2. Soorten van verandering 

a. Qn~w!k~eliQg_eQ ~eEn!e~w!ng 

In de beleidsnota wordt onderscheid gemaakt tussen 
ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Ont-
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wikkeling van het onderwijs heeft betrekking op ver
anderingen, die de bestaande onderwijsstructuur niet 
doorbreken. Bij de vernieuwing gaat het echter wel 
om structuurdoorbrekende activiteiten. Betoogd wordt, 
dat ontwikkeling en vernieuwing elkaar beinvloeden 
en soms in elkaar overvloeien. 

b. ~e~ ~i~v~l_o~d~r~cQeldl 

onderwijs
praktijk 

aansluiten 
bij de basis 

gans ander 
onderwijs
stelsel 

Is het zinvol ontwikkeling en vernieuwing te onder
scheiden? 
De bekostiging van het Nederlandse onderwijs geschiedt 
in beginsel op basis van bepalingen in de onderwijs
wetgeving. Uit oogpunt van bekostiging kan het der
halve nuttig zijn veranderingen te onderscheiden in 
die welke binnen de wetgeving, welke de bestaande 
structuur van het onderwijs regelt, vallen en die 
welke daarbuiten vallen. Bekostigingsvraagstukken -
ofschoon belangrijk - staan in dit verband niet op 
de eerste plaats. Belangrijker is of het onderscheid 
naar ontwikkeling en vernieuwing gerechtvaardigd wordt 
door de concrete onderwijspraktijk. 
In de reacties op de beleidsnota en de daaraan voor
afgegane discussienota kunnen ruwweg twee uitersten 
in opvatting terzake worden onderscheiden. Van de 
ene kant wordt bepleit om in veranderingsprocessen 
aan te sluiten bij de basis, bij datgene wat in de 
scholen leeft, bij de referentiekaders van ouders en 
docenten. Ontwikkeling en vernieuwing worden dan 
gezien als posities op één en hetzelfde continuüm. 
Om verschillende redenen komt men tot dit standpunt. 
Enkele overwegingen zijn: 
- de relatieve autonomie van de bijzondere school 

(art. 208 G.W.): 
- het pragmatisch gegeven, dat ingrijpende verande

ringen in het onderwijsstelsel slechts gerealiseerd 
kunnen worden met de instemming en medewerking van 
het overgrote deel van de direkt betrokkenen 
(ouders en docenten) : 

- het democratisch streven, dat in de pluriforme maat
schappij schoolgemeenschappen in beginsel zelf moe
ten kunnen bepalen in welke richting zij zich wensen 
te ontwikkelen: 

- de wenselijkheid om in het belang van de leerlingen 
veranderingen in het onderwijsstelsel niet te abrupt 
in te voeren. 

Van de andere kant wordt betoogd, dat de feilen van het 
huidige onderwijsstelsel zo groot zijn en dat de doel
stellingen van de regering m.b.t. het onderwijs zo 
verstrekkend zijn, dat een gans ander onderwijsstelsel 
nodig is om tot echte verbeteringen te komen. 
Aan de ontwikkeling en invoering van dat onderwijs
stelsel moet nu worden gewerkt, hetgeen op grotere af
stand van de huidige onderwijspraktijk dient te ge
schieden. 
De minister staat dicht bij de laatste opvatting. 
Het is niet verwonderlijk, dat de beleidsnota t.a.v. 
de fundamentele kant van het onderscheid in ontwikke
ling en vernieuwing heftige discussies tot in het par
lement tot gevolg heeft gehad. Overigens is hierover 
het laatste woord nog niet gezegd. 
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3. Soorten structuren 

a. ge_oyeEl~g= ~n_a~v!e~s~r~c~u~r 

In de beleidsnota wordt onderscheid gemaakt tussen 
overleg en advies. Overleg is "de uitwisseling of 
confrontatie van standpunten die ten aanzien van het eiç 
beleid worden ingenomen door de landelijke overheid ant 
enerzijds en het georganiseerde onderwijsveld ander- li: 
zijds, elk vanuit de eigen' verantwoordelijkheid". 
Met inachtneming van deze definitie is in de nota een 
voorstel voor een overlegstructuur gedaan. 
Advies heeft betrekking op"de inrichting van het be
staande onderwijs in ontwikkeling", "de opzet en de 
programmering van vernieuwingsexperimenten" en de 
"vastgestelde beleidsvoornemens van de minister". 
Het doel van advies is: 
- "voorbereiding, formulering, programmering, uit

voering en evaluatie van het beleid mogelijk te 
maken"; 

- "onderwijsveld, regering en parlement een volstrekt 
onafhankelijk oordeel te geven over door de Re
gering geformuleerde beleidsvoornemens". 

Met inachtneming van dit alles is in de beleidsnota 
een voorstel voor de adviesstructuur gedaan. Hierbij 
zij ter informatie nog meegedeeld, dat de commissies 
in het kader van de adviesstructuur bemand moet~n 
worden door deskundigen, die onafhankelijk - d.w.z. 
niet gebonden aan depart_ement of ondenlijsorganisaties 
kunnen opereren. 

b. Een zinvol onderscheid? 

Innovatie 
commissies 

------------
De reacties op de gedachte om advies en overleg uit 
elkaar te trekken zijn verdeeld. Naast enige instem
ming zijn er nog al wat kritische geluiden. 
De kritiek draait hoofdzakelijk om de opvatting, dat 
advies en overleg in de praktijk niet goed zijn te 
scheiden. Enerzijds wordt een volstrekt onafhankelijke 
advisering onmogelijk geacht, anderzijds bevat het 
overleg met de minister op vele momenten elementen 
van advisering aan de overheid. Inmiddels zijn er een 
aantal onafhankelijke commissies ingesteld (o.a. 
Innovatie Commissie Basisschool,Innovatie Commissie 
Middenschool) .Het feitelijk functioneren van deze 
commissies wijst in de richting, dat het onderscheid 
tussen advies en overleg niet consequent gehandhaafd 
kan blijven. Een tweetal voorbeelden: 
- Aan de bedoelde adviescommissies zijn departementale 

waarnemers toegevoegd. Het is bekend, dat deze 
waarnemers een niet te verwaarlozen invloed op het 
werk van de adviescommissies uitoefenen. 

- In het achtste advies van de Innovatie Commissie 
Middenschool wordt ingegaan op de positie van die 
commissie n.a.v. de opgedane ervaringen (hfdst. 8.4 
tlm 8.6). Opvallend is de in 8.7 gesignaleerde be
hoefte aan direct contact met de onderwijsorganisaties 
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Qe_o~eEl~g~tEu~t~uE 

Bij de beoordeling van het voorstel voor een overleg
structuur hebben in de discussies twee zaken bovenal 
de dandacht gekregen, n.l.de planning van de ontwik
keling en de vernieuwing van het onderwijs, en de 
eigen verantwoordelijkheid van de overheid en het bij
zonder onderwijs.Tegen de achtergrond van wat eerder 
is gezegd i.v.m. art.208 G.W. en het onderscheid in 
ontwikkeling en vernieuwing geen verwonderlijke zaak. 
Minister en parlement hebben elkaar ten principale 
niet kunnen vinden. Voorlopige overeenstemming is be
reikt op het compromis, dat het voorstel m.b.t. de 
overlegstructuur middels beschikking experimenteel 
zal worden ingevoerd. Na het verstrijken van de ex
perimentele periode zal het een en ander wettelijk 
worden geregeld. 

Randdiensten 

Qe_v~r~oEg1nss~tEuEt~uE,~w~l1t~t!e~e_e~ ~w~n!i!atieve 
~n~lys~ 

In de beleidsnota wordt verzorging gedefinieerd als 
"het geheel van voorzieningen dat onderwijsvragenden, 
onderwijsgevenden en onderwijsinstellingen adviserend 
en dienstverlenend ter zijde staat". 
Verzorging draagt er toe bij, dat langs systematische 
weg de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs 
beter mogelijk wordt. 
Het voorstel voor een verzorgingsstructuur heeft 
grotendeels betrekking op reeds - al dan niet lang -
bestaande instituten.In het voorstel van de minister 
worden die instituten in een onderling verband geplaatst. 
In de discussies over de verzorgingsstructuur ston-
den eveneens - hoe kan het anders - de eigen verant
woordelijkheid van de overheid en het bijzonder onder
wijs en het in de beleidsnota voorgestane innovatie
proces centraal. Straks zal nader worden ingegaan op 
enkele opvallende elementen uit het voorstel voor een 
verzorgingsstructuur, n.l. de Landelijke Pedagogische 
Centra (L.P.C.'s), de Stichting voor de Leerplanont
wikkeling (S.L.O.) en de Schoolbegeleidingsdiensten. 
M.b.t. de instituten voor kwalitatieve en kwantita
tieve analyse zijn de discussies niet uitvoerig ge
weest. Een voorstel tot instelling van een Onderwijs
planbureau is inmiddels de TWeede Kamer zonder veel 
kleerscheuren gepasseerd • 

b. ~a~d~l!j~e_p~d~g~g!s~h~ fe~tEa_(~.f.f.:sl 

T.a.v. het ministeriële voorstel voor een verzorgings
structuur is de bezorgdheid uitgesproken, dat in die 
structuur de individuele school gemakkelijk onderge
sneeuwd raakt door de specifieke deskundigheid van de 

263 



levensbe
schouwelijke 
kant 

autonomie 

Commissies 
I-loàernisering 
Leerplan 

OnderwijJ 

begeleidende instanties. Dit terwijl uiteindelijk 
onderzoek, leerplanontwikkeling etc. geïntegreerd 
in de scholen gebracht zullen moeten worden. Voorts 
is er de beduchtheid, dat in een grotendeels onver
zuilde verzorgingsstructuur nauwelijks nog ruimte is 
voor de levensbeschouwelijke kant van onderwijskun
dige vraagstukken. 
Met het oog op dit alles wordt veel waarde gehecht 
aan de positie van de L.P.C.'s (naar levensbeschouwe
lijke richting opgesplitst). Wanneer echter de afge
lopen vier jaren worden overzien, dan valt op dat de 
positie van de L.P.C.'s een verzwakking hebben onder
gaan. Niet alleen budgettair, waardoor niet kan worden 
voldaan aan een minimale behoefte aan begeleiding, 
maar ook voor wat betreft de autonomie. 
Ten aanzien van dit laatste zij gewezen op de minis
teriële plannen met betrekking tot de professionele 
ondersteuning van het C.I.O. (= Contactorgaan voor de 
Innovatie van het Onderwijs). Voorts moet nog i.v.m. 
de bekostiging gewezen worden op de aan de L.P.C.'s 
opgelegde verplichting tot het opstellen van drieja
renplannen t.a.v. hun activiteiten. 

",j~ t. ~n';I ,::o~r _:..~e~pla.!l0.!lt~i~k~lj:n'l 15..:..L..:.. 0..:..) 

~c ~lobule ~~ak van de S.L.O. is: 
- het op aanvraag ontwerpen of doen ontwerpen van 

modellen voor onderwijsleerplannen, schoolwerk
plannen en onderwijsleerpakketten; 

- het adviseren van onderwijsorganisaties en -in
stellingen, alsmede de Minister over aangelegen
heden betreffende de zoëven genoemde plannen en 
pakketten; 

- het bevorderen van coördinatie van andere werk
zaamheden op het gebied van de leerplanontwikke
ling. 

Het werkveld van de S.L.O. strekt zich uit over het 
gehele onderwijs met uitzondering van het wetenschap
pelijk onderwijs. 
De totstandkoming van de S.L.O. in 1975, waaraan een 
lange geschiedenis is voorafgegaan, heeft veel voeten 
in de aarde gehad. TWistpunten waren de taakstelling, 
de samenstelling van de bestuursraad en de invloed 
van de minister. Het door de S.L.O. zelf te ontwikke
len beleidsplan zal moeten leren of t.a.v. 
deze punten gevonden oplossingen voor alle betrokkenen 
genoegzaam zijn. 
Een evaluatie van het door de minister t.a.v. de S.L.O. 
gevoerde beleid is nu nog niet mogelijk zonder in on
juiste beoordelingen te vervallen. 
Naast het "opstarten" van de S.L.O. hebben de activi
teiten zich hoofdzakelijk geconcentreerd op het binnen 
de S.L.O. bijeenbrengen van de Commissies Modernise
ring Leerplan. De laatste problematiek zal vooralsnog 
een groot beslag leggen op het budget en het doen en 
laten van de S.L.O. De beschikbare mankracht t.b.v. 
de andere aan de S.L.O. opgedragen werkzaamheden is 
thans verrè van toereikend. Bij voortduring van de 
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huidige situatie moet er dan ook van uitgegaan worden, 
dat de S.L.O. bij lange na niet kan voldoen aan de des
tijds gewekte verwachtingen. 

Qe_r~glo~ale_sQh201b~g~1~iQi~g~dle~s!e~ 

De schoolbegeleidingsdiensten vormen een belangrijk 
onderdeel van de verzorgingsstructuur. Al gedurende 
een periode van langer dan 10 jaar is vanuit de onder
wijsorganisaties aangedrongen op een regeling vanwege 
de rijksoverheid m.b.t. de taak en financiering van 
die diensten. Het is de verdienste van de huidige mi
nister, dat in de afgelopen vier jaren de totstandko
ming van een regeling belangrijk naderbij is gekomen. 
Opgemerkt moet worden, dat het financieringsbeleid van 
de rijksoverheid m.b.t. de schoolbegeleidingsdiensten 
ad hoc wordt vastgesteld, waarbij het voor buitenstaan
ders moeilijk is enige lijn in het beleid te ontdekken. 
Nadat bleek dat de minister en de desbetreffende onder
wijsorganisaties het niet eens konden worden over de 
taak en de bekostiging van de regionale diensten, ver
scheen er in april 1975 een discussienota. 
Op basis van deze discussienota en de daarop gegeven 
vele reacties heeft een werkgroep zich beraden over de 
hoofdlijnen van een bekostigingsbeschikking. Deze be
schikking - te bezien als een tijdelijke oplossing -
zal de basis'vormen voor een wettelijke regeling. De 
werkgroep heeft in november 1976 de besprekingen afge
rond. Tot nu toe is echter de ontwerp-beschikking nog 
uitgebleven. Het ligt derhalve in de lijn der verwach
ting, dat helaas eerst onder het volgende kabinet de 
onderhavige aangelegenheid kan worden afgerond. 

Evaluatie 

Het totaal van plannen en maatregelen m.b.t. de struc
tuur voor de ontwikkeling en vernieuwing overziende, 
moet geconcludeerd worden dat niet weinige zaken tot 
stand zijn gekomen. Het valt te betreuren, dat op en
kele essentiële punten de minister er niet in is ge
slaagd de ver.schillen van mening te overbruggen. Deze 
verdeeldheid zal nu ongetwijfeld bij ongewijzigd be
leid blijven doorwerken bij de verdere uitwerking in 
wettelijke regelingen. Al met al geen aantrekkelijke 
uitgangspositie voor het in- en doorvoeren van veran
deringen in ons onderwijsbestel. 
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IV. ONTWIKKELING EN VERNIEUWING: HET ONDERWIJS 

integratie 

Innovatie 
Commissie 
Basisschool 

1. De basisschool 

a. Waarom? 

b. 

Reeds in 1970 was er al de min of meer algemene op
vatting, dat kleuteronderwijs en lager onderwijs ge
ïntegreerd dienen te worden. Deze opvatting manifes
teerde zich op nadrukkelijke wijze in de reacties op 
het destijds door Staatssecretaris Grosheide gepubli
ceerde voorontwerp van wet voor het lager onderwijs. 
De knelpunten in het lager onderwijs werden in 't bij
zonder gevoeld in het eerste leerjaar, waarin een vrij 
hoog percentage zittenblijvers voorkwam. Tezelfder 
tijó was er in het veld de bereidheid om die knelpun
ten voor zover mogelijk binnen de bestaande kaders 
weg te nemen. Zo was er b.v. een grote belangstelling mach 
voor de speelleerklascursussen. wet 
Bij het o?gang brengen van de vernieuwingen in he~ 
kleuteronderwijs en lager onderwijs in 1973 ging het 
niet meer om de vraag of de genoemde onderwijssoorten 
al dan niet samengevoegd zouden moeten worden. 
Er was consensus over de noodzaak tot integratie. De 
experimenten, die nu plaatsvinden, dienen dan ook bo
venal gezien te worden in het licht van een invoerings
strategie. 

~i!g~n~sEu~t~n_v~oE ~~EeEi~e~t~n 

T.b.v. de advisering over de opzet en de programmering 
van de vernieuwingen in het kleuteronderwijs en het 
lager onderwijs werd in 1973 de zgn. Innovatie Commissie 
Basisschool (I.C.B.) in het leven ~eroepen. Deze co~
missie moet zich bij haar werk houden aan de vol
gende àoor de minister geformuleerde uitgangspunten, 
n.l.: 
-"Het plan van leerdoelen, de onderwijsleerinhouden, de 

didactische werkvormen en de interne schoolorganisa
tie, dienen de continue ontwikkeling van de individu
ele leerling te honoreren en een 'goed' sociaal gedraq 
te bevorderen. 

- Individualisering en differentiatie dienen te worden 
bewerkstelligd. ople 

- Rekening dient te worden gehouden met de eigen iden
titeit van de kleuter en met die van de leerling. 

- Ontwikkeling van de geestelijke, sociale, verbale 
en manuale creativiteit. 

- Verbetering van de diagnostiserende en remediërende 
functies van het onderwijs. 

- Opheffing van educatieve achterstanden van leerlingen 
uit sociaal achtergestelde milieus." 

Vastgesteld kan worden, dat deze uitgangspunten al ~cr
der gemeengoed waren voor wat betreft hun inhoudelijke 
betekenis. Dit geldt niet voor de laatste vier woorden 
("uit sociaal achtergestelde milieus") van het laatste 

uitgangspunt. 
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Hierop wordt later nog teruggekomen. 

c. ge_e~pgr!mgn!eg 

Op dit moment vinden er tussen 36 koppels van kleuter
scholen en lagere scholen samenwerkingsexperimenten 
plaats. Het aantal van 36 zal in de komende jaren wor
den uitgebreid tot 1500. Deze stijging is minder dan 
de regering aanvankelijk voor ogen stond. Wellicht is 
in dit verband een acceptabele verklaring hierin te 
vinden, dat de I.C.B. zich nadrukkelijk wil richten 
op en aansluiten bij de ontwikkelingen in het onder
wijsveld zelf. 
Overigens doen zich bij de experimenten niet geringe 
juridische problemen voor. Door het ontbreken van een 
experimentenwet terzake en door de nauwgezette rege
lingen in m.n. de Lageronderwijswet-1920 is men ge
dwongen met de wet de hand te lichten. Door de onder
wijsinspectie moet veel worden gedoogd. De minister 

ngs- heeft gepoogd het probleem op te lossen via een mach
tigingswet, waarin hem verstrekkende bevoegdheden wer
den gegeven. Het grote verzet tegen de Machtigingswet 
heeft ertoe geleid dat aanneming in het parlement ach
terwege is gebleven. Geconcludeerd moet worden, dat de 
Minister er niet tijdig in is geslaagd een bevredigende 
oplossing te vinden. 

d. ~e!ggv!n9: 

Medio 1976 heeft de Minister een voorontwerp van wet 
op het nieuwe basisonderwijs gepubliceerd. Dat voor
ontwerp heeft heftige reacties uitgelokt m.n. uit de 
kringen van het bijzonder onderwijs. De meest vergaande 
kritiek hield in, dat het wetsontwerp een wezenlijke 
aantasting van de positie van het bijzonder onderwijs 
betekent. 
Inmiddels is het wetsontwerp ingediend. 
Het wetsontwerp kan eerst onder het volgende kabinet 
in het parlement worden behandeld. 

L- e. ge_ogd~~iis9:eyegdgn 
lu-
lrag 

ren 

:r
:e 
!n 
:e 

opleidingen 

In juni 1972 kreeg een Lochemse Werkgroep opdracht na 
te gaan welke de gevolgen van de integratie van het 
kleuteronderwijs en het lager onderwijs zijn voor de 
opleidingen voor onderwijzers en kleuterleidsters. 
Na uitvoerige studie en raadpleging van het onderwijs
veld kwam de werkgroep tot de conclusie, dat'de genoem
de opleidingen samengevoegd zouden ~oeten worden tot 
nieuwe opleidingsinstituten. Deze conclusie werd reeds 
in de loop van 1974 definitief en is vervat in een in 
het voorjaar van 1975 gereed gekomen eindrapport. Het 
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heeft echter tot begin 1976 geduurd alvorens de 
Minister voorbereidingen liet treffen om met de 
uitvoering van de gedane aanbevelingen een begin 
te maken. 
Hierdoor is uiteindelijk ten minste een kostbaar 
jaar verlopen zonder dat er iets is geschied~ In 
de komende jaren zullen de invoeringsexperimenten 
gaan starten. 
Tenslotte zij er nog op gewezen dat de integratie 
van pedagogische akademie en opleidingsschool voor 
kleuterleidsters gedragen wordt door het onderwijs
veld. 

2. De Middenschool 

a. 2n!wik~e!i~g_e~ ~eEnie~win~ 

Al kort na de inwerkingtreding van de Mammoetwet in 
1968 werden ideeën gelanceerd over geïntegreerd voort
gezet onderwijs en middenschool. 
Op deze ideeën is vanuit het onderwijsveld ambivalent 
gereageerd. 
Een belangrijk bezwaar lag hierin, dat men vond, dat 
eerst de Mammoetwet maar eens gerealiseerd diende te 
worden. Daarna kan dan wel het al dan niet invoeren 
van de middenschool bezien worden. 
De terughoudendheid m.b.t. de middenschool heeft met 
zich gebracht, dat de experimenten een ander karakter 
hebben dan die m.b.t. het basisonderwijs. In de expe
rimenten draait het om de mogelijkheden en de onmoge
lijkheden van de middenschool. Na evaluatie van de ex
perimenten zal door het parlement besloten worden over 
de voortgang van het in gang gezette innovatieproces. 
We zijn dan al wel in het midden van de jaren '80 be
land. 
Overigens heeft dit alles een bedenkelijke consequentie 
gehad door de invoering van het onderscheid in ontwik
keling en vernieuwing. 
T.b.v. de middenschoolexperimenten is een niet geringe 
vernieuwingsstructuur tot stand gekomen. Hetzelfde geldt 
voor het vigerend onderwijs, waarvoor geleidelijk aan 
een ontwikkelingsstructuur van de grond is gekomen. 
Wanneer de praktische werking van beide structuren wordt 
bezien, moet geconcludeerd worden dat deze structuren 
onafhankelijk van elkaar functioneren. 

Inmiddels moet feitelijk worden vastgesteld dat het 
veld de aandacht meer concentreert op de ontwikkeling 
van het onderwijs. Derhalve moet gevreesd worden dat 
het vernieuwingsbeleid zich op grotere afstand van het 
onderwijsveld zal gaan voltrekken. Het welslagen van het 
middenschoolbeleid komt hiermee op de tocht te staan. 
Het is opvallend dat de zojuist geuite zorg er niet 
behoeft te zijn voor het basisonderwijsbeleid. 
Op zich niet verwonderlijk, omdat vernieuwing, ont
wikkeling en onderwijspraktijk daar op elkaar aan
sluiten. 
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Qi~g~n~sEugt~n_VQO~ ~XEe~i~egt~n 

Ook t.b.v. de middenschool is er in het najaar van 
1973 een innovatiecommissie gecreëerd, de Innovatie 
Commissie Middenschool (I.C.M.). Uitgangspunten voor 
de middenschool zijn: 
- uitstel van de beroeps- en studiekeuze naar 15- à 

16 jarige leeftijd; 
-het aanbieden van gelijke en·optimale kansen op 

alle niveaus van onderwijs, waarbij educatieve 
achterstanden en schoolkeuzemotieven veroorzaakt 
door milieugebondenheid worden opgeheven; 

- verbreding van het inhoudelijke onderwijs- en vor
mingsaanbod en wel zodanig, dat er meer mogelijk
heden zijn tot ontplooiing van intellectuele, so
ciale, culturele, artistieke en technische kwali
teiten; 

- het aanbieden van adequate mogelijkheden van onder
wijsleersituaties voor individuele ontplooiing en 
sociale bewustwording. 

Deze uitgangspunten worden in het 
algemeen geaccepteerd. In het achtste advies van de 
I.C.M. wordt de middenschool geschetst als een school 
met emancipatorisch onderwijs. De reacties op dit ad
vies - met inbegrip van die van ·àe minister -wij zen erop, 
dat men dit advies hooguit zie~ als een richting 
waarin de middenschool zich kan ontwikkelen. Bena
drukt wordt, dat de invulling van de middenschool 
vanuit de experimenterende scholen moet worden 
gegeven. 

Qe_e~p~r1_m~n~eg 

Inmiddels is op een beperkt aantal scholen een begin 
gemaakt met deel- en integrale experimenten. 
Het valt te betreuren, dat noch de Minister, noch de 
I.C.M. tot nu toe serieus hebben willen ingaan om 
experimenteel alternatieve uitwerkingen te geven aan 
de middenschool. Bijvoorbeeld m.b.t. de leeftijds
groep van 11 tot en met 14 jaar. Ongetwijfeld zal 
een zorgvuldig nagaan van de verschillende alterna
tieven t.z.t. de besluitvorming over het onderhavige 
innovatieproces vergemakkelijken. 

De samenhang in het onderwijs 

Voor het onderwijs aan 4- tot 12-jarigen zullen er 
meer en meer nieuwe basisscholen komen. Wat opvalt 
is, dat de aansluiting van de nieuwe basisschool op 
de bestaande vormen van voortgezet onderwijs nauwe
lijks aandacht krijgt. 
Hetzelfde geldt - zij het in mindere mate - voor de 
samenwerkings- en de middenschoolexperimenten. 
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Een beperkt aantal scholen participeren in de midden
schoolexperimenten. Geconstateerd moet worden, dat 
niet voor alle van deze scholen de aansluiting met 
het reguliere vervolgonderwijs is geregeld. 
Volgens de Contourennota komt er na de middenschool 

bovenschool een bovenschool. De omtrekken van die bovenschool 
zijn eerst in de vervolgnota op de Contourennota 
duidelijker geworden. 

factor 
onderzoek 

De conclusie kan niet anders zijn, dan dat de samen
hang tussen experimentele scholen onderling, alsmede 
tussen die scholen en de niet-experimenterende scho
len zoek is. Indien hiervoor niet meer aandacht komt, 
zullen de leerlingen uiteindelijk de dupe worden. 
Maar dan heeft het vernieuwingsbeleid tezelfder tijd 
schipbreuk geleden. 

4. Evaluatie 

In het voorafgaande kon slechts aandacht worden ge
schonken aan de hoofdlijnen. Niet onbelangrijke de
tails (zoals het onvoldoende aan bod komen van de 
factor onderzoek in het innovatiebeleid, de nascho
ling) moesten buiten beschouwing worden gelaten. Op 
grond van de hoofdlijnen dringt de conclusie zich op. 
dat het vernieuwingsbeleid in de afgelopen jaren han
den en voeten heeft gekregen. 
Bij ongewijzigd beleid moet ermee worden gerekend, 
dat er grote problemen zullen komen m.b.t. de wet
geving voor het nieuwe basisonderwijs. Het rnidden
schoolbeleid heeft een aantal belangrijke elementen 
in zich, die ertoe kunnen leiden dat dat beleid zich 
op nog grotere afstand van het onderwijsveld gaat 
voltrekken. Onvoldoende samenhang tussen de scholen 
zal niet geringe problemen gaan oproepen. 
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V. HET HUIDIGE ONDERWIJS 

l. 

wegwerken van 
achterstand
situaties 

a. 

In de afgelopen vier jaren is er veel aandacht ge
schonken aan en energie gestoken in de in regerings
nota's vastgelegde beleidsvoornemens. 
Dat wil niet zeggen, dat er t.b.v. het vigerende 
onderwijs niets is gedaan. In het kader van de be
perkte opzet van dit stuk zullen echter slechts 
enkele concrete zaken de revue passeren. 

Het kleuteronderwijs en het lager onderwijs 

Het is al opgemerkt: de onderwijskundige maatregelen 
op het terrein van het kleuteronderwijs en het lager 
onderwijs zijn zodanig geweest, dat feitelijk geen 
onderscheid viel te maken naar ontwikkeling en ver
nieuwing van het onderwijs. Hierdoor heeft zich een 
effectief en consistent beleid kunnen ontwikkelen. 
Eén van de oogmerken van het onderwijsbeleid is het 
wegwerken van achterstandsituaties. Tegen deze ach
tergrond zijn de regeringsmaatregelen - al dan niet 
op initiatief van het parlement genomen - steeds ge
plaatst. 
Enkele voorbeelden: 
- de verlaging van de leerlingenschaal bij het 

kleuteronderwijs en het lager onderwijs tot resp. 
32 en 31; 

- het toekennen van extra leerkrachten en het geven 
· van extra begeleiding aan scholen met veel leer
lingen in achterstandsituaties; 

- de taakverlichting voor hoofden van scholen; 
- de afschaffing van het schoolgeld bij de kleuter-

scholen. 
Bij de maatregelen t.b.v.het wegwerken van achter
standen twee kanttekeningen: 
De desbetreffende maatregelen zijn voor de scholen 
tot op zekere hoogte bij verrassing gekomen. Nu in
middels veel is gerealiseerd, kan men zich afvragen 
of de maatregelen het verwachte eff~ct hebben 
gehad. De indruk is gevestigd, dat de toevoeging van 
b.v. extra leerkrachten uiteindelijk leidde tot ver
laging van de groepsgrootte en minder direkt.ten nutte 
kwam aan het opheffen van ~chterstandsituaties. 
Hierbij komt nog dat vele leerkrachten nauwelijks 
op dit punt scholing hebben gehad. 
Het verdient aanbeveling zo spoedig mogelijk een 
evaluatie-onderzoek te houden en n.a.v. de uitkomsten 
van dat onderzoek het stimuleringsbeleid zonodig bij 
te stellen. 
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b. Om andGre redenen is eveneens een evaluatie-onderzoek 
gewenst. De toekennning van extra leerkrachten ge
schiedt op basis van art. 56 lid 2, van de Lager
onderwijswet-1920 en art. 40, lid 3 van de Kleuter
onderwijswet.De toepassing van deze artikelen dient 
te geschiedGn in bijzondere gevallen en op basis van 
objectieve beoordelingscriteria (gelijke behandeling 
van openbaar en bijzonder onderwijs). 
M.b.t. het stimuleringsbeleid kan men nauwelijks 
spreken van bijzondere gevallen, terwijl de toe
kenning op basis van dat bGleid niet gebasGerd is 
op geobjectiveerde normen. De resultaten van het 
evaluatie-onderzoek kunnen er wellicht toe bijdragen, 
dat - al dan niet via wetswijziging - een einde 
wordt gemaakt aan onjuiste toepassing van uitzonde
ringsbepalingen in de wet. 

2. Het voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeling en 
vernieuwing los van elkaar komen te staan. Hierover 
is in het vorige hoofdstuk al het een en ander ge
zegd. Derhalve thans een globaal overzicht van de 
maatregelen m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijs. 
Het beleid is gericht op het tot stand brengen van 
een (grotere) samenhang tussen de onderscheiden 
schooltypen in het voortgezet onderwijs. 
Niet verwonderlijk: doel van de Mammoetwet is immers 
o.a. een sluitend geheel van onderwijsvoorzieningen. 
In concreto wordt aandacht besteed aan o.a.: 
- de integratiG binnen het lager beroepsonderwijs 

(l.b.o.) ; 
- de samenhang tussen het l.b.o. en het middelbaar 

algemGen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.); 
- de doorstroming tussen de brugklassen van ver

schillende scholen; 
- de harmonisatie van de brugklastabellen voor l.b.o. 

en algemeen voortgezet onderwijs (a.v.o.); 
- veralgemenisering van het l.b.o.; 
- harmonisatie van m.a.v.o.-3 en m.a.v.o.-4 middels 

een gGdifferentieerde aanpak binnen het m.a.v.o.; 
de herstructurering van het middelbaar beroeps
onderwijs, waaronder dan speciaal is begrepen het 
middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en 
middelbaar sociaal-pedagogisch onderwijs; 

- analyse van knelpunten in het voortgezet onderwijs; 
- knelpunten in de huidige eindexamenregelingen. 
Thans kan nog geen antwoord worden gegeven op de 
vraag of de op gang gebrachte activiteiten ook daad
werkelijk zullen leiden tot een grotere samenhang 
in het voortgezet onderwijs. In ieder geval is 
coördinatie geboden tussen de vele commissies, die 
op de zoëven aangeduide terreinen werkzaam zijn. 
Tenslotte zij voor wat betreft de totstandkoming van 
een samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen 
erop gewezen, dat het een en ander ook voor de 
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bekostiging gevolgen dient te hebben. Een grondig 
onderzoek zal op dit punt nodig zijn. 

Onderwijs en vorming t.b.v. werkende jongeren 

In het onderhavige beleid gaat het om het tot stand 
brengen van het nieuwe part-time onderwijs voor werken
de jongeren door integratie van het huidige vormings
werk en beroepsbegeleidend onderwijs. De Minister 
heeft zich optimistisch getoond over een inte~ratie 
in een veelvormigheid van samenwerkingsprojecten. 
Inmiddels hebben de eerste ervaringen met samen
werkingsprojecten geleerd, dat de resultaten tegen
gesteld zijn aan datgene wat de Minister voorstaat. 
Voorwaarde voor een welslagen is, dat vanuit het 
beroepsbegeleidend onderwijs en het vormingswerk op 
dezelfde wijze wordt aangekeken tegen het nieuwe 
part-time onderwijs. Dit is echter vooralsnog 
niet het geval. 
De Tweede Kamer heeft uitgesproken - om het vormings
werk voor een geruisloze afbouw te behoeden - dat 
het vormingswerk ruimte moet krijgen voor een eigen 
ontwikkeling en mogelijkheden tot andere vormen van 
onderwijs dan het beroepsbegeleidend onderwijs. Tot 
nu toe heeft de minister deze uitspraak nog niet in 
concreto gehonoreerd. Dit houdt in, dat de zaak on
der het volgende kabinet wederom aan de orde zal 
moeten komen. Overigens moet m.b.t. de concentratie 
van cursussen voor beroepsbegeleidend onderwijs erop 
worden gewezen, dat het confessioneel onderwijs in de 
knel is geraakt. Deze situatie verdraagt zich niet 
met het beginsel van de vrijheid van onderwijs. Een 
beleidsombuiging op korte termijn dient dan ook met 
klem te worden bepleit. 
Tenslotte nog enige aandacht voor de partiële leer
plicht. De realisering van de partiële leerplicht 
is tot nu toe niet zonder haken en ogen verlopen. 
Vele maatregelen - vooral in de controlesfeer - kun
nen worden getroffen om die leerplicht geëffectu
eerd te krijgen. De kern van het probleem is dan 
echter nog niet verdwenen. Uiteindelijk gaat het om 
de motivatie bij de werkende jongeren zelf. Tot nu 
toe is men er nog niet in geslaagd die motivatie te 
geven. Het verdient aanbeveling in de komende jaren 
aan de oplossing van dit probleem hoge prioriteit 
te geven. 

De lerarenopleidingen 

In dit beperkte kader kan slechts één brandend ele
ment uit het beleid t.a.v. de nieuwe lerarenopleiding 
aan de orde komen. Kort voor het aantreden van het 
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huidige kabinet is bij de rijksoverheid een verzoek 
om bekostiging van een protestants-christelijke 

Zwolle lerarenopleiding te Zwolle binnengekomen. Nadien zijn 
er verzoeken gedaan voor opleidingen in Twente, 

Sittard Eindhoven en Sittard (r.k.). De grote voortvarend
heid van de minister heeft in dit verband nog niet 
mogen leiden tot beslissingen. Toegezegd is dat voor 
de zomer 1977 uitsluitsel zal worden gegeven. 
De feitelijke situatie is nu deze: 
a. er zijn in totaal 7 nieuwe lerarenopleidingen, 

waarvan één va.n r. k . - en é1!nvan :;?rot. ~chr . - signatuur; 
b. in de nieuwe lerarenopleiding s~aat niet alleen 

cie vakopleiding centraal, maar ook de pedagogisch
didactische scholing. 

Tegen deze achtergrond bezien is het te begrijpen, 
dat vanuit de hoek van het confessioneel onderwijs 
zwaar getild wordt. aan de toewij zing van gevraagde 
lerarenopleidingen in Zwolle en Sittard. 
Een niet honoreren van de gedane verzoeken, dan wel 
een honorering met voorbijgaan aan de met grote zorg 
door de aanvragers gekozen vestigingsplaatsen zal 
stellig aanleiding geven tot een conflict van niet 
geringe omvang met de huidige minister. 

5. Vorming van en onderwijs aan volwassenen 

open-school 
moeder-mavo's 

In de afgelopen vier jaar zijn er plannen van de 
grond gekomen m.b.t. de vorming van en onderwijs aan 
volwassenen. 
Deze plannen hebben betrekking op de open-school, 
de open-universiteit en de moeder-mavo's. 
Het is nu nog te vroeg om het beleid te evalueren. 
Niettemin enkele opmerkingen m.b.t. de moeder-
m.a.v.o. 's: 
a. Allereerst moet gewezen worden op een belangrijk 

gegeven. De moeder-m.a.v.o.'s kunnen tevens ge
plaatst worden in het beleid van het opheffen van 
achterstandsituaties. Gebleken is, dat maatregel~n 
in het kader van dat beleid meer effect hebben 
als er tezelfder~jd een scholing van ouders 
plaatsvindt. 

b. Dit onderwijs heeft zich spontaan vanuit het on
derwijsveld ontwikkeld. De inrichting van de moeder
m.a.v.o.'s is gekoppeld aan de regelingen voor 
avondonderwijs. Deze koppeling levert enerzijds 
het nadeel op,dat de desbetreffende bekostigings
regeling een geforceerde toepassing krijgt en 
anderzijds het onderwijskundig bezwaar, dat de 
eigen programmering niet goed mogelijk is. Het is 
nodig, dat deze knelpunten op niet te lange ter
mijn worden opgelost. 
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6. Voorzieningen 

a. ~o~l~a!i~h~i~ 

De bevordering van de doelmatigheid is een element in 
het onderwijsbeleid.Voor zover het gaat om de finan
ciële kant zijn enkele activiteiten van belang. 
Er kan op gewezen worden, dat: 
- een voorzichtig begin is gemaakt met het geven van 

een aanzet tot een onderwijskundige onderbouwing 
van de leraarlessenformules; 

een begin is gemaakt met de invoering van de 
aktenweging; 

- voorbereidingen worden getroffen voor een experiment 
met een volledige weektaak voor leraren; 

- overheid en schoolbesturen de handen inêén hebben 
geslagen m.b.t. de automatisering van de onder
wijsinformatie. 

Uit dit alles kan worden afgeleid, dat voorzover het 
gaat om de financiële kant het beleid schuchter op 
gang is gekomen. De toekomst zal leren of het een en 
ander resultaten zal opleveren. 

b. !!e~o.!!t!.g!.n~ 

hoge 
prioriteit 

bestuurs
kosten in 
het bijzon
der onder-
wijs 

De uitgaven op de onderwijsbegroting zijn de afgelopen 
jaren fors gestegen, n.l. van + 12 miljard in 1974 naar 
meer dm 18miljard in 1977. In deze forse stijging 
is de hoge prioriteit uitgedrukt, welke de regering 
heeft gegeven aan het maken van het onderwijs tot een 
welzijnsvoorziening voor ieder. 
Het grootste- deel van deze stijging is opgegaan aan 
oersonele uitqaven. 
In de sfeer van de exploitatiekostenvergoedingen zijn 
op enkele schrijnende punten corrigerende maatregelen 
getroffen. Niet voor alle knelpunten werd echter een 
oplossing gevonden. Enkele voorbeelden: 
de vergoeding van de bestuurskosten in het bijzonder 
onderwijs, de achterstand in de hoogte van de ex
ploitatiekostenvergoeding bij het m.a.v.o •• 
In de afgelopen jaren kon een terugdringen van de 
stijging van de onderwijsuitgaven tot stand komen 
door ingrijpende bezuinigingen op de post exploitatie, 
welke post ongeveer 15% van de onderwijsuitgaven be
slaat. Er moet mee worden gerekend, dat de rek er 
inmiddels uit is. Dit impliceert, dat bij een verder 
terugdringen van de stijging bezuinigingen in andere 
uitgavencategorieën gevonden zullen moeten worden. 

c. ~e_s~hQl~n~o~w ~oo~tg~z~t_on~e~ij.!! 

noté\ "Scho
lenbouwbe
leid V.O." 

De scholenbouw voortgezet onderwijs heeft de afge
lopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 
Een reële benadering van de kwantitatieve behoefte 
werd neergelegd in de nota "Scholenbouwbeleid V.O." 
van Dr.A.Veerman. Een nieuw en doorzichtelijk systeem 
voor de bepaling van de urgentievolgorde van de 

275 



Onde,.wijs 

scholenbouwprojecten werd neergelegd in het eindad
vies van de werkgroep Vaststelling Urgentiecriteria. 
Voorts verschenen de nota's "Rationalisatie Scholen
bouw" en "Bouwstromen" en de brochure "Bouwen voor 
school en buurt". 
Slechts zeer kort kon de hoop worden gekoesterd, dat 
het middelenniveau voor de bouw van permanente voor
zieningen werd afgeleid van de reële behoefte. 
In 1975 werd hiervoor 520 miljoen uitgetrokken op de 
begroting van Onderwijs en Wetenschappen. Na 1975 is 
voor deze post besnoeiing op besnoeiing gevolgd. 
Begin 1977 moest worden geconstateerd, dat een reële 
bepaling van het middelen-niveau op basis van de be
staande behoefte een utopie lijkt. De consequenties 
zijn zodanig, dat meer middelen moeten worden ge
reserveerd voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen, 
hetgeen de ruimte voor de bouw van permanente voor
zieningen nog verder beperkt. 
Bij de realisering van bijv. een middenschool, de 
integratie van de opleidingen voor onderwijsgevenden 
voor het basisonderwijs, de herstructurering van het 
middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs en het 
sociaal-pedagogisch onderwijs,en een nieuwe structuur 
voor het hoger onderwijs zal het onvoldoende middelen
niveau voor de scholenbouw nog meer frustraties oplevere: 
dan thans reeds het geval is. 

Hoger 
Onder 
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VI. HET HOGER BEROEPSONDERWIJS EN HET WETENSCHAPPELIJK 
ONDERWIJS 

1. Ontwikkelingen 

Hoger Beroeps 
Onderwijs Raad 

Na de Tweede Wereldoorlog hebben zich ingrijpende 
veranderingen voltrokken op het terrein van het hoger 
beroepsonderwijs (h.b.o.) en het wetenschappelijk on
derwijs (w.o.). Aan die veranderingen liggen globaal 
de volgende factoren ten grondslag, n.l.: 
- een snelle groei in de belangstelling voor het 

h.b.o. en w.o.; 
- een snelle stijging van de kosten in het w.o. en 

in wat mindere mate in het h.b.o.; 
- de verhouding tot de arbeidsmarkt, waarbij er ener

zijds een overschot aan afgestudeerden aan het ont
staan is en waarbij er anderzijds een behoefte op
komt aan grotere differentiatie van en flexibili
teit in de onderwijsprogramma's; 

- een opkomende samenwerking tussen sommige onder
wijscategorieën in het h.b.o. met pendant-studie
richtingen in het w.o. 

Om op deze ontwikkelingen te-kunnen inspelen hebben 
de bewinds~ieden hun beleidsvoornemens vastgelegd 
in een nota, welk document bekend staat als de 
H.O.T.-Nota (Nota Hoger Onderwijs in de Toekomst). 
Daarbij hebben zij tevens gepubliceerd: 
a.een ontwerp van wet houdende voorlopige voor
- zieningen m.b.t. de wederzijdse doorstroming; 
b.een voorontwerp besluit algemene hogere opleidingen 
- (a.h.o. 's); 
c.een voorontwerp besluit part-time hoger onderwijs 
- van algemene aard. 
Voorts heeft de regering in de afgelopen vier jaar 
voorstellen gedaan m.b.t. de herprogrammering van 
het wetenschappelijk onderwijs en de wet universi
taire bestuurshervorming. 
Tenslotte moet nog de oprichting van de Hoger Beroeps 
Onderwijs Raad (H.B.O.-Raad) worden genoemd. Deze 
Raad dient gezien te worden als een coördinatiepunt 
van alle organisaties en instellingen op het terrein 
van het hoger beroepsonderwijs. 
Overigens hebben alle plannen en maatregelen er niet 
toe kunnen leiden, dat het zonder meer schrijnende 
probleem van de beperking van de instroom in het h.b.o. 
en w.o. uit de wereld kon worden geholpen. Dit valt te 
betreuren om het individuele leed van de betrokkenen, 
die zich geremd zien in hun verdere ontplooiing. Dit 
valt eveneens te betreuren om het feit, dat van de 
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beperking een frustrerende werking uitstraalt naar 
het secundair onderwijs met alle gevolgen van dien 
voor de Nederlandse samenleving. 

2. De H.O.T.-Nota 

a. Inhoud - - --
De vernieuwing van het hoger onderwijs wordt in de 
H.O.T.-Nota als een ontwikkelingsproces geschetst. 
Het doel is te komen tot één stelsel van hoger on
derwijs voor velen. Vanuit de huidige situatie 
"zullen geleidelijk stappen worden gezet om de ge
wenste veranderingen tot stand te brengen". In dit 
proces zullen de direct betrokkenen een eigen in
breng kunnen leveren. 
In de nota wordt het ontwikkelingsproces in de vol-
gende vijf fasen beschreven, n.l. de fase van: 
l.voorbereiding, welke inmiddels is aangevangen met 

de discussies over de nota zelf; 
2.schaalvergroting in het h.b.o. door vorming van 
- scholengemeenschappen voor h.b.o.; . 
3.vorming van 'hogescholen' naast bestaandé instel-
- lingen voor h.b.o. en w.o.; / 
4.alleen 'hogescholen' en universiteiten; 
~.één stelsel van hoger onderwijs zonder verdere 

onderscheiding. 
Tussen fase 1 en 2 zouden in werking moeten treden de: 
l.\vet wederzijdse doorstroming; 
2.A.M.v.B. betreffende de a.h.o.'s; 
1.A.M.v.B. betreffende het part-time hoger onderwijs. 
Tussen fase 2 en 3 zou een nieuwe wet op het hoger 
onderwijs tot stand moeten komen. 
De 'hogescholen' in fase 3 en volgende zijn de bun
delingen van de huidige scholen voor hoger beroeps
onderwijs (scnolengemeenschap~~n), die niet meer onder 
de Wet op het voortgezet onderwijs vallen, maar onder 
de nieuwe wet voor het hoger onderwijs. 
In de H.O.T.-Nota worden hoofdzakelijk de fasen 2, 3 
en 4 beschreven. 

b. ~e~c~i~s_u!t_h~t_v~l~ 

Op de H.O.T.-Nota hebben o.a. gereageerd de Onderwijs
raad, de Academische Raad, de H.B.O.-Raad en de com
missie Ontwikkeling Hoger Onderwijs. Er hebben vele, 
vele anderen ook gereageerd. Belangrijke punten van 
kritiek spitsen zich toe op: 
_ het ontbreken van onderwijskundige analyses en uit-

gangspunten; 
_ het zware accent op de beheersproblematiek, waarbij 

onderwijskundige idealen ondergeschikt lijken te 
worden aan doelmatigheid en efficiency; 
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- de vrijheid van onderwijs (verreweg het grootste 
deel van de h.b.o.-instellingen behoort tot het 
bijzonder onderwijs); 

- het ontbreken van voldoende stimulansen voor ac
tuele samenwerking tussen h.b.o. en w.o;; 

- de modelmatige aanpak i.p.v. een dynamische, pro
cesmatige aanpak; 

- de onvoldoende aandacht voor de democratisering 
in het h.b.o.; 

- het zeer nadrukkelijk anticiperen van de bewinds
lieden op een parlementaire goedkeuring van de 
beleidsvoornemens zonder enig voorbehoud of enige 
beperking. 

Inmiddels heeft de desbetreffende bijzondere commissie 
uit de Tweede Kamer besloten de beleidsvoornemens 
m.b.t. het toekomstig hoger onderwijs eerst na de 
verkiezingen te gaan behandelen. Zulks uiteindelijk tegen 
de wil van de bewindslieden in. 

3. De planning 

De geschiedenis van de planning van het h.b.o. en w.o. 
vangt aan in het najaar van 1970 met een eerste rap
port van het organisatiebureau McKinsey. In de daarop 
volgende jaren werden de aanbevelingen van McKinsey 
verder uitgewerkt. Gestreefd wordt naar een systeem 
van lange- en middellange termijnplanning. De aanpak 
zelf en de wijze waarop de aanpak gestalte kreeg 
leidde er toe, dat in het w.o. meer en meer verzet 
rees tegen de centralistische benadering van de plan
ning. In het najaar van 1973 bleek, dat de pas aange
treden Staatssecretaris en het w.o. grote afstand 
hadden genomen van de McKinsey-aanpak. Van de kant 
van het toen nog partieel georganiseerde h.b.o. werd 
een afwachtende houding aangenomen. 
Na 1973 ontwikkelden zich uiteindelijk activiteiten 
in een min of meer gezamenlijk optrekken van vertegen
woordigers van het departement, w.o. en h.b.o. m.b.t.: 
a. de opbouw van een systeem voor planning van h.b.o. 

en w.o.; 
b. het feitelijk ter hand nemen van de planning. 
De werkzaamheden geschied(d)en met vallen en opstaan. 
In het najaar van 1976 werd prioriteit gegeven aan: 
a. het ontwerpen van methoden van middelentoewijzing; 
b. het vergelijkbaar maken van h.b.o. en w.o., waarbij 

de kwantificering voorop staat; 
c. het opzetten van ontwikkelingsplannen en meerjaren

afspraken. 
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Realisering van de opgesomde plannen vergt een grote 
inzet van het departement, het w.o. en het h.b.o .. 
De bereidheid daarvoor is aanwezig gebleken, waarbij 
de Staatssecretaris zich ertoe heeft verplicht zich 
tegenover het parlement sterk te zullen maken voor 
die zaken waarover overeenstemming is bereikt in het 
tripartite overleg tussen de Staatssecretaris, het 
w.o. en het h.b.o. (n.l. in het Planning Overleg Or
gaan). Overigens: dit alles kon tot stand komen na 
diepgaande en openhartige discussies. 

4. Evaluatie 

De evaluatie kan kort z~Jn. Bij het aantreden van het 
huidige kabinet in 1973 lagen er plannen voor struc
turele veranderingen in het h.b.o. en w.o., alsmede 
m.b.t. de opbouw van een planningssysteem. Deze plan
nen zijn door het kabinet niet overgenomen. Vier jaren 
later moet worden geconstateerd, dat m.b.t. de: 
a. structurering van het toekomstig hoger onderwijs 

wederom uitgewerkte plannen ter tafel liggen, die 
onderwerp zijn van ernstige kritiek; 

b. planning van het h.b.o. en w.o. daarentegen door 
een andere aanpak een goede basis is gelegd voor 
een verdere uitbouw in de toekomst. 

Het ligt derhalve in de lijn der verwachting, dat 
vooral m.t.b. (a.) zich in de komende jaren problemen 
zullen gaan voordoen. 



VII. 

n 

Onderwijs 

TENSLOTTE 

Uit het voorafgaande blijkt, dat het onderwijsbeleid 
van de regering zich voor een groot deel heeft gema
nifesteerd in nota's en maatregelen, die aanzetten 
gaven tot veranderingen in het onderwijsstelsel. 
Slechts aan de hoofdpunten kon aandacht worden ge
schonken. Daarnaast zijn er de vele niet in dit stuk 
genoemde aangelegenheden, die voorwerp van (aanhoudende) 
zorg van de bewindslieden zijn geweest. Op essentiële 
punten heeft het beleid gestokt. Dat neemt niet weg, 
dat waardering voor de grote inzet t.b.v. het onderwijs 
volstrekt terecht is. Niettemin toch een kritische 
kanttekening. 
In de regeringsverklaring van 1973 wordt gesteld: 
"Veranderingen als dit kabinet voor ogen staan kunnen 
niet worden afgedwongen, maar alleen worden verwezen
lijkt als zij als rechtvaardig en noodzakelijk worden 
ervaren door de burgers. Daarom acht dit kabinet voort
gang van het proces van participatie in en democrati
sering van besluitvorming dringend gewenst." 
Het doorvoeren van veranderingén in het onderwijsbestel 
is een aangelegenheid waarbij miljoenen Nederlanders 
zijn betrokken. Overleg met de relevante organisaties 
lijkt daarom een gebiedende eis. 
Wanneer het veelvuldig plaats gehad hebbende overleg 
met de Minister wordt bezien, dan kan in alle opre~ht
heid slechts worden vastgesteld, dat dat overleg meer 
weg had van een confrontatie van standpunten, dan van 
streven naar overeenstemming. Een gevolg is geweest een 
meer dan noodzakelijke politisering van het onderwijs. 
Een goed en effectief onderwijsbeleid is hiermee even
wel niet gebaat. 
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BUITENLANDS BELEID 

Algemeen 

In de regeringsverklaring werd als uitgangspunt voor 
het te voeren buitenlands beleid aangekondigd: 
de nauwe samenhang tussen vrede, veiligheid, recht
vaardige verdeling van de welvaart, wereldrechtsorde 
en respect voor de fundamentele mensenrechten. Van een 
harmonische ontwikkeling van de internationale samen
leving zal slechts sprake kunnen zijn - aldus de re
gering - indien de vrede in de wereld gehandhaafd 
blijft. De regering heeft bij herhaling haar buiten
lands beleid gekarakteriseerd:uls een "actief vredes
beleid" • 
In de memorie van toelichting bij de begroting voor 
1976 werden de hoofddoelen van het regeringsbeleid 
opnieuw geschetst : 

- duurzame ontspanning tussen Oost en West. waarvoor 
de NAVO essentieel is; 
wapenbeheersing, mondiaal en in Europa; 

- versterking van de Europese integratie, om het be
reikte veilig te stellen en omdat veel economische 
en sociale vraagstukken slechts in Europees verband 
kunnen worden opgelost; 

- internationale rechtsorde : democratie, mensenrech
ten, sociale rechtvaardigheid. 

Deze in algemene termen gegeven omschrijving moet wor
den gezien tegen de achtergrond van de omstandigheid 
dat de mogelijkheden, die Nederland ten dienste staan recht 
om de grote en belangrijke internationale ontwikkelin-de me 
gen te beïnvloeden, beperkt zijn. Men dient zich daarbij 
te realiseren dat een land als het onze bij het onder
nemen van enige, positief gerichte, actie vrijwel steed 
is aangewezen op de instemming en medewerking van ander 
landen. Niettemin is enige malen gebleken dat een duid! 
lijke uiteenzetting en verdediging van een Nederlands 
standpunt gewicht in de schaal kan leggen. 

Vaak is het zo dat de zichtbaarheid van het beleid de 
effectiviteit ervan kan belemmeren. Het beleid kan nïet 
altijd in de volle openbaarheid worden gevoerd. Het be' 
leid moet gedreven worden door een idee dat men gerea. 
liseerd wil zien. Maar met idealisme bereikt men niets 
als men de grenzen van de reali tei t niet in het oog hOI 
Het CDA heeft waardering voor het regeringsbeleid in 
zijn gerichtheid op voortzetting van het Nederlandse 
lidmaatschap van de NAVO en op verdergaande Europese 
integratie. Hetzelfde geldt voor het streven naar eer. 
biediging van de mensenrechten, naar ontspanning tusser, 
Oost en West en naar verbetering van de betrekkingen 
tussen Noord en Zuid. 
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2. Noord-Zuid-dialoog 

Helaas moet geconstateerd worden dat er weinig schot 
zit in de vorderingen van de Conferentie over de Inter
nationale Economische Samenwerking (CIES). Men is tot 
op heden nog niet veel verder gekomen dan de behande
ling van procedurevoorstellen. Politiek gezien is dat 
een bedenkelijke ontwikkeling. De conferentie is aan
gespannen door de industrielanden als een energie
conferentie. De ontwikkelingslanden hebben dat terrein 
verruimd. De industrielanden hebben die verruiming aan
vaard. Zeker van Europese kant moet men beseffen dat 
de energievoorziening de slagader van de economie is, 
en dat Europa de Arabische olieproduktie daarbij niet 
kan missen. 

3. Verenigde Naties 

De regering wilde zich inspannen voor een versterking 
van de rol van de VN en de daarmee verbonden inter
nationale organisaties. Omdat een fundamentele hervor
ming van de VN in de richting van een waarlijke wereld
rechtsorde nog niet bereikbaar was en is, werd er naar 
gestreefd praktische stappen te nemen, waardoor de VN 
in staat zou worden gesteld effectiever te functione
ren en waardoor zij haar activiteiten zou kunnen uit
strekken tot die problemen die slechts in mondiaal 
verband doelmatig kunnen worden aangepakt. 
Voor ee'n doel treffend functioneren van de VN acht de 
regering het van belang dat alle landen aan het werk 
van de VN kunnen deelnemen. Zij blijft zich derhalve 
op het standpunt stellen dat geen lid van de VN via andere 
procedures dan voorzien in het Handvest, in de uitoefe
ning van zijn rechten mag worden beknot. Met name de 
pogingen om Israël van de werkzaamheden uit te sluiten 
zouden een desastreuze weerslag hebben op de interna
tionale samenwerking in VN- verband. 
Op het gebied van de rechten van de mens heeft ons 
land een vooraanstaande rol gespeeld. In de VN ontwik
kelde Nederland initiatieven in de strijd tegen martel
praktijken eri ter versterking van de rechten van gear
resteerden, gedetineerden en gevangenen. 
In dit verband kan eveneens worden gewezen op het ini
tiatief tot de opstelling van een declaratie tegen gods
dienstige onverdraagzaamheid en discriminatie. Neder
land heeft in het bijzonder geijverd voor de instel
ling van een Hoge Commissaris voor de Rechten van de 
Mens en voor versterking van de rol van niet-gouverne
mentele organisaties (hulpverleningsorganisaties van 
het particuliere initiatief). 

De kwestie van de mensenrechten behoort tot de centrale 
tnema's van het beleid. Men dient zich daarbij echter 
bewust te zijn van de smalle marges waarbinnen een op 
verandering gericht beleid zich moet voltrekken. Zowel 
in de nationale als in de internationale politiek zullen 
wij moeten streven naar gerechtigheid, naar solidariteit, 
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naar het gestalte geven aan het recht van de armen: 
dat is het recht van de zwakke, van de gediscrimi
neerde, van de gemartelde. Grote waardering kan men 
hebben voor het vluchtelingenbeleid dat door het 
kabinet wordt gevoerd. 

4. Verhouding Europa - VS 

Het behoud en de verbetering van een nauwe atlan
tische samenwerking is - volgens de regering - voor 
de veiligheid en de welvaart van alle betrokkenen 
van dermate groot belang, dat een hoge prioriteit werd 
toegekend aan de ontwikkeling van een relatie die 
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan als con
structief en bevredigend wordt ervaren. In dit ver
band hechtte de regering grote betekenis aan de Ver
klaring over de Atlantische Betrekkingen, die medio 
1974 tot stand is gekomen. 
De atlantische betrekkingen vertonen de laatste jaren 
een harmonieus karakter, nu de toenadering tot Oost
Europa stagnatie ondervindt. Toch is het van belang 
dat aan de intensivering van het politiek overleg een 
hechtere grondslag wordt gegeven dan die welke door 
het huidige pragmatisme wordt geboden. Gebeurt dit 
niet, dan loopt de alliantie het risico te bezwijken 
onder een - overigens onverhoopte - volgerlde grote 
crisis. 

5. Europese Gemeenschap (EG) 

Ondanks de verwachtingen, die door de uitbreiding van 
de Gemeenschappen werden gewekt, tekenden zich geen 
wezenlijke vernieuwingen binnen de EG af. Er traden 
storingen op, met name op monetair gebied en later 
door de energiesituatie, die gevolgen hebben gehad 
voor reeds gevestigd gemeenschapsbeleid. Zo ontston
den bijvoorbeeld problemen over het prijsbeleid in de 
landbouw. 
Een werkelijke doorbraak op institutioneel gebied 
achtte de regering een noodzakelijke voorwaarde voor 
het welslagen van het êênwordingsproces. Essentieel 
is de versterking van het democratisch karakter van 
de EG. Daarnaast dient de gedachtenvorming zich in toe
nemende mate niet alleen te concentreren op de welvaart, 
maar ook op de rechtvaardige verdeling ervan en op de 
zorg voor het welzijn van allen. 
De economische moeilijkheden hebben doorgewerkt in het 
besluitvormingsproces van de EG, in die zin dat het 
nemen van vergaande beslissingen aanzienlijk is bemoei
lijkt. De problemen die. het gevolg zijn van de werkloos' 
heid en de groeiende inflatie hebben de lidstaten ge
noodzaakt hun aandacht in eerste instantie op deze 
beide factoren te concentreren. 
De Europese integratie bevindt zich thans in een kritiekl 
fase. 
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Acute desintegratiegevaren moeten worden afgewend; 
de grondslagen voor verdere voortgang moeten worden 
gelegd. Het is daarbij van belang dat met name op het 
punt van de interne ontwikkeling der Gemeenschap, 
waar een ernstige achterstand is ontstaan, verbete
ring optreedt, in samenhang uiteraard met een gezonde 
en krachtige werking der instellingen. 

6. Europese politieke samenwerking 

Op de Topconferentie van Parijs (december 1974) hebben 
de regeringen van de Negen opnieuw hun wil bevestigd 
om op alle onderdelen van de internationale politiek 
geleidelijk gemeenschappelijke standpunten vast te 
leggen en een op elkaar afgestemde diplomatie te voeren. 
Een van de voornaamste institutionele vernieuwingen 
waartoe werd besloten, was dat de regeringsleiders, 
samen met de ministers van Buitenlandse Zaken, voortaan 
drie maal per jaar bijeenkomen als de Raad van de Ge
meenschap. 

'Op de Topconferentie van Parijs werd voorts nog eens 
- mede op aandrang van Nederland - onderstreept dat het 
Europese Parlement nauwer bij de politieke samenwerking 
moet worden betrokken, gezien de steeds belangrijkere 
rol die deze vorm van samenwerking bij de opbouw van 
Europa gaat krijgen. De geestdrift voor een verenigd 
Europa lijkt verflauwd. Wellicht zijn nieuwe impulsen 
nodig om hernieuwde aandacht voor dit ideaal te vragen. 
De internationale-politieke plaats van het Europa van 
de Negen is geheel anders dan die van het vroegere 
Europa van de Zes. In een aantal Europese landen, met 
name in Portugal en Griekenland, is intussen een belang
rijke wijziging in de regeringsvorm opgetreden, terwijl 
er in Spanje uitzicht is op het herstel van de democra
tie.Europa is meer dan een van de andere sterk ontwik
kelde landen in buitengewoon grote mate afhankelijk 
van anderen m.b.t. de grondstoffenvoorziening. De ener
giecrisis heeft dit bewezen, Dit betekent dat Europa 
tot sterkere integratie op politiek gebied in ruime zin 
zal moeten komen. Maar de doelstelling, bij het smeden 
van een hechtere eenheid, zal niet enkel economisch 
mogen zijn. Zij zal mede sociale, culturele, educatieve, 
milieubeschermende en op een actieve vredespolitiek 
gerichte doelstellingen moeten omvatten. 
Een democratisch Europa is de doelstelling van de 
christen-democraten. In het manifest van de Europese 
Unie van christen-democraten staat hieromtrent: "Wij 
Europese christen-democraten zijn vastbesloten met 
kracht onze strijd voor de Europese integratie voort 
te zetten. Wij geloven dat Europa in de wereld van nu 
de kracht van een eigen persoonlijkheid moet tonen. Ons 
doel is de verwezenlijking van een politieke, democra
tische en supranationale Unie". 
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Het rapport-Tindemans moet in z~Jn algemeenheid als 
een minimum worden beschouwd. In bepaalde opzichten 
zou stellig verder gegaan moeten worden. Op afzienbare 
Lermijn gaan wij rechtstreekse Europese verkiezingen 
tegemoet. Dat is een goede zaak. Het kan het tempo 
van de Europese integratie slechts in goede zin bevor
deren. 

7. Midden-Oosten 

De situatie in het Midden-Oosten bleef en blijft veel 
aandacht opeisen. Deëscalatie van het conflict en ge
duldige voortgang naar een oplossing zijn niet slechts 
voor de betrokken regio, maar voor de wereld als geheel 
van de grootste betekenis. Hoofdzaak voor de regering 
blijft dat een rechtvaardige duurzame oplossing van 
het conflict wordt bereikt, gebaseerd op uitvoering van 
de VN-resolutie 242 in al haar elementen, waarbij 
rekening zal worden gehouden met de rechten van de 
Palestijnen. Dit laatste zal echter geen afbreuk mogen 
doen aan het gegarandeerde recht van Israël en alle 
andere staten in het gebied, op veilige en erkende 
grenzen, vrij van bedreiging met geweld.De Nederlandse 
regering heeft zich metterdaad in 1973 solidair getoond 
met het zich toen in gevaar bevindende Israël en ge
weigerd te zwichten voor de olie-boycot. Dat beleid 
heeft sinsdien geen verandering ondergaan. De drie 
christen-democratische fracties steunen dit regerings
beleid met overtuiging.Grote waarde hecht de regering 
ook aan de Euro-Arabische dialoog; ook aan het in Euro
pees verband genomen besluit de dialoog met Israël 
voort te zetten, verleende de regering - en terecht -
haar medewerking. 

8. Apartheid 

In geen enkel opzicht wil de regering medewerking ver
lenen aan bestendiging van de apartheid in Zuid-Afrika. 
De regering bleef toezien op strikte naleving van het 
wapenembargo jegens Zuid-Afrika. Van een isolatie van 
Zuid-Afrika op cultureel terrein verwachtte de regering 
geen heil. De apartheidspolitiek van de regering van 
Zuid-Afrika is bij herhaling principieel afgekeurd. 
Om aan deze afkeuring - waar mogelijk - ook gestalte 
te geven, is bijv. wijziging gebracht in het subsidie
beleid m.b.t. emigratie naar Zuid-Afrika. Niet oppor
tuun acht de regering het de bestaande mogelijkheden 
af te snijden om de Zuidafrikaanse autoriteiten en ind~ 
viduele Zuid -Afrikanen te overtuigen van de verwerpelijk' 
heid van de apartheidspolitiek. De Kredietgarantie 
voor transacties op middellange termijn met Zuid-Afrika 
werd ingetrokken. 
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De situatie in Zuid-Afrika geeft reden tot grote 
bezorgdheid ook voor de toekomst. De strijd in Rho
desië, Namibië en Zuid-Afrika is de strijd voor 
vrijheid van een zwarte meerderheid tegen een 
overheersende blanke minderheid. In deze strijd moe
ten wij aan de zijde staan van hen die fundamentele 
menselijke rechten worden onthouden. Zowel voor de 
zwarte bevolking, die systematisch wordt gediscrimi
neerd, als voor de blanke bevolking, die ook leeft 
in een systeem dat welhaast tot een groot drama moet 
leiden, dragen wij verantwoordelijkheid. 
Nederland zal moeten trachten de goede naam die is 
opgebouwd,te gebruiken voor een actieve houding bij 
het intensief zoeken naar een oplossing voor de pro
blematiek van Zuidelijk Afrika. Het is daarbij essen
tieel om op ruimere schaal - met name in het kader 
van de Europese Politieke Samenwerking (EPS) - tot 
nieuwe actie te komen, gericht op verandering in 
Zuidelijk Afrika. 
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11. VREDESPOLITIEK 

Non-prolife
ratie-verdrag 

ontwapenings
overleg 

Helsinki 

1. Wapenbeheersing en ontwapening 

In de memorie van toelichting bij de begroting 1974 
noemde de regering deze materie een van de moeilijk
ste sectoren van de buitenlandse politiek. Snelle en 
spectaculaire resultaten zijn daar niet te verwachten. 
Grote betekenis werd gehecht aan de totstandkoming 
van een volledig verbod van alle kernproeven. 
Hoewel de bekrachtiging van het Non-proliferatie
verdrag inmiddels door een aantal landen is gereali
seerd, ziet de regering de toekomst van het non-pro
liferatie-regime niet zonder zorg tegemoet. 

In de Ontwapeningscommissie te Genève streefde de re
gering o.m. naar een volledig bezitsverbod van alle 
chemische strijdmiddelen. Hoewel de commissie geen 
spectaculaire resultaten heeft kunnen bereiken, bleef 
de regering dit orgaan beschouwen als het belangrijkste 
overlegforum voor universele maatregelen op het ge
bied van wapenbeheersing en wapenbeperking. 
Op het terrein van het ontwapeningsoverleg tussen Oost 
en West - de MBFR-besprekingen in Wenen - bleef de 
regering zich-rn-nauw overleg met de bondgenoten be
ijveren voor het welslagen van deze onderhandelingen. 
Zo kon onder meer, mede door een actief aandeel van 
Nederland, een westelijk voorstel m.b.t. de vermin
dering van nucleaire wapens en overbrengingsmiddelen 
worden gedaan.De onderhandelingen zullen spoedig in 
een actievere fase dienen te geraken, meent de regering. 
Nu de grenzen van het ontspanningsbeleid duidelijker 
in het zicht zijn gekomen, is het eens te meer nood
zakelijk dat het westen een doelbewust en onderling 
goed afgestemd beleid blijft voeren, gericht op een 
normalisatie en vermenselijking van de oost-west be
trekkingen. Solidariteit binnen het Atlantische Bond
genootschap is daarbij voorwaarde voor een succesvol 
beleid.Voor Nederland, dat zijn defensieplannen direct 
heeft gekoppeld aan een resultaat bij de MBFR-onder
handelingen, is het van groot belang dat in Atlan
tisch kader intensief wordt overlegd. 

efficj 
Irerdel 
5e de1 
taken 

EuropE 
Kernmë 

NAVO 
2. Oost-West verhouding en NAVO 

Bij haar optreden was de regering vastbesloten een 
werkzaam aandeel te leveren aan het streven naar inter· 
nationale ontspanning. 
De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Buropa 
(Helsinki) is - volgens de regering - van grote invloed 
op het verdere verloop van het ontspanningsproces in 
Europa. Vooral aan de samenwerking op humanitair terrei: 
in het bijzonder intensivering van persoonlijke contac· 
ten en vrijere uitwisseling van informatie, wo.rdt van 
Nederlandse zijde groot belang gehecht. De regering 
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heeft zich ingespannen om ook daadwerkelijk inhoud 
te geven aan de samenwerking op humanitair gebied, 
in de overtuiging dat voor het ontstaan van een 
werkelijk ontspannen toestand tussen oost en west 
ook een verbetering van de directe menselijke betrek
kingen noodzakelijk is. 

De regering acht het noodzakelijk dat het streven 
naar veiligheid en ontspanning het primaire doel van 
de NAVO blijft. Hierbij gaat de regering er o.m. van 
uit dat m.b.t. haar defensiebijdrage aan de NAVO een 
meer doelmatige inrichting van de defensie mogelijk 
moet zijn, in de eerste plaats wat een efficiënte 
verdeling (of specialisatie) van de defensietaken tus
sen de bondgenoten betreft. Het kabinet wilde het be
leid mede richten op een evenredig en redelijk aan
deel in de gemeenschappelijke verdediging, waarbij 
- aldus de regeringsverklaring - de nadruk wordt ge
legd op de kwaliteit van onze defensie-inspanning. 
In dit kader valt mede aan de Nederlandse defensie 
de taak toe bij te dragen tot het voorkomen van oorlog 
en het beheersen van crisissituaties. Daarnaast blijft 
de NAVO van belang voor de handhaving van de veilig
heid der lidstaten. Aan het bondgenootschap wordt 
vastgehouden als kader voor overleg. De gedachte van 
een zgn. Europese Kernmacht is door de regering steeds 
afgewezen. 

Nederland heeft op het punt van het vrijer verkeer van 
personen, ideeën en informatie een zeer constructieve 
rol gespeeld. Al is sinds Helsinki wel iets gebeurd, 
geweldig zijn de resultaten tot dusver niet. Er dient 
op dit punt ook in de toekomst een actief beleid te 
worden gevoerd. Helsinki heeft het mogelijk gemaakt dat 
bepaalde humanitaire aangelegenheden ter discussie 
kunnen vlorden gesteld, die daarvóór nauwelijks bespreek
baar waren. Dat is een winstpunt, maar het is een deel 
van een lang proces. De ontspanning is een zaak van een 
heel lange adem. 
Van belang is het te kunnen constateren dat ook de re
gering meent dat de veiligheid vóór andere beleidsdoel
einden komt, immers zonder veiligheid kan geen hande
lingsvrijheid bestaan en verwezenlijkt worden. Het is 
een illusie te menen dat een land zijn doelstellingen 
kan verwezenlijken als het niet eerst zijn eigen vei
ligheid verzekerd heeft. 
Ons lidmaatschap van de NAVO wordt in brede kring meer 
bewust beleefd dan voorheen. De regering is deze dis
cussie niet uit de weg gegaan en heeft herhaaldelijk 
gesteld dat ons lidmaatschap van de NAVO hoeksteen is 
van het beleid. De steeds groeiende militaire en mari
tieme macht van het Warchaupact heeft er mede toe bij
gedragen dat de grote meerderheid van parlement en be
volking het regeringsbeleid in dezen steunt. 
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Het is van belang dat in brede kring wordt meegedacht 
over de waarden die wij wensen te beschermen en waar
voor wij ook offers willen brengen. Van deze waarden 
is de bescherming van de vrijheden van de individuele 
burgers de belangrijkste. Zeer belangrijk is ook het 
veiligstellen van onze Noordatlantische zeeverbindin
gen. Ons bestaan, en dat geldt voor Nederland in het 
bijzonder, is immers ten nauwste verbonden met de in
standhouding van de aanvoerlijnen van essentiële goe
deren, grondstoffen en brandstoffen van overzee. Zo 
verdient ook de verdediging van Noord-Noorwegen de 
aandacht in verband met de aanwezige olie- en gasvoor
raden. 

lIl. DEFENSIE 

defensiebud
get 

1. Algemeen 

In de regeringsverklaring werd meegedeeld dat twee 
problemen, de defensie betreffende, bijzondere aan
dacht vragen: 
- het bepalen van de prioriteit van de uitgaven voor 

defensie, rekening houdend met het totaal der rijks
uitgaven; 

- de verhouding tussen exploitatiekosten e~ investe-
ringen binnen het totaal van de defensiebegroting. 

Het kabinet stelde zich voor z6danige beleidsombui
gingen tot stand te brengen, dat de groei van de defen
sie-uitgaven geen gelijke tred zou behoeven te houden 
met de groei van het nationale inkomen. De regering 
was van mening dat binnen het defensiebudget een ver
schuiving diende te worden aangebracht ten gunste van 
de investeringen, onder andere door: 

- herstructurering van de krijgsmacht, gericht op een 
doelmatiger uitvoering van de hoofdtaken en afstoting 
van niet wezenlijke taken; 

- tot stand brengen van een betere samenwerking door 
taakverdeling en/of integratie met name tussen de 
westeuropese NAVO-landen. 

2. Defensienota 

Het defensiebeleid werd nader uiteengezet in de Defen
sienota van medio 1974: 

- de defensie-uitgaven moeten reëel toenemen, maar 
minder snel dan voorheen. 

- NAVO-taken worden niet afgestoten maar wel ingekrom
pen (een groep geleide wapens NIKE) . 

- geen eenzijdige inkrimping van de landstrijdkrachten 
tijdens het MBFR-overleg. Als dat overleg mislukt, 
moet de situatie opnieuw worden bezien. 
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- het moet zoveel mogelijk gaan om defensietaken; 
gewaakt moet worden tegen de voortgaande bewa
peningswedloop. 

- investeringen moeten worden ingehaald (vooral in 
de tweede periode 1979-1983) ~ personeel (met name 
dienstplichtigen) afstoten. 

- er wordt een staatscommissie ingesteld tot onder
zoek van de mogelijkheid van een vrijwilligers
leger. 

Regelmatig werden de begrotingen voor defensie t.o.v. 
de financiële planning in de Defensienota verhoogd; 
enerzijds wegens salaris-maatregelen en prijsstij
gingen, anderzijds wegens hogere uitgaven in verband 
met het handhaven van een hogere vredessterkte van de 
Landmacht wegens het nog niet tot resultaat leiden 
van de MBFR-onderhandelingen. 
Naar de mening van de regering heeft de kerngedachte 
uit de Defensienota in het gevoerde beleid duidelijk 
gestalte gekregen.In overeenstemming met de plannen 
levert Nederland een alleszins redelijke bijdrage aan 
de NAVO. Er heeft een verschuiving plaats van kwanti
teit naar kwaliteit; de personele omvang loopt geleide
lijk terug en de exploitatiekosten worden aanzienlijk 
gedrukt ten gunste van belangrijke materieel-vernieu
wingen. 
Noodzakelijke bezuinigingen, aangebracht sinds het 
totstandkomen van de Defensienota, hebben genoopt tot 
maatregelen, maar hebben - aldus de regering - de 
taakvervulling van onze krijgsmacht en de Nederlandse 
bijdrage aan de NAVO niet wezenlijk aangetast. Ook op 
de begroting 1977 iseenzijdige taakafstoting vermeden; 
daarvoor zijn wel enige verschuivingen in de investe
ringen nodig. 
In dit verband gaat het onder meer om: 

- pet ook in 1977 nog niet bestellen van een opvolger 
van de Neptune; 

- uitstel van de. bouw van een commandofregat; 
- uitstel van de bestelling van anti-tarikwapens met 

middelbare dracht; 
- het nog niet bestellen van verbindingsmaterieel en 

van materieel voor het leggen van mijnen. 

De problemen rond het takenpakket op langere termijn 
zijn nog allerminst opgelost. De plannen van de Defen
sienota vereisen in 1979 - 1983 een hoger jaarlijks 
accres dan in 1974 - 1978. De daarmee samenhangende 
problemen zijn door de bezuinigingen aanzienlijk ver
groot. De prijsontwikkeling van militair materieel 
geeft toenemende problemen. Het compensatie per jaar
lijkse begroting is de prijsontwikkeling in de prak
tijk niet meer op te vangen. Zelfs een behoorlijk 
investeringspercentage wordt uitgehold,omdat voor het 
beschikbare geld steeds minder te koop is. 
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Voor de gemeenschappelijke verdediging is het - vol
gens de regering - uiterst belangrijk dat binnen de 
NAVO meer resultaat wordt geboekt met standaardisatie 
en met taakverdeling. Nederland zal in dit overleg, 
uitgaande van de bereidheid een redelijk aandeel in 
de gemeenschappelijke defensie te blijven leveren, 
met kracht de stelling moeten verdedigen dat juist 
ter verzekering van de Nederlandse defensiebijdrage 
van de tegenwoordige betekenis, een concentratie op 
een kleiner aantal hoofdtaken is geboden. 
Het kabinet acht het nodig dat de resultaten van een 
studie over het toekomstige takenpakket van de Neder
landse krijgsmacht nog v66r de verkiezingen beschikbaar 
komen. Die studie zal kunnen dienen als grondslag voor 
afspraken binnen een volgende regering. Dat is juist 
en nodig. 

3. Problemen bij realisatie 

De gehele regeerperiode van dit kabinet is beheerst 
door de Defensienota 1974. Deze nota werd - zij het 
enigszins gelaten - door de Tweede Kamer aanvaard 
omdat men geen alternatief zag en ook omdat de minis
ter geen andere visie kon ontwikkelen dan zijn beide 
voorgangers. Toch werd de nota met een zekere opluch
ting ontvangen omdat men er van overtuigd was dat er 
nu eindelijk een politiek beleidsstuk voor defensie 
was verschenen. Men was hoopvol gestemd omdat de 
minister van daadkracht getuigde. In het kabinet werd 
hij echter gedwongen tot verdere bezuiniging, wat in 
1975 tot uitstel en in 1976 zelfs tot afstel van inves
teringen leidde. In de memorie van toelichting bij de 
begroting 1977 moest de minister in feite toegeven 
dat het hem niet gelukt is zijn nota uit te voeren 
omdat hij niet de benodigde middelen kreeg, met als 
gevolg dat in de volgende regeerperiode de minister 
van defensie opnieuw zal moeten plannen. De lasten 
worden immers steeds meer verschoven naar de tweede 
planningsperiode. De goede voornemens die de minister 
had om defensie voortaan geen plafondbegroting meer 
te geven, maar die op dezelfde wijze te behandelen als 
de andere begrotingshoofdstukkeD, is niet uitgevoerd. 
Op defensie is in de loop der jaren aanzienlijk gekort. 
Er zijn nu geen mogelijkheden meer tot verdere bespa
ringen, zonder dat de gevechtskracht wordt aangetast. 
Onmiddellijk zou begonnen moeten worden met overleg 
- zowel internationaal als nationaal - over hernieuwde 
ingrepen die zouden verplichten tot vermindering van 
het takenpakket van de Nederlandse krijgsmacht. 
De mening van de regering dat de taakuitvoering niet 
onaanvaardbaar wordt aangetast, moet minstens zeer 
twijfelachtig geacht worden. Zo zal b.v. het niet be
stellen van een opvolger voor de Neptune onze Marine 
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voor lange tijd beroven van een wezenlijke component 
in de onderzeeboot-bestrijding. Zo zal ook het bestel
len van antitankwapens met middelbare dracht en het aan
schaffen van materieel voor het leggen van landmijnen 
hoge prioriteit moeten hebben. Juist deze wapens zijn 
van grote waarde in de afschrikking van de mogelijke 
tegenstander en zijn derhalve van belang als oorlogs
voorkomend materiaal en als materiaal dat in geval van 
een conflict overlevingskansen biedt. De vrees is ge
rechtvaardigd dat de investeringsquote weer omlaag zal 
gaan en dat het proces van geleidelijke uitholling van 
de gevechtskracht meer en meer toeneemt. In dit licht 
zou nauwelijks nog sprake zijn van een redelijke Neder
landse bijdrage aan de Westerse defensie. 

Het door de regering in de Defensienota neergelegde be
leidsvoornemen voorrang te geven aan kwaliteit boven 
kwantiteit werd ook door de CDA-fracties onderschreven. 
Dit beleidsvoornemen zou voorrang krijgen in de moderni
sering van de krijgsmachtdelen en zich dienen te mani
festeren in een verhoudingsgewijs hoog investerings
percentage. Uit de begroting 1977 blijkt echter dat wat 
de landmacht betreft de voorgenomen modernisering in 
onvoldoende mate gestalte krijgt. Het investeringspercen
tage blijft achter bij de plannen, terwijl bestellingen 
van belangrijk materieel worden uitgesteld. In de ex
ploitatiesfeer wordt zodanig bezuinigd dat de inzetbaar
heid van het materieel achteruitgaat. Er is een spanning 
te constateren tussen taakvervulling en financiële moge
lijkheden. Samenwerking, herverdeling van taken en stan
daardisatie zouden - op den duur - deze spanning kunnen 
verminderen. Maar het realiseren van een herverdeling 
van taken en standaardisatie is een moeizame en complexe 
aangelegenheid, die zeker niet direkt geld oplevert. 
Concluderend kan gesteld worden dat de minister van 
defensie erin geslaagd is het investeringsquotient op 
te voeren. Hij heeft een nota doen verschijnen die 
- indien hij uitgevoerd wordt - Nederland een langjarige 
goede planning geeft en ook een redelijk aandeel in de 
verdediging van het westelijk halfrond garandeert. De 
Defensienota is echter uitdrukkelijk aanvaard als een 
minimum -programma en een minimum is een minimum. Daar 
kan men niet onder gaan. 

293 



InlernationaJe belrekkingen 

IV. ONTWIKKELINGSSAHENWERKING 

1. Algemeen 

In de regeringsverklaring werd gezegd dat het kabinet 
zich had verenigd op de doelstelling dat in 1976 het 
brutobedrag voor de Nederlandse ontwikkelingssamen
werking verhoogd zou zijn tot 1,5% van het Netto Na
tionaal Inkomen tegen factorkosten. Dit bedrag zou 
zowel betrekking hebben op de directe ontwikkelings
hulp aan ontwikkelingslanden als op andere uitgaven 
ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking. "De ont
wikkelingsinspanning blijft op meerjarige basis ge
programmeerd. Niet alleen aan de omvang, maar ook aan 
de kwaliteit van de ontwikkelingshulp zal bijzondere 
aandacht worden besteed", aldus de regeringsverklaring. 
Het kabinet was er zich van bewust dat het beleid, 
gericht op vrede en welvaart in de derde wereld, offers 
vraagt die men niet zal willen brengen zonder te be
seffen waarom. "Voor het slagen van het ontwikkelings
samenwerkingsbeleid is een duidelijke bewustwording 
nodig van de Nederlandse bevolking voor de problemen 
van de ontwikkelingslanden en voor de wisselwerking 
tussen deze problemen en die in onze eigen samenlevinif, 

2. Strategie 

Het Nederlandse beleid was er primair op gericht de 
positie van de economisch en sociaal zwakke groepen 
in de ontwikkelingslanden te verbeteren. Een eerste 
vereiste daartoe is - volgens de regering - dat de 
ontwikkelingslanden zich in werkelijke vrijheid, d.w.z, 
op eigen kracht en op basis van een door henzelf ge-

arms1 
en gl 

kozen maatschappelijke structuur, kunnen ontplooien. stru( 
self-reliance In haar beleid wenste de regering de politiek van "sell andel 

reliance"der ontwikkelingslanden te ondersteunen. In 
concreto kwam dit neer op een beleid dat er op gericht 
is de positie van de ontwikkelingslanden in het inter
nationaal overleg te versterken en de hulpverle~ing 
aan de eerder genoemde doelstelling aan te passen. 
Daarbij ging de voorkeur uit naar publieke hulp boven 
particuliere investeringen, ongebonden boven gebonden 
hulp, giften boven leningen en aan programmahulp boven 
projecthulp. Ontwikkelingshulp mag niet in eenvor-
mige oplossingen worden gezocht; daarvoor zijn de ver
schillen tussen de regio's en tussen de landen binnen 
deze regio's te groot, aldus de regering. In de rege-

humanitaire ringsverklaring stelde de regering bovendien dat huma-
steun nitaire steun en ontwikkelingssteun verleend moeten 

worden aan de bevolking van de koloniale gebieden in 
Afrika (via de bevrijdingsbewegingen),bij voorkeur 
door tussenkomst van internationale organisaties. 
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3. Realisatie 

Vanaf 1974 werd speciale aandacht besteed aan de ver
kleining van het zgn. stuwmeer (begrote, doch niet uit
gegeven middelen) tot ongeveer de helft van het begro
tingstotaal in het betreffende jaar en aan verbetering 
van de kwaliteit van de hulp; daarbij werd een begin 
gemaakt met een zgn. voortschrijdende programmering. 
Hierdoor wordt het voordeel van de continuiteit ge
koppeld aan de mogelijkheid om het hulpaanboà soepeler 
aan te passen aan de lange-termijn-behoeften. 

Voor 1975 werden in het concentratiebeleid enkele wij
zigingen voorgesteld. In de eerste plaats werd een 
onderscheid gemaakt tussen algemene en bijzondere 
concentratielanden, waarbij de laatste groep, op be
perkte schaal, vooral voor projecthulp in aanmerking 
kwam.Op de tweede plaats werd incidenteel meer hulp 
aan niet concentratielanden verleend. Naast bilaterale 
en multilaterale hulp werd een derde categorie inge-

armste landen steld: directe hulp aan armste landen en groepen. Op 
en groepen dit punt is van een duidelijke ombuiging van het beleid 

sprake. Als redenen hiervoor werden aangevoerd: 

- het groeiproces in de ontwikkelingslanden verloopt 
veel langzamer dan verwacht ( stijgende werkloosheid 
en toenemende verpaupering in stedelijke centra); 

- in een groot aantal landen dreigen minderheids-
groepen in de knel te komen als gevolg van stagne
rende dekolonisatie of van etnische tegenstellingen; 

- een aantal noodsituaties is zo hardnekkig van aard, 
dat zij eerder een structureel dan een incidenteel 
karakter hebben gekregen (langdurige droogtes, ex
treme betalingsbalanstekorten, grondstoffencrises) . 

Het beleid bleef intussen mede gericht op de onder

structuurver
self- anderingen 

steuning van ontwikkelingsprocessen die niet alleen 
gericht zijn op groei, maar ook op structuurverande
ringen en op een meer gelijke verdel1.ng. Uit impli
ceert dat gestreefd werd naar een integraal ontwikke-

m 
m 
ren 

~r

~n 

na-

lingssamenwerkingsbeleid, 
dat uitstijgt boven ontwikkelingshulp in engere zin; 

- elementen van de handels-, investerings- en struc
tuurpolitiek mede omvat; 

- onlosmakelijk is verbonden met de buitenlandse poli
tiek; 

- en in nauwe samenhang met de binnenlandse sociale, 
economische en welzijnspolitiek wordt gevoerd. 

4. Prijs van grondstoffen 

Een nieuw element in de ontwikkelingssamenwerking was 
de snelle prijsstijging van een aantal grondstoffen; 
voor een deel toe te schrijven aan een actieve prijs
politiek van exporterende ontwikkelingslanden. Dit 
streven van de ontwikkelingslanden (afdwingen van het
geen waarop men recht heeft maar dat nog steeds ont
houden wordt) werd door onze regering aanvaard en ook 
juist geacht. Het merendeel van de ontwikkelingslanden 
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had echter geen voordeel van de prijsstijgingen; 
integendeel. In veel gevallen daalde het reeds on
aanvaardbare lage niveau omdat tegenover de grote 
prijsstijging van essentiële importprodukten geen 
vergelijkbare stijging van eigen exportopbrengsten 
stond. Deze achteruitgang van de positie van vele 
ontwikkelingslanden diende - aldus de regering -
mede te worden opgevangen door een vergroting van de 
ontwikkelingshulp. Daarnaast zou er een verandering 
in de internationale structuren moeten komen om de 
welvaartsverschillen tussen arme en rijke landen te 
verminderen. De eis van de ontwikkelingslanden voor 
een nieuwe internationale economische orde werd steeds 
positief beoordeeld. Het beleid was er op gericht de 
activiteiten van programma's met een medefinancierings
structuur in overleg met de samenwerkende organisaties, 
met name te richten op de armste landen en op de be
volkingsgroepen die het minst hebben kunnen delen in 
de resultaten van het ontwikkelingsproces. 

fota 
Le Or 
Lings 
ierkj 

5. 1~% van het NNI bereikt 

concentratie
landen 

Suriname 

voedselhulp 

In 1976 kwam het bedrag dat voor ontwikkelingssamen
werking wordt uitgetrokken, voor het eerst op 1,5% 
van het Netto Nationaal Inkomen tegen factorkosten. 
Daarmee werd een belangrijke doelstelling van/het 
kabinet - dat aan ontwikkelingssamenwerking steeds 
een belangrijke prioriteit gaf - gerealiseerd. Het 
grote belang dat Nederland hecht aan de directe hulp 
aan de armste landen en groepen bleek uit de sterke 
opvoering van deze begrotingspost ( f 508 miljoen in 
1976 tegen f 247 miljoen in 1975). Binnen het concen
tratiebeleid kende de regering een hoge prioriteit 
toe aan rechtstreekse hulpverlening aan afzonderlijke 
ontwikkelingslanden. Daardoor kan de hulp snel worden 
omgebogen ten gunste van de armste landen en groepen. 
Het aantal concentratielanden, waarop de Nederlandse 
hulp in 1976 was gericht, bleef beperkt tot 19, waar-
aan Suriname - na de onafhankelijkheid ( eind 1975) -
werd toegevoegd. 

Uitbreiding van de voedselhulp zag de regering als een 
harde noodzaak. Maar tegelijkertijd moet meer worden 
gedaan aan de verhoging van de landbouwproduktie in 
de ontwikkelingslanden. Het mag niet zo zijn dat de 
voedselhulp wordt gebruikt om de markten van de wester' 
se economie te reguleren. 
Ook in 1977 blijft de totale Nederlandse ontwikkelings' 
inspanning gehandhaafd op het, internationaal gezien, 
hoge peil van 1,5 % van het Netto Nationaal Inkomen. 
In 1977 wordt ruim f 3 miljard besteed aan hulpver
lening (in 1974 was dit ruim f 1,4 miljard). 
Nog meer dan voorheen is het beleid van de regering 
gericht op het bereiken van de armsten in de wereld. 
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Dat is ook het uitgangspunt van de Nota Bilaterale 
Ontwikkelingssamenwerking, die eind 1976 werd ge
publiceerd. Uitgangspunt is het grote belang van de 
verdeling van de economische groei over de armste 
bevolkingsgroepen in de ontwikkelingslanden. In de 
nota wordt voorts een aantal suggesties gedaan om 
de kwaliteit van de Nederlandse hulpverlening te 
verbeteren. 
De regering meent dat verdere verhoging van de ont
wikkelingshulp, ondanks de huidige recessie en werk
loosheid in eigen land, noodzakelijk is uit een oog
punt van rechtvaardigheid en internationale solida
riteit. Hiermee is tevens een belang van de rijke 
landen in het geding, die zouden kunnen rekenen op 
stabilisatie en op zich evenwichtig uitbreidende 
markten als de welvaart in de wereld eerlijk wordt 
verdeeld. 

Het bedrag, uitgetrokken voor de medefinanciering 
van activiteiten van particuliere, niet-commerciële 
organisaties, werd voor 1977 gebracht op f 124 miljoen. 
Vanaf 1977 kunnen ook plaatselijke en regionale 
activiteiten van de bevolking worden gefinancierd. 
Van CDA-zijde is bij herhaling gepleit voor een ver
schuiving in de richting van een groter aandeel van 
de niet-commerciêle particuliere organisaties (zoals 
Werelddiaconaat en Internationale Caritas). Bij de 
behandeling van de begroting voor 1977 heeft minister 
Pronk op dit verlangen uiteindelijk positief gereageerd. 

6. overleg met ontwikkelingslanden 

Geconstateerd kan worden dat wij wat de ontwikkelings
samenwerking betreft, pas staan aan het begin van er
kenning door de westerse wereld. Minister Pronk heeft 
zijn beleid dan ook eerder in overleg met de ontwikke
lingslanden ontwikkeld dan met zijn partners in het 
Westen. Wij moeten beseffen dat het bij de ontwikke
lingssamenwerking gaat om rechtsaanspraken van de 
derde wereld en niet om gunsten. In de achter ons 
liggende jaren zijn - in en buiten het parlement -
hevige discussies gevoerd. Deze ontwikkeling kan gun
stig worden gewaardeerd omdat het slagen van het ont
wikkelingsbeleid slechts mogelijk is, wanneer het leeft 
bij de bevolking en zoveel mogelijk gedragen wordt 
door de gemeenschap. 
Immers, problemen met de eigen economie en tegenslagen 
in de eigeri welvaartsgroei stellen de wezenlijke 
gemotiveerdheid om het begonnen beleid door te zetten 
op de proef. 
Gebleken is dat er tussen CDA en PvdA geen fundamen
tele verschillen bestaan over de ontwikkelingssamen
werking. 
Wij moeten ons echter realiseren dat de ontwikkeling 
van de derde wereld een proces is van lange termijn, 
waarbij in termen van generaties moet worden gedacht. 
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Internationale betrekkingen 

Het kabinet wekte aanvankelijk de indruk de beleids
keuzen vooral te laten bepalen door de in de verschil
lende landen aan het bewind zijnde regimes. In de loop 
der jaren is echter - in discussies tussen regering en 
parlement - een beleid tot stand gebracht dat,zij het 
met hier en daar kritische kanttekeningen, volledig kan 
worden geaccepteerd. 

7. Samenvatting en perspectief 

Er is intussen veel bereikt. De financiêle hulp is 
drastisch (tot 1,5% NNI) verhoogd, ook al zijn er meer 
oneigenlijke uitgaven als voorheen, vooral veroorzaakt 
door de kosten verbonden aan de opvang van Surinamers. 
Het zgn. stuwmeer is van ongeveer 100% tot circa de 
helft teruggebracht. 
In overleg met de ontwikkelingslanden is bij de pro-
1el\thulp meer dan in het verleden aandacht besteed aan 
economische en sociale hervormingen. 
Waardering verdient het feit dat de speciale categorie 
hulp aan armste landen en groepen werd ingesteld. Het 
blijft daarbij echter de vraag of die hulp ook daad
werkelijk het gestelde doel bereikt. Men mag immers 
aannemen dat juist daar waar de armsten zijn, ook de 
mogelijkheden om hen te bereiken het geringst zijn. 
Daarnaast betekent een meer bilaterale aanpak - nood
zakelijk geworden, omdat de multilaterale organisaties 
niet optimaal functioneren - tevens een verlies ter
zake van de eigenlijk gewenste structurele, mondiale 
benadering. 
Het belang van de mede financiering als essentieel 
bestanddeel van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
is door de regering volledig erkend. 
De regering heeft - op aandrang van het CDA - toege
zegd dat er bij de bilaterale hulpverlening een ver
schuiving zal komen ten gunste van de particuliere 
organisaties. Dit is een belangrijke en verheugende 
ontwikkeling. 
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Aanvulling mei/juni-nummer AR-Staatkunde. 
Deel A. Openbaar bestuur, openbaar vervoer en ruimtelijke ordening. 

In het vorige nu .. er van AR-Staatkunde waarin analyses van 
het gevoerde kabinetsbeleid zijn opgenomen, zijn drie pagina's 
in het eerste artikel weggevallen. 

Het gaat om hoofdstuk IV: Betere rechtsbescherming van de burger. 
Dit hoofdstuk ontbreekt ook ten onrechte bij de inhoudsopgave. 

De ~ierbij gevoegde bladzijden 185a, 185b en 185c komen in de 
plaats van blz. 185 van het vorige nummer •• 



IV. BETERE RECHTSBESCHERMINGVAN DE BURGER 

Tijdens de kabinetsperiode is in samenwerking met de 
Staten-Generaal een heel belangrijke beslissing geno

•et administra- men. We bedoelen de totstandkoming van de wet Amini
ieve recht- stratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (AROB) . 
praak overheids-De eerste ondertekenaar is de christen-democratische 
eschikkingen minister van Justitie en de tweede ondertekenaar de 1 

christen-democratische minister van Binnenlandse Zaken. 
Belangrijke voorbereidingen, die uiteindelijk hebben 
geleid tot de wet-AROB, zijn getroffen door een eerdere' 
minister van Justitie, de (echt) liberale prof. mr. ' 
C.H.F. Polak. 
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De wet-AROB heeft drie belangrijke gevolgen voor onze 
samenleving. In de eerste plaats is er een betere recht~ 
bescherming voor de individuele burger gekomen; in de 
tweede plaats is al het overheidshandelen voor zover 
dat via beschikkingen 1) geschiedt onder rechtelijk 
toezicht gekomen; en tot slot is de Raad van State naast', 
het belangrijkste adviesorgaan aan de regering tevens ' 
de hoogste administratieve rechter geworden. De wet 
bestrijkt alle overheidsbeschikkingen, op welk terrein 
dan ook, die betrekking hebben op een concreet geval. 
Een besluit met ~en algemene strekking - bijvoorbeeld 
een bouwverordening - valt hier niet onder. Ook privaat
rechtelijke rechtshandelingen van de overheid - als 
erfpacht en koop - vallen erbuiten. 
De wet is van aanvullende aard: waar gespecialiseerde 
administratieve rechtspraak door middel van andere 
wetten en andere algemeen geldende voorschriften (ook 
die van gemeente en provincie) in het leven is geroepen, 
geldt de wet-AROB niet. 

De totstandkoming van de wet-AROB kan worden gezien als 
het vervolg op de in 1963 tot stand gekomen Wet admini
stratieve beschikkingen (wet-BAB) ~ De wet-BAB opende 
de mogelijkheid van een algemeen beroep op de Kroon 
betreffende de rechtmatigheid van beschikkingen van de 
centrale overheid (voor zover andere regels niet golden). 
Dit hield in dat in hoger beroep werd beoordeeld of 
de betrokken overheidsinstantie gerechtigd was tot 
het geven van deze beschikking. Het ging ~us niet om 
een algehele beoordeling van het terzake gevoerde over
heidsbeleid, waarvan de betreffende beschikking een 
onderdeel vormde (het zogenaamde vol beroep) . 
Daarnaast bestaat reeds lang de mogelijkheid die af
zonderlijke wetten bieden om hetzij een administratief 
beroep in te stellen hetzij een onafhankelijke admini
stratieve rechter in te schakelen. Dit gaat echter 
alleen om die zaken die in de betrokken wet zijn gere
geld. 

1) artikel 2 Wet AROB: 
1. Onder beschikking verstaat deze wet het schrifte

lijk besluit van een administratief orgaan, ge
richt op enig rechtsgevolg. 

2. Geen beschikking in de zin van deze wet is: 
a) een besluit van algemene strekking; 
b) een rechtsbehandeling naar burgerlijk recht. 
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Als voorbeeld hiervan kan genoemd worden de Wet 
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie. 
Het kenmerkende van de wet-BAB was dat een admini
stratief beroep op de Kroon·werd ingesteld. Niet 
alleen kon de Kroon als beroepsorgaan de voorge
legde beschikking van een ander centraal orgaan ver
nietigen, maar de Kroon kon tevens in haar uit
spraak aanwijzingen geven aan het orgaan welks 
beschikking vernietigd werd, omtrent de wijze waar
op een nieuwe beschikking getroffen moest worden. 
Bovendien kon de Kroon indien zij dat wenste zelf 
in de zaak voorzien. 
Resumerend willen we stellen dat de wet-BAB, behalve 
de bij of krachtens deze wet gemaakte uitzonderingen, 
een aanvullend rechtmatigheidsberoep openstelde 
tegen beschikkingen van een administratief orgaan van 
de centrale overheid. Beschikkingen van alle organen 
die niet tot de centrale overheid gerekend konden worden, 
bleven buiten de werkingssfeer van deze wet . 

Terecht wordt gesteld dat met de inwerkingtreding 
van de wet-AROB een mijlpaal is bereikt - hoewel nog 
geen eindpunt - in de ontwikkeling van de administra
tieve rechtspraak. Immers, de wet AROB biedt de moge
lijkheid om bij de nieuw ingestelde afdeling recht
spraak van de Raad van State beroep in te stellen 
tegen de rechtmatigheid van beschikkingen die niet 
alleen van organen van de centrale overheid zijn of 
door haar worden gegeven, maar ook van andere organen 
die niet tot de centrale overheid gerekend moeten 
worden. Als andere organen noemen we hier onder meer 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en wet
houders, gedeputeerde staten, provinciale staten, de 
burgemeester en de commissaris van de koningin. 
Indien een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het 
orgaan dat in eerste instantie de beschikking gaf, 
moet deze procedure eerst gevolgd worden. 

Om misverstand te voorkomen merken we hier nog op dat 
ook na de inwerkingtreding van de wet-AROB het volledii 
beroep op de Kroon, dat in tal van administratieve ! 
wetten voorkomt, blijft bes'taan. De staatsommissie-Cals, 
Donner heeft er in haar rapport indertijd op gewezen 
dat het van groot belang is om zich af te vragen of in ~· 
een aantal gevallen waarin een wet een vol administra-' 
tief beroep mogelijk maakt, dit niet beter kan worden 
beperkt tot een rechtmatigheidsberoep op de onafhanke
lijke administratieve rechter. Ook de Tweede Kamer 
heeft zich tijdens de zittingsperiode van dit kabinet 
van deze mogelijkheid rekenschap gegeven. De Kamer nam 
namelijk een motie aan waarin onder meer stond dat de 
regering werd uitgenodigd te onderzoeken waar in be
staande wetgeving en in nieuw te vormen wetgeving een 
zogenaamd vol beroep zou moeten worden gewijzigd in 
toetsing op basis van de wet-AROB, alsook waar in be
staande wetgeving vol beroep zou moeten worden inge
steld. 
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De ministers Van Agt en De Gaay Fortman hadden bij de 
behandeling van deze motie in de Tweede Kamer met de 
strekking van deze motie geen moeite. Minister Van Agt 
verklaarde in de Eerste Kamer bij de behandeling van de 
wet dat bedoelde motie al uitvoering had gevonden door 
de instelling van een werkgroep, bestaande uit ambte
naren van beide departementen en van de Raad van State 
om de strekking van de motie te onderzoeken en te ver
wezenlijken. 

De vraag blijft of uitvoering van de wet-AROB moest 
worden opgedragen aan een aparte afdeling rechtspraak 
bij de Raad van State. De Raad van State is toch met 
name een adviesorgaan. Met deze contructie zou opnieuw 
worden bevestigd dat we in Nederland te maken hebben 
met twee gescheiden rechterlijke machten: de burger
lijke rechtspraak en de administratieve rechtspraak, 
met als gevolg twee heel aparte rechtstelsels. 
Teneinde dit laatste tegen te gaan, zien velen de op
lossing in het overhevelen van de bijzondere admini-
stratieve rechtspraak naar de gewone rechterlijke 
macht. Dat houdt in dat naast de burgerlijke en de 
strafkamer van de gewone rechter er ook administratieve 
kamers komen. De gerechtshoven zouden daarmee kunnen 
worden belast, met een mogelijkheid van beroep bij de 
Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie. 
Daarmee is tevens spreiding over het gehele land ge
waarborgd. Het gevolg van deze constructie zou zijn 
dat de afdeling rechtspraak van de Raad van State als 
het ware doorschuift naar de Hoge Raad. 

Een voordeel van onderbrenging bij de gewone rechter
lijke macht is, dat het rechtmatigheidsberoep met de 
daaraan verbonden toetsing aan de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur zich mede zou kunnen uitstrekken 
tot privaatrechtelijke beleidshandelingen en feitelijke 
handelingen van de overheid. 

De wet-AROB opent de mogelijkheid dat het overheids
beleid voor wat betreft de rechtmatigheid daarvan 
wordt beoordeeld door een onafhankelijke administra
tieve rechter. Deze wet geeft daarom een betere rechts
bescherming voor de burger; enkele elementen van 
de doelstellingen van de regering: spreiding van macht 
en democratisering van de besluitvorming, worden erin 
zichtbaar. 

Voor een nadere toelichting op de wet en de mogelijk
heden van toepasbaarheid, wordt verwezen naar de vaklite
ratuur over dit onderwerp. 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer is een studie opgenomen over het prostitutievraagstuk van 
de hand van drs. A. G. W. Schapenk. 

Hij bespreekt o.m. juridische, ethische en politionele aspecten en spitst zijn 
bijdrage v.oorts toe op een beschrijving en rubricering van het beleid dat in 
enkele van onze grootste gemeenten wordt gevoerd. 

Het is een heel uitvoerige studie geworden met op tal van punten zeer 
gedetailleerde informatie. Opvallend zijn de verschillen in optreden waarmede 
gemeentebesturen dit vraagstuk tegemoet treden. Boeiend is zeker ook de 
beschrijving van de wijze waarop bewoners zich tegen de overlast van het 
pr.ostitutiebedrijf weren, zoals bijvoorbeeld in Alkmaar. 

Ter rubricering van het beleid kan gesteld w.orden, dat de gemeentebesturen 
ergens op een lijn zitten, met aan de ene kant, als uiterste, de overheid die 
alles in het werk stelt om de prostitutie uit te. bannen en aan de andere kant de 
situatie waarin de belangen van overheid en prostitutie geheel samenvallen. 
In dit geval zijn eroscentra onderdeel geworden van een te voeren welzijns
beleid. In de APV's, zo constateert de heer Schapenk, kunnen wij nogal eens een 
extreem werende houding aantreffen; anderzijds blijkt dikwijls in het feitelijk 
gemeentelijk beleid een andere opstelling waarin, zoals in Rotterdam, serteus 
wordt overwogen zgn. sociale bordelen te stichten. 

Ondanks de tamelijk grote verschillen in aanpak van de gemeenten signaleert 
de heer Schap enk niettemin een ontwikkeling waarin met recht van een beleid 
t.a.v. de prostitutieproblematiek gesproken kan worden. Tot voor kort was er, 
zo schrijft hij, nog slechts sprake van of strafrechttoepassing of het realiseren 
van enkele hulpverleningsinstanties ten behoeve van de prostituées. 

De redactie boopt in een van de komende nummers enige juridische en 
ethische aspecten rond het prostitutievraagstuk verder uit te diepen. Zij hoopt 
met de publikatie van deze uitvoerige studie van drs. Schapenk een goede aanzet 
te leveren voor een discussie over een vraagstuk waarmee wij in onze kring 
nog dikwijls wat verlegen zijn. 
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PROSTITUTIE - STRAFRECHT - LOKAAL BESTUUR 

door 

drs. A. G. W. Schapenk 

Inleiding 

De afgelopen jaren zijn in enkele gemeenten in ons land moeilijkheden 
gerezen met betrekking tot de prostitutie. Buurtbewoners protesteren tegen de 
hinderlijke neveneffecten van het prostitutiebedrijf (lawaaioverlast); gemeente
besturen beraden zich over de vraag wat hun houding en hun bemoeienissen 
moeten zijn met betrekking tot de prostitutie. 

Of en in hoeverre de lokale overheid moet en kan ingrijpen in de prostitutie 
als zodanig of in de negatieve neveneffecten is onderwerp van beschouwing 
van dit artikel. 

Uiteraard zijn vele facetten aan dit maatschappelijke verschijnsel te onder
kennen. Ik streef geenszins volledigheid na; wel ga ik in op juridische aspecten, 
ethische beoordelingsmomenten, bestuurlijk-planologische facetten, momenten 
van de geestelijke volksgezondheid en van politioneel optreden. 

Deze aspecten analyseer ik met name tegen de achtergrond van enkele 
plaatselijke situaties waaruit blijkt hoe divergerend op lokaal niveau tegen de 
prostitutie wordt opgetreden. 

Ik stel mij voor dit vraagstuk te beschrijven aan de hand van de volgende 
indeling: 

Inleiding 
1. a. Afbakening 

b. Prostitutie en strafrecht 
c. Het bevorderen van ontucht en het strafrecht 
d. Internationaal kader 

Il. a. Karakteristiek van lokale situaties 
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b. Enkele der belangrijkste APV bepalingen 
Enkele voorbeelden: 

c. Streng uitdrijvend: Alkmaar 
d. Gedogend tolereren; 1. passief: Amsterdam 

2. actief: Utrecht 
3. actief: 's-Gravenhage, Eindhoven 



Prostitutie - Strafrecht - Lokaal bestuur 

e. De lokale overheid als (mogelijk) actieve (in)directe proxeneet: 
Rotterdam 

111. a. Commentaar op het voorafgaande: 
1. De streng uitdrijvende opstelling 
2. Het gedogend tolereren 
3. De lokale overheid als actieve proxeneet 

b. Partijprogramma's 
c. Voorlopige mening. 
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Hoofdstuk I 

a. Afbakening 
Voor dit artikel lijkt mij voldoende om in navolging van bijvoorbeeld Hesse, 

Oldendorff, Schelsky en vele anderen kortweg te stellen: prostitutie is sex tegen 
honorering (geldelijk of ander gewin) zonder aanzien des persoons.1 

b. Prostitutie en strafrecht 
Een discussie over de grondslag van de strafbaarstelling terzake de prostitutie 

1 Hesse omschreef prostitutie als volgt: 
"Die prostituierte Person gibt sich zwecks Bestreitung des Lebensunterhaltes in der 

Regel ohne Gemütsbeteiligung, gegen Entge/t (Geld oder sonstigen materiellen Gewinn) 
wahl/os vielen Partnern zum Geschlechtsverkehr hin. Es gibt weibliche Prostituierte, die 
fast ausschlieszlich mit dem anderen Geschlecht und männliche Prostituierte, die meist 
mit dem eigenen Geschlecht sexuelle Handlungen ausüben." 

Oldendorff definieerde als volgt: 
"Prostitutie is een term die voor zeer uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen en 

instellingen wordt gebezigd. In onze cultuur wordt de term praktisch alleen gebruikt voor 
vrouwelijke prostitutie; onder prostituée verstaan wij een vrouw, die zich openlijk of 
in het geheim met het oog op geldelijke verdiensten aan meerdere mannen zonder 
onderscheid des persoons beschikbaar stelt." 

Zo ook Helrnut Schelsky in zijn "Soziologie der Sexualität". Van een geheel andere 
strekking is de definitie van W ong Lun Hing. "Prostitutie oefent die vrouw uit, die uit 
innerlijke noodzaak, tegen betaling van geld of voor ander voordeel, zonder dat zij 
dit geld of voordeel principieel nodig behoeft te hebben, met haar lichaam een of 
meerdere mannen seksueel bevredigt zonder dat zijzelf geheel of gedeeltelijk emotioneel 
deelneemt aan deze seksuele omgang, en hiervan een gewoonte of beroep maakt." 

De strijdlustige feministe Kate Millet beziet prostitutie als de karakteristiek van de 
vrouw in onze maatschappij. De prostituée verkoopt geen sex zonder meer, maar de 
prostituant oefent macht uit over een ander menselijk wezen. 

Met het bovenstaande beoog ik slechts aan te geven dat de prostitutie verschillend 
gedefinieerd wordt. In dit korte bestek is het onmogelijk om de visie van Kate Millet 
te analyseren (de rol van de vrouw in onze huidige westerse samenleving) of Wong 
Lun Hing uitvoerig te volgen in zijn gedetailleerde psychologische benadering van het 
aspect van de door hem geformuleerde 'innerlijke noodzaak'. 

Literatuurbronnen: 
"Mensch, Geschlecht, Gesellschaft" . Das Geschlechtsleben unserer Zeit gemeinver

ständlich dargestellt. Herausgegeben von Dz. Dr. Dr. H. Giese. Hamburg 2 Auflage. 
Verlag für angewandte Wissenschaften. Baden-Baden 1961. 118 Kapitel. "Ueber die 
Prostitution" von Dr. med. Dr. res. nat. Peter Hesse. Weirnar, pagina 896. 

Prof. Dr. A. Oldendorff. "Lichamelijkheid, seksualiteit, en cultuur" 1968 Paul Brand. 
Hilversum pagina 82 en verder. 

H. Schelsky. "Soziologie der Sexualität". Ueber die Beziehungen zwischen Geschlecht, 
Moral und Gesellschaft. Rowohlt. Hamburg 1955. 

Dr. Frans J. H. Wong Lun Hing. "Prostitutie". (diss.) Erven J. Bijleveld. Utrecht 
1962 en van dezelfde auteur "Prostitutie, liefde en huwelijk". Een poging tot ver
heldering. Amsterdam. Wetenschappelijke Uitgeverij N.V. 1967. 
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Prostitutie - Strafrecht - Lokaal bestuur 

voert niet zelden tot verwarring. Enkele onderscheidingen lijken mij nood
zakelijk: 

1. het zich prostitueren, sex aanbieden en daardoor gehonoreerd worden; 
2. het bevorderen van dat aanbod en daaruit voordeel trekken. 

Ad 1. De vraag werd wel eens gesteld of de overheid de prostitutie als 
zodanig niet met straf behoort te bedreigen. De overheid zou dan dienen op 
te treden tegen ieder 'uitwendig onzedelijk gedrag'.2 

Prof. mr. D. van Eck betoogde in zijn in voetnoot genoemd opstel o.m. dat 
prostitutie in beginsel vatbaar is voor een strafrechtelijk verbod, maar dat 
vanwege de talloze negatieve neveneffecten die strafrechtstoepassing ten deze 
oproept, het ultimum remedium in dit geval beter achterwege gelaten kan 
worden. Het komt mij volstrekt onjuist voor dat de overheid middels strafrecht 
stelling zou nemen tegen ieder uitwendig onzedelijk gedrag. Een bepaalde 
handeling niet met straf bedreigen wil overigens geenszins zeggen dat de 
overheid die handeling ook juist bevindt. Hierbij teken ik aan dat menig 
verschij nsel als zodanig wel laakbaar geacht kan worden, zonder dat dit met 
straf bedreigd wordt. 

- Het verschijnsel pornografie - het bezit daarvan - is niet strafbaar. Wel 
het ter verspreiding in voorraad hebben c.q. het importeren, exporteren 
etc. Het een en ander althans volgens de (nog) geldende wettekst. 

- Een overmatige alcoholconsumptie is niet strafbaar, wel verkoop van 
alcohol aan iemand die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert. 

- Het voornemen tot zelfmoord is niet strafbaar. Wel iemand daartoe aan
zetten of bij behulpzaam zijn. 

Kortom er zijn een aantal verschijnselen in onze maatschappij die als zodanig 
niet in relatie staan tot het strafrecht. Een samenhang ontstaat pas, nadat het 
verschijnsel zich op een bepaalde wijze manifesteert - bijvoorbeeld het onge
vraagd aanbieden van pornografie - of wanneer derden of vierden op een 
bepaalde wijze bij het verschijnsel betrokken zijn, bijvoorbeeld het voordeel 
trekken uit de prostitutie. 

De door mij hierboven negatief beantwoorde vraag is in een aantal gevallen 
door de lokale wetgever positief beantwoord. Zo treft men bijvoorbeeld in de 
Algemene Politie Verordening (APV) van 's-Hertogenbosch en Maastricht 
een verbodsbepaling aan terzake het zich prostitueren. "Het is verboden het 
beroep van publieke vrouw uit te oefenen." (Artikel 92 APV, Maastricht).3 

2 Prof. Mr. D. van Eek. "Les limites entre la réglementation administrative et la 
répression pénale en matière de prostitution et de proxénétisme" . Revue de Science 
Criminelle et de Droit Pénal Comparé, deel XVIII, 1963, p. 43/63. 

3 Tijdens de beraadslagingen in de Maastrichtse Raad, einde 1964, begin 1965, werd 
dit artikel (nummering oude APV, artikel 104, nummering nieuwe APV, mei 1966, 
artikel 89) door de Raad geaccepteerd, zij het dat verschillende Raadsleden vraagtekens 
plaatsten bij de effectieve waarde van de verbodsbepaling als zodanig. 
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Ad 2. De grondslag van de strafbaarstelling van het bevorderen van of het 
voordeel trekken uit ontucht werd door de wetgever in 1911 als volgt ge
motiveerd: 

"De strijd tegen de huizen van ontucht in het algemeen, door zoovelen 
gevoerd en in eenige gemeenten reeds met een plaatselijk verbod van zoodanige 
gelegenheden bekroond, mag bekend genoemd worden. De nadeelen, waaraan 
daar verblijvende vrouwen, ook al zijn ze meerderjarig, blootstaan, de belem
meringen in haar persoonlijke vrijheid, daar zoo dikwijls ondervonden, de 
menschenhandel, waartoe zulke inrichtingen aanleidingen geven, de gevaren, 
die haar bestaan oplevert voor mannen van elken leeftijd, de ondermijning der 
goede zeden, waartoe zij noodwendig leiden, dit alles rechtvaardigt een verbod, 
geldende voor het gehele Rijk, tot uitoefening van het schandelijke en voor 
zoovelen schadelijk bedrijf van den bordeelhouder." 4 

De algemene teneur was dat de prostitutie als zodanig een sociaal kwaad is, hetwelk 
men ter voorkoming van erger als het ware wel moest gedogen. Tijdens de beraad
slagingen beriep zich een spreker op Thomas van Aquino: "verwijder de hoeren uit de 
wereld en daardoor zult Gij de wereld met ontucht vervullen". 

In feite waren er twee stromingen: 
a. Het niet verbieden van dit beroep bood, aldus een aantal raadsleden, de mogelijk

heid tot reglementering en sociale controle. 
b. Anderen daarentegen betoogden dat niet verbieden sociale erkenning impliceerde 

van het "gewraakte" verschijnsel. 
Toen in 1966 het College van B&W na een daartoe strekkende toezegging nader terug 

kwam op artikel 92 APV (toen genummerd artikel 89 APV) bleek dat het College aan
sloot bij de tweede opvatting. Na intern beraad deelde het College mede: "Als resultaat 
van het gehouden beraad menen wij Uw Raad te moeten voorstellen: het artikel 89, in
houdend het verbod tot het uitoefenen van het beroep van publieke vrouw te handhaven". 

De motivering van de verbodsbepaling was boeiend: 
"Wij zijn van oordeel dat het artikel 89 gehandhaafd moet worden, teneinde het niet 

denkbeeldige gevaar te voorkomen, dat het in dit artikel bedoelde beroep op eenzelfde 
niveau zou worden gebracht als andere vormen van beroepsuitoefening in het maat
schappelijk leven. Eveneens wordt hiermede voorkomen, dat op de een of andere 
manier aanwijzingen of suggesties omtrent deze beroepsuitoefening in het openbaar 
zullen worden gegeven." (Zie Raadstuk 1966, volgno. 171, afdeling 9. A.D. no. 3060-699, 
onderwerp wijziging APV). Ik schets dit beeld, omdat het schril aftekent tegen de ge
dogende (en soms erkennende!) opstelling van menig lokaal bestuur en de roep van 
enkele feministische stromingen om het oudste beroep der wereld ook als beroep te 
erkennen! 

De absolute meerderheid van de Raad volgde het voorstel van het College van B&W. 
Naast de reeds door het College aangevoerde argumenten werd nog opgemerkt dat bij 
niet verbieden van dit beroep "aan de beroepsuitoefening een bepaalde status wordt ver
leend". 

Van ambtelijke zijde werd mij medegedeeld (juni 1976) dat in het herziene hoofdstuk 
IV betreffende de openbare zedelijkheid (hetwelk het ,College van B&W nog moet 
passeren) van ambtelijke zijde voorgesteld wordt de verbodsbepaling van het beroep van 
publieke vrouw te schrappen. De motivering daartoe luidt: "Aan dit voorschrift bestaat 
niet langer behoefte, omdat de bestaande bepalingen in wet en verordening voldoende 
mogelijkheid bieden om terzake regulerend te kunnen optreden". 

4 Memorie van Toelichting 1911, aldus minister Loeff in de Memorie van Toe-
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Verwarrende discussies over de prostitutie worden met name gevoed door 
talloze essentialistische uitspraken. In die doolhof werkt men vaak de prostitutie 
als zodanig de voordeur uit, teneinde even later de prostitutie door de achterdeur 
weer binnen te laten. Daarbij teken ik nog aan, dat het volstrekt onmogelijk is 
om te spreken over de opvattingen ten deze in onze maatschappij. Deze zijn 
ten ene male onbekend. Wel dient erkend te worden dat door de historie heen 
- althans binnen de context van het Europese cultuurpatroon - t.a.v. dit ver
schijnsel een veroordelende lijn loopt. Deze lijn loopt nog wel door in enkele 
recente publikaties. Als illustratie hiervan slechts het volgende: 

De commissie Stoffels rept in haar rapport "Prostitutie en Strafrecht" over 
een "voortdurende aantasting van de normen van menselijke waardigheid", de 
prostituées leven in een "permanent conflict met de rest van de maatschappij" 
en even verder stelt de commissie dat de prostituées "in de samenleving een 
duidelijk uitgestoten groep vormen." I> 

Schelsky noemt de prostitutie "maatschappelijk veracht". 6 

De 'registratie' van de prostituées wordt door Haije gemotiveerd met het 
gegeven dat de politie op de hoogte dient te zijn "met de lieden die zich aan 
de zelfkant van de samenleving ophouden".7 

Ten tijde van de reglementering moest de goedgekeurde prostituée een kaart 
tonen aan de politie dat betrokkene inderdaad gekeurd was. 

De voor een ieder zichtbare stigmatisering van de prostituée kwam in 
Nederland de laatste tijd niet meer voor. Elders wel. "De kleur geel tenslotte 
was bestemd voor hoeren, misdadigers, ketters en joden." 8 

In haar recente publikatie rept de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
over strijdigheid "met de menselijke waardigheid" en concludeert onder meer: 
"De prostitutie wereld is te zien als een subcultuur waarop een stigma rust en 
waarop wordt neergekeken". 9 

Oldendorff betoogde dat men historisch bezien wel een zekere differentiatie 
kan aanbrengen (bijvoorbeeld in Griekenland de haetaren met een vrij hoge 
status en de pornoi met een lage status en het feit dat de geisha's in Japan 
bepaald niet gemarginaliseerd worden); dit alles laat onverlet dat alle prosti
tuées van onze tijd gemeen hebben: "hun maatschappelijke positie is marginaal, 
hun 'beroep' veracht. Zij komen ook niet voor in de officiële beroepsstatistieken. 

lichting op zijn wetsontwerp, daarna overgenomen door minister Nelissen in zijn 
Memorie van Toelichting, zie pagina 6, tenslotte overgenomen, toegelicht en verdedigd 
door de uiteindelijke indiener van het wetsontwerp minister Regout. 

I> "Prostitutie en Strafrecht", commissie Stoffels, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage 1964, 
pagina 48. 

6 Prof. dr. H. Schelsky, "Soziologie der Sexualität", Ueber die Beziehungen zwischen 
Geschlecht, Moral und Gesellschaft, Rowohlt, Hamburg 1955, pagina 40. 

7 J. J. Haije, "De politiële controle op de prostitutie". Tijdschrift voor Strafrecht 
1961, LXX, pagina 313/320. 

8 K. Kwiet, "Van Jodenhoed tot Gele Ster", pagina 63/64, Fibula International 1973. 
9 "Gemeentelijk beleid en openbare zedelijkheid". Vereniging van Nederlandse Ge

meenten, Groene Reeks, nr. 22, Den Haag 1976. 
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Men wil blijkbaar voorwenden dat zij niet bestaan." 10 

Naast de enkele hierboven geciteerde essentialistische uitspraken constateerde 
ik dat andere - evenzeer essentialistische - uitspraken hun intrede doen. Een 
enkel voorbeeld. 

Van Andel omschreef onlangs prostituées en prostituanten als mensen "die 
een bepaalde rol spelen die wordt geaccepteerd".ll 

Margo St. James, medeoprichtster van 'Coyote' (een vakbond van prostituées 
in de USA, 'CaU off your old tired ethics') verklaarde onlangs dat men een 
bordeel juister een 'sexk:liniek' zou kunnen noemen en een prostituée 'adviseuse 
voor sexuele therapie'. 

"We hebben Masters en Johnson en het werk van Kinsey bestudeerd en we 
doen bijna precies hetzelfde als een legale kliniek, maar dan niet in zo'n 
steriele atmosfeer. De ene partij heeft behoefte aan sex, de andere aan geld." 12 

In het korte bestek van dit artikel kan ik niet ingaan op de achtergronden 
van de hierboven geciteerde opmerkingen. Wel blijkt uit de analyse van het 
lokale beleid, dat het plaatselijke bestuur en de lokale wetgever meer dan 
voorheen op en neer pendelen tussen de hierboven geschetste uitersten. Een 
beginnend inzicht in die pendelbewegingen lijkt mij een eerste vereiste. 

c. Het bevorderen van ontucht en het strafrecht 
Op 20 mei 1911 sloot de rijkswetgever qua strafrecht definitief een tijdperk 

af. De reglementering van de prostitutie werd vervangen door een abolitionis
tisch standpunt. Wat betekende dit precies? 13 

10 Prof. dr. A. Oldendorff, "Lichamelijkheid, seksualiteit en cultuur", 1968, Paul 
Brand, Hilversum, pagina 84. 

11 W. M. van Andel, "Prostitutie en haar bestuurlijke en justitiële problemen". Alge
meen Politieblad 1974, nr. 7, pagina 2. 

12 Coyote (Call off your old tired ethics), zie o.a. interview van John Jakobson 
met Margo St. James in de Haagse Post 1975 (39), 27 september. 

13 Het niet meer huldigen van een abolitionistisch standpunt vereist een korte histo
rische toelichting. 

In de Middeleeuwen beschouwde men de prostitutie als een onvervreemdbaar bestand
deel van de maatschappij. Hoe en waarom? Tekenend voor de beantwoording van die 
vraag acht ik de uitspraken van Thomas van Aquino en van Augustinus. "Neem de 
hoeren uit de samenleving weg en gij zult alles in verwarring brengen door de zinnelijke 
begeerten", aldus Augustinus. Thomas van Aquino formuleerde: "Verwijder de hoeren 
uit de wereld en daardoor zult gij de wereld met ontucht vervullen". De prostitutie werd 
noodzakelijk geacht, maar tezelfdertijd geminacht. Deze verschilde van tijdperk tot tijd
perk. 

Ook in Nederland traden door de loop der eeuwen heen verschillen aan het daglicht. 
Tegen de eeuwwisseling (1400-1500) mochten in Amsterdam uitsluitend de dienaren 
van de schout bordelen exploiteren. (Veiligheid, controle etc.) In de loop van de zestiende 
eeuw ging men aanzienlijk strenger tegen de prostitutie optreden (oorzaak de verspreiding 
van syphilis.) In de zeventiende eeuw constateert men geleidelijk aan een uitbreiding van 
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Vóór 1911 - derhalve in het tijdperk van de reglementering - bevatte ons 
Wetboek van Strafrecht geen bepaling terzake het bevorderen van ontucht in 
relatie tot de prostitutie. Wèl bevatte ons Wetboek van Strafrecht een bepaling 
waarin de plichten van de bordeelhouder geregeld waren. Het desbetreffende 
artikel (artikel 452 Wetboek van Strafrecht) luidde als volgt: 

"De bordeelhouder, die in het huis waarin hij zijn bedrijf uitoefent, eene 
niet tot zijn gezin behorende vrouw opneemt, zonder haar vooraf, op voor 
haar verstaanbare wijze, in tegenwoordigheid van den burgemeester of van een 
door dezen aangewezen ambtenaar, op diens bureel te hebben bekend gemaakt 
met het bedrijf dat in dat huis wordt uitgeoefend, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden." 

Een strafbepaling die volstrekt de geest van de reglementering uitademde: 
het mag, mits. Uit de geciteerde strafbepaling blijkt dat de rijkswetgever het 
bordeel als zodanig erkende. 

Enerzijds kwam de 'gedogende' houding op lokaal niveau tot uiting in 
bijvoorbeeld de eis van het lokale bestuur dat de prostituées zich lieten 
registreren, 'gezondheidspasjes' konden tonen na periodieke keuringen, ander
zijds liet de rijkswetgever de lokale overheid ook vrij bij plaatselijke verordening 
een bordeel-verbod uit te vaardigen. Mede onder invloed van bijvoorbeeld de 
Nederlandsche Middernachtzending Vereeniging en het streven van abolitio
nisme als zodanig gingen verschillende gemeenten er toe over in hun algemene 

de proxeneten (pruikenmakers, kappers etc.). De Franse Revolutie introduceerde de 
keuring. 

In de Middeleeuwen kende men overigens ook wel bepaalde vormen van reglementering 
en concentratie van prostituées in bepaalde stadsdelen. Een klassiek voorbeeld was bij
voorbeeld Valencia, alwaar het stadsbestuur in een aantal huisjes de prostitutie concen
treerde, het geheel ommuurde en slechts toegankelijk maakte via een poortje. 

Na Napoleon legde men middels de reglementering meer de nadruk op het medische 
belang van de reglementering dan bijvoorbeeld op aspecten van de openbare orde. Ge
slachtsziekte op grote schaal was destijds voor legers een niet gering logistiek probleem. 
Voor het eerst valt het begrip reglementering. Het strafbaar stellen van het prostitueren 
werd zojuist reeds door mij verworpen. Nederland heeft in tegenstelling tot enkele andere 
landen nooit een prohibitionistisch stelsel gekend. Andere mogelijkheden van opstelling 
van de overheid t.O.v. de prostitutie zijn: het stelsel van de reglementering (toezicht op 
de prostitutie) en het abolutionisme (géén toezicht op de prostitutie). 

Bekend veronderstel ik de strijd van ]osephine Butler (1828-1906). In feite ging het 
de grote voorstandster van het abolutionisme om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. 
De reglementering als zodanig achtte zij in strijd met deze doelstelling. 

In 1875 werd opgericht de "Fédération Aboliste Internationale". Langzaam keerde het 
getij, de vrouw, de prostituée moest bevrijd worden uit haar extreem gemarginaliseerde 
positie. Opgemerkt dient te worden dat de toenemende twijfel aan de waarde van de 
periodieke keuringen van prostituées op geslachtsziekte daarbij zeker een grote rol heeft 
gespeeld. Een schets van de achtergronden van de overgang van de reglementering naar 
het abolutionisme, hoe boeiend zulks ook zou zijn, valt buiten het bestek van dit opstel. 
Voor een beknopt, goed overzicht, raadplege men: Drs. W. G. Mulder, "De wereld van 
de prostitutie", Sex Libris 1969. Stichting Uitgeverij NVSH, 's-Gravenhage. 

309 



Prostitutie - Strafrecht - Lokaal bestuur 

politieverordening een verbodsbepaling tot exploitatie van een bordeel op te 
nemen. 

Zoals ZOJUIst gememoreerd werd op 20 mei 1911 ten deze een tijdperk 
afgesloten. En artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht (zie hieronder) èn de 
Memorie van Toelichting vormden de bekroning op het streven van het 
abolitionisme. 

Het nieuw ingevoegde artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht luidde als 
volgt: 

"Hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door 
anderen met derden een beroep of een gewoonte maakt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste twee
duizend gulden." 

Nogmaals ter voorkoming van ieder misverstand: de prostitutie als zodanig 
werd niet strafbaar gesteld, uitsluitend het bevorderen van ontucht etc.; voorts 
werd strafbaar gesteld vrouwenhandel (art. 250ter) en souteneurschap (art. 
432, sub 3). 

De wetgever beoogde met deze samenhangende strafbepalingen de bevorde
ring van de prostitutie te minimaliseren. 

In artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht ging (gaat) het derhalve om 
bescherming van de vrouw. Teneinde inzicht te verkrijgen in de toepassing 
(toepassingsmogelijkheid) van genoemd artikel dienen twee vragen gesteld 
te worden. 

1. Heeft de jurisprudentie van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht uit
sluitend betrekking op 'strijd' tegen bordelen of werd genoemde straf
bepaling ruimer geïnterpreteerd? 

2. Heeft de toepassing aan de toenmalige verwachtingen (van de wetgever 
van 1911) voldaan? 

Ad 1. De eerste vraag dient bevestigend beantwoord te worden. De juris
prudentie vertoont duidelijke trekken van escalatie. Het verhuren van kamers 
(en het innen van huur), terwijl men weet dat vrouwen met derden aldaar 
ontucht plegen, leverde strafbare handelingen op conform de grondslag van 
artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht. Voorts oordeelde de Hoge Raad ook 
strafbaar het begunstigen of het in de hand werken van ontucht. Bijvoorbeeld 
een echtgenoot die gedoogde dat zijn echtgenote voor materieel gewin zich 
afzonderde met derden.14 

14 Zie Arrest Hoge Raad 11 nov. 1918, N.]. 1919, pagina 6 respectievelijk Arrest 
Hoge Raad 18 nov. 1940, N.]. 1941, nr. 169. Zie ook Arrest Hoge Raad 6 oktober 
1941, N.]. 1942, nr. 48. 
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Ad 2. Die vraag dient ontkennend beantwoord te worden. Het leveren 
van bewijsmateriaal was (is) een moeizame zaak. De verklaringen moeten 
immers afkomstig zijn of van de prostituées of van de prostituanten. De 
elementen 'opzettelijk teweegbrengen of bevorderen' en een 'beroep op ge
woonte' moeten bewezen worden. Door J. J. Haije werd dit terecht als een 
sisyfusarbeid gekwalificeerd.16 

Men dient zich voorts te realiseren dat artikel 250 bis Wetboek van Straf
recht geen mogelijkheid tot sluiting van een bordeel bevat. In de jaren 1920-
1930 ziet men geleidelijk aan een ontwikkeling op gang komen waarin door een 
combinatie van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht èn bepalingen uit 
plaatselijke politieverordeningen wel overgegaan kon worden tot sluiting van 
bordelen. Door deze toepassing trad wezenlijk accentverschil op. Het ging 
(gaat) in aanzienlijk mindere mate om bescherming van vrouwen, maar in 
steeds toenemende mate om materiële aspecten, ten nauwste samenhangende 
met de planologie, zoals bijvoorbeeld ongestoord woongenot, geen hinderlijke 
overlast etc. 

In de zestiger jaren toen zich extra moeilijkheden voordeden terzake de 
prostitutie te Amsterdam 16 zou aldus Haije de toepassing van artikel 250 bis 
Wetboek van Strafrecht haar hoogtepunt bereikt hebben. Haije voegt daar de 
m.i. merkwaardige informatie aan toe nl.: "Naar mij bericht werd, zouden tal 
van processen-verbaal opgemaakt terzake artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht 
de laatste tijd tot veroordeling hebben geleid, omdat de rechtbank de voor de 
strafbaarheid vereiste opzet bewezen acht, op grond van de aanwezigheid van 
een of meer prostituées in een bepaald pand ten tijde van het opmaken van 
het proces-verbaal en de verklaring van de verbalisant, dat uit de politie
administratie blijkt, dat voordien ook andere vrouwen in dat perceel dit beroep 
uitoefenden. Bij een dergelijke interpretatie kan het bewuste strafwetartikel 
inderdaad meer aan zijn doel beantwoorden dan voorheen."17 

15 Zie J. J. Haije. "De politiële controle op de prostitutie". Tijdschrift voor Strafrecht 
1961, LXX, pagina 313/320. 

16 De bepaling uit een APV die in combinatie met artikel 250 bis Wetboek van 
Strafrecht werd toegepast had meeestal de volgende strekking: "Het is verboden in 
enige inrichting, waarover men de beschikking heeft, hetzij bij herhaling, hetzij uit 
winstbejag, anderen de gelegenheid te geven om onderling ontuchtige handelingen te 
plegen." 

17 In de jaren zestig stond de Amsterdamse prostitutieproblematiek in het middel
punt van de publieke belangstelling. De Nederlandse pers verstrekte cijfers over geweld
dadig om het leven gekomen prostituées. Men raadplege bijvoorbeeld: Haags Dagblad 
13-2-'60, het Vrije Volk, 28-2-'63, het Parool 19-7-'63. Destijds was Amsterdam het 
uitgangsoord van de in West-Duitsland gestationeerde Amerikaanse troepen; naast de 
vele krantenberichten zwiepte de Italiaanse film "Ragazza in vetrina" (opgenomen op de 
walletjes te Amsterdam) ook de emoties op rond de prostitutie. Voor enkelen was dit 
wel aanleiding om weer te pleiten voor invoering van de reglementering. Zie bijvoorbeeld 
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Alhoewel cijfers en nadere motivering ontbreken, heb ik geen grond om aan 
de juistheid van deze opmerking te twijfelen. Wel teken ik hierbij aan dat 
openbaar ministerie en rechterlijke macht kennelijk niet aarzelden bijzonder 
escalerend te reageren op zich voordoende moeilijkheden in de Amsterdamse 
prostitutiewereld. 

De sisyfusarbeid bestond kennelijk niet meer. Dit echter terzijde. Na de 
zestiger jaren trad ongetwijfeld een periode van de-escalatie op. 

Dit alles laat onverlet dat de toepassing van artikel 250 bis Wetboek van 
Strafrecht zeker niet voldaan heeft aan de hoge verwachtingen die voorstanders 
van het abolitionisme destijds ten deze koesterden. 

Haije en Ruygers typeerden het niet (of hoogst onvoldoende) optreden van 
het openbaar ministerie, het lokale bestuur etc. als een symptoom van "een 
geconsolideerde verslapping die tot het vigerende stelsel is gaan behoren".18 

d. InternationMl kadet' 
Ter afsluiting van dit gedeelte komt het mij juist voor nog iets te zeggen 

over het internationale kader (verdragen) inzake de prostitutie. 
In mei 1949 werd door de Sociale Commissie van de Verenigde Naties 

aangenomen - en later aanvaard door de Algemene Vergadering - de 'conventie 
ter bestrijding van de handel in mensen en van de exploitatie van de prostitutie 
door derden'. 

De strekking van die conventie is dat het bevorderen van ontucht ook met 
instemming van de prostituée, strafbaar moet zijn. 

Op 7 november 1967 aanvaardden de Verenigde Naties een 'declaratie ter 
uitbanning van discriminatie tegen de vrouw'. De context van het verdrag is 
niet de prostitutie als zodanig, maar het optimaliseren van de emancipatie
gedachte. Strijdig met de emancipatie als zodanig is het door derden profiteren 
van de prostitutie. Het ontwerp verdrag voortvloeiende uit de declaratie bevat 
onder meer het volgende artikel: 

"Each State Party agrees to take all appropriate measures, including legis
lation, to combat all forms of traffic in women and exploitation of prostitution 
of women." (Zie artikel 7 ontwerp verdrag.) 

Naast genoemde conventie en declaratie acht ik het zinvol iets te zeggen 
over het Verdrag van Rome. Ter beoordeling van de essentie van dit verdrag 
dient iets gesteld te worden over de context van waaruit (en waardoor) dit 

Algemeen Handelsblad d.d. 21 november 1959 en dr. H. Kips in de Groene d.d. 10 en 
31 augustus 1963. 

18 Zie J. J. Haije. "De politiële controle op de prostitutie". Tijdschrift voor Straf
recht. 1961 LXX, pagina 313/320. Zie voorts de bespreking door prof. dr. H. Ruygers 
in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk d.d. 2 mei 1960 van het rapport handelende 
over het prostitutievraagstuk uitgebracht door een commissie ingesteld door het Nationaal 
Comité van Instellingen voor de Zedelijke Volksgezondheid. 
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verdrag beoordeeld dient te worden. Met name zijn daarbij van belang de 
artikelen 8, 9 en 10. 

Deze handelen over de rechten van het individu, te weten: vrijheid van 
gedachten, meningsuiting, godsdienst en eerbiediging van het privé leven. (Het 
laatste is van belang met het oog op het zich prostitueren.) Actualisering van 
die rechten kan impliceren dat rechten van anderen miskend worden. Derhalve 
is het gewenst, soms noodzakelijk, dat concretisering van die grondrechten 
binnen het kader van een democratische samenleving soms beperkt moet 
worden, hetzij ter bescherming van de openbare orde, hetzij ter bescherming 
van de rechten en vrijheden van derden. Binnen een democratische samenleving 
zijn derhalve grenzen te stellen aan individuele geldingsuitingen. Dit verdrags
rechtelijke kader is geen eenheidsrecept. Deze context zal steeds opnieuw 
geherwaardeerd moeten worden en binnen het perspectief van de concrete 
democratische samenlevingsvormen. Het is derhalve zeer wel mogelijk dat de 
effectuering van die grondrechten per lidstaat verschillend is. Evenzeer is het 
denkbaar dat binnen dezelfde democratische samenleving actualisering van die 
grondrechten variabel is. 

Een aspect dat mogelijkerwijs ook van betekenis is bij de doordenking van 
de lokale prostitutieproblematiek. 

Van belang is voorts aan te tekenen dat de attitude in het Verdrag van Rome 
grotere overeenkomst vertoont met de houding van de Nederlandse srafwet
gever in 1886 dan in 1911. Noch in 1886, noch in het Verdrag van Rome 
treft men ethische categorieën aan, in die zin dat in beide geen waardeoordelen 
worden uitgesproken over het doen en laten van individuen. 

Dit in tegenstelling tot de wetgever van 1911 die via het strafrecht waarde
oordelen uitsprak over het verderfelijke karakter van bepaalde handelingen en 
gevoelens, bijvoorbeeld erotische gevoelens naar aanleiding van het bekijken 
van pornografisch fotomateriaal. 

Vat ik de daarachterliggende gedachte kortheidshalve samen in een enkele 
opmerking dan meen ik dat het gaat om de zelfbepaling van de mens, mits 
daarbij geen aantoonbaar nadeel of schade ontstaat voor derden.19 

19 Ik dien te erkennen dat de zelfbepaling van de mens ook een essentialistische 
uitspraak is. Zoals reeds eerder gesteld laat ik dat aspect in deze verhandeling buiten 
beschouwing. Zulks wil evenwel niet zeggen dat ik dat aspect geheel kan negeren, omdat 
de toepassing van bepaalde artikelen uit de APV's m.i. strijdigheid kan opleveren 
met enkele punten uit het Verdrag van Rome. 
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Hoofdstuk 11 

a. Karakteristiek van lokale situaties 
Terzake de toepassing van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht repte ik 

reeds over het gegeven dat genoemd artikel vaak toegepast wordt in combinatie 
met artikelen uit de plaatselijke APV's. 

Het is weinig zinvol om een complete bloemlezing op te nemen van allerlei 
bepalingen uit de APV's terzake de prostitutie. Wel dient enig inzicht verschaft 
te worden in de strekking van enkele der meest voorkomende bepalingen. Het 
lijkt mij evenwel nuttig vooraf enkele algemene situaties te schetsen. 

1. In een renovatiegebied (een straat, of een wijk) vestigen zich prostituées. 
De buurt protesteert. Na overleg tussen het gemeentebestuur, politie en open
baar ministerie besluit deze laatste tot toepassing van de bepalingen uit de 
APV inzake het tippelverbod en de raamprostitutie. Niet uitgesloten is het 
dat de prostitutie in die straat c.q. wijk teruggedrongen wordt of geheel ver
dwijnt. De prostituées verspreiden zich over de gehele stad of verdwijnen 
naar elders. 

2. Een volstrekt andere benadering is de toepassing van de onder 1 
gememoreerde bepalingen uit de APV in die straten, maar tezelfdertijd elders 
in een stadsgedeelte die bepalingen nadrukkelijk niet van toepassing verklaren. 
De lokale overheid gedoogt en treedt in onderhandelingen met de prostituées, 
souteneurs (en soms ook) met de proxeneten. * De rol van de overheid is hier 
bepaald anders als bij het onder 1 geschetste. 

3. Weer een andere mogelijkheid is dat de lokale overheid aan de buurt
bewoners, alwaar zich prostituées vestigden, de gelegenheid geeft om naar 
elders te verhuizen. Het een en ander op basis van een doorstromingsverorde
ning. Deze gedogende houding kost het lokale bestuur geld. Overlast voor 
buurtbewoners wordt vermeden, zij zijn niet meer aanwezig, de overheid 
draagt mede zorg voor het gegeven dat de prostitutie in een dergelijke wijk 
wortel kan schieten. 

* Helaas komt in Van Dale dit woord niet voor. Wel het woord proxenetisme 
(koppelarij) . 

Enkele jaren geleden spraken enige criminologen, sociologen en juristen af dat zij dit 
begrip hardnekkig blijven gebruiken. Waarom? Om duidelijk tot uiting te laten komen 
dat rond de wereld van de prostitutie een satellietstelsel van belanghebbenden bestaat. 
Met name wordt gedoeld op taxichauffeurs. Mij is bekend dat een aantal taxichauffeurs 
in onze grote steden, dank zij hun rol van proxeneet aanzienlijke sommen bijverdienen. 
Zij hebben een duurzame zakenrelatie met enkele (dure) callgirls. Zij onderhouden als 
het ware een veerdienst tussen enkele hotels en de callgirls. 
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Kortom een scala van toepassingsmogelijkheden terzake de artikelen uit de 
APV's. Juist het al dan niet hanteren van een combinatie van de afzonderlijke 
APV-bepalingen karakteriseert de positie van de lokale overheid, nl. van 
streng uitdrijvende, via een gedogend tolereren, tot planoloog van mogelijk
heden waarbij het bevorderen van ontucht dicht benaderd kan worden. 

b. Enkele der belangrijkste APV bepalingen 
Van oudsher tippelt de prostituée. Door haar wijze van optreden, kleding 

etc. maakt zij kenbaar dat zij sex te verhandelen heeft. Die wijze van klandizie
werving zal blijven bestaan: "Tant qu'il y aura des hommes, à la recherche 
d'une compagne pour la satisfaction de leurs besoins sexuels, il y aura des 
femmes pour monnayer leurs charmes" .20 

Teneinde nu de eventuele hinderlijke neveneffecten van het tippelen als 
zodanig te kunnen ondervangen bevatten de meeste APV's de navolgende 
bepaling. 

"Het is aan personen, waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen 
dat zij zich aan prostitutie of andere ontucht overgeven, verboden: 

1. op of aan de weg a. heen en weer te lopen, b. zich op dezelfde plaats 
op te houden en c. post te vatten. 

2. op of aan de weg, of op een van de weg af waarneembare plaats 
iemand door handelingen, houding, gebaren, geluiden of op enigerlei 
wijze aan te lokken; 

3. zich binnenshuis van buitenaf zichtbaar achter een raam op te houden." 

Daarop aansluitend bevatten vele APV's de bepaling dat de prostituée zich 
slechts bij middel van openbaar vervoer mag verplaatsen op die en die wegen 
(en niet per privéauto ); dit ter voorkoming van berm- en liftprostitutie. Die 
verbodsbepaling (verblijfsontzegging), openbaar bekend gemaakt, heeft qua 
tijdsduur slechts een beperkte geldigheidsduur. 

Reeds memoreerde ik dat artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht geen 
mogelijkheid tot sluiting bevat van een tehuis alwaar prostitutie beoefend 
wordt. Voorts bleek (zo het openbaar ministerie wenst te vervolgen) dat de 
delictsomschrijving niet geringe eisen stelt aan de bewijsvoering. (Elementen: 
ontucht, opzet, beroep of gewoonte etc.). 

Teneinde nu niet afhankelijk te zijn van deze strafbepaling (n.b. geredigeerd 
met het oog op bescherming van vrouwen!), maar ook te kunnen beschikken 
over een bepaling contra overlast en zelfs zo mogelijk tot sluiting te kunnen 
overgaan, bevat menige APV de navolgende bepaling: 

20 "La Prostitution". Marcel Sacotte. Paris 1959. 
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,,1. In andere gevallen dan die, waarin het bepaalde in artikel 250 bis 
Wetboek van Strafrecht van toepassing is, is het verboden in of op 
enig perceel, waarover men de beschikking heeft, hetzij bij herhaling, 
hetzij uit winstbejag, aan anderen gelegenheid te geven onderling ontuch
tige handelingen te plegen. Onder perceel wordt mede verstaan een 
perceelgedeelte. 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de sluiting te bevelen van 
een perceel als in het vorige lid bedoeld. Deze sluiting wordt in het 
openbaar bekend gemaakt door het aanslaan van een afschrift van dat 
bevel aan het perceel." 

Dergelijke bepalingen worden dan nog gevolgd door een aantal bepalingen 
teneinde het hierboven gestelde te kunnen effectueren.21 Het behoeft geen 
nadere toelichting dat waar in de voorafgaande bepaling gerept wordt over 
perceel of perceelsgedeelte in vergelijkbare APV bepalingen ook gerept wordt 
over voer- of vaartuigen of gedeelten daarvan. 

Hierboven gaf ik de belangrijkste prostitutie werende bepalingen uit de 
APV's. Een aantal APV's bevat direct na de werende ook een aantal gedogende 
bepalingen. Men leest bij herhaling na de bepaling over de raamprostitutie de 
volgende bepaling in een APV. 

"Het bepaalde in het eerste lid geldt niet op plaatsen welke door burge
meester en wethouders bij openbare kennisgeving zijn aangebracht, indien de 
bij die aanwijzing in het belang van de openbare zedelijkheid gestelde voor
schriften in acht worden genomen." 

Dit zo zijnde moet het College van Burgemeester en Wethouders de ge
dogende houding concretiseren door over te gaan tot aanwijzing van een 
straat c.q. straatgedeelte alwaar het gestelde in de bepaling betreffende de 
raamprostitutie - onder bepaalde omstandigheden - getolereerd wordt. Als 
voorbeeld geef ik het besluit van het College van B&W te Utrecht d.d. 21 
december 1973. 

,,1. Het gedeelte van het Zandpad vanaf nummer 3 tot aan de Vechtdijk 
aan te wijzen als plaats, waar het verbod van artikel 61, lid 1 van de APV 
niet geldt, indien in het belang van de openbare zedelijkheid de volgende 
voorschriften door een in genoemd lid 1 bedoelde persoon in acht worden 
genomen: 

1. Hij/zij dient zodanig gekleed te zijn, dat aan redelijkerwijs te stellen 
eisen met betrekking tot de openbare zedelijkheid wordt voldaan. 

21 Daaronder bijvoorbeeld de bevestiging van en de tijdsduur dat een afschrift van 
een dergelijk bevel opgehangen moet zijn aan het 'gewraakte' pand; verbodsbepaling van 
betreding, uitzonderingen op deze laatste verbodsbepaling etc. 
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2. Het uitnodigen tot ontucht dient ook anderszins niet op aanstootgevende 
wijze te geschieden. 

3. De nader door de politie in het belang van de openbare zedelijkheid 
te geven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd." 

Tot slot van dit onderdeel nog enkele opmerkingen terzake de planologie 
en overige verordeningen. 

Verwacht mag worden dat na de totstandkoming van de Wet op de Stads
vernieuwing de Raad de bevoegdheid krijgt een leefmilieuverordening in het 
leven te roepen.22 

De Gemeente Rotterdam beschikt over een verordening op het weren van 
overlast in woonstraten.211 De zogenaamde 'verloederingsverordening' . Buurt
vreemde vermaakinrichtingen worden gebonden aan een vergunningenstelsel, 
waarmede de lokale overheid regulerend kan optreden. In de praktijk zalJkan 
die verordening met name gebruikt worden contra sex clubs. Artikel 250 bis 
Wetboek van Strafrecht vormt uiteraard een beletsel om de exploitatie van 
bordelen aan een vergunningenstelsel te binden. 

Met name van de toekomstige Wet op de Stadsvernieuwing veronderstel ik 
dat zulks uit kan groeien tot een bruikbaar beleidsinstrument. Wel dien ik 
daarbij op te merken dat iedere 'negatieve' ordening geen antwoord geeft op 
de vraag: 'wat te doen met de prostitutie'? 

Enkele voorbeelden 
c. Streng uitdrijvend: Alkmaar 
De wijze waarop in Alkmaar de prostitutie uit een woonbuurt verdreven 

werd is samengevat in het rapport 'Dit is geen bordeel', verslag van een actie 
tegen raamprostitutie in een woonbuurt.24 

Het waarom van het in aanhef genoemde rapport werd als volgt gemotiveerd: 
"Het boek, dat nu voor u ligt, is het relaas van een actie, die een wijkcomité 

in samenwerking met gemeentebestuur en politie heeft gevoerd tegen het 
verschijnsel prostitutie in een woonbuurt. Een actie met als heel duidelijk 
uitgangspunt: in een woonbuurt hoort geen prostitutie." En even verder: 

,,1. De actieve strijd tegen prostitutie en met name de raamprostitutie, werd 
nog niet eerder in het voordeel van wijkbewoners beslist. 

22 Zie onder meer "Naar een Wet op de Stadsvernieuwing", Kamerstuk 12790, nr. 1, 
2 en 3. 

2ll Vastgesteld en aangenomen tijdens de Raadsvergadering van negentien december 
1974. 

24 "Dit is geen bordeel". Verslag van een actie tegen raamprostitutie in een woon
buurt, Alkmaar 24 juni 1975, samensteller J. Mutters, opbouwwerker oude woonwijken 
bij de stichting Welzijn Alkmaar. Het rapport bevat krantenknipsels en brochures die 
destijds door het wijkcomité Spoorbuurt huis aan huis verspreid werden. Het eerste 
krantenbericht is gedateerd 25 oktober 1973, 't laatste is gedateerd 1 november 1975. 
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2. Het laat zien op welke wijze bewoners van een wijk in samenwerking 
met de overheid de prostitutie kunnen bestrijden." 

Met de publikatie beoogde het buurtcomité derhalve een voorbeeldwerking. 

o' 
!f 
rr 
tf 

Achtergronden en ontstaan van de problematiek in 'Spoorbuurt' w 
Gesloten prostitutie komt voor in enkele panden aan de Geestersingel en a~ 

de Nieuwlandersingel. Sedert geruime tijd was/is er voorts sprake van prostitutie Vi 

te Alkmaar op 'de Achterdam' . In een beperkt aantal bordelen was de prostitutie 
aldaar min of meer geconcentreerd. Onenigheid tussen enkele souteneurs was h 
aanleiding tot het feit dat Zwarte Pierre (de uit Den Haag afkomstige souteneur nl 
Martinetti) opstapte en neerstreek in 'Spoorbuurt' . 

'Spoorbuurt' 
'Spoorbuurt' , een oude woonwijk in de directe omgeving van het station te 

Alkmaar, was oorspronkelijk een woonwijk die in niet geringe mate bevolkt 
werd door NS employés. Tekenend voor de buurtsituatie is onder meer het 
hoge percentage eigen woningbezit. Slechts 15 % is gemeente eigendom, 17 % 
van beleggers en 68 % is eigendom van de bewoners. 

De Raad van Alkmaar besloot in 1971 de directe omgeving van het station 
ingrijpend te saneren. De beleids- c.q. bouwvoornemens wezen uit dat 'Spoor
buurt' moest verdwijnen en dat ter plekke (centraal gelegen!) kantoorpanden 
en parkeergarages gebouwd zouden worden. Het buurtcomité 'Spoorbuurt' ver
zette zich heftig tegen een dergelijke planologische benadering. Het Alkmaarse 
bestuur zag af van de beleidsvoornemens, 'Spoorbuurt' werd tot rehabilitatie
gebied verklaard. 

Prostitutie en 'Sp.oorbullrt' 
Reeds vanaf het begin dat Martinetti zijn 'bedrijfsvoering' in 'Spoorbuurt' 

begon opponeerde de bevolking tegen de raamprostitutie. De buurt verzette zich 
tegen de souteneurs onder leiding van J. Heemskerk die ook op succesvolle 
wijze de acties tegen de sloop geleid had. 

Toen de souteneurs advertenties plaatsten voor hun prostitutiebedrijf op 
adressen waar gèèn prostitutie bedreven werd was de maat vol. In die tijd 
exploiteerde Martinetti een vijftal bordelen in 'Spoorbuurt' , alwaar een twintig
tal (soms is er sprake van een dertigtal) prostituées hun beroep uitoefenden. 
De 'gewraakte' advertenties werden door de buurtbewoners 'het lont in het 
kruitvat' genoemd. Het kwam voor dat potentiële prostituanten op basis van 
onjuiste gegevens vervat in de advertenties aanbelden bij normale woonhuizen. 
Uit de verschillende persberichten n.a.v. die onjuiste advertenties en de daarop 
volgende voorvallen kreeg ik de indruk dat de souteneurs d.m.v. deze intimidatie 
poogden de bewoners te bewegen tot verkoop van hun onroerend goed. 

De reactie van het wijkcomité was adequaat. De bewoners bevestigden een 
raambiljet met als opschrift 'Dit is geen bordeel' (Wijkcomité Spoorbuurt) op 
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hun ramen respectievelijk deuren. Ondanks de voortdurende hinder van lawaai
overlast, vooral 's nachts van auto's, liet geen der buurtbewoners zich ver
leiden tot andere repressailles. De reeds genoemde buurtcomitéleider poogde 
met de zijnen - en slaagde daarin op voortreffelijke wijze - de prostituanten 
te weerhouden een bezoek te brengen aan 'Spoorbuurt' . Het toegepaste middel 
was zeer eenvoudig. De buurtbewoners postten, gaven allerlei informatie door 
aan een centraal punt, autonummers werden genoteerd, foto's werden genomen 
van de wandelende potentiële bezoekers etc. 

In een verklaring in de pers deden de fysiotherapeuten van de lokale zieken
huizen een beroep op de dagbladexploitanten geen advertenties meer op te 
nemen waarin massage in relatie gebracht werd tot prostitutie. 

De vaste kamercommissie voor Justitie werd geïnformeerd door het kamerlid 
A. Kosto (PvdA). Minister van Agt beschouwde het gebeurde te Alkmaar als 
een lokale aangelegenheid. Soms ontstonden er bijna gewelddadige confrontaties 
tussen de souteneurs en de vertegenwoordigers van het wijkcomité.25 

Met name de acties van het buurtcomité bleken uitermate effectief te zijn. 
Een deel van het prostitutiebedrijf - en wel de prostituant - werd op deze 
wijze als het ware aan de anonimiteit onttrokken. 

Door de acties van het buurtcomité liepen de inkomsten van de souteneurs 
aanzienlijk terug. Zij opperden daarop het voorstel een klein gedeelte van 
'Spoorbuurt' om te bouwen tot een miniatuur "Reeperbahn". "Als er dan nog 
een flinke muur tussen het smalle rose deel en het brede deel komt, dan heeft 
de buurt geen last meer", aldus een der souteneurs. 

Naast het optreden van het buurtcomité dient vermeld te worden dat de 
gemeentepolitie geüniformeerd patrouilleerde. 

Het dagelijks bestuur van Alkmaar liet zich ook niet onbetuigd. Door een 
strikte toepassing van de woonruimtewet, bouwverordeningen en voorschriften 
werd geen enkele clandestiene verbouwing meer gedoogd; een tot bordeel 
verbouwd pand werd op last van de gemeente in de oorspronkelijke staat 
teruggebracht. 

Het buurtcomité, kennelijk beschikkende over gegevens dat de souteneurs 
voornemens waren buitenlandse gastarbeiders en masse (georganiseerd) als 
prostituanten te laten optreden, waarschuwde in vlugschriften, - in vier talen, 
te weten Turks, Spaans, Marokkaans en Joegoslavisch werden 10.000 exem
plaren verspreid - 'Spoorbuurt' niet in de rol van prostituant te bezoeken. 

Het lokale bestuur rondde haar pakket aan tegenmaatregelen als volgt af. 
Het College van B&W gaf opdracht aan het grondbedrijf een actieve grond-

25 Op 10 juni 1975 eiste de Officier van Justitie zes maanden gevangenisstraf, 
waarvan twee voorwaardelijk, tegen de souteneur Pierre Martinetti, wegens bedreigingen 
tegen het leven van de actieleider van het buurtcomité J. Heemskerk. 
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politiek te voeren. Gesteund door de provinciale en landelijke overheid kocht 
de gemeente panden in 'Spoorbuurt' van hen die hun onroerend bezit wensten 
af te stoten. Hieraan dient nog toegevoegd te worden dat een bestemmingsplan 
binnen de context van de rehabilitatievoornemens in voorbereiding was. Dit 
alles wettigt de conclusie dat het dagelijks bestuur van Alkmaar een sluitend 
geheel van tegenmaatregelen nam.26 

De doeltreffendheid van de bestuurlijke en niet bestuurlijke maatregelen 
moge blijken uit het feit dat zomer 1974 het aantal prostituées in 'Spoorbuurt' 
teruggelopen was van achttien tot twee. 

Uit de hierboven summier geschetste tegenacties ontbreekt nog één segment: 
het beleid van het Openbaar Ministerie. 

In augustus 1974 verklaarde mr. J. den Oever ten overstaan van Elsevier's 
Magazine dat bestrijding van de prostitutie als zodanig Don Quichotterie is, 
echter niet het optreden tegen de uitwassen, waaronder bijvoorbeeld de open
lijke raamprostitutie in woonbuurten. 

De beleidslijn van het Openbaar Ministerie was dat bij bewezen overlast het 
eerste proces verbaal tegen een prostituée afgedaan werd met een boete van 
f 75,-. Bij recidive werd de boete f 250,- en een voorwaardelijke hechtenis. 
Bij een derde confrontatie met Justitie zou de hechtenis ten uitvoer worden 
gelegd. ,;Zover is het niet gekomen; de angst zat er toen al stevig in en 
bovendien viel er voor de meisjes door het optreden van de buurtbewoners 
steeds minder te verdienen." 

Op deze wijze weerde Alkmaar, althans in een wijk, de prostitutie. Geen 
gedogen, maar uitdrijven. Het neveneffect was dat de prostitutie zich naar 
elders verplaatste.27 In dit geval in niet geringe mate buiten Alkmaar. 

26 Het pand waar Pierre Martinetti zijn eerste bordeel in Spoorbuurt opende werd 
door de toenmalige burgemeester drs. R. J. de Wit op 1 november 1975 geopend als 
kantoorruimte voor het projectbureau rehabilitatie Spoorbuurt. 

Op 12 juli 1974 verzond het Wijkorgaan Katendrecht twee telegrammen naar Alkmaar. 
De actieleider van het wijkcomité Spoorbuurt ontving het volgende telegram: "Van harte 
proficiat met Uw overwinning. Zagen gaarne Uw overheidsapparaat in Rotterdam, stop. 
Stellen ruiling voor. zodat Katendrecht beter kans maakt op leefbaarheid". 

Het College van B&W van Alkmaar ontving het volgende telegram: 
"Wij spreken onze waardering uit voor Uw wettelijk verantwoorde en moreel juiste 

houding inzake de Spoorbuurtaffaire. College van B&W in Rotterdam is binnenkort aftre
dend. Vriendelijk verzoek U gezamenlijk candidaat te stellen voor dit College. P.S. Breng 
Uw Officier van Justitie mede". Alhoewel toegevoegd dient te worden dat de Alkmaarse 
situatie volstrekt onvergelijkbaar is met de Rotterdamse situatie: ik meende deze tekst 
niet aan de historie te moeten onthouden. 

27 Bij persberichten terzake de prostitutie treft mij altijd het emotionele woordgebruik. 
Zonder de hinderlijke lawaai overlast van de prostitutie in een woonwijk te bagatelliseren, 
meen ik toch te moeten aantekenen dat het woordgebruik iets zegt van onze emotionele 
houding ten opzichte van het verschijnsel prostitutie. Aan de persverslagen terzake de 
Alkmaarse ontwikkeling ontleen ik het volgende: "wijkverpestend kwaad", "vergiftiging 
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d. Gedogend tolereren 
1. passief: Amsterdam 
In de vijftiger en zestiger jaren meende men te Amsterdam meer dan voor

heen geconfronteerd te worden met een wervender prostitutie. De vraag deed 
zich voor of het Wetboek van Strafrecht aanvullende bepaling behoefde. 

Het Nationaal Comité van Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid 
installeerde een commissie onder voorzitterschap van prof. mr. J. M. van 
Bemmelen. 

In 1960 rapporteerde de commissie aan het bestuur van genoemd Nationaal 
Comité. De commissie was van oordeel dat het gewenst was een nieuw artikel 
in ons Wetboek van Strafrecht op te nemen. De voorgestelde redactie luidde: 

"Hij, die in het openbaar of op een van de openbare weg zichtbare plaats 
op aanstotelijke of voor het publiek hinderlijke wijze opwekt of aanmoedigt 
tot het plegen van ontucht, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden." 

Een korte bondige redactie. Geen enkele poging tot het strafbaar stellen van 
het zich prostitueren, maar een voortborduren op bestaande ontwikkelingen, 
te weten strafbedreiging tegen bepaalde vormen van klantenwerving. 

Aan de door de commissie voorgestelde redactie lagen de volgende ver
wachtingen ten grondslag. Door de minder openlijke werving zou, aldus de 

van de woonbuurt" , "maffia-achtige activiteit". Het wijkcomité schreef in een brochure 
onder meer: "Het is een vuig stelletje kapitalisten, dat over de ruggen van de arbeiders 
zich probeert te verrijken. Je kunt het vergelijken met een vuilnisbelt, die men midden 
in een woonwijk heeft geplaatst". Herhaalde malen trof ik omschrijvingen aan dat het 
gemoedelijke, ingetogen karakter van de buurt aangetast werd door het "kankergezwel 
der prostitutie" dat als "een zwam welig tiert". 

Het wijkcomité haalde emotioneel fel uit in haar brochures. Uit een huis aan huis 
verspreide folder, gedateerd 8 april 1974, ontleen ik de volgende passage: "Parasieten 
passen hier niet in! Deze parasieten zijn er diversen, namelijk van souteneurs tot aan 
hen die hen financieren en die op die manier over uw rug vette winsten willen maken." 

Opvallend is dat met name de bewoordingen over de relatie prostitutie en geld ver
dienen vaak in een emotionele context gebezigd worden. Zelfs de commissie Stoffels 
ontkwam daaraan niet. "Ook een tolerante houding van de overheid zal begrensd dienen 
te zijn, wil zij later blijken desondanks geen stilzwijgende goedkeuring aan de prostitutie 
te hechten. Het zonder enige terughouding in de openbaarheid treden van dit verschijnsel 
is ook daarom zo verwerpelijk omdat er mee wordt gedemonstreerd, dat het mogelijk is 
zich door anti-sociaal levensgedrag zeer ruime middelen te verzekeren. Dit is een voort
durende belediging van allen die zich door hard werken een bescheiden inkomen ver
schaffen, iets wat een geordende maatschappij niet werkeloos kan aanzien, zonder de 
grondslagen der samenleving zelf in gevaar te brengen." Een uitspraak die zeker uitdaagt 
tot analysering. Ik weersta hier de verleiding. 

Overigens valt ook op dat in reacties op de overlast van de prostitutie niet zelden 
met name gereageerd wordt tegen de souteneurs en dat terzelfdertijd verzachtend ge
reageerd wordt op de prostitutie-in-stilte. Een treffend voorbeeld daarvan trof ik aan 
tijdens de acties van het wijkcomité 'Spoorbuurt' te Alkmaar toen de actieleider zich 
uitsprak over de prostitutie-in-stilte. Daarbij werd met name gedoeld op de nieuwbouw
wijken. "Dan onderscheiden ze zich niet van de nette huismoeders, die de halve huur 
op hun rug verdienen, omdat die huur nu eenmaal te hoog is." 
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commissie, zich mogelijk een daling voordoen in de categorie incidentele prosti
tuanten. Voorts veronderstelde de commissie dat het beroep van prostituée 
minder aantrekkelijk zou worden. Daarnevens veronderstelde de commissie 
dat door de opname van een dergelijke strafbepaling in ons Wetboek van Straf
recht "de hinder en overlast die men in bepaalde stadsdelen van de prostitutie 
ondervindt - bij de opvoeding van kinderen en bij de uitoefening van ambacht 
en nering - op zijn minst wordt beperkt". 

Tot opname van het door de commissie Van Bemmelen voorgestelde artikel 
in het Wetboek van Strafrecht is het nooit gekomen. 

In 1967 nam de gemeente Amsterdam een artikel van gelijke strekking op 
in haar APV. Die bepaling heeft echter nooit aan de verwachtingen voldaan. 
Het was niet eenvoudig om het aanstotelijke of hinderlijke karakter van be
paalde handelingen aan te tonen. 

Het College van B&W besloot daarom de Raad een voorstel te doen toe
komen waarin de door Van Bemmelen voorgestane algemene redactie vervangen 
werd door een minutieus opsommende redactie.28 

Met name het in lid 1 en lid 2 bepaalde (zie voetnoot nr. 28) bleek in de 
praktijk een handzaam beleidsinstrument te bieden. Op basis van dit artikel 
uit de APV kon de politie relativerend en de-escalerend optreden, nl. het weren 
van hinderlijke prostitutie in die en die straten op die en die tijden. Het orde
ningsaspect (en daar ging het 't beleid om) trad weer sterk op de voorgrond. 
Dat streven blijkt zelfs uit de volgorde in de redactie. De cliëntenwerving 
staat op de tweede plaats, primair is de locatie en het tijdstip. 

Ook in Amsterdam blijft de mogelijkheid tot sluiting van bordelen (zie 
artikel 224 APV) een potentiële dreiging contra de exploitanten. (Dure in
vesteringen. ) De samenwerking tussen het lokale bestuur en het openbaar 

28 De bepaling, artikel 223 van de Algemene Politieverordening luidt als volgt: 
1. Het is aan personen van wie redelijkerwijze kan worden aangenomen, dat zij zich 

aan prostitutie overgeven, verboden, op of aan de door B&W bij openbare kennis
geving aangewezen openbare wegen en plaatsen, gedurende de tijden, in die kennis
geving aangegeven, post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen. 

2. Het is aan de in het eerste lid bedoelde personen verboden: 
a. op of aan de openbare weg iemand door handelingen, houding, woorden, ge
luiden, gebaren, kleding of op andere wijze aan te lokken; 
b. zich binnenshuis bevindende (hieronder begrepen in de huisdeur), op de onder a. 
bedoelde wijze hen, die zich op de openbare weg bevinden, aan te lokken; 
c. op plaatsen voor openbaar verkeer bestemd, in voor publiek toegankelijke 
lokaliteiten (winkels daaronder begrepen) en vervoersmiddelen hen, die zich op 
deze plaatsen, in deze lokaliteiten of in deze vervoermiddelen bevinden, op de 
onder a. bedoelde wijze aan te lokken. 

3. Het is verboden, door middel van advertenties, aankondigingen, afbeeldingen, ver
spreiding van enig geschrift, in welke termen ook vervat, of op andere wijze tot het 
plegen van ontucht op te wekken of op gelegenheden tot het plegen van ontucht 
de aandacht te vestigen". 

322 



ProstiUltie - Strafrecht - Lokaal bestuur 

ministerie is erop gericht de prostitutie binnen de wallen te gedogen, mits de 
exploitanten zich houden aan een aantal elementaire spelregels. (Geen minder
jarige prostituées, geen uitbreiding van de bedrijfsruimten etc.) 

Ook in Amsterdam kreeg bij recente begrotingsbehandeling de prostitutie 
de nodige aandacht. 

Aan het slot van mijn artikel ga ik nog in op enkele opmerkingen van de 
Haagse politiefunctionaris Van Andel 29, die attendeerde op de sociaal en maat
schappelijk onbeschermde positie van de prostituée (sociale verzekeringen, 
ziekenfondspremie, A.O.W. etc.). Van Andel brak een lans voor de prostituées 
en meent dat de overheid van een 'gedogende' opstelling moet overgaan tot een 
'goedkeurende' opstelling. 

Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 1976 vroeg het VVD 
raadslid Goekoop ook aandacht voor het prostitutieprobleem, echter vanuit 
een volstrekt andere optiek. Weliswaar betoogde betrokkene dat het wenselijk 
ware de prostitutie uit de 'semi-criminele' sfeer te halen, hetwelk z.i. onder 
meer mogelijk zou zijn door niet meer het begrippenpaar prostitutie/zeden
politie te hanteren, maar prostitutie/arbeidsinspectie; daarnaast accentueerde 
genoemd raadslid met name de oneerlijke concurrentie. "De aanwezigheid 
van 3500 prostituées (plus minus 1 % van de Amsterdamse beroepsbevolking) 
heimelijk aangeprezen in allerlei folders voor het vreemdelingenverkeer blijft 
zich afspelen in de semi-criminele sfeer, waarbij de besloten clubs het horeca
bedrijf oneerlijke concurrentie aandoen (bijvoorbeeld door het niet betalen 
van vermakelijkheidsbelastingen)." (NRe, 29 november 1975.) 

Sociale bewogenheid versus de oneerlijke concurrentie! 
Aan het slot van mijn betoog kom ik nog op dit aspect terug. 

In Zweden bestudeert de overheid beleidsvoornemens om inkomstenbe
lasting te heffen op basis van het erkende beroep prostituée. Naar verluidt 
zouden de prostituées daar niet onwelwillend tegenover staan, "provided they 
get tax-funded social benefits, too". (Herald Tribune, 30 okt. 1976.) 

2. actief: Utrecht 
De stad Utrecht kent van oudsher een concentratie van de prostitutie in de 

directe omgeving van het 'Zandpad'. Deze dateert van voor 1940. 
In de zeventiger jaren beraadde zich een ambtelijke werkgroep over de 

situatie nabij het 'Zandpad'. Aanvankelijk overwoog men - mede onder in
vloed van de toenmalige Duitse gegevens - de prostitutie eventueel in een 
Eroscentrum elders in de stad te centraliseren. De gedachte werd spoedig 
verworpen. 

29 W. M. van Andel, "Prostitutie en haar bestuurlijke en justitiële problemen". Alge
meen Politieblad 1974, nr. 7, p. 162/163. 
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De bezinning op de prostitutieproblematiek nabij het 'Zandpad' resulteerde 
in een aantal verbeteringen in de sfeer van de openbare nutsbedrijven. De 
uitvoering daarvan liet aanvankelijk enige jaren op zich wachten. Binnen 
het ambtelijk apparaat ontstond tweespalt. Enerzijds werd gesteld dat het 
onjuist was voorzieningen te treffen t.a.v. clandestien afgemeerde woon
schepen, anderzijds werden elementaire voorzieningen zoals aansluiting op 
de nutsbedrijven in het belang geacht van de volksgezondheid. Uiteindelijk 
won de laatste opvatting veld. 

De gemeente Utrecht heeft beleidsvoornemens om het 'Zandpad' middels 
een forse groenstrook verder van de buitenwereld af te schermen. Verkeers
technisch levert het 'Zandpad' geen problemen op. Het is een gesloten circuit. 
Uitbreiding van het aantal boten (thans 40 met een gemiddelde van 3 
prostituées per boot) wordt geenszins overwogen. Dit temeer, omdat de uit
breiding dan plaats zou moeten vinden langs het Israëlitische kerkhof. Het 
dagelijks bestuur wijst dit af, enerzijds uit piëteitsoverwegingen, anderzijds 
zou die uitbreiding ook een aanzienlijke vergroting van het verkeerscircuit 
betekenen. 

Dagelijks bestuur en politie achten deze concentratie juist; de controle 
door de politie is eenvoudig, de prostituées zijn bekend, zij worden periodiek 
gekeurd door de GGD. Men waakt er voor dat minderjarige prostituées zich 
op de woonboten vestigen. 

Dit alles neemt niet weg dat enige jaren geleden prostitutieoverIast voor
kwam in de 'Vogelenbuurt' . 

Het wijkcomité 'Votulast' wierp zich op als behartiger van de wijkbelangen. 
Zowel de raamprostitutie alsmede het tippelen namen hinderlijke vormen 
aan. Als reactie daarop gingen de buurtbewoners zich agressief opstellen versus 
de tippelaarsters. Herfst 1973 greep het lokale bestuur in. Raamprostitutie 
en tippelen werd verboden. De raamprostitutie is verdwenen, het tippelen 
als zodanig niet. Bij herhaaldelijk optreden tegen de tippelaarsters door de 
politie ziet men dat de prostituées hun routes verleggen en uitbreiden. Voorts 
wordt bij herhaling geconstateerd dat st~enger optreden te Arnhem het 
tippelen van uit Arnhem afkomstige prostituées doet toenemen. 

Het actief optreden door de buurtbewoners werd voor een niet onaan
zienlijk deel veroorzaakt door de aanwezigheid van Surinaamse souteneurs. 
Van verschillende zijde deelde men mij mede dat de tolerantiedrempel t.o.V. 
die souteneurs geringer is dan t.O.V. andere souteneurs. 

De politie te Utrecht voorkomt vestiging van prostituées elders in de stad 
onder meer door hantering van de ontmoedigingspolitiek. Bij vestiging elders 
gaat de politie direct over tot veelvuldig controleren, posten etc.30 

30 Bij het tegengaan van het zich vestigen van prostituées in wijken waar deze voor-
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De Amsterdamse en de Utrechtse situatie worden gekarakteriseerd door 
een werende en gedogende houding. In beide gevallen wordt (werd) aange
sloten op een historisch gegroeide situatie. 

3. actief:' s-Gravenhage, Eindhoven 
Ook Den Haag kent in haar APV het gebruikelijke prostitutieartikel op 

grond waarvan overlast geweerd kan worden.31 

Op 23 december 1975 besloot de Raad van Den Haag n.a.v. een daartoe 
strekkend voorstel van het College van B&W de volgende aanvulling op 
artikel 86.C. van de APV vast te stellen: 

"Het in het eerste lid, onder C gestelde verbod geldt niet voor de bewoners 
of gebruikers van huizen, welke zijn gelegen aan straten of straatgedeelten, 
welke door Burgemeester en Wethouders bij de openbare kennisgeving zijn 
aangewezen." 

Derhalve ook in Den Haag een situatie waarbij het mogelijk wordt de 
prostitutie in bepaalde straten te concentreren. Aanwijzing ten behoeve van 
de prostitutie heeft de navolgende neveneffecten (en zulks blijkt ook uit de 
Haagse situatie) : 

- aanwijzing betekent vooraf overleg met de particuliere huiseigenaren, 
met de prostituées en de souteneurs; 

- de niet bij de prostitutie betrokken personen van aangewezen straten 
moeten in staat gesteld worden te verhuizen. 

De Raad van Den Haag nam tezelfdertijd derhalve een besluit "Financiële 
vergoeding voor verhuizing als gevolg van de toepassing van art. 86, lid 2, 
APV".32 

Per gezin, of per zelfstandig wonende alleenstaande, wordt 3500 gulden 
uitgekeerd, indien men wil verhuizen uit de voor de prostitutie aangewezen 
straten. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit thans betrekking op een honderd
tal gezinnen, weshalve het maximale financiële neveneffect van de prostitutie
concentratie in Den Haag 350.000 gulden bedraagt. 

Oorzaak van deze beleidsbeslissingen was de toegenomen (ver) spreiding 

heen niet voorkwamen mag de rol van wijkcomité's niet onderschat worden. De praktijk 
in de stad Utrecht wijst uit dat de wijkcomité's direct handelen vergen van het lokale 
bestuur zodra men prostituées in een wijk signaleert. Ook het voornemen tot vestiging 
lokt direct reacties uit. Men raadplege bijvoorbeeld het verslag van de Gemeenteraad 
van Rotterdam d.d. 20 februari 1975, alwaar de PvdA woordvoerder, zie pagina 104, 
rechterkolom een overzicht verstrekt van acties van buurtcomité's tegen de beleidsvoor· 
nemens van het bestuur om de prostitutie in enkele kernen te lokaliseren. 

31 Artikel 86.c luidt als volgt: "Het is aan personen, van wie redelijkerwijs kan 
worden aangenomen, dat zij zich aan prostitutie overgeven, verboden: c. zich binnenshuis 
bevindende door handelingen, houding, kleding of op enige andere wijze de aandacht te 
trekken van iemand, die zich op of aan de weg bevindt." 

32 Zie verzameling 1976, vervolg nr. 11-12. Nr. 12. core.nr. 102226, afd. W.H.A. 
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van de raamprostitutie naar aanleiding van gedeeltelijke sanering van de 
binnenstad. Ook in Den Haag ging dit gepaard met een 'uitstralingseffect'. De 
door de sanering getroffen prostituées vestigden zich doorgaans in de directe 
omgeving van de saneringsgebieden. Het Collegebeleid is er op gericht de 
prostitutie in een zestal straten te concentreren.33 

Reacties Raad op het door B&W voorgestelde. 
De VVD woordvoerder sprak van een mijlpaal. Door de voorgestelde redactie 

erkent de lokale wetgever de prostitutie. Nu het College deze stap aan de Raad 
voorstelde, meende de VVD woordvoerder nogmaals aan het College te 
moeten vragen een zorgvuldig onderzoek te doen instellen naar de voor- en 
nadelen van een eroscentrum. Dit onderzoek loopt thans. De voorzitter van 
de Raad reageerde op voorhand als volgt op het verzoek van VVD-zijde: "Ik 
kan nu nl. niet overzien of het tolereren van de raamprostitutie in bepaalde 
straten juridisch hetzelfde is als het bijvoorbeeld door middel van de wet 
Ruimtelijke Ordening aanwijzen van bepaalde gebieden daarvoor." 

De CDA-fractie stemde in met het voorstel onder de nadrukkelijke toe
voeging dat het hier handelt om concentratie (ter voorkoming van overlast 
voor derden) en niet om uitbreiding van de prostitutie. 

Een min of meer analoge situatie tekent zich in Eindhoven af. Het College 
van B&W is voornemens de sluitingsbevoegdheid met betrekking tot bordelen 
toe te spitsen in dier voege dat overwogen wordt de redactie van artikel 49 
van de Rotterdamse Politieverordening over te nemen. Genoemd Rotterdams 
artikel is immers bij arrest van de Hoge Raad d.d. 10 oktober 1975 verbindend 
verklaard. Daarmede beschikt het lokale bestuur over een middel om onaan
vaardbare aantasting van rust en leefbaarheid in bepaalde woonwijken tegen 
te gaan. 

Informatiebulletin nr. 87-76, 8ste jaargang, nr. 811 bevat het standpunt 
van B&W van Eindhoven terzake het prostitutievraagstuk. 

Ook dit College verwerpt de gedachte van een Eroscentrum. Los van de 
juridische problematiek (artikel 250bis Wetb.v.Sr.) is genoemd College van 
oordeel dat na vestiging van een dergelijk centrum direct elders zich toch de 
prostitutie zal manifesteren. Het College is de mening toegedaan dat "de 
prostitutie slechts binnen beperkte grenzen gedoogd kan worden", met andere 
woorden gedogen op een beperkt aantal plaatsen onder gelijktijdige wering van 
de prostitutie elders. Ook de APV van Eindhoven bevat artikelen die een derge
lijk beleid mogelijk maken. (Analogie met de situatie in Utrecht en Den Haag.) 

Aldus doende gedoogt het College prostitutie in Woensel-West en op de 
Kanaaldijk-Zuid, zij het met toepassing van het tippelverbod in het eerstge-

33 De concentratie zal plaats vinden/vindt plaats in de Poeldijksestraat, de Geleen· 
straat tussen de Weteringkade en Scheldestraat nr. 12, de Hunsestraat, de Katerstraat en 
de Doubletstraat. Het gaat om een totaal van 200 à 250 raamprostituées. 
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noemde stadsgedeelte. Daarentegen wordt de prostitutie in de omgeving van 
de Hemelrijken-Houtstraat zonder meer bestreden. 

Het College van B&W is voornemens de bewoners, zo zij zulks wensen, uit 
het "gewraakte" stadsgedeelte te laten doorstromen met een tegemoetkoming 
in de verhuiskosten. 

Het beperkt gedogen van de prostitutie in een welafgebakend stadsgedeelte 
doet het College onder meer stellen: 

"Burgemeester en Wethouders denken in dit verband aan een zorgvuldige 
afscherming, onder andere door het treffen van verkeersmaatregelen en een 
aangepaste stedebouwkundige inrichting van het betrokken gebied." 

e. De lokale ,overheid als (mogelijk) actieve (in)directe proxeneet: Rotter
dam 

De situatie in Rotterdam onderscheidt zich van de toestand in de overige 
genoemde steden. 

Zomer 1973 was de APV Rotterdam onderwerp van discussie in de Raad. 
In dat jaar accepteerde de Raad een motie van mr. J. Mentink c.s. waarin deze 
B&W uitnodigden een praeadvies uit te brengen om op korte termijn in Rotter
dam te geraken tot de stichting van een Eroscentrum.34 

In maart 1974 bracht het College het gevraagde praeadvies uit.3ó 

In genoemd praeadvies werd met name geaccentueerd dat het College van 
B&Wen de Raad niet om artikel 250bis Wetboek van Strafrecht heen konden. 
Uit het praeadvies blijkt voorts dat los van de juridische bezwaren het toen
malige College van B&W afwijzend stond tegenover de vestiging van Eros
centra in de Maasstad. 

Door het College van B&W werd met name ingegaan op de veronderstelde 
negatieve neveneffecten van de vestiging van dergelijke instituten. (Crimino
gene werking, algehele centralisatie van de prostitutie is onbereikbaar, afkeer 
tot het "gekazerneerde bedrijf" van een eroscentrum, weshalve de prostitutie 
zich toch weer over de stad zou verspreiden etc.). Uit die opsomming blijkt 
dat het toenmalige College van B&W de aan de motie-Mentink ten grondslag 
liggende veronderstelling zoals het terugdringen van de criminele bijverschijn
selen en van de overlast in bepaalde stadswijken niet onderschreef. Daarnaast 
tekende het College van B&W in haar praeadvies nog aan dat er wel 
stemmen op gingen om juist te geraken tot integratie van de prostitutie in de 
maatschappij. De prostitutie behoort daartoe nadrukkelijk verspreid 'kleinbe
drijf' te blijven.36 

34 Men raadplege A.Z. nr. 16131 verzameling 1973, volgnr. 250 en verzameling 1973, 
volgnr. 266. 

3ó Zie A.Z. nr. 16810 a. Praeadvies op motie Mentink e.a. inzake Eroscentrum. 
36 Deze conclusie zou men kunnen trekken uit: "De levensvatbaarheid van De Graaf

schap. Een opvangcentrum voor prostituées die in sociale nood verkeren. Een onderzoek 
naar de hulpverlening aan prostituées. J. H. van Gunsteren-Bolt. Doctorale scriptie socio
logie. Afdeling sociologie van de hulpverlening, Vrije Universiteit, Amsterdam 1971. 
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Welnu, gelet op de diametraal tegenover elkaar staande opvattingen en het 
vrijwel volslagen ontbreken van enig inzicht in de talloze neveneffecten van de 
eventuele totstandkoming van een Eroscentrum adviseerde het College van 
B&W te Rotterdam de Raad haar te machtigen alle stappen te ondernemen, 
opdat een multidisciplinaire werkgroep tot stand zou komen, teneinde de 
gesignaleerde problematiek gedetailleerd te bestuderen.37 

Gegevens over de door B&W voorgestane multidisciplinaire werkgroep heb 
ik niet aangetroffen. Wel een voortgangsrapport d.d. 17 oktober 1974.38 

In februari 1975 stonden de toegenomen spanningen in Katendrecht in het 
middelpunt der belangstelling. 

G. Schilders c.s. dienden een motie in waarin niet gevraagd werd beleids
voornemens tot de vestiging van een of meer Eroscentra te overwegen, maar 
waarin de overlast werd benadrukt voor de bevolking van Katendrecht vanwege 
de prostitutie. Zij drongen bij het College van B&W aan op een stringente 
toepassing van alle daartoe strekkende verordeningen en wetten. De motie 
bevatte echter ook de navolgende passage: 

"Nodigen het College uit op korte termijn met voorstellen te komen tot 
concentratie van enkele prostitutiekernen in de stad, nabij doch niet in woon
wijken." 39 

Daarop aanvullend diende het genoemde Raadslid nog een motie in ter 
regulering van de prostitutie. Betrokkene bepleitte herstel van het oude artikel 
49 APV, onder toevoeging van: 

"het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover gehandeld wordt 
met een vergunning c.q. ontheffing van burgemeester en wethouders".4O 

Op 20 februari vond de behandeling plaats in de Raad van de nota 
"Prostitutieproblemen". Voor een lokaal beleid waardeer ik dit stuk als een 
belangrijke nota. 

In feite gaat het in de nota om twee sporen. Enerzijds de bestrijding van de 
overlast in Katendrecht, anderzijds overwegingen om te komen tot de stichting 
van een Eroscentrum. 

Hieronder vat ik de belangrijkste punten uit de nota kort samen: 

37 Waarom dit onderzoek nooit tot stand is gekomen is mij onbekend. 
38 Voortgangsrapport d.d. 17 oktober 1974. Sluiting van een vijftal bordelen, controle 

op de naleving van de bepalingen van de bioscoopwet, drank- en horecawet, sexclubs 
en sexbioscopen en onderzoek naar de brandveiligheid van een aantal bioscopen. 

39 Zie verzameling 1975, volgnr. 54. Motie van de hr. G. Schilder c.s. met betrekking 
tot de overlast door prostitutie voor de bevolking van Katendrecht. Deze motie was mede 
ondertekend door H. de Vos-Krul, H. J. Simons, J. M. Linthorst. Deze motie werd in de 
vergadering van 20 februari 1975 aangenomen. 

40 Zie verzameling 1975. Volgnr. 55. Motie van G. Schilder en anderen met be
trekking tot de eventuele herziening van artikel 49 APV. 
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In deel 1 van de nota memoreerde het College nogmaals de belangrijkste 
genomen maatregelen die gericht waren op de bestrijding van de prostitutie
overlast. 

In deel 2 werd ingegaan op de bestaande wetgeving en mogelijkheden tot 
bestrijding van de prostitutieoverlast. 

Het College van de Maasstad sprak onder meer haar teleurstelling uit over 
het beleid van minister Van Agt, omdat de bewindsman, ondanks vragen van 
de kamerleden Kombrink, Roethof en Kosto, toch vasthield aan zijn opvatting 
dat hij eerst het advies van de Commissie Zedelijkheidswetgeving wilde af
wachten. 

"Bijzonder teleurstellend" en blokkerend voor "een eigentijdse oplossing", 
aldus het College van B&W. 

Kennelijk beoogde het College alle overlast perikelen - met name in 
Katendrecht - op te lossen door centralisatie via een Eroscentrum. Even 
verder betoogde het College van B&W echter: "Bij de huidige wetgeving is 
het onzeker of de gemeentelijke overheid medewerking kan verlenen aan het 
oprichten van een Eroscentrum, bijvoorbeeld door gronduitgifte, verlenen 
van bouwvergunningen etc. zonder met artikel 250bis Wetboek van Strafrecht 
in strijd te komen. De gegadigden voor het vestigen van een Eroscentrum 
vragen echter meestal meer, zoals het stellen van financiële garanties". 

Afgezien van de moeilijkheden met betrekking tot artikel 250bis Wetboek 
van Strafrecht meende het College van de Maasstad de volgende maatregelen 
te moeten overwegen. 

1. Maatregelen die een verspreiding van de prostitutie over de gemeente 
langs min of meer geleidelijke weg tot gevolg hebben. 

2. Concentratie van de prostitutie in enkele straten en het elders tegengaan 
van de prostitutie. 

3. Vestiging van één of meer geïsoleerde Eroscentra. 
4. Stichting door de gemeente van zgn. sociale bordelen, in de vorm van 

stichtingen waarin naast de Gemeente b.v. ook de Gemeentelijke Ge
neeskundige en Gezondheidsdienst, de Raad voor het Maatschappelijk 
Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming zouden 
kunnen participeren. 

5. Het creëren van Eroscentra als onderdeel van een breed opgezet ver
maakcentrum in Rotterdam waarbij 'normale' vermakelijkheden van allerlei 
aard worden gecombineerd met een of twee Eroscentra en een rustige 
althans niet hinderlijke werving van prostitutieklanten, e.e.a. in samen
hang met beperkende politiële bepalingen die gemakkelijk uitwassen 
kunnen tegengaan. 

Het College van B&W liet de hierboven geopperde mogelijkheden vergezeld 
gaan van het volgende commentaar. 
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ad 1. Verspreiding voert tot nieuwe concentraties en nieuwe moeilijkheden 
elders. 

ad 2. "Concentratie daar waar vanwege bv. sanering de woonfunctie van één 
of meer stadsgedeelten geheel vervalt, is in beginsel aanvaardbaar. Eventueel 
zal men nog overgebleven bewoners op redelijke wijze moeten helpen - ook 
financieel - bij vestiging elders". Ik teken hierbij aan dat tijdens de monde
linge beraadslagingen op 20 februari 1975 wethouder Van der Have onder 
meer opmerkte (dat na regulerend optreden, dus concentratie op één of meer 
plekken) "op die plek (zullen) dan ook bars, sauna's en sexbioscopen en 
wat men verder op dit terrein kan noemen worden gevestigd. Men kan aldaar 
zijn handel, waaraan gewoon behoefte bestaat, bedrijven".41 

ad 3. In het praeadvies wordt op een relativerende wijze op de voor- en 
nadelen geattendeerd van de ervaring van eroscentra in Duitsland. Voor de 
uiteindelijke beoordeling lijkt mij de volgende toelichting van de zijde van 
het College van B&W van groot belang: 

"Bij het van overheidswege bevorderen van de realisatie van een Eros
centrum, waarbij particulieren zouden moeten worden gestimuleerd geld te 
investeren, moet de overheid er voor waken, dat zij haar vrijheid van handelen 
niet uit handen geeft, respectievelijk onnodig aansprakelijk wordt gesteld." 

Het College van B&W meende de navolgende voorwaarde aan de vestiging 
en de exploitatie van een eroscentrum te moeten stellen. "De vestiging van 
een Eroscentrum biedt o.i. alleen dan een goede oplossing voor het prostitutie
probleem, indien het beheer daarvan in handen komt van een betrouwbare 
figuur, die bereid en in staat is om onder strikte overheidscontrole op wette
lijke basis en een bedrijfsmatige verantwoorde wijze bij te dragen tot een 
doelmatige concentratie van het prostitutiebedrijf." 

ad 4. Bij het alternatief geboden door de NVSH, afdeling Rotterdam, vol
stond het College met de opmerking dat de landelijke organisatie (NVSH) 
ten deze nog geen enkel standpunt had ingenomen en verwees voorts naar 
Formosa, alwaar de staat sociale bordelen exploiteert. 

ad 5. Het College van B&W vroeg instemming met haar beleidsvoornemens 
om de prostitutie in enkele kernen te concentreren onder het gelijktijdig weren 
van de prostitutie elders. 

"Hierbij zal worden onderzocht of het mogelijk is om de prostitutie te 
concentreren in een of meer Eroscentra, of in sociale bordelen". En even verder: 

"Indien het mogelijk en gewenst is over te gaan tot oprichting van Eros
centra, dan zullen deze naar ons oordeel onderdeel moeten uitmaken van een 
vermaakcentrum waarin ook café's, bars, eethuisjes, nachtclubs, bioscopen, 
kleine winkeltjes etc. zijn gevestigd". (Bijvoorbeeld omgeving Weena, Charloise 
Hoofd etc.) Voorts oordeelde het College in haar voorlopige standpunt het 
niet uitgesloten dat automatisch binnen het minst bevolkte deel van Katendrecht 
een op een Eroscentrum gelijkende toestand ontstaat. Indien zulk een situatie 

41 Pagina 121, rechterkolom, handelingen Gemeenteraad Rotterdam d.d. 20-2-'75. 
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zou ontstaan dan verkoos het College verhuizing van de bevolking boven 
verplaatsing van de prostitutie. Qua planologische benadering, aldus het 
College, "zou de gemeente in ruime mate extra middelen moeten uittrekken 
voor verkeersvoorzieningen, openbaar groen, recreatiemogelijkheden en derge
lijke teneinde de aantrekkelijkheid, het aanzien en het prestige van een aan een 
dergelijke prostitutiekem grenzende woonwijk te bevorderen. Vooralsnog 
zouden wij ons echter willen richten op het buiten de woonwijken, dus natuur
lijk ook buiten de wijk Katendrecht, concentreren van de prostitutie in een 
of meer als onderdeel van breed opgezette vermaakcentra in te stellen Eroscentra, 
die voldoende centraal zijn gelegen om zowel voor de exploitanten als de 
bezoekers aantrekkelijk te zijn." Het voorstel van de afdeling NVSH Rotterdam 
was door het College voor de voorbereiding van haar voorlopige standpunt 
nog onvoldoende bestudeerd. Niet uitgesloten werd evenwel dat het "een be
langrijke bijdrage" kan vormen en dat in dat geval bijvoorbeeld in de directe 
omgeving van het Centraal Station een sociaal bordeel gevestigd zou kunnen 
worden. 

Uit het voorafgaande bleek reeds dat het advies van het College enkele 
bijlagen bevatte. Allereerst in hoofdlijnen het advies van de NVSH Rotterdam, 
omdat ik van oordeel ben dat de inhoud daarvan mede van invloed is geweest 
op de hierboven geciteerde stellingname van het College. 

De afdeling van de NVSH Rotterdam, aldus haar schrijven aan de burge
meester van Rotterdam 42, staat de stichting voor van sociale bordelen. In 
haar schrijven aan de voorzitter van de Rotterdamse Raad formuleerde de 
afdeling de doelstelling van de sociale bordelen als volgt: 

"Doel is dus een organisatie die de vrijblijvende ontmoeting van klant 
en prostituée mogelijk maakt, de economische aspecten daarvan beheerst zodat 
wildgroei voorkomen wordt die de sociale aspecten met name ten aanzien van 
de prostituée recht doet, en medisch een goede begeleiding waarborgt." 

Genoemde afdeling opteerde voor de stichtingsvorm, teneinde het hierboven 
geformuleerde te realiseren, waarbij de taken van stichting als volgt samengevat 
werden: 

De vrouwen (nota bene: in genoemd schrijven werd uitsluitend gerept over 
prostitutie bedreven door vrouwen) zijn in dienst van de stichting. Dit heeft 
mede tengevolge dat het tarief wordt vastgesteld door de stichting, zij int en 
beheert de gelden, gaat met de vrouwen een arbeidsrechtelijke overeenkomst 
aan, de sociale wetgeving is derhalve op de prostituées van toepassing, voorts 
draagt de stichting zorg voor een eigen ordedienst (uitschakeling van de 
souteneur) en ziet er op toe dat de vrouwen twee- à driemaal per week 
medisch gekeurd worden. 

Daarnaast werd nog gerept over een aantal overige taken van het stichtings-

4'2 Schrijven d.d. 9 januari 1975. 
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bestuur zoals de vorming en (om)scholing van de vrouwen met het oog op de 
beroepsmobiliteit. Bovendien opteerde genoemde afdeling voor een monopolie
positie van de stichting. 

Bestaande bordelen zouden zich op voorwaarden van de stichting bij de 
stichting kunnen aansluiten (samenstellers lichten daarbij niet toe in hoeverre 
zulks strijdig is met hun centralisatiegedachte), raam- en straatprostitutie van 
niet bij de stichting betrokkenen elders zou verboden moeten worden. 

Qua ruimtelijke ordening bevat de aanbeveling nog de volgende suggestie. 
"Het lijkt verstandig panden van de stichting op te nemen in vermaakcentra 
waarin ook bijvoorbeeld een sex bioscoop of een gemengde sauna kunnen 
worden gehuisvest naast nachtclubs en dergelijke." 

De recruteringsmarkt van de prostituées ziet de afdeling van de NVSH 
Rotterdam geheel vrij. Ook werden er geen beperkende bepalingen qua leeftijd 
geformuleerd, uitsluitend "medische indicaties kunnen tot afwijzing leiden". 
Tot slot stelde de genoemde afdeling nog: "Overigens kan het prostitutie
probleem slechts definitief worden opgelost door een mentaliteitsverandering". 

Een tweede belangrijke bijlage is een schrijven van prof. dr. L. Burema, 
directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst.43 

Burema's betoog is met name gebaseerd op een welzijnsbevorderende context. 
Betrokkene acht de aanwezigheid van prostitutie in een woonwijk strijdig met 
een goed woonmilieu. Ondanks gemakkelijker "acceptatie dan enige tientallen 
jaren geleden", aldus Burema, levert de concentratie van prostitutie in een 
woonwijk talloze problemen op "en niet in het minst om psychohygiënische 
redenen" voor de buurtbewoners in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. 

Genoemde directeur geneesheer ontraadt als beleidslijn de periodieke medische 
keuring van prostituées; "toepassing geeft een onverantwoorde schijnzekerheid". 
Hij herhaalt deze uitspraak nogmaals in het onderdeel van zijn praeadvies 
terzake de instelling van eroflats van overheidswege of onder toezicht van de 
overheid. Burema is van oordeel dat door de stichting van één of meer Eros
centra de prostitutie .als totaliteit niet geconcentreerd kan worden. 

"Het organiseren van een zg. 'Erosflat' zou naar mijn mening slechts een 
nieuwe markt creëren, zonder het beoogde doel van concentratie c.q. controle 
te bereiken. " Voorts attendeerde hij op het gegeven dat bij realisering van een 
dergelijk project ook die vorm van dienstverlening voor homofielen ter sprake 
komt. "Op alle complicaties dienaangaande dient te worden geanticipeerd." 

In tegenstelling tot het praeadvies van de Rotterdamse NVSH afdeling wijst 
hij de vestiging van erosflats af. 

Burema trok de lijn vanuit zijn welzijnsbevorderende context - een goed 
leefmilieu - als volgt door. 

Ter beoordeling van het lokale bestuur is of de prostitutie uit een wijk ver-

43 Schrijven d.d. 1 december 1972. 
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wijderd dient te worden, of dat het vertrek van de bewoners bevorderd dient 
te worden. 

Burema opteerde voor een strategische aanpak die met name gericht is tegen 
de toenemende machtsposities van de exploitanten en de souteneurs. Hij con
cludeerde onder meer "toegestane prostitutie in bepaalde delen van een stad 
met ingebouwde maatregelen ter voorkoming van machtsexploitatie door 
exploitanten" . 

Teneinde het gestelde te effectueren acht hij het noodzakelijk dat de panden 
waarin de prostitutie bedreven wordt eigendom van de gemeente zijn, opdat 
het lokale bestuur een selectief toewijzings- (c.q. verhuur) beleid kan voeren. 
Een deel van de revenuen vloeit in de voorstellen van Burema terug ten dienste 
van de prostitutiewijk voor algemene voorzieningen. 

"Binnen en aan de rand van de prostitutiebuurt dienen andere vermaakcentra 
en gezondheidscentra aanwezig te zijn. Bovendien zal de gemeente deze wijk 
van extra middelen moeten voorzien om het aanzien en prestige van de wijk 
te bevorderen", aldus Burema aan het slot van zijn praeadvies. 

Hoe stelde de Raad zich op ten aanzien van het voorlopige standpunt van het 
College van B&W? 44 

Door de CDA woordvoerder werd ieder gemeentebeleid, hetzij uitgaande 
van het verlenen van faciliteiten aan de prostitutie, hetzij door het verstrekken 
van financiële garanties absoluut van de hand gewezen. Het CDA was hooguit 
bereid de prostitutie te gedogen in het minst bevolkte gedeelte van Katendrecht. 

De PPR verkoos alternatief twee en verbond de m.i. relevante vraag aan 
het sub 2 geopperde, nl. dat het College alsdan ook een aantal beleidsbe
slissingen moet nemen, omdat het onder twee geschetste immers niet autonoom 
tot stand komt. 

De PvdA woordvoerder sprak zich uit voor centralisatie binnen Eroscentra 
en drong in een motie aan op inzicht op korte termijn terzake de mogelijk
heid van het stichten van sociale bordelen. 

De SGP fractie verwierp het voorlopige standpunt van het College en drong 
daarentegen in een motie aan op strenge politiecontrole. 

De CPN stemde in met het voorlopige standpunt van het College. 
De woordvoerder van de VVD fractie sprak de bereidheid uit in positieve 

zin mede te denken over de onder 3 en 5 geboden oplossingen, - respectievelijk 
geïsoleerde eroscentra (3) en eroscentra als onderdeel van een breed opgezet 
vermaakcentrum (5) - "Wij hebben de indruk dat de huidige maatschappij in 
die richting gaat denken en dus zullen wij daar onze oplossingen moeten 
zoeken." 

Ter afronding van het Rotterdamse beeld het volgende. 
Juni 1975 poogde het dagelijkse bestuur van de Maasstad enige beleids-

44 Zie verslag van de Gemeenteraad van Rotterdam d.d. 20 februari 1975, middag
zitting, vanaf pagina 97 en verder. 
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voornemens ten aanzien van de prostitutieconcentratie nader te concretiseren. 
Beoogd werd tot een concentratie te geraken nabij het "Witte Huis", gelegen 
aan de "Wijnhaven". Na concentratie zou noch deconcentratie, noch ge
bundelde deconcentratie elders geduld worden. Het College van B&W ver
onderstelde optimistisch dat één jaar na concentratie Katendrecht verlost zou 
zijn van de prostitutieoverlast. 

Direct na het bekend worden van deze beleidsvoornemens tekenden critici v 
fel verzet aan.4Ii Een oud-minister-president hekelde dit initiatief van de lokale b 
overheid en uitte eveneens in scherpe bewoordingen kritiek ten adresse van d 
de bewindsman van Justitie.46 S 

Het beleidsvoornemen lokte ook een kort geding uit aangespannen door de n 
Engelse onroerend goed maatschappij "Clearbrook Property Holdings Ltd" v 
(eigenaresse van het "Witte Huis"). De advocaat van genoemde maatschappij d 
betoogde dat door de beleidsvoornemens der Gemeente Rotterdam de maat- v 
schappij tonnen schade leed, omdat restauratieplannen (mede door de on- '1\ 
zekere toekomst) uitgesteld moesten worden. De President van de Rotterdamse t, 
Rechtbank deelde dit standpunt niet. Van schade zou pas eventueel sprake d 
kunnen zijn, indien de Gemeente Rotterdam uitvoering gaf aan een daartoe 
strekkend Raadsbesluit. 

Niet onvermeld mag blijven dat de minister van Justitie inmiddels de vragen 
van de Tweede Kamerleden Van Dam, Schakel, en De Kwaadsteniet beant- ij 
woord had, handelende over de pers- en t.v.-berichten terzake Katendrecht.47 

Van Dam stelde op 2 juli 1975 de volgende aanvullende vragen: 
- Kent de Minister de plannen van burgemeester en wethouders van 

Rotterdam, de prostitutie te verplaatsen naar de "Wijnhaven" en 
- Is op enigerlei wijze medewerking van de Minister voor uitvoering van 

de plannen nodig en, zo ja, is medewerking door hem toegezegd? 
De minister repte in zijn antwoord over "voorlopige plannen van het 

Rotterdamse Gemeentebestuur" en dat de gedachtenwisseling "van beide kanten 
een oriënterend karakter" droeg. 

De minister vatte daarna als volgt samen dat (dit met het oog op het verzoek 
v.an het College van B&W het resultaat van het overleg aan derden kenbaar 
te mogen maken): 

4IIi Zie bijvoorbeeld Algemeen Dagblad, d.d. 30 juni 1975, "Boze brief over plan 
Eros·Centrum" . 

46 Zie NRC-Handelsblad d.d. 27 juni 1975. "Eros Centrum". Dr. W. Drees Sr., 
Den Haag. 

Soms ontbrak de humor ook niet getuige het gedicht in vijf coupletten "Op naar de Eros
flat", gecomponeerd door een gemeentelijke voorlichtingsambtenaar en onder het motto 
Rotterdam Promotie gepubliceerd in "Wij kwij s". 

47 Vragen ingezonden op 18 februari 1975, over de bestrijding van prostitutie en 
daarmee gepaard gaande criminaliteit te Rotterdam. Antwoord van de ministers Van Agt 
(Justitie) en De Gaay Fortman (Binnenlandse Zaken), ontvangen 28 juli 1975. Zie ook 
Aanhangsel Handelingen, Tweede Kamer, zitting 1974-1975, nr. 1213. 7 
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- "ik niet bij voorbaat afwijzend stond tegenover de plannen; 
- deze plannen nader dienen te worden uitgewerkt; 
- over de uitgewerkte plannen overleg zal worden gepleegd met het openbaar 

ministerie, dat de primaire verantwoordelijkheid draagt voor de hand
having van de strafwet, en met de Minister van Binnenlandse Zaken". 

De bewindsman erkende voorts dat bij een eventuele realisering van de 
voorlopige plannen sprake is van een zekere medewerking van het gemeente
bestuur. Beantwoording van de vraag, of en inhoeverre zulks strijdig is "met 
de taak van de overheid ter handhaving van artikel 250 bis Wetboek van 
Strafrecht" oordeelde de bewindsman voorbarig, omdat de voorlopige plannen 
nog nadere uitwerking behoeven. Bij de eventuele realisering van de beleids
voornemens speelde nog een andere variabele een rol: de voornemens nl. van 
de Nederlandse Spoorwegen om nabij het Wijnhavenkwartier een nieuwe spoor
wegtunnelverbinding tot stand te brengen. De bewindsman van Verkeer en 
Waterstaat verklaarde einde 1975 dat die lange termijnplanning van de NS 
ternauwernood de beleidsvoornemens van het College van B&W behoefde te 
doorkruisen. 

Een wijkcomité in oprichting protesteerde tegen de mogelijke concentratie. 

In maart 1976 48 diende het College de "Verordening op de sexinrichtingen" 
in. Deze verordening werd door de Raad aangenomen in april 1976. 

Het handelt in feite om twee verschillende zaken. 
a. De verordening op de sexinrichtingen regelt per vergunning de vestiging 

van de sexinrichtingen, waaronder te verstaan sexbioscoop (elke voor het 
publiek toegankelijke plaats waar voorstellingen van erotisch-pornografi
sche aard worden gegeven), sexclub (idem met het accent op vertoningen) 
en sexautomatenhal (dezelfde redactie als bij sexbioscopen, maar met het 
accent op automaten). 
De context van deze verordening is niet het weren van overlast (aan
tasting van de woonkwaliteit), maar de nadelige beïnvloeding van leef
en woonsituatie. Met andere woorden de context is zeer ruim. Het College 
beschikt ten deze over een zeer abstract beleidsbeginsel, dat onder de 
meest uiteenlopende omstandigheden geconcretiseerd kan worden. In 
lid 2 van artikel 4 van de verordening op de sexinrichtingen werd het 
aldus geformuleerd: "Burgemeester en wethouders geven een vergunning 
slechts af, indien naar hun oordeel moet worden aangenomen, dat de 
aanwezigheid van de inrichting de leef- en woonsituatie in de naaste 
omgeving niet op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt". 

b. Nadrukkelijk formuleerde het College: 
"Onder sexinrichting kunnen vooralsnog niet de bordelen in eigenlijke 

48 Zie W. nr. 34/307 P. Verordening op de sexinrichtingen, verzameling 1976, volgnr. 
71, litt. a. code 5. 
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zin begrepen worden. Artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht is daarvoor 
helaas nog steeds een obstakel". 
Het College deelde voorts mede dat overwogen werd een vergelijkbaar 
beleid te gaan voeren zoals in Utrecht en Den Haag. 
Met betrekking tot de prostitutie merkte het dagelijks bestuur nog op: 
"Uitgangspunt bij de voorbereiding van deze plannen (realisering van een 
prostitutiecentrum) is de toezegging van de minister van Justitie in 
genoemd gesprek van juni 1975 dat hij zich open wil stellen voor 
overplaatsing van de prostitutie naar een buiten de woonomgeving ge
legen stadsgedeelte. Gegeven de in de praktijk binnen zekere grenzen toch 
al getolereerde prostitutie, leveren deze activiteiten daar minder overlast 
op, zodat volgens de minister per saldo tegenover schending van artikel 
250 bis Wetboek van Strafrecht een stuk maatschappelijke winst kan 
worden gesteld." 

Het College stelde wederom dat nog dit j aar voorstellen ingediend zouden 
worden om te geraken tot een prostitutiecentrum nabij het Wijnhavenkwartier. 

In een motie drong de meerderheid van de Raad weer aan bij de Minister 
van Justitie en de Tweede Kamer der Staten Generaal om artikel 250 bis 
Wetboek van Strafrecht te schrappen. 

Zomer 1976 bleek dat de NS reeds op korte termijn de beschikking moest 
hebben over het terrein nabij de "Wijnhaven" . Ik heb de indruk dat de 
opstelling van de NS in één pennestreek de voornemens tot concentratie, 
althans nabij de "Wijnhaven" naar het terrein van de onmogelijkheden 
verwees.49 

Dat wil niet zeggen dat daarmede de centralisatievoornemens van de zijde 
van het College van B&W van de baan zijn. 

De verantwoordelijke wethouder ten deze betoogde onlangs dat het College 
doorging met het zoeken naar een geschikte plaats. (Zulks werd geopperd 
door wethouder Van den Have, wijkaangelegenheden, tijdens een gedachten
wisseling aan de Erasmusuniversiteit op 12 oktober 1976. Tijdens die bijeen
komst werd ook wel de suggestie geopperd het Eroscentrum te vestigen op een 
uit de vaart genomen passagiersschip). 

Opvallend was dat naast de beoogde centralisatie vastgehouden werd aan de 
combinatie eroscentrum-vermaakcentrum. Bekendmaking van mogelijke vesti
gingsplaatsen zou de onderhandelingspositie van de gemeente Rotterdam t.o.v. 
investeerders verzwakken. 

De gemeente Rotterdam werd voorts recentelijk beschuldigd van het ge
legenheid geven tot ontucht, omdat aldus Areka,50 in enige tientallen panden, 

49 Zie o.a. me, d.d. 18-8·'76. 
50 Areka is de naam van een actiegroep in Katendrecht 'Actie redt Katendrecht', die 

zich keert tegen de hinderlijke overlast van de prostitutie aldaar. 
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die in eigendom toebehoren aan de gemeente (Rentegevende Eigendommen) 
prostitutie bedreven wordt. 

Op de valreep van 1976 bracht het College van B&W nog een nota uit over 
het prostitutievraagstuk, getiteld "Beleid m.b.t. het Prostitutieprobleem" . (Zie 
verzameling 1976, Wijkorg. nr. 34/307 bj. volgnr. 455). 

Het karakter van deze beleidsvoornemens onderscheidt zich in niet geringe 
mate van de voorafgaande. Zulks moge blijken uit het hierondervolgende. 

De voorkeur bestaat om niet meer te spreken over een Eroscentrum, maar 
over een prostitutiecentrum. 

"De inzichten over een te vestigen centrum waren inmiddels zo veranderd 
dat niet meer gesproken werd van een Eroscentrum. De term Eroscentrum is 
uit West-Duitsland overgewaaid en doet denken aan bijvoorbeeld de Erosflats 
in Düsseldorf. Ons staat zoals u bekend de concentratie van de prostitutie 
in een of meer breed opgezette vermaakcentra voor ogen. Om dit onderscheid 
tot uitdrukking te brengen spreken wij tegenwoordig bij voorkeur van prosti
tutiecentrum. " 

Alleen maar verwisseling van begrippen, onder vasthouding van het idee 
van een vermaakcentrum ? 

Ik meen van niet. In vergelijking tot voorafgaande nota's is de houding van 
het Rotterdamse College van B & W in de meest recente nota iets terughouden
der geworden. Niet meer, hetzij direct, hetzij indirect participeren bij de 
ontwikkeling van Eroscentra (en/of sociale bordelen), maar hooguit die 
bestuurlijke en planologische maatregelen treffen, opdat concentratie van de 
prostitutie in een min of meer geïsoleerd gebied mogelijk gemaakt wordt. 

Die gewijzigde opstelling vloeit wellicht mede voort uit het overleg met het 
ministerie van Justitie. (Voor een beknopt verslag raadplege men paragraaf 2 
van genoemde nota.) Aldaar verzette men zich tegen de participatiegedachte, 
voorts ook tegen de verhuur van panden door de gemeente, maar aldus het 
verslag, "verkoop door de gemeente van panden met uitgifte van de grond in 
erfpacht komt hem (de minister van Justitie) wel aanvaardbaar voor". Ik 
veronderstel dat de minister van Justitie die gedachte plaatst binnen de context 
van de "maatschappelijke winst". Iedere vorm van concentratie (mits elders 
geen uitbreiding van de prostitutie plaats vindt en de verschillende bepalingen 
stringent worden toegepast) zou men dan voor de maatschappij als zodanig 
.,maatschappelijke winst" kunnen noemen. 

Het College van B & W sprak zich in de nota niet uit over een mogelijke 
concentratieplaats. Slechts werd onder meer genoemd de Wilhelminakade. In 
de pers werd begin januari 1977 het "Koninginnehoofd" aan het einde van de 
Wilhelminakade als vrij definitief genoemd. 

De meest recente nota van het College van B&W bevat menig interessant 
punt die ik hier slechts volledigheidshalve wil noemen zoals bijvoorbeeld het 
onderscheid in optreden tegen de sexclubs en de prostitutie, hoe de toepassing 
van de APV contra het tippelen weer direct neveneffecten oproept, voorts een 

337 



Prostitutie - Strafrecht - Lokaal bestuur 

vergelijking van de huidige prostitutieoverlast op Katendrecht en de situatie 
in de binnenstad etc. 

Uit de slotconclusies (o.m. bevattende toezeggingen dat de APV gewijzigd 
wordt, dat het College niet zal aarzelen sexclubs te sluiten, indien deze niet 
beschikken over de vereiste vergunningen etc.) springen twee opmerkingen 
naar voren. 

1. "Zodra wij voldoende zekerheid hebben verkregen omtrent de mogelijk
heden van een of meer geschikte plaatsen voor een prostitutiecentrum 
zullen wij u alternatieven voorleggen. Daarbij zullen wij uitgaan van het 
vooralsnog blijven bestaan van artikel 250 bis van het Wetboek van 
Strafrecht. 
Tevens zullen wij rekening houden met de resultaten van het overleg 
met de minister van Justitie, waarvoor wij in paragraaf 2 aandacht 
vroegen. Om de kans op slagen zo groot mogelijk te houden zijn wij 
helaas gedwongen u pas in een laat stadium over de alternatieven te 
informeren. 

2. Bij het creëren van een prostitutie-centrum zullen wij trachten waarborgen 
te scheppen tegen het exploitatieve karakter van de prostitutie. De 
huidige zedelijkheidsopvattingen rechtvaardigen geen verder ingrijpen in 
het verschijnsel prostitutie dan waar het overlast veroorzaakt. Wij hebben 
als overheid echter de plicht ook prostituées die bescherming te bieden 
waarop zij als burgers recht hebben". 

Op genoemde aspecten kom ik nog terug aan het einde van mijn artikel. 
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Hoofdstuk 111 

a. Commentaar op het voorafgaand-e 
Op basis van de gegeven voorbeelden meen ik dat voorlopig op de volgende 

- soms tegengestelde - ontwikkelingen geattendeerd moet worden. Het ver
schijnsel prostitutie (en het bevorderen van ontucht) in relatie tot de opstelling 
van de overheid kan men op een lijn uitzetten. Aan de ene zijde van de lijn 
de prostitutie en aan de andere zijde de overheid. 

Uitersten op de lijn zouden als volgt geïnterpreteerd kunnen worden. Aan 
de ene zijde: de overheid stelt alles in het werk om de prostitutie uit te bannen. 
Het zich prostitueren is strafbaar en de overheid handhaaft een streng prohibiti
onistisch stelsel. Aan de andere zijde: de belangen van de overheid en van de 
prostitutie vallen geheel samen. De overheid bevordert de prostitutie, alle nog 
bestaande belemmeringen worden geslecht. De overheid is preferent proxeneet 
geworden. Eroscentra zijn onderdelen geworden van een te voeren welzijns
beleid. De overheid stelt grond ter beschikking, legt in planologische procedures 
de bestemming vast, geeft bebouwingsvoorschriften en sticht uiteindelijk eros
centra. Tarieven worden van overheidswege vastgesteld, de overheid regelt de 
arbeidsrechtelijke verhouding met de prostituées. 

Een dergelijke lijnconstructie werkt verhelderend. Op basis van APV be
palingen (ook al zijn deze nooit levend recht geworden) bleek enerzijds 
extreem prohibitionisme voor te komen (APV Den Bosch en Maastricht), 
anderzijds waren er wel beleidsvoornemens van een lokale overheid (Rotterdam) 
om alles in het werk te stellen om op zijn minst te geraken tot een concentratie 
van bordelen in Eroscentra met de bereidheid daarbij ook te overwegen of, en in 
hoeverre het mogelijk is, om te komen tot de stichting van sociale bordelen. 

Op grond van de voorafgaande gegevens meen ik dat er sprake is van vele 
vloeiende overgangen; met andere woorden: tussen de beide uitersten van de 
lijn komen vele verschillende situaties voor. In vrijwel alle gevallen worden 
deze mede gekleurd door historische gegevens. 

1. De streng uitdrijvende opstelling 
De huidige maatschappelijke ontwikkeling is van dien aard dat steeds meer 

overleg tussen bestuur, openbaar ministerie en politie noodzakelijk is. Dit 
overleg, plaats vindende op drie niveaus, te weten plaatselijk, provinciaal en 
interdepartementaal kan betrekking hebben op de meest uiteenlopende zaken. 

Bijvoorbeeld, verkeersproblematiek, milieurecht, sociaal-economisch straf
recht etc. Zo bezien is overleg tussen de drie genoemde instituties over de 
prostitutie bepaald geen exclusivisme. 

In alle gevallen meen ik dat toepassing van strafrecht ultimum remedium 
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behoort te zijn. In een aantal gevallen is ook een eenvoudig in elkaar grijpende 
constructie mogelijk, teneinde zulks waar te maken.61 

Terecht stelde mr. J. R. H. Kuyper dat bijvoorbeeld bij een milieu-onvriende
lijke produktie eerst nagegaan dient te worden of alle vereiste vergunningen 
verstrekt zijn en het bedrijf voldoet aan de door het bestuur gestelde voorwaar
den. Zo niet, dan kan overwogen worden de vergunning in te trekken en pas 
in allerlaatste instantie kan eventueel overwogen worden het strafrecht toe te 
passen. Het driehoeksoverleg over de prostitutie is, zoals zojuist reeds gesteld 
geen exclusivisme; wel meen ik dat door het gesloten karakter van het overleg, 
maar met name door de aard van het onderwerp het gevaar niet denkbeeldig 
is dat de beleidsbeslissingen zich éénzijdig richten tegen de prostituées.511 

Stringente toepassing van het raam- en tippelverbod treft de prostituée 
direct en helaas slechts op indirecte wijze de manager van de sexverkoop, de 
souteneur. 

Het effect van het driehoeksoverleg (effectuering in beleidsbeslissingen of 
toepassing van strafrecht) wordt in alle overige situaties met argusogen gevolgd. 
Bij milieuzaken denk ik aan allerlei actiegroepen, het beleid van de Colleges 
van B&W (hinderwetvergunning procedures), het beleid van de Gedeputeerde 
belast met milieuzaken en uiteindelijk het departementale beleid van het minis
terie van Volksgezondheid. Inzake verkeersproblematieken is een vergelijkbaar 
groot aantal instanties op te sommen. 

Voortdurend is het een afwegen van allerlei pro's en contra's aangedragen 
door de meest uiteenlopende belangenorganisaties en/of instellingen die op 
verschillende niveaus het algemene belang dienen. 

Met betrekking tot de prostituées is daar geen sprake van. Hooguit de druk 
van een buurtcomité dat - overigens begrijpelijk - ageert tegen de door de 
prostitutie veroorzaakte overlast. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat men in tegenstelling tot de overige onder
werpen in het driehoeksoverleg te snel, en met name te' stringent, naar de 
toepassing van strafrecht grijpt, zogenaamd als ultimum remedium. 

Ter nadere illustratie het volgende. 
In het voorstel van Van Bemmelen (de eventuele opname van een nieuwe 

strafbepaling in het Wetboek van Strafrecht) was ondermeer sprake van 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

De commissie Stoffels merkte naar aanleiding van een eventuele opname 
in het Wetboek van Strafrecht van het door Van Bemmelen voorgestelde op: 
"Als argument voor het opnemen van een bepaling in het Wetboek van 

61 Zie Vox Justitiae, augustus 1976, pagina 6 en 7. Mr. J. R. H. Kuyper in een inter
view als Hoofd van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justitie. 

l>lI Ik doel hierbij niet op het artikel in Elseviers Magazine d.d. 20 maart 1976, 
"Officieren van Justitie vormen machtsblok". In dit artikel komt hoogst onvoldoende 
tot uiting dat het Openbaar Ministerie ook de bevoegdheid bezit zaken onvervolgd te 
laten. 
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Strafrecht zou men nog kunnen aanvoeren, dat daarin een zwaardere maximum 
straf kan worden bedreigd dan in een plaatselijke verordening." 

De Gemeenteraad is immers gebonden aan de maxima, gesteld in de artikelen 
195 en 196 van de Gemeentewet. 

Even verder merkt de commissie Stoffels echter op: "En wat de in de 
Gemeentewet gestelde boete maxima betreft, deze zijn van weinig betekenis, 
daar artikel 24 van het Wetboek van Strafrecht toch overschrijding daarvan, 
tot een bedrag van tien duizend gulden, zonder verder wezenlijke beperkingen, 
toelaat." Dat is juist. In 1925 werd dit artikel in ons Wetboek van Strafrecht 
opgenomen (in relatie tot het zogenaamde Geldboetewetje) , teneinde de 
mogelijkheden van het geven van hogere geldboeten te verruimen, met als 
beoogd neveneffect dat vrijheidsstraffen beperkt zouden kunnen worden c.q. 
vermeden. Nu bepaalt artikel 91 van ons Wetboek van Strafrecht dat artikel 
24 óók van toepassing is op de feiten waarop bij andere wetten of verordeningen 
straf is gesteld, tenzij de wet anders bepaalt. En dat doet artikel 195 van de 
Gemeentewet niet. Derhalve kan de rechter bij overtreding van gemeentelijke 
verordeningen (met tussen haakjes plaatsing van artikel 165 van de Gemeente
wet) boeten opleggen tot maximaal 10.000 gulden. 

Mr. A. Th. Bos koos dan ook terecht als titel voor een artikel "Gemeentelijk 
Strafrecht soms straffer dan u (wellicht) denkt".53 

Hij besprak daarin een geval dat door de Eindhovense Kantonrechter zeven 
personen veroordeeld waren wegens overtreding van de prostitutiebepaling in 
de APV van Eindhoven, tot een boete van 400 gulden en een voorwaardelijke 
hechtenis van één week met een proeftijd van twee jaar. 

Het gaat mij niet om de opgelegde boete als zodanig, maar om de mogelijk
heid van boeteoplegging tot f 10.000,-. Mr. A. Th. Bos merkte onder meer op: 
"De Eindhovense prostitutiebepalingen in de APV zijn tot stand gekomen in 
overleg met het openbaar ministerie. De Officier van Justitie merkte in zijn 
requisitoir dan ook op, verheugd te zijn over de samenwerking tussen bestuur, 
politie en justitie terzake deze aangelegenheid. Hij steunde graag het gemeen
telijk beleid ten aanzien van de prostitutiebestrijding en zag aanleiding met 
gebruikmaking van artikel 24 Wetboek van Strafrecht een hogere boete te 
eisen." Mr. A. Th. Bos concludeerde daaruit dat uit "goed overleg" tussen 
O.M. en gemeentebestuur een "zeer effectief optreden" mogelijk is. 

De indruk wordt gewekt dat bestuurlijke voldaanheid verhaald wordt op de 
outcast de prostituée. Zo mogelijk wordt dit beeld nog cynischer, indien men 
zich realiseert (zulks bleek reeds uit de eerder geciteerde studie van K. K wiet) 
dat de kleur geel tenslotte bestemd was voor de hoeren, misdadigers, ketters 
en joden. 

Vanwaar hier de accentuatie van de outcast en de minderheidsgroep? Mij is 
onbekend, of, en in welke mate het lokaal bestuur (in het driehoeksoverleg 

ó3 Mr. A. Th. Bos, "Gemeentelijk strafrecht soms straffer dan U (wellicht) denkt". 
Zie T.v.O. jrg. 1. nr. 19. 3-11-1975. 
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en daarna) rekening hield (kon houden?) met de belangen van de prostituée. 
Zij zijn de zwaksten en niet de sexexploitanten. Zij lopen het risico dakloos te 
worden. Of en in hoeverre zulks feitelijk gebeurde ten gevolge van het zojuist 
gesignaleerde beleid is mij onbekend. Het ware de moeite waard dit alles 
exact te weten. 

2. Het gedogend tolereren 
Het is niet onwaarschijnlijk dat de provincies het Utrechtse voorbeeld volgen 

door in hun modelverordening een bepaling op te nemen waarbij uitvoering 
van de sluitingsbevoegdheid van het College van B&W geregeld wordt. Men 
raadplege artikel 102 van de Modelverordening van de provincie Utrecht. 

Hierbij teken ik het volgende aan: 
In het Wetboek van Strafrecht is sprake van: 
"hij die van het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht door 

anderen met derden een beroep of gewoonte maakt" etc. 
In de modelverordening van de Provincie Utrecht is sprake van winstbejag. 

In de declaratie van de Verenigde Naties (contra de discriminatie van de vrouw) 
wordt gerept over 't profiteren door derden van de prostitutie. 

Het woordgebruik winstbejag en 't pr.ofiteren verduidelijkt m.i. het exploi
tatieaspect. 

De vraag of het element winstbejag opgenomen dient te worden in de tekst 
van het Wetboek van Strafrecht beantwoord ik ontkennend. Op dit aspect 
kom ik nog terug bij de samenvatting en mijn voorlopige eindoordeel. 

Het gevaar is bepaald niet denkbeeldig dat na sluiting en bij stringente 
toepassing van het raam- en tippelverbod de prostitutie in een bepaalde plaats 
"sous Ie manteau" gaat. 

Waar mogelijk zal de plaatselijke overheid zich aansluiten bij een historisch 
gegroeide situatie, en in bepaalde straten het raam- en tippelverbod niet van 
toepassing verklaren. 

Door een dergelijke gedogende opstelling kan de lokale overheid regulerend 
en kanaliserend optreden. Deze vorm van optreden betekent m.i. nog niet dat 
de lokale overheid de prostitutie bevordert. Het treffen c.q. doen treffen van 
bepaalde voorzieningen kan m.i. nog vallen binnen het gedogende kader. 
Verdedigbaar is immers dat de lokale overheid die voorzieningen treft om de 
bewoners uit de nabij gelegen wijk zoveel mogelijk te verzekeren van een 
ongestoord woongenot. 

Kan een lokaal bestuur niet aansluiten bij een historisch gegroeide situatie 
dan lijkt het alsof de plaatselijke overheid in verschillende rollen "duikt", 
variërende van actieve tot passieve proxeneet. Bewoners van een straat door 
laten stromen naar elders, opdat de prostitutie aldaar wortel kan schieten 
impliceert toch dat door een bepaald aantal handelingen' de prostitutie mogelijk 
gemaakt wordt. 
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Bij de kanalisatie en regulatie van de prostitutie stelde Van Andel terecht 
een aantal indringende vragen. Hij is voorstander van een vergunningenstelsel, 
waarbij de verstrekking, aldus de genoemde Haagse politiefunctionaris, aan 
de volgende voorwaarden moet voldoen. 

1. "Aanwijzing van straten c.q. wijken waar dit bedrijf mag worden uitge
oefend." 

Aanwijzing in die zin dat onder bepaalde voorwaarden daar de APV 
terzake het tippelen en de raamprostitutie niet van toepassing worden verklaard. 
Vergelijk de situatie in Den Haag en Utrecht. 

Op de mogelijke gevolgen van aanwijzing kom ik nog terug bij de bespreking 
van punt 5. 

2. "Registratie en meldingsplicht bij het hoofd van de plaatselijke politie." 
Hiertoe acht ik geen enkele grond aanwezig. Integendeel. Het lijkt mij 

volstrekt onjuist deze groep in onze samenleving in die zin te ver-bij-zonderen. 
Registratie en melding accentueert wellicht stigma en isolement. 

3. "Periodieke lichamelijke controle door een door de verstrekkers van de 
vergunning aan te wijzen medische instantie of arts." Kortheidshalve verwijs 
ik naar het commentaar van prof. Burema. 

Ter controle op en ter indamming van de geslachtsziekten biedt dit geen 
enkel perspectief. De vele promiscue relaties vallen immers buiten dit toetsende 
toezicht. 

4. "Voorwaarden waaronder het bedrijf kan en mag worden uitgeoefend en 
waardoor de te veroorzaken overlast van derden ter beoordeling door de 
politie (rechter?) tot een minimum wordt beperkt." 

Het tweede deel van de stelling lijkt mij onjuist. Bij concentratie van de 
prostitutie - door middel van aanwijzing van bepaalde straten ten behoeve van 
de prostitutie - lijkt het mij niet voor de hand te liggen dat de éne prostituée 
direct, of indirect, klaagt over overlast veroorzaakt door haar buurvrouw
prostituée. 

Indien Van Andel in het eerste gedeelte van zijn stelling beoogt naleving 
van bouwvoorschriften zoals bijvoorbeeld brandpreventie etc. dan lijkt mij 
zulks juist. Bedoelt betrokkene met "voorwaarden waaronder het bedrijf kan 
en mag worden uitgeoefend" - en in het bijzonder met voorwaarden - rechts
beschermende elementen ten behoeve van de prostituant (bijvoorbeeld contra 
beroving) dan lijkt mij zulks essentieel onjuist. Een daartoe strekkende rechts
bescherming behoort in een bordeel vergelijkbaar te zijn met bijvootbeeld de 
rechtsbescherming in een krantenkiosk. 

5. "Bepalingen inzake houding, kleding, klantenwerving, enz. kunnen dan 
eveneens vooraf opgesteld worden." 

343 



Prostitutie - Strafrecht - Lokaal bestuur 

Uitgaande van de vooronderstelling dat het lokale bestuur in een aantal 
gevallen bepaalde straten aanwijst, weshalve geen prostituées of geen bij de 
prostitutie betrokkenen meer in de aangewezen straten wonen, zou men kunnen 
stellen dat gèèn rechtsgrond meer aanwezig is om bepalingen te hanteren 
inzake houding, kleding, klantenwerving etc. 

Exclusieve reservering van een straat voor prostitutie impliceert dat niet 
prostituanten eenvoudig weg een andere straat kUnnen nemen teneinde niet 
ongewild met de prostitutie geconfronteerd te worden. De rechtsgrond van de 
hierboven genoemde bepaling zou kunnen vervallen, omdat zij die zich wel 
in een dergelijke straat begeven zulks vrijwillig en bewust doen, derhalve 
kunnen zij zich later niet op het feit beroepen dat zij "ongewild geconfronteerd" 
worden met etc. De vraag zou geopperd kunnen worden of na aanwijzing van 
een straat toepassing ten deze van bepalingen inzake houding, kleding etc. 
geen strijd oplevert met het Verdrag van Rome. Beperking van de vrijheid van 
het individu dient immers uitsluitend te geschieden, indien niet beperking 
nadeel voor derden oplevert. Bijvoorbeeld ongestoord woongenot. Van een 
dergelijk gegeven is geen sprake bij een exclusieve prostitutiestraat. 54 

6. "Bepalingen betreffende de leeftijd van de vrouwen in het bedrijf en 
daaraan verbonden hun bescherming op maatschappelijk gebied". 

Uit de tekst blijkt dat genoemde politiefunctionaris uitgaat van de veronder
stelling dat de prostitutie niet uitgeoefend wordt door minderjarigen. Ook 
wenst Van Ande1 bescherming van de minderjarige prostituant. Met betrekking 
tot jeugdige prostituées merkt Van Ande1 voorts nog op: "De controle op 
ondergedoken c.q. weggelopen minderjarigen wordt dan beter uitvoerbaar". 
Kennelijk doelt Van Ande1 hierbij op de veel "gewraakte" wegloopproble
matiek.65 

54 Bij dit alles dient evenwel het volgende aangetekend te worden. 
In haar tweede interimrapport van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving (Staats

uitgeverij 's-Gravenhage 1973) kwam genoemde commissie o.m. tot de uitspraak dat met 
name strafbaar diende te blijven de ongevraagde confrontatie met pornografie. Met andere 
woorden het niet langer meer strafbaar stellen van de gevraagde verspreiding C.q. con
frontatie met aanstotelijk materiaal. 

De commissie Melai (voorzitter Commissie Zedelijkheidswetgeving) stelde geen 
criteria op ter vaststelling van het pornografisch c.q. aanstotelijk karakter. Zulks is ter 
interpretatie van de rechter. 

Een consequente analoge doortrekking van de verhouding aard van de pornografie en 
wijze van zich prostitueren, nadat een lokaal bestuur enkele straten daartoe heeft aange
wezen lijkt niet onwaarschijnlijk. Daarbij dient men zich wel te realiseren, dat ondanks 
het ontbreken van criteria de commissie Melai de mogelijkheid openhield dat alsnog 
aan de rechter ter beoordeling wordt voorgelegd of bepaalde afbeeldingen al dan niet 
aanstotelijk voor de eerbaarheid zijn. Derhalve zou men ook mogen concluderen dat de 
aard van de klandiziewerving - ook na aanwijzing van enkele straten door het lokale 
bestuur - desalniettemin aan het oordeel van de rechter onderworpen kan worden. 

65 Artikel 280 Wetboek :van Strafrecht waarin niet het hulpverlenen aan weggelopen 
minderjarigen, maar het verborgen houden van minderjarigen aan de nasporing van de 
ambtenaren der justitie strafbaar gesteld is. Het lijkt mij niet juist in dit artikel nader 

344 

nl 
te 

Vl 

oJ 

ru 
tI: 

ru 
li; 
ec 

Ie 
ec 
w 

h 
d, 
gl 
tI: 

h 
Vi 

zi 
n 

Vi 

rc 
j~ 
u 
rc 
01 

ir 
p. 
la 
cl: 



Prostilutie - Strafrecht - Lokaal besluur 

Mede omdat uit de Rotterdamse problematiek bleek dat de afdeling van de 
NVSH niet geporteerd was voor enige leeftijdsgrens en' Van Andel zich 
nadrukkelijk uitspreekt voor de huidige minderjarigheidsgrens lijkt het mij 
toch juist hierover het navolgende expliciet te stellen. . 

In dit verband dient men ook te kijken naar artikel 250 van het Wetboek 
van Strafrecht. Dat artikel stelt strafbaar degene die prostitutie teweegbrengt 
of bevordert van zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een 
aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn 
minderjarige bediende of ondergeschikte. Het artikel biedt voorts bescherming 
aan iedere minderjarige, indien de dader deze minderjarigheid kent of rede
lijkerwijs moet vermoeden. Bij miskenning van rechten, bestaat hier ongetwijfeld 
een taak voor de overheid. 

Opvallend is dat hier sprake is van minderjarigheid en geen expliciete 
leeftijdsgrens gesteld wordt. Het is juist te steÎlen dat zulks ongetwijfeld 
eenentwintig jaar is, de huidige minderjarigheidsgrens; evenzeer moet gesteld 
worden dat het personenrecht sterk in beweging is. Reeds meermalen deelde 
het Kabinet mede, voornemens te zijn een wetsontwerp te publiceren terzake 
de verlaging van de meerderjarigheid tot 18 jaar. Dat zulks nog niet geheel 
gebeurde zit niet vast op principiële meningsverschillen binnen het Kabinet, 
maar hangt samen met de diepingrijpende wetstechnische bijkomende moeilijk
heden (en de financiële gevolgen daarvan!). V~le artikelen verspreid in de 
verschillende wetboeken (en de onderlinge samenhang) behoeven dan her
ziening. Welnu, het door Van Andel geopperde voert onder meer tot de 
navolgende (en op onderdelen) strij dige problematiek. 

Terecht is het rapport "Jeugdbeschermingsrecht" mede gebaseerd op de 
"treden naar volwassenheid" of te wel de "geleidelijke rechtsverkrijging" .66 

Realisering van de verlaging van de minderjarigheidsgrens en herziening 
van alle daarbij behorende overige bepalingen op basis van de geleidelijke 
rechtsverkrijging, impliceert voor de prostitutie (en de bescherming van minder
jarigen) dat een bijzondere strafbepaling ontstaat voor die groep die zich 
uitstrekt tot de groep der jeugdigen onder de achttien jaar. De geleidelijke 
rechtsverkrijging - hoe juist op zich ook - impliceert dan ook dat de wetgever 
ook de leeftijd van jeugdigen verlaagt, waarop personen zelve aanzienlijk 

in te gaan op de mogelijke samenhang tussen de wegloopproblematiek en de jeugd
prostitutie. Daarnaast meen ik wel het volgende te moeten opmerken. Alhoewel er de 
laatste jaren enorm veel sociaal onderzoek verricht wordt, ben ik niettemin van oordeel 
dat te weinig beleidsrelevant onderzoek verricht wordt. In dit verband pleit ik voor 
onderzoek naar de eventuele samenhang tussen jeugdprostitutie en het gebruik van ver
dovende middelen. 

66 "Jeugdbeschermingsrecht. Rapport van de commissie voor de herziening van het 
Kinderbeschermingsrecht", Den Haag 1971, Staatsuitgeverij. Ook vaak genoemd rapport 
Wiarda naar haar voorzitter, prof. mr. J. Wiarda, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen. 
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eerder dan thans beoordelen of zij zich al dan niet wensen te prostitueren. li 
De rechtsbescherming via het huidige artikel 250 Wetboek van Strafrecht h 
verkrijgt dan een geringere toepassingsmogelijkheid. b 

Ik concludeer, nogmaals, hoe logisch qua opzet de geleidelijke rechtsver- r, 
krijging ook moge zijn, realisering daarvan het merkwaardige negatieve neven- 11 
effect heeft dat de overheid tezelfdertijd weer verder afdwaalt van de inter- e 
nationale overeenkomsten waarin zelfs gevraagd wordt "wering van prostitutie" z 
op basis van nondiscriminatie van de vrouw. v 

Zelfs indien de vrouw meerderjarig is (naar huidige maatstaven) en zelfs v 
indien zij zich vrijwillig prostitueert. Tegenstellingen die in de naaste toekomst 
nauwkeurig gevolgd dienen te worden. t. 

Thans het tweede deel van de opmerkingen van Van Andel; "en daaraan e 
verbonden hun bescherming op maatschappelijk gebied". Ten deze merkt k 
Van Andel op: "Momenteel is het zo dat prostituées die in 'dienst' zijn van s 
een souteneur sociaal en maatschappelijk totaal onbeschermd zijn. (Sociale c 
verzekeringen, ziekenfondspremie, AOWpremie e.d.). Ik acht het van groot 
belang dat in deze lacune voorzien wordt." 

Van Andel liet open met wie de prostituées een 'werkelijk' dienstverband 
moeten aangaan, opdat op titel van de verhouding werkgever-werknemer een c 
basis voor de verschillende verzekeringen aanwezig is. 

Ter afsluiting van het gedogend tolereren komt het mij juist voor om te 
stellen dat men op een aantal fundamenteel verschillende manieren tegen t 
de prostitutie aan kan kijken. c: 

a. Het lijkt mij opportuun de prostitutie ook te bezien als een uitbuitings· ( 
verschijnsel. Stringent geïnterpreteerd in de marxistiséhe meerwaardetheorie; 
arbeid is uitsluitend een onkostenfactor die ten behoeve van de netto winst zo t 
laag mogelijk beloond moet worden. De arbeid - sex te koop aanbieden - I 
moet hoog gehonoreerd worden, opdat de eigenaren van deze factor arbeid 
(sexexploitanten en/of souteneurs) uit die afhankelijke relatie een :zo hoog 
mogelijk rendement kunnen trekken. Uiteindelijk wordt de prostituée derhalve 
relatief laag betaald en komt de opbrengst uit haar arbeid voor een groot deel 
ten goede van derden. 

Vrijwel iedere vorm van 'goedkeuring' van de prostitutie heeft naar het mij ~ 
voorkomt oog voor dit uitbuitingsaspect. Zulks meen ik te onderkennen in de 1 
opmerkingen van Van Andel en in die van de NVSH, afdeling Rotterdam, 
maar met name ook bij prof. Burema die in zijn praeadvies in het bijzonder 
waarschuwde tegen de "toenemende machtsposities van de exploitanten en van 
de souteneurs". Partijen pleiten in feite voor een economische en arbeidsrechte· 
lijke emancipatie van de prostituées. Pogingen (en gedeeltelijke realisering) van 
prostituées om vakorganisaties op te richten zijn voor dit alles sprekende 
tekenen aan de wand. 

b. Het sex te koop aanbieden zou men in verregaande mate kunnen norma· 
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liseren, in de zin van ontdoen van de vele bezwaren die thans kennelijk aan 
het prostitutiebedrijf kleven. Het is immers zeer wel denkbaar een fatsoenlijk 
bordeel te openen, in dier voege dat aldaar de sexprestaties adequaat gehono
reerd worden, noch hinder c.q. overlast voor derden aanwezig is, noch crimina
liteitsverschijnselen zich openbaren. Arbeidsrechtelijk (arbeidsduur, vakanties 
etc.) zijn de verhoudingen goed geregeld, de medische en sociale voorzieningen 
zijn ook voor deze beroepsgroep geoptimaliseerd. Op deze wijze zou de sex
verkoop verwijderd zijn uit de bestaande - klemmende - band van de subcultuur 
van de souteneurs en van de proxeneten. 

Ter markering met de eventueel te stichten eroscentra voeg ik hier nog aan 
toe dat ik niet zozeer geloof in een toenemende machtspositie van scuteneurs 
(vaak creaties van de prostituées), maar veeleer in de toenemende macht van de 
exploitanten (investeerders) in de prostitutie als zodanig. Juist dit aspect, een 
kwestie van beursnotering, bij voortgaande vercommercialisering van de sex 
speelt m.i. een grote rol bij de eventuele stichting en exploitatie van eros
centra. 

3. De lokale overheid als actieve proxeneet 
Bij dit punt staat centraal de eventuele vestiging (stichting) van een eros

centrum. 
Daarbij zou een lokaal bestuur twee verschillende rollen kunnen spelen, 

gemakshalve aangeduid middels de omschrijving indirecte of directe rol. 
- Indirect handelt een lokaal bestuur, indien College van B & W en Raad 

bereid zijn die planologische voorbereidingen te treffen, opdat de bestemming 
eroscentrum gerealiseerd zou kunnen worden. (Dat tervisielegging van een 
dergelijk plan met de mogelijkheid dat omwonenden bezwaarschriften kunnen 
indienen naar alle waarschijnlijkheid vele klachten oproept laat ik thans geheel 
buiten beschouwing. Zo ook de vraag of na de eventuele vaststelling door de 
Raad ener Gemeente ook de goedkeuring door Gedeputeerde Staten verkregen 
wordt.) 

Los van de tussen haakjes geopperde moeilijkheden merk ik op dat bij een 
dergelijke benaderingswijze de belangen van de prostitutie en van de lokale 
overheid bijna samenvallen. Men herleze het beeld dat ik beoogde te schetsen 
in de in hoofdstuk 111 a. genoemde lijnconstructie. Door de ongetwijfeld niet 
geringe opbrengst uit de daarvoor benodigde grondtransactie wordt m.i. het 
lokaal bestuur een actieve proxeneet. 

- Direct handelt een lokaal bestuur, indien naast de hierboven genoemde 
voorzieningen (planologische procedures), genoemd bestuur bijvoorbeeld door 
middel van onder haar ressorterende diensten of door middel van door haar 
gesubsidieerde instellingen voor welzijnsbevordering of hulpverlening deel
neemt aan de stichting van een eroscentrum. Regelen, mogelijk maken en waar 
maken, waardoor de belangen èn van de prostitutie èn van de lokale overheid 
samenvallen. De lokale overheid wordt preferent proxeneet. 
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b. Partijprogrammds f. 
Het program van het CDA (zie hoofdstuk 1 'Mensen leven samen', paragraaf VI 

1. e. 'bescherming van de bedreigde mens') bevat onder meer de volgende n 
passage: "Het aanprijzen en ongevraagd thuis (laten) bezorgen en opdringen 
van pornografie behoort onderwerp te zijn c.q. te blijven van een strakke d 
verbodswetgeving' , . VI 

Het concept verkiezingsprogram van de PvdA rept noch over de prostitutie, 
noch over eroscentra. Met betrekking tot het Strafrecht bevat het concept cc 
verkiezingsprogram een aantal opmerkingen over vrijheidsstraffen, positie ge- b 
detineerden, verdovende middelen en rechtshulp; daarnaast wordt onder het 
hoofdje 'zedelijkheidswetgeving' het volgende opgemerkt: C 

,,21. De zedelijkheidswetgeving wordt deels afgeschaft (bv. pornografie) en b 
deels ondergebracht in terzake doende hoofdstukken van het Wetboek van 
Strafrecht (bv. sexuele delicten)." d 

De VVD rept in haar ontwerp programma in hoofdstuk III onder rechtsstaat u 
en democratie (zie 1. rechtsstaat punt e.) onder meer over de noodzaak tot v. 
herziening van het Wetboek van Strafrecht; "de zedelijkheidsbepalingen worden d 
geliberaliseerd en de strafbepalingen tegen gijzelingen, kapingen en andere sc 
vormen van terreur worden verscherpt". n 

D'66 rept in haar "ontwerp beleidsprogram 1977-1981" niet over het d 
strafrecht. re 

( 
c. VoorloPige mening I 
Ik acht het inopportuun om op basis van de aangedragen feiten en de d 

programmavergelijking van de politieke partijen verregaande uitspraken te doen. v 
Wel zijn er enkele ontWikkelingen te constateren die de komende jaren 

nauwkeurig gevolgd moeten worden, opdat een beleid gevoerd kan worden, d 
waarbij zoveel mogelijk recht gedaan wordt aan alle partijen. 

Op voorhand meen ik dat de volgende - voorlopig - afrondende opmerkingen 0 

geplaatst behoren te worden. v' 

1. Tot voor kort was er hooguit sprake van Of strafrechttoepassing en/Of 
subsidiëren van enkele hulpverleningsinstellingen, teneinde deze in staat te 
stellen prostituées te helpen, die "uit het leven wilden", zoals men dat placht 
uit te drukken. 

2. Thans is de prostitutieproblematiek onderwerp van beleid. Men herinnere 
zich het reeds eerder gememoreerde driehoeksoverleg. Mede hierdoor wordt de 
lokale overheid betrokken bij de prostitutie als zodanig. De effectieve waarde 
van een dergelijk overleg kan uitsluitend geoptimaliseerd worden, indien de 
deelnemers de grootst mogelijke marge van vrijheid van handelen hebben. 

In dit verband is het juist om met de Vereniging van Nederlandse Gemeen· 
ten 57 nogmaals te attenderen op de ongelijkwaardigheid van de deelnemers. 

57 Zie Groene Reeks nr. 22, uitgave van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
"Gemeentelijk beleid en openbare zedelijkheid", Den Haag 1976. 
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Het Openbaar Ministerie, centraal geleid is een gedeconcentreerde dienst, de 
voorzitters van de gemeenteraden vertegenwoordigen gedecentraliseerde auto
nome gemeenten. 

Deze incongruentie wordt ten onrechte door de VNG nog vergroot door voor 
de burgemeester een doorslaggevende stem op te eisen; althans in die gevallen 
waarbij eenstemmigheid over een zaak ontbreekt. 

Het zou de strekking van dit artikel verre te buiten gaan, uitvoerig de 
consequenties te schilderen van het gegeven dat het Openbaar Ministerie direct 
betrokken wordt bij een stuk bestuurlijk beleid. 

Het lijkt mij noodzakelijk om na verloop van tijd te analyseren hoe het 
Openbaar Ministerie mede op basis van een dergelijk overleg het opportuniteits
beginsel hanteerde. 

3. Naar aanleiding van het "gedogend tolereren" merkte ik reeds op dat 
de delictsomschrijving in de modelverordening van de Provincie Utrecht, 
winstbejag en het profiteren in tegenstelling tot de omschrijving in het Wetboek 
van Strafrecht "het opzettelijk teweegbrengen of bevorderen van ontucht" 
duidelijker het exploitatie aspect accentueert. Alhoewel een dergelijke om
schrijving nauwer aansluit bij geldend internationaal verdragsrecht, pleit ik toch 
niet voor een eventuele opneming in ons Wetboek van Strafrecht van de door 
de Provincie Utrecht gebezigde terminologie. Ik meen dat naast de huidige 
redactie in ons Wetboek van Strafrecht plaats is voor een groot aantal 
(maximale diversiteit) delictsomschrijvingen op provinciaal en lokaal niveau. 
Die gewenste (soms noodzakelijke) variabiliteit accentueert de eigenheid van 
de provinciale en lokale problematiek. Dit impliceert tevens een zekere marge 
van vrijheid van handelen op lokaal niveau. 

4. Soms wordt de indruk gewekt alsof de lokale overheid in uitersten op 
de prostitutieproblematiek reageert. 

Enerzijds door samenwerking met het Openbaar Ministerie (waarbij deze 
overgaat tot de strafrechtelijke vervolging van prostituées, tippelverbod, raam
verbod etc.), anderzijds door (over)structurerend optreden, bijvoorbeeld door 
het voornemen tot vestiging van eroscentra, inclusief een vermaakcentrum. 

Het eerste verwerp ik in dier voege dat met name hier strafrechttoepassing 
ultimus remedium moet blijven. (Alle andere betrokkenen, prostituanten, 
proxeneten en souteneurs gaan immers bij de beperkte toepassing van de 
APV - tippel- en raamverbod - vrijuit.) 

Evenzeer verwerp ik de mogelijkheid dat een lokale overheid die mede
werking aan sexverkoop verleent, die ongetwijfeld leidt tot een maximale 
vercommercialisering van de sexualiteit als zodanig. Daarvan is sprake, indien 
een lokale overheid direct of indirect medewerkt aan de stichting van een 
eroscentrum, c.q. die planologische voorbereidingen treft, opdat genoemde 
bestemming c.q. bebouwing gerealiseerd kan worden. Een dergelijke handel
wijze levert onder meer de grootst mogelijke strijdigheid op met de "declaratie 
ter uitbanning van de discriminatie tegen de vrouw". 

Een gedogende houding (onder wering van allerlei excessen) door een 
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lokale overheid ligt het meeste voor de hand. De wijze waarop dit beleid zich 
dient uit te kristalliseren is thans moeilijk te beoordelen, omdat de beleids
matige aanpak in bestuurlijke zin een pril gegeven is. Het lijkt mij gewenst 
die ontwikkeling nauwkeurig te volgen, teneinde t.Z.t. dit verschijnsel in 
samenhang met andere verschijnselen te vergelijken.58 

58 Met die samenhang beoog ik onder meer het volgende: 
- De verdere planologische ontwikkelingen bij de stadssanering; 
- de wetsvoorstellen die ingediend zullen worden terzake de wijziging van de zedelijk. 

heidswetgeving; 
- het beleid van het Openbaar Ministerie terzake pornofilms in gewone bioscopen. 

Uit beleidsvoornemens van het Openbaar Ministerie (december 1976/januari 1977) krijgt 
men de indruk dat de schaalvergroting van de vertoning van pornofilms (waarschijnlijk) 
tegengegaan wordt door de toepassing van de stelregel "de kwantiteit bepaalt de kwali· 
teit". (Grens bij vijftig zitplaatsen of minder, dan is er sprake van een pornobioscoop, 
vertoning van dergelijke films zou alsdan tolerabel zijn; bij vijftig plaatsen of meer niet, 
in dergelijke gevallen zou er sprake zijn van normale bioscopen); 

- de opvattingen ten deze vanuit de verschillende levensbeschouwelijke stromingen; 
met name ook ten opzichte van de menselijke sexualiteit in de meest brede zin van het 
woord. 
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NASCHRIFT BIJ ARTIKEL VAN Dr. H. E. S. WOLDRING 
IN HET APRIL-NUMMER 

In het april-nummer van dit blad werd het artikel 'Dialoog christenen en 
marxisten' van dr. H. E. S. Woldring gepubliceerd. Dit artikel was een uitge
schreven referaat. Helaas ontbrak een opgave van geraadpleegde literatuur. 

Omdat het onderwerp tegenwoordig vaak aan de orde is en studiemateriaal 
er over door velen wordt gevraagd, volgt hier een greep uit de niet te overziene 
hoeveelheid literatuur. 
R. Garaudy, Van banvloek naar gesprek; Hilversum, Antwerpen, 1966. 
R. Garaudy, Het hart op de tong; Baarn 1976. 
H. Gollwitzer, Die marxistische Religionskritik und der christliche Glaube; 

Hamburg 1971. 
H. Gollwitzer e.a., Partners van morgen; Baarn 1968. 
J. van der Hoeven e.a., Marxisme en Revolutie; Amsterdam 1967. 
J. van der Hoeven, Karl Marx. The roots of his thought; Amsterdam, Assen 

1976. 
J. Klapwijk, Dialektiek der Verlichting; Amsterdam, Assen 1976. 
K. J. Kraan, Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin; Kampen 

1953. 
H. G. Leih e.a., De christen en het communisme; Amsterdam 1977. 
H. J. Lochman, Ontmoeting met Marx; Baarn 1977. 
G. H. ter Schegget, Partijgangers der armen; Baarn 1971. 
J. Verkuyl, Evangelie en communisme in Azië en Afrika; Kampen 1966. 
J. Verkuyl, Voorbereiding voor de dialoog over het evangelie en de ideologie 

van het marxistisch leninisme; Kampen 1976. 
S. U. Zuidema, Communisme in ontbinding; Wageningen 1957. 
S. U. Zuidema, De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse; 

Amsterdam 1970. 
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BOEKAANKONDIGINGEN 

Mr. P. J. Verdam, Nederlandse rechtsgeschiedenis 1975-1795. 
Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1976; 141 blz., 
prijs f 24,75. 

De vorige eeuwen onze eigen tijd hebben meer veranderingen in het recht 
te zien gegeven dan veel eeuwen daarvoor. Dit boek behandelt in kort bestek 
deze nieuwste geschiedenis, met gebruikmaking van de retrogade (= 'terug'). 
methode. 

Dr. M. J. Huiskamp, Shop stewards en arbeiderszeggenschap. 
Een onderzoek naar arbeidsverhoudingen in de Britse 
metaalverwerkende industrie 1830-1975. Reeks: Arbeids· 
verhoudingen. Samsom Uitgeverij, Alphen aan de Rijn, 
1976; 232 blz., prijs f 29,50. 

In dit boek beschrijft de auteur de ontwikkeling van de shop steward's 
organisatie en de arbeiderszeggenschap in de Britse metaalindustrie; hij betrekt 
deze op de economische en industriële ontwikkeling van deze bedrijfstak. 

Frans Jacobs, Reflexies over arbeid. Sociale en culturele reeks. 
Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1976; 115 blz., 
prijs f 15,-. 

In dit boek wordt een gangbare definitie van arbeid, waarin arbeid slechts 
een middel is om andere doeleinden te bereiken, geconfronteerd met een om· 
schrijving ervan, volgens welke hij een centraal moment vormt van het mens
zijn. 

Dr. P. W. Huizenga, De ondernemingsraad. Instrument van 
hervorming en medezeggenschap. J. H. Kok, Kampen, 
1977; 84 blz., prijs f 8,90. 

Centraal staat de vraag, hoe de onderneming een gemeenschap kan worden 
door middel van de ondernemingsraad. Ook wordt partij gekozen in de 
discussie over deze raad als ondernemingsorgaan of, zoals het wetsontwerp 
voorstelt, als werknemersorgaan. 
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Boekaankondigingen 

P. Nijkamp en N. Vogelaar, Verlegenheid rond werkgelegen
heid. De Vuurbaak, Groningen, 1977; 68 blz., prijs f 9,90. 

De publikatie bevat een reeks beschouwingen over de vraagstukken van 
arbeid en werkgelegenheid in onze moderne maatschappij. Er worden een 
aantal contouren geschetst voor een christelijke visie op arbeid. 

Johan van der Hoeven, Karl Marx, The Roots of His Thought. 
Reeks: Bijdragen tot de filosofie. Van Gorcum, Assen/ 
Amsterdam, 1976; 109 blz., prijs f 22,50. 

Een diepgaande kritische analyse van de filosofie van Karl Marx. 

Teun van Aken, Sociologie van de Medezeggenschap. Een 
fenomenologische oriëntatie. Vuga-Boekerij Den Haag, 
1977; 173 blz., prijs f 29,75. 

Medezeggenschap wordt in dit boek geplaatst binnen het kader van het 
sociaal construeren van een nieuwe werkelijkheid, waarin ieder recht heeft om 
te leven zoals hij wil en niet zoals hij gedwongen wordt te leven. 

Prof. dr. I. Lipschits, Politieke stromingen in Nederland. 
Inleiding tot de geschiedenis van de Nederlandse politieke 
partijen. Kluwer, Deventer, 1977; 80 blz., prijs f 8,50. 

Leidraad bij dit onderzoek naar de 'familieoorsprong der politieke partijen' 
vormen de vier belangrijkste politieke stromingen: protestants-christelijk, socia
listisch/communistisch, katholiek en liberaal. Voor elk van deze vier stromingen 
wordt de partij-politieke ontwikkeling geschetst, eerst tot het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog en vervolgens sedert 1945. 

Prof. dr. I. Lipschits, De protestants-christelijke stroming tot 
1940. Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke 
partijen. Deel I. Cahiers Nederlandse politiek, Kluwer, 
Deventer, 1977; 123 blz., prijs f 17,50. 

Aan de hand van twee schema's wordt duidelijk gemaakt hoe de protestants
christelijke partijen zijn ontstaan en de invloed die de kerkformaties daarop 
hadden. Daarnaast gaat Lipschits in op de protestants-christelijke clubs en 
fracties, de geografische spreiding van de kiezersaanhang, de sociale achter
gronden en de invloed van de verschillende voormannen. 
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J. van Putten, Vrijheid en Welzijn. Over socialisme en de 
toekomst van onze samenleving. Cahiers Nederlandse 
politiek, Kluwer, Deventer, 1977, 87 blz., prijs f 14,50. 

De vraag rijst of onZe gangbare vrijheidsopvattingen nog in overeenstemming (c 
zijn met het streven naar toenemende welvaart. Deze vraag staat in dit boek be 
centraal. Van Putten onderzoekt daartoe welke vrijheidsbeleving het meest ha 
overeenkomt met de huidige ontwikkelingsfase van onze samenleving. ka 

Rob Vermaas, Willem Aantjes. Uitgeverij Bert Bakker, Amster· 
dam, 1977; 159 blz., prijs f 17,50. 

Dit boekje is bedoeld als een nadere kennismaking met Willem Aantjes, de 
eigensoortige voorman van de ARP, zoals de schrijver hem aanduidt. Het 
schetst zijn optreden van nu en zijn ontwikkeling van christelijk-conservatief 
naar christelijk-sociaal tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de 
ARP sinds de tweede wereldoorlog. 

N. J. Maarsen, De strijd om de revolutie in de restauratie. 
Een onderzoek naar voorstellingen van politici omtrent de 
revolutie en de betekenis van deze voorstellingen voor hun 
politiek gedrag. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1976; 
198 blz., prijs f 39,90. Serie: Speculum Historiale no. 9. 

Dit boek is het resultaat van een grondig onderzoek naar de inhoud van de 
voorstellingen die Franse politici uit de Restauratieperiode (1814-1830) m.b.t. 
de nadagen van het Ancien Régime, de Revolutie en het Napoleontische tijd. 
perk bezaten. 

Dr. M. C. P. M. van Schendelen, Terugtred van de wetgever. 
Serie Politicologie en Staatsrecht deel 2. H. D. Tjeenk 
Willink, Groningen, 1976; 91 blz., prijs f 17,-. 

In dit boekje wordt verslag gedaan van, voorzover bekend, het eerste 
kwantitatieve onderzoek naar delegatie van wetgevende bevoegdheid. Dit 
proces van 'terugtred van de wetgever' wordt hier in kaart gebracht. Alle 
wetten en algemene maatregelen van bestuur, die in Nederland van 1965 tot en 
met 1974 werden voortgebracht, zijn onderzocht. 

F. C. Wijle, Burger versus belastingen. Opvattingen en reacties. 
Reeks: Burger en belastingen; bevindingen uit een enquête, 
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no. 1. Kluwer-Samsom, 1976; 259 blz., prijs f 25,- (incl. 
de handleiding 'Ver-Antwoord-Ing'). 

Hierin schetst de auteur de samenhang tussen antwoorden op vragen over 
(dis) kwalificatie, belastingdruk, ontduiken en ontgaan van belastingen en 
belastingvlucht. Bij dit eerste deel behoort de door prof. Somermeyer geschreven 
handleiding. Hierin zijn eveneens de bij de enquête gebruikte formulieren en 
kaarten opgenomen. Dit boekje is ook los verkrijgbaar à f 6,-. 

Dr. M. Elisabeth Kluit, Nader over het Réveil. Vijf schetsen. 
J. H. Kok, Kampen, 1977; 167 blz., prijs f 22,50. 

Dit boek ontstond uit een aantal lezingen, die door de auteur steeds voor 
kleine gezelschappen werden gegeven, maar die een wijdere bekendheid 
verdienen. Het verschijnt posthuum: enkele dagen voor het gereedkomen van 
deze bundel is dr. Kluit overleden. Haar grote wens: mensen bekend te maken 
met de geestelijke erfenis van het Réveil, is met deze bundel weer voor een 
deel vervuld. 

H. Stolk, Gesprekspunten over wereldverkenning en christelijk 
onderwijs. Serie: Cahiers voor het christelijk onderwijs, nr. 
9. J. H. Kok, Kampen, 1977; 105 blz., prijs f 10,90. 

Christelijk onderwijs wil zeggen, dat we het benoemen met de naam van 
Christus. Over de consequenties van die benoeming in de praktijk van het 
onderwijs gaat dit cahier. 

PERSONALIA 

Drs. A. G. W. Schapenk is lid van de commissie·Melai (zedelijkheidsvraagstukken) en lid 
van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft dr. A. Dirkzwager over de kansen van het christelijk 
onderwijs. Die hangen in zijn visie af van de bijdrage die het christelijk onder
wijs levert aan een menswaardig bestaan van alle mensen. 

En de beantwoording van deze vraag hangt weer af van het zicht dat mensen 
hebben op hoe de wereld in elkaar zit en hoe mensen daarin het beste kunnen 
leven. 

De heer Dirkzwager schrijft over de verscheidenheid in interpretatie van het 
wereldgebeuren in christelijke kring, over het slechte dat ook op christelijke 
scholen valt waar te nemen en over het goede op niet-christelijke scholengemeen
schappen. Van waar dan nog de noodzaak van christelijk onderwijs? 

Het centrale kenmerk van het christelijk onderwijs is volgens dr. Dirkzwager 
het voortdurend uitnodigen tot kritiek die aangeeft waar het christelijk onder
wijs faalt in het dienen van God en Zijn wereld. Christelijk onderwijs is dus 
niet in de eerste plaats herkenbaar aan een bepaalde christelijke ideologie, 
maar aan het zich kwetsbaar willen opstellen in die zin, dat het zich bij 
voorbaat blootstelt aan de kritiek op grond van een gebod, waarvan waar
schijnlijk nog geen mens de conse.quenties voor de menselijke samenleving kan 
overzien. 

De kansen van het christelijk onderwijs hangen dan ook vooral af van de 
vraag of er nog voldoende onderzoekers, plannenmakers, ouders, leerkrachten 
en leerlingen zijn, die zich nog dagelijks afvragen of bet onderwijs bijdraagt 
God en Zijn wereld te dienen; zolang dat gebeurt zijn er kansen voor het chris
telijk onderwijs en voor de wereld, aldus dr. Dirkzwager. 

In het tweede artikel schrijft drs. Van Bolhuis over enige vóórvragen van het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Hij stelt allereerst vast, dat ontwikkeling 
niet alleen economisch bepaald mag worden, bijvoorbeeld alleen in groei van 
het inkomen per hoofd van de bevolking. Het gaat om een interdisciplinair 
vraagstuk. Kenmerkend is voorts in de visie van de schrijver, dat het gaat om 
samenwerking tIJssen twee partijen, die ieder een eigen verantwoordelijkheid 
hebben. Hij is van mening dat vanuit het donorland alleen voorwaarden gesteld 
mogen worden die de effektiviteit van de hulp verbogen. De heer Van Bolhuis 
plaatst dan ook kanttekeningen bij de gangbare opvatting, dat ons land eigen 
accenten in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid mag leggen; bijvoorbeeld 
dat de hulp primair gericht moet zijn op het verbeteren van de positie van de 
armsten in de ontwikkelingslanden. Hij acht het ethisch niet toelaatbaar dat 
ontwikkelingslanden aldus in een bepaalde richting worden gestuwd. 

Hij omschrijft het doel van het ontwikkelingswerk als het tIerwezenlijken van 

357 



, , 

Van de redactie 

tntttatteven uit het ontvangende land. In dit verband bepleit hij een grotere 
plaats voor het mede-financieringsprogram binnen de nederlandse hulpverlening, 
omdat dit type hulpverlening het meeste beantwoordt aan de eis van herken
baarheid in het ontvangende land. 

Tenslotte bespreekt D. W. Ormel het boek van prof. dr. A. Troost "Geen 
aardse macht begeren wij'. 
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DE KANSEN VAN HET CHRISTELIJK ONDERWIJS 

door 

dr. A. Dirkzwager 

De eerste vraag die we onder ogen moeten zien is, hoe "christelijk" een 
christen is, als hij in deze wereld zijn "kansen" gaat berekenen: is de kans dan 
niet groot dat Gods dienst weinig kans krijgt? Kan iemand, die zijn vertrouwen 
op God gesteld heeft en die gelooft dat niets bij toeval gebeurt het begrip kans 
nog wel een rol laten spelen in zijn leven en bij zijn beslissingen? Christelijk 
onderwijs is een opdracht waaraan christenen gehoor moeten geven, hoe slecht 
de kansen ook mogen zijn. Het overwegen van de kansen van het christelijk 
onderwijs brengt gevaren in zich: het kan leiden tot opportunisme of tot fata
lisme, al naar men zijn "kansen grijpt", dan wel, zich er bij neerlegt als men 
weinig kans heeft. Beide zijn fataal voor christelijk onderwijs dat leerlingen 
wil opleiden en vormen tot mensen, die in een gecompliceerde en baat-zuchtige 
maatschappij bereid èn in staat zijn God en Zijn Wereld te dienen. Dat wil 
zeggen dat ze bereid en in staat moeten zijn zichzelf en hun medemensen kansen 
op een leefbaar, menswaardig bestaan te geven. Het christelijk onderwijs heeft 
geen enkele kans wanneer het niet bijdraagt aan de opleiding en vorming van 
medemensen, met wie het in deze wereld goed samenleven is. 

Wanneer we dat voorop en centraal stellen, kunnen we als christen de kansen 
van dat christelijk onderwijs trachten in te schatten, niet omdat we willen weten 
welke risico's we lopen en waar de kansen op succes het hoogst liggen -, maar 
in de eerste plaats om beter in staat te zijn goede kansen te geven aan onderwijs 
dat bijdraagt aan een menswaardig bestaan voor alle mensen. 

Nu zal iemand tegenwerpen dat dat niet typisch christelijk is; dat iederéén 
wel onderwijs wil dat bijdraagt aan "een menswaardig bestaan met medemensen 
met wie het goed samenleven is". Maar vergis u niet: we weten allen dat, wan
neer hoge idealen of grote belangen op het spel staan, mensen bereid zijn in 
dienst daarvan hun medemensen het leven onmogelijk te maken, praktisch, 
economisch of politiek, en dat mensen zich zelf dan rechtvaardigen met een 
beroep op hoogstaande principes. Bij een aantal van deze voorbeelden zijn het 
christenen, die in naam van de bescherming van de christelijke cultuur en hUn 
menswaardig bestaan medemensen opsporen, gevangen zetten, boycotten, uit
buiten of met geweld bestrijden. Er zijn dan altijd wel weer àndere christenen 
die, vanuit een andere achtergrond deze idealen minder hoog hebben of de be
treffende belangen minder zwaar wegen, en die daardoor kunnen inzien, dat 
God's Naam en Zijn wereld op die manier meer geschaad worden dan gediend. 
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Maar ook met hen is het dikwijls slecht samenleven voor wie het met hun idealen 
niet eens is en ook zij kunnen hun medemensen het leven belemmeren als deze 
de belangen waar zij zich voor inzetten niet willen steunen. Het ideaal waarvoor 
men zich inzet, de ideologie van waar uit men leeft en het belang dat men dient 
is meestal meer bepalend voor het menselijk handelen, dan de medemens met 
wie men direct te maken heeft. 

Consequenties voor het .onderwijs 
Dat heeft consequenties voor het onderwijs: wie idealen heeft, of een ideo· 

logie aanhangt, zal zijn kinderen en de kinderen die in het onderwijs aan hem 
zijn toevertrouwd in die richting willen opvoeden, vormen en weerbaar-maken; 
wie bepaalde belangen (b.v. eigenbelang) van-zelf-sprekend en gerechtvaardigd 
vindt, zal zijn kinderen zo goed mogelijk toerusten om voor die belangen op te 
komen. Iedereen heeft wel een opvatting over "het leven" en "de wereld" en 
zal zich voor zijn kinderen dàt onderwijs zoeken, dat hen zo goed mogelijk op 
dàt leven in diè wereld voorbereidt. Dat geldt voor christenen en voor niet
christenen. Maar mensen (ook christenen) zijn het er onderling dikwijls heel 
erg oneens over, hoe de wereld in elkaar zit en hoe een mens daarin het best 
kan leven. Veel christenen zoeken - en vinden - voor een menswaardig bestaan 
gemakkelijker een goede samenwerking met niet-christenen, dan met andere 
christenen. Wie goed om zich heen kijkt moet erkennen dat er niet alleen 
Rooms-katholieke, Russisch-orthodoxe, anglicaanse, doopsgezinde, hervormde 
en gereformeerde christenen zijn, maar dat er ook nationaal-socialistische, libe
rale, marxistische, kapitalistische, racistische, communistische, conservatieve en 
socialistische christenen geweest zijn - en nog zijn. (Wat de politieke keuze 
betreft hebben we het ons in Nederland gemakkelijker gemaakt dan in veel 
andere landen: behalve socialistische en liberale zijn er - politiek gezien - ook 
nog christelijke christenen. Ik zou daar als ik over de kansen van de christelijke 
politiek moest spreken veel goeds over willen zeggen, maar mijn onderwerp 
betreft het onderwijs.) De vraag moet gesteld worden: wat betekent het voor de 
kansen van het christelijk onderwijs dat zich in Christus' kerk zo veel, soms 
vreemde, vogels van een zo verscheiden pluimage samentreffen? 

Een voor de hand liggend - maar naar mijn mening onjuist - antwoord zou 
zijn, dat dit betekent dat "christelijk onderwijs" een wanbegrip is: men treft 
onder christenen - en dus in het christelijk onderwijs - dezelfde politieke, 
maatschappelijke en ideologische verscheidenheid aan als onder niet-christenen. 
Er is - kan men dan zeggen - niets verloren als door onderlinge verdeeldheid 
de kansen voor het zogenaamd christelijk onderwijs tot nul dalen. Men over· 
weegt dan dat christenen even goed in openbare scholen en bij van staatswege 
ingerichte schoolbegeleidingsdiensten het onderwijs op christelijke wijze kunnen 
dienen. 

Deze laatste gedachte is niet onjuist en wordt zelfs aantrekkelijk als men be
denkt dat Christus zijn discipelen "het zout der aarde" noemde. "Zout" ver
hoogt de smaak van alle mogelijke uiteenlopende gerechten en wordt nooit als 
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apart gerecht opgediend: het hoort bij iedere maaltijd. 
Toch lijkt het mij geen te laken gebrek aan geloof, als men de kansen van 

christelijk onderwijs in openbare scholen niet hoog schat. In een herderlijk 
schrijven wezen de Nederlandse bisschoppen onlangs op het gevaar dat een 
zogenaamde "samenwerkingsschool" een vervlakkende school wordt, waar men 
elkaar "vrij" laat door nergens meer over te praten. 

Zelf ben ik op een school geweest waar buitenop met grote letters "Christelijk 
Gymnasium" stond. Minstens drie keer per jaar vroegen leerlingen zich in 
onderlinge discussies af, wat de inhoud van dat "Christelijk" was en waarin de 
school dan wel van andere, openbare scholen verschilde. Ze konden er niet uit
komen en kregen ook van hun leraren geen afdoend antwoord. Achteraf gezien 
was dat van de leraren een volwassen christelijke terughoudendheid: in een 
evangelische geest van liefde en vrijheid past het niet de eigen identiteit die men 
als christen gevonden heeft aan anderen als de enig juiste op te dringen. 
Achteraf gezien was die school een goede, christelijke school omdat we iedere 
ochtend onder dat opschrift doorgingen met leraren en leerlingen die zich óók 
afvroegen wat Latijn, Wiskunde, Natuurkunde en Aardrijkskunde met Christus 
te maken hebben en voor wie dat soms op een onverwacht moment ineens duide
lijk was, b.v. uit de manier waarop een leraar met de leerstof omging: beschei
den, bewonderend, met liefde en zorgvuldigheid. Het is waarschijnlijk niet toe
vallig dat déze school één van de oudste en grootste oud-leerlingenverenigingen 
heeft: leraren en leerlingen waren over het algemeen "medemensen met wie het 
goed samenleven was". 

Christelijke school 
Het is moeilijk wetenschappelijk aan te tonen dat dit kwam doordat het een 

christelijke school was. Er zijn te veel voorbeelden van mensen die op een 
christelijke school slecht, misschien wel onmenselijk, behandeld zijn en daar 
een aversie tegen christendom en/of onderwijs aan overgehouden hebben. Wie 
dergelijke ervaringen heeft zal waarschijnlijk, juist als christen, zeer kritisch 
staan tegenover elk onderwijs dat zich "christelijk" noemt, doordrongen als hij 
er van is dat christenen geen haar beter zijn dan andere mensen. Voeg daarbij 
dat er ook niet-christelijke scholengemeenschappen zijn, waar een christelijke 
levenshouding overheerst in die zin, dat men er medemensen treft waarmee het 
goed samenleven is en waar respect is voor het door God geschapen bestaan, 
en de vraag wordt weer: waarom zouden we christelijk onderwijs willen, kunnen 
we als christenen niet beter proberen het beste van het onderwijs te maken, 
samen met al onze medemensen, christenen en niet-christenen? Christelijk onder
wijs moet goed onderwijs zijn en slecht onderwijs is onchristelijk. 

Die uitspraak lijkt me - althans voor een christen - zonder meer juist, maar 
dat sluit onderwijs dat onder christelijke vlag vaart niet uit, integendeel. De 
vlag dient als een uitdaging om de lading te inspecteren. Wanneer de christelijke 
vlag de lading niet dekt moet er iets aan de lading gedaan worden. 

Dat betekent overigens niet dat openbaar onderwijs, of onderwijs dat géén 

361 



De kansen van hel christelijk onderwijs 

duidelijke vlag voert, zich aan een dergelijke inspectie kan onttrekken: daar 
blijkt echter uit de lading, onder welke vlag in feite gevaren wordt: het preten
deert niet christelijk te zijn en als inspectie leidt tot het oordeel dat het on
christelijk of wellicht anti-christelijk is, behoeft dit geen consequenties te heb
ben: als de lading per definitie goed is, is elke vlag die deze lading dekt, goed 
(behalve wellicht uit het oogpunt van reclame of public relations: dan heeft de 
vlag een eigen functie)_ 

Uitnodiging tot kritiek 
Concreet gesteld: Christelijk onderwijs is onderwijs dat expliciet uitnodigt 

tot kritiek, die nauwkeurig aangeeft wáár dit christelijk onderwijs faalt in het 
dienen van God en Zijn wereld in gehoorzaamheid aan het evangelie van Jezus 
Christus, een evangelie dat het gebod bevat dat men God lief moet hebben 
boven alles en (een tweede gebod, gelijk aan het eerste) zijn medemens als zich
zelf. Dat zijn de normen, waaraan christenen zonder reserves beoordeeld willen 
worden, door hun medemensen en door God, maar als 't u belieft niet buiten 
Christus om, omdat dan de kritiek vernietigend zou zijn voor het menselijk 
samenleven_ 

Wie het gebod hanteert om kritiek te leveren en te oordelen, staat niet boven 
het gebod, moet ook niet doen alsof hij het gebod liefheeft boven alles, maar 
blijft een medemens die zelf óók bij zijn oordelen onderworpen is aan dat ge
bod, die in zijn kritiek op anderen even terughoudend moet zijn als hij uit eigen
liefde tegenover zichzelf zou wezen_ (Dat geldt natuurlijk even zeer bij kritische 
beoordeling van niet-christelijk onderwijs als bij de beoordeling van christelijk 
onderwijs_ ) 

Uit deze typering van "christelijk onderwijs" volgt, dat het geen onderwijs is 
dat op een bepaalde, "christelijke" ideologie gebaseerd is. Het is geen onderwijs 
dat haar doelstellingen vanuit een bepaalde, "christelijke", levens- of wereld
beschouwelijke visie direct af kan leiden, het is géén onderwijs dat zich zelf 
vanuit vaste principes logisch geargumenteerd kan rechtvaardigen. "Christelijk" 
onderwijs onderscheidt zich van ander onderwijs doordat het zich kwetsbaar 
opstelt, omdat het zich, min of meer blindelings, bij voorbaat openstelt voor 
kritiek op grond van een gebod, waarvan waarschijnlijk nog geen mens de 
consequenties voor de menselijke samenleving doorziet of kan afleiden. 

Betekent dit dat principes, grondslagen, uitgangspunten, dogma' s, idealen en 
ideologieën voor het christelijk onderwijs onbelangrijk of zelfs schadelijk zou
den zijn? Allerminst: zoals bij àlle onderwijs gaat men ook bij christelijk onder
wijs uit van een mensbeeld en een maatschappij visie, die zijn oorsprong vindt 
in een bepaalde filosofie of levens- en wereldbeschouwing. Het zijn de zeker
heden en van-zelf-sprekende zaken, die men in een bepaalde gemeenschap niet 
in twijfel mag trekken als men serieus genomen wil worden. Het zijn de feiten 
en algemeen aanvaarde normen, de onomstootbare waarheden waar mensen 
voor hun denken en handelen vanuit gaan. Momenteel lijkt "zelfontplooiing" 
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en "zelfverwerkelijking" als onderwijs doelstelling in Nederland zo'n algemeen 
aanvaarde norm. In een recent artikel in Pedagogische Studiën toonde Duijker 
(hoogleraar psychologie aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam) echter 
aan dat dit begrip berust op een bepaalde visie op de mens en de menselijke 
persoonlijkheid die door talrijke en vooraanstaande beoefenaars der psychologie 
wordt bestreden en - naar Duijker's indruk - ook in strijd is met de in ons land 
overheersende religieuze overtuigingen. Volgens Duijker steekt er een totalitaire 
ideologie achter het vermelden van "zelfontplooiing" als primair doel van het 
onderwijs (cursivering van Duijker). Uit dit commentaar van Duijker op de 
contourennota blijkt dat zelfs van deze nota, die in brede kringen wat zijn 
strekking en idealen betreft zeer welwillend ontvangen is, na nauwkeurige en 
scherpe analyse gezegd kan worden dat zij indruist tegen bepaalde, volgens 
Duijker christelijke, principes. Nu noemt Duijker zich - voorzover mij bekend -
geen christen en komt het commentaar van de samenwerkende wetenschappelijke 
instituten van K.V.P., A.R.P. en c.H.U., niet tot een dergelijke scherpe, funda
mentele kritiek. Het is echter wel duidelijk dat men er niet aan ontkomt om, 
wanneer men over onderwijs en onderwijsdoelstellingen denkt en schrijft, uit te 
gaan van een ideologische visie, die in strijd kàn zijn met de visie en de prin
cipes van hen die een andere ideologie aanhangen, zelfs in een zo algemeen stuk 
als een regeringsnota over de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Ook het 
christelijk onderwijs, een christelijke scholengemeenschap, of een christelijke 
schoolbegeleidingsdienst ontkomt hier niet aan. Weliswaar kan men als reactie 
op een bepaalde traditie elk beroep op dogmatische principes, religieuze uit
gangspunten en grondslagen uit den boze achten, men ontkomt er niet aan 
althans stilzwijgend van dergelijke principes uit te gaan, al is het maar doordat 
men stelt, dat ieder weldenkend mens met een gezond normbesef in redelijk 
overleg met een beroep op het gezond-verstand-en-de-feiten tot de conclusie 
moet komen, dat men zèlf op de juiste weg is. Dat maakt het anderen bijzonder 
moeilijk om tot kritische inspraak te komen vanuit een eigen visie op God, 
mens en wereld; immers, bij voorbaat wordt bij fundamenteel verschil van 
mening stilzwijgend in twijfel getrokken of de opponent weldenkend is, over 
een gezond normbesef beschikt, tot redelijk overleg in staat is en met zo ge
naamd onbevooroordeeld gezond verstand de feiten onder ogen ziet. 

Anders gezegd: wanneer men zelf niet duidelijk stelt van welke principes en 
uitgangspunten men uitgaat, als men de consequenties daarvan voor het prak
tisch handelen niet duidelijk aangeeft en als men een fundamentele analyse van 
zijn standpunten en meningen, wat betreft de achterliggende levens- en wereld
beschouwing uit de weg gaat, deelt men zijn gesprekspartners stilzwijgend in 
twee groepen in: een groep "gelijkwaardige medemensen" en een groep die 
"nog niet zover is", die zich zelf nog moet ontplooien tot "gelijkwaardig mede
mens". Door slecht onderwijs en slechte opvoeding kan iemand - helaas - de 
kansen tot deze zelfverwerkelijking hebben gemist, dus moet het onderwijs ver
beterd. Aan een dergelijke gedachtengang gaat m.i. de Contourennota mank. 
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De terminologie is anders, maar de ijver en de inzet van missie en zending zijn 
duidelijk herkenbaar, alleen misschien wat minder duidelijk gerechtvaardigd 
vanuit een achterliggende levens- en wereldbeschouwing en daardoor wat minder 
vatbaar voor kritiek. Wie zich voor christelijk onderwijs inzet mag een derge
lijke fout niet maken, want christelijk onderwijs heeft kritiek broodnodig om 
niet ongemerkt al te zeer van God's gebod af te wijken. 

De principes en uitgangspunten zijn voor het christelijk onderwijs dus bij
zonder belangrijk omdat aan alle onderwijs en onderwijsplanning levensbeschou
welijke en ideologische visies ten grondslag liggen. Deze uitgangspunten moeten 
zo duidelijk mogelijk geformuleerd worden en ter discussie gesteld worden, óók 
om anderen voor christelijk onderwijs te winnen. We geloven immers dat leven 
slechts mogelijk is, als mensen God en Zijn wereld dienen in gehoorzaamheid 
aan het evangelie van Jezus Christus. (Dat kan in onze tijd, nu men zich zorgen 
maakt over de overlevingskansen van de mensheid, wel zo duidelijk gezegd 
worden, zonder het misverstand te wekken, dat we uitsluitend het leven ná de 
dood op het oog hebben.) 

Christelijk vaandel? 
Gaat ons betoog nu in de richting van de conclusie dat goed onderwijs niet 

alleen onderwijs onder een christelijke vlag moet zijn, maar dat het christelijke 
onderwijs ook (weer) een duidelijk christelijk vaandel moet hebben? Het lijkt 
me niet: de vlag nodigt uit tot kritische inspectie van de lading maar het vaandel 
roept op tot ideologische strijd waarbij kritiek op de te verdedigen ideologie de 
strijdmacht ondermijnt. Ook al zou men het hoog tijd vinden het christelijk 
vaandel (ook voor het christelijk onderwijs) weer te heffen en de reveille te 
blazen, men moet er rekening mee houden dat veel medechristenen met zorg 
wijzen op de bijdrage aan de onmenselijkheid van het bestaan door christenen 
die - naar we moeten aannemen oprecht - meenden te leven en te handelen 
vanuit een christelijke ideologie. We moeten rekening houden met christenen 
die, als de vraag gesteld wordt: "zouden wij zoveel beter zijn dan die onchriste
lijke christenen", slechts tot een positief antwoord durven te komen wanneer 
zij zich verre houden van iedere duidelijk principiële stellingname. Hun angst is 
begrijpelijk, maar hun standpunt onjuist. Hun angst voor medechristenen die 
geloven dat hun principes objectief en noodzakelijk volgen uit God's gebod is 
begrijpelijk: een beroep op het gebod God lief te hebben boven alles en de 
medemens als zichzelf is onmogelijk geworden, als het niet met hun principes 
strookt. In feite is het principe dat men God lief moet hebben en zijn medemens 
als zichzelf, in de plaats gekomen van het gebod. U denkt misschien dat dit 
geen verschil maakt, maar het verschil is, dat een principe, een principe van een 
mens is, dat begrepen kan worden vanuit zijn visie op God, zichzelf, de mede
mens en vanuit zijn opvatting over "liefhebben", maar het gebod is een gebod 
van God voor mensen waarvan Hij weet hoe ze zijn en hoe ze moeten leven in 
een wereld die Hij geschapen heeft en kent. Over de betekenis van dat gebod 
kunnen we ons wel een mening vormen, we moeten er ons zelfs een mening 
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over vormen om er naar te kunnen leven, maar deze mening is altijd subjectief. 
De principes en levensbeschouwelijke visies van christenen zijn niet minder 

subjectief, dan de uitgangspunten en ideologieën van niet-christenen en soms 
stemmen ze ook inhoudelijk in belangrijke mate overeen, wat niet zo verwonder
lijk is omdat ze in eenzelfde wereld leven. Het verschil ligt hierin dat een 
christen weet dat zijn principe of zijn ideologie subjectief is en nooit het 
laatste woord heeft, ook al zou hij het met veel politieke macht kunnen ver
dedigen en handhaven. Het laatste woord is aan God, die het gebod gaf. 
Christenen voor wie dit geen loze uitspraak is zijn er - subjectief - waar
schijnlijk minder sterk van overtuigd dat hun visie de juiste is, dan zij die niet 
zouden weten wie meer tot oordelen bevoegd zou zijn dan enig mens in de 
wereld. Dit zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat christenen minder 
principieel zijn dan niet-christenen, toleranter en meer openstaand voor andere 
visies en meer bereid een principe, ideaal of ideologie te laten vallen als blijkt 
dat het tot mens-onwaardige consequenties leidt. Anders gezegd: als het goed is 
kan een christen beter luisteren dan een niet-christen, wat niet wil zeggen dat 
hij minder recht van spreken heeft. Hij heeft niet meer, maar ook niet minder 
recht van spreken dan andere mensen die er niet zo van doordrongen zijn dat 
hun oordeel, hun normen, doelstellingen en belangen subjectief zijn. 

Subjectief 
De term "subjectief" kan tot misverstanden aanleiding geven. Dat komt om

dat we gewend zijn "subjectief" tegenover "objectief" te zetten. "Objectief" is 
dan meestal datgene waarover we vrij zeker kunnen zijn dat het juist is, omdat 
iedereen het er over eens is. Maar dan zeggen we niet anders dan dat iets alleen 
"objectief" waar is, als iedereen, subjectief, tot de overtuiging gekomen is dat 
het waar is. Meestal is dat niet toevallig, omdat er een voor iedereen duidelijk 
zichtbaar object is, objectief aanwezig. Wanneer dat echter niet het geval is en 
in een bepaalde cultuur in een bepaalde periode iedereen het toch eens is, b.v. 
dat de zon om de aarde draait, gebruiken we het woord "objectief" óók: omdat 
alle subjectieve meningen overeenstemmen noemen we het een objectief feit dat 
de zon om de aarde draait (of omgekeerd, als iederéén zijn subjectieve mening 
hierover wijzigt). Het slechtste gebruik van het woord "objectief" is, als men 
een mening "objectief" noemt, om te suggereren dat iedereen die mening toe
gedaan moet zijn en dat wie het er niet mee eens is zich vergist, "subjectief" is. 
Zo komt de vrije (niet: vrijblijvende), verantwoordelijke, subjectieve mening in 
een kwaad daglicht te staan en is niets meer "objectief", tenzij de meerderheid 
van de, op een bepaald moment meest gezaghebbende, subjectieve meningen 
dit waarmerk er aan toekent. 

Het lijkt mij een duidelijke gedachte, dat men de subjectieve mening van een 
medemens haast serieuzer moet nemen dan een zgn. objectieve mening, vooral 
wanneer het een mening, principe of ideaal is over hoe men tot een goed 
samenleven van mensen onderling op en in deze wereld kan komen, omdat deze 
subjectieve mening direct gerelateerd is aan het gebod elkander lief te hebben 
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en dat God niet voor niets gegeven heeft. Dat kan m.i. alleen als men inziet 
dat God en Zijn gebod geen objecten zijn waarover we ons objectieve oordelen 
kunnen vormen, als men inziet dat de pretentie, dat men een "objectieve" 
mening heeft over de principiële betekenis van dit gebod voor het dagelijkse, 
het politieke of het economische handelen, zodat iedereen die mening als de 
juiste zou moeten aanvaarden - dat die pretentie het gebod zelf als zodanig 
ontkracht. 

Dat de mening over de principiële betekenis van dit gebod en de uitwerking 
daarvan voor de theorie en praktijk van leven en werken subjectief is, betekent 
overigens niet dat men niet gemeenschappelijk en met inspanning van alle 
krachten moet trachten te komen tot een eensgezinde mening en - op grond 
daarvan - tot een gezamenlijk leven en werken overeenkomstig dit gebod. Dat 
is de zin van christelijk onderwijs: dat het de leerlingen de sociale, intellectuele 
en emotionele vorming geeft, zo dat zij - overeenkomstig hun aanleg en capaci
teiten - daartoe bereid en in staat zijn. Het is bijzonder moeilijk God en Zijn 
wereld te dienen en vrijwel niemand is zelf één van de mensen met wie het 
voor medemensen goed samenleven is. Men moet dan op zijn eigen manier en 
op zijn eigen plaats binnen de beperktheid van de eigen deskundigheid en 
vindingrijkheid, bijdragen aan de leefbaarheid van de wereld. Ik zou geen be
roep, studie of bezigheid weten waar mensen géén gelegenheid hebben hierin 
te kort te schieten; kortom: zelfs de meest wereldvreemde wiskundige en zelfs 
de meest eenzijdige technicus kan, vanuit zijn deskundigheid, hiertoe een goede 
bijdrage leveren of - op zijn terrein - als medemens falen. Een loodgieter die 
slordig werkt zodat er in de kortste keren wéér lekkage is, vind ik als medemens 
minder geslaagd. Hetzelfde kan gezegd worden van een econoom die door zijn 
deskundigheid respect afdwingt, maar die belangrijke problemen in de economie 
toch niet oplost, ook al heeft hij de politieke macht. Voor beiden kan ik begrip 
opbrengen, maar dat ze te kort schieten is duidelijk, wat niet wil zeggen dat 
het gemakkelijk is een betere loodgieter of een betere econoom te vinden: ze 
zijn hun geld waarschijnlijk echt wel waard, maar daar gaat het niet om. 

Samenvatting 
Om ons betoog tot nu toe samen te vatten: de enige kans van het christelijk 

onderwijs is dat het mensen vormt en opleidt zodat zij - overeenkomstig God's 
gebod om Hem lief te hebben boven alles en - wat daaraan gelijk is - de mede
mens lief te hebben als zichzelf - bereid en in staat zijn, zichzelf en hun mede
mensen kansen te geven op een menswaardig bestaan met medemensen met wie 
het goed samenleven is. We zagen de verleiding en het gevaar dat men subjec
tieve principes of ideologieën in de plaats van dat gebod stelt en daardoor 
medemensen onrecht doet en het gebod als zodanig ontkracht. Aan de andere 
kant bleek dat deze subjectieve principes en ideologieën bijzonder serieus ge
nomen moeten worden, juist in hun verscheidenheid, omdat zij de subjectieve 
levensbeschouwelijke basis moeten bieden om overeenkomstig dit gebod te 
leven. In dit verband zijn zij belangrijker dan zogenaamde "objectieve" waar-
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heden. Wanneer men hieraan stilzwijgend zou voorbijgaan, in de veronderstel
ling dat iedereen hetzelfde "onbevooroordeeld gezond verstand en normbesef" 
heeft, als waar men zelf over meent te beschikken, loopt men het risico zijn 
medemens, die een andere mening is toegedaan, niet als gelijkwaardig te be
schouwen. Dit risico is haast onvermijdelijk als men niet in God gelooft en 
op grond daarvan goed het verschil kan zien tussen Zijn gebod en de subjectieve 
mening die men zich vormt over de betekenis van dat gebod, die in principes 
of ideologieën kan zijn uitgedrukt. Dit onderscheid is nodig om het mogelijk 
te maken dat mensen met fundamenteel verschillende subjectieve meningen 
serieus naar elkaar luisteren zodat zij samen leren leven en werken overeen
komstig God's gebod. Omdat alleen op die wijze menselijk leven mogelijk is, 
omdat wij alleen op die manier "overlevingskansen" hebben, is christelijk onder
wijs noodzakelijk. Onderwijs dat hier niet van uit gaat is geen "christelijk" 
onderwijs. 

Wanneer we dit als uitgangspunt nemen, kunnen en moeten we "met geheel 
onze ziel, met al onze kracht en met geheel ons verstand" ons inzetten om bij te 
dragen aan de onderwijsplannen, zó dat christelijk onderwijs goede kansen 
krijgt. Dat betekent dat we kritisch maar met kennis van zaken ook gebruik 
moeten maken van de meest geavanceerde wetenschappelijke inzichten, metho
den en technieken. "Plannen maken" is in de huidige wereld niet meer alleen 
en voornamelijk: in een ontspannen sfeer de fantasie de vrije loop laten, bij 
voorkeur met gelijkgezinden in de avonduren als romantische idealen en hoog
staande principes hun beste tijd hebben. Bij plannen maken, voor militair, poli
tiek, of ander beleid, in bedrijf of onderwijs - komen moeilijke wiskundige 
modellen te pas en computers om gegevens te ordenen en samen te vatten. 
Kansrekening, besliskunde, simulatie van economische of sociale systemen. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de kennis die de psychologie geeft 
over hoe mensen denken, hun mening vormen en veranderen, hoe hun houding 
en instelling te beïnvloeden is en waardoor zij hun doen en laten laten bepalen. 
Goede plannen zijn duur en het is dan ook niet verbazend dat de huidige 
minister na het CITO en de SLO drie miljoen uit de staatskas voor een "onder
wijsplanbureau" gereserveerd heeft. Wanneer een dergelijk bureau service-ver
lenend zou zijn en zijn apparaat ook ter beschikking zou stellen van b.v. poli
tieke partijen die niet aan de macht zijn, en aan organisaties die onderwijs van
uit een eigen levensbeschouwing willen onderzoeken en "plannen", zou daar
mee een belangrijke bijdrage geleverd zijn aan de open democratie en aan de 
strijd tegen de kosten opdrijvende verzuiling van Nederland. 

In dit verband willen we de commissie citeren die het commentaar van het 
C.D.A. op de contourennota voorbereidde: De commissie vraagt er begrip voor, 
dat zij niet, zoals de minister, beschikte over een sterke organisatiestructuur en 
over goed bemande, geprofessionaliseerde bureaus of afdelingen, die nodig zijn 
om - vanuit een christelijke levensvisie - het essentieel benodigde tegenspel 
te kunnen leveren. Er is behoefte aan "beleidsondersteunend onderzoek", ook 
voor een eventuele oppositie, want niet de antwoorden of de resultaten van het 

367 



De kansen van het christelijk onderwijs 

onderzoek zijn voor het beleid het belangrijkst, maar de vragen die men stelt, 
want die bepalen wat voor soort antwoord men krijgt. In een democratie hebben 
alle partijen het recht hun eigen vragen te stellen, maar zij moeten evenzeer 
dezelfde kansen hebben om met gebruikmaking van de modernste inzichten en 
de beste apparatuur op hun vragen snel en betrouwbare antwoorden te ver
krijgen. 

Goede vragen en bevredigende antwoorden zijn die vragen en antwoorden 
die ons beter in staat stellen de kansen van het christelijk onderwijs in te 
schatten en te verhogen. Dat vereist een goed bemande, geprofessionaliseerde 
organisatiestructuur met goede outillage voor onderwijskundig onderzoek, maar 
daartoe ontbreken, ook aan de Vrije Universiteit, de middelen. Bovendien is het 
niet gemakkelijk om de goede vragen te stellen: ook dat vereist veel studie en 
onderzoek. Daardoor dreigt men soms ook de belangrijkste, de centrale vraag 
wel eens uit het oog te verliezen, nl. draagt het onderwijs er toe bij, mensen 
te leren hoe zij, met geheel hun ziel, verstand en de macht die zij hebben, God 
en Zijn wereld kunnen dienen overeenkomstig God's gebod de medemens lief 
te hebben als zich zelf. 

Zolang er onderzoekers en plannenmakers, ouders, leerkrachten en leerlingen 
zijn die zich zelf en elkaar deze vraag dagelijks stellen zijn er niet alleen goede 
kansen voor het christelijk onderwijs, maar voor de wereld, waarover sommige 
deskundigen zich ernstig zorgen maken. 
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ON1WIKKELINGSSAMENWERKING EN HET CDA 

BIJDRAGE AAN EEN NIET GEVOERDE DISCUSSIE 

door 

drs. ,. van Bolhuis 

g Ontwikkelingssamenwerking: naar een interdisciplinaire benadering 
n Velen menen dat er maar één criterium is om te bepalen wat een ontwikke-
d lingsland is: het inkomen per hoofd van de bevolking van dat land. Door het 
{ kiezen van zulk een specifiek economische grootheid als maatstaf, is de ver-

leiding groot als doelstelling voor de ontwikkelingshulp een verhoging van 
n het inkomen per hoofd van de bevolking te kiezen, en de economische weten-
e schap kan daar een keur van werktuigen voor aandragen. 
e Nu zou het te simpel zijn om deze eenzijdig economische benadering slechts 

te wijten aan kortzichtigheid van de economen. Er zijn zeker twee andere fac
toren die hebben bijgedragen aan een ontwikkeling zoals hier geschetst: 

1. De relatief grote mogelijkheden die de economische benadering biedt om 
met meetbare grootheden te werken. Nationaal inkomen, werkloosheidspercen
tage, kapitalisatiefactor, arbeidsquote, het zijn alle zaken die relatief simpel 
zijn vast te stellen. 

Relatief zeg ik, want in Nederland is dat al een bewerkelijk geheel, in de 
derde wereld, met een zoveel zwakker statistisch apparaat, is dat nog veel moei
lijker. Onloochenbaar blijft dat begrippen als welzijn, institutionalisering e.d. 
nog veel moeilijker te meten zijn. Deze relatief eenvoudige kwantificering heeft 
economen wel eens doen vergeten dat ook hun cijfers niet zo exact zijn als ze 
lijken. Dat is te wijten aan statistische onvolkomenheden, onvolmaaktheden in 
de gehanteerde modellen (al was het alleen al dat het economische modellen 
zijn, maar ook valt te denken aan zgn. externe effecten), en doordat samen
gestelde grootheden informatie verliezen omdat de samenstellende delen niet 
meer te onderkennen zijn. 

2. De langere historische ontwikkeling van de economische wetenschap 
heeft geleid tot een vrij grote mate van toepasbaarheid, een voorsprong op 
andere wetenschappen waar men elkaar vaak nog niet eens kan vinden op een 
gemeenschappelijk uitgangspunt, zodat de econometrie zijn logische en nood
zakelijke tegenvoeters als sociometrie nog ontbeert. 
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Economie als face1twetenschap 
Economie is een facetwetenschap. Dit betekent dat van een gebeurtenis de 

economische kant maar één kant van de zaak is. Daarnaast zijn er culturele, 
sociale, ethische kanten. 

Omgekeerd, als we niet uitgaan van een gebeurtenis maar van de economie 
(dan wel een van de andere facetwetenschappen ), zuilen we een voorval or 
ontwikkeling nooit goed kunnen begrijpen of verklaren, laat staan voorspellen 
zolang we binnen het terrein van dat ene facet blijven. 

De verschillende facetten hangen samen als een dynamisch evenwicht in de 
chemie of de gaswetten van Boyle-Gay Lussac uit de fysica. Wijzigingen in het 
sociale facet roepen reacties op in het economisch vlak, wat weer repercussies kan 
hebben voor de sociale ontwikkeling. Een benadering van het probleem vanuit 
een facet leidt tot een eenzijdige visie en onbetrouwbare voorspellingen. 

Het is vaak moeilijk, je aan de indruk te onttrekken dat bij de andere facet
wetenschappen onvoldoende aandacht wordt besteed aan het zoveel mogelijk 
kwantificeren; de neiging kan gaan overheersen dat men zich verliest in een 
fraaie theorie of een prachtig begrippenapparaat, ten koste evenwel van een 
empirische toetsing van de theorie op werkelijkheidsgehalte, van het begrip. 
penapparaat op relevantie.1 

Van de andere kant: de eenzijdig economische benadering leidde tot span
ningen die de aandacht wat van de economie afleidden, zodat, hoewel de weten
schappelijke basis nog goeddeels ontbreekt (ook wat het economisch deel beo 
treft), men met vallen en opstaan anders gerichte hulp probeert te geven.2 

Als men zou willen proberen voor Nederland deze nieuwe aanpak in één 
woord te vangen, zou dat het woord 'doelgroepenbeleid' zijn. In wezen stoelt 
deze visie op een westers ideaal van maatschappij ontwikkeling. Later komen we 
hierop terug. 

Ontwikkeling als proces 
De ontwikkelingsproblematiek moet benaderd worden vanuit de derde 

wereld. 
Wat betekent het voor een samenleving om ontwikkeld te worden? 
Een samenleving is een complex van samenhangende opvattingen, tradities en 

organisatiestructuren. Waardoor treedt er nu verandering, ontwikkeling op in 
dit complex? Naar mijn mening is een belangrijke oorzaak dat de samenstel· 

1 Een zeer sprekend voorbeeld hiervan is wel prof. Wertheim in zijn 'Evolutie en 
revolutie', die openlijk toegeeft dat zijn theorie empirisch niet getoetst is, of tenminste on· 
voldoende. Omdat hij er zelf geen zin in heeft laat hij dit met een gracieuze buiging over 
aan anderen. 

2 Een overzicht van de theoretische benadering van het ontwikkelingsvraagstuk in de 
economie wordt o.m. gegeven door H. Coppens in Intermediair van 12-11-1976, waarbij 
opvalt dat hij de nieuwere theorieën minder kritisch benadert dan hun voorgangers. Dit 
zal te wijten zijn aan hun latere ontstaan: ze hebben nog onvoldoende gelegenheid ge· 
kregen om hun betrekkelijkheid te tonen. 
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lende delen niet steeds goed op elkaar zijn afgestemd, ze ronduit onverenigbaar 
kunnen zijn, of alleen onlogisch. Van de spanning die uit zo'n disharmonie 
voortkomt, gaat, wanneer ze wordt onderkend, een druk uit om tot verandering 
te komen. Een voorbeeld van zo'n spanning is de uitvinding van de stoom
machine die zich niet meer liet verenigen met de kleinschaligheid van de am
bachtelijke produktie, zodat het hele aanzien van de maatschappij veranderde 
naarmate de machine verder geperfectioneerd werd. Er ontstond een heel ander 
denkklimaat; een denkklimaat waarin bijv. plaats was voor het marxisme. 

Een denkklimaat kan omgekeerd ook de maatschappelijke ordening verande
ren. Te denken valt aan de Franse revolutie. Een vanuit een bepaalde overtuiging 
wenselijk geachte ontwikkeling kan vraag naar een bepaald soort machines doen 
ontstaan en de vraag naar een andere produktiewijze tegenhouden. In wezen ligt 
het bestaansrecht van de christelijke politieke partij ook in de overtuiging dat 
een bepaalde denkwijze, het uitgaan van bepaalde axioma's en waarden, een 
vormende invloed heeft op de maatschappij. 

Een spanningsveld kan ook ontstaan door contacten met een andere samen
leving. Sprekend over ontwikkelingshulp is juist dit spanningsveld van belang. 
Hoe men het ook wendt of keert: ontwikkelingshulp wekt dergelijke spannin
gen op, is ook bewust bedoeld om een maatschappij te veranderen. Maar ontwik
kelingshulp tast daarmee onvermijdelijk de cultuur van die samenleving aan. 

Dezelfde aanpassing die wij in West-Europa hebben doorgemaakt in de 
laatste 200 jaar, zullen de ontwikkelingslanden nu moeten doormaken; alleen 
hebben zij er geen 200 jaar de tijd voor. 

Een veranderende maatschappij wordt geconfronteerd met nieuwe problemen. 
Problemen waarvoor de traditionele levensbeschouwing, de traditionele autori
teiten en instituties geen oplossing geven, om de doodeenvoudige reden dat ze 
nooit met het probleem geconfronteerd werden. 

Zo is de problematiek en de opstelling van een moderne vakbond fundamen
teel anders dan die van een middeleeuws gezellenverbond. En vereist het leiden 
van een modern bedrijf een nieuwe mentaliteit: belangstelling voor materieel 
welzijn, vermogen om vooruit te zien, over perioden van meerdere jaren, open
staan voor technische vernieuwingen om maar enkele aspecten van zo'n mentali
teit te noemen. Maar ook de positie en de functie van het gezin veranderen en 
van de godsdienstige instituties. 

Wil de derde wereld geholpen worden, dan zal de mentaliteit veranderd 
moeten worden, m.a.w. dan zal de samenleving zijn gewoonten en overtuigin
gen drastisch moeten wijzigen. 

Ontwikkeling door eigen aanpassing 
Wanneer een moderne produktiestruktuur geleidelijk wordt ingevoerd zal bij 

een vrije ontwikkeling wellicht vanzelf een aangepaste mentaliteit ontstaan, net 
zoals in het westen (en oosten) is gebeurd. Het is o.m. deze overweging die de 
Zuidafrikaanse regering bracht tot haar politiek van "eigensoortige ontwikke
ling", bij ons beter bekend als "grote apartheid". 
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Andere experimenten in de richting van het ontwikkelen van een eigen 
visie op de problemen van een industriële samenleving, uitgaand van het eigene 
van de bestaande cultuur, zijn ondernomen in Tanzania, Peru. 

Het van binnen-uit aanpassen van een cultuur aan gewijzigde omstandigheden 
is echter een erg tijdrovende zaak, en zeker een zaak die een stabiel en rustig 
klimaat vereist. Zal de bevolking, via de communicatiemiddelen op de hoogte 
van de zoveel andere en luxueuzere levenswijze elders, die tijd willen nemen? 

Ontwikkeling door overname 
Moet dan de cultuur die het hulpgevende land stilletjes weg meebrengt over

genomen worden? Zal dat niet tot extra spanningen leiden met de bestaande 
cultuurpatronen ? Welk denkpatroon wordt dan overgebracht? Is - voorzover 
het onze waarden en normen betreft - die westerse mens zo gelukkig? Is de 
westerse maatschappij zo ideaal dat, zonder gewetensbezwaren die cultuur over
geplant kan worden? 

Laten we eens nagaan hoe op de verandering in het westen zelf is gereageerd, 
welk geestelijk klimaat het westen meebrengt met zijn hulp. 

In de middeleeuwen zag de Europese mens verwonderd en bewonderend om 
zich heen naar de wereld; hij loofde God die alles zo mooi gemaakt had en 
onderhield en bestuurde. Hoé alles functioneerde begreep hij niet. Maar lang
zaamaan ontdekte hij meer wetmatigheden en het wereldbeeld waarin alles door 
God bestuurd werd, rechtstreeks, was bij de humanisten al vervormd tot een 
mechanisch wereldbeeld waarin God nog steeds regeerde, maar door gebruik te 
maken van onveranderlijke natuurwetten. God had een beduidend passievere rol 
gekregen en verdween haast ongemerkt van het toneel. 

Met de mechanisering van het wereldbeeld kwam ook de menselijke vrijheid 
en verantwoordelijkheid in een ander licht te staan. Waarom is de mens nog 
verantwoordelijk, waarop nog aanspreekbaar als alles buiten zijn invloed om 
wordt geregeld door vaste natuurwetten? 

De mens is dan immers niet meer aanspreekbaar, niet meer verantwoordelijk; 
hij is slaaf geworden van de natuur, een dier temidden van andere dieren. Met 
ontwikkelingssamenwerking hopen we de mens te bevrijden van armoede, en 
dreigen we hem te verslaven aan de produktiestructuur. Voor ons westerlingen 
brengt dit het dilemma mee dat we de arme landen niet in hun armoede mogen 
laten zitten, maar mogen we ons cultuurpatroon wel overplanten? Onze cultuur 
is dominant, dat wel, maar is zij ook superieur in de zin van beter? Hoe kun
nen wij dat beoordelen? Hoe weten we wat een "hogere" cultuur is, anders dan 
uit normen ontleend aan het eigen cultuurgebonden normstelsel ? 

Is dit een onoplosbaar dilemma? 
Ik dacht het niet. 

Ontwikkelingssamenwerking als verantwoordelijkheid 
Bij ontwikkelingssamenwerking zijn twee partijen betrokken; samenwerking 

is anders onmogelijk. Beide partijen hebben hun eigen verantwoordelijkheid. 
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Vanuit de invalshoek van de verantwoordelijkheid van de participanten in de 
samenwerking wil ik het probleem benaderen. 

Wat houdt de verantwoordelijkheid van de hulpverlenende Nederlandse 
instantie in? 

Naar mijn opvatting dient er zorg voor te worden gedragen dat de aange
wende middelen zo effectief mogelijk worden besteed. Effectief, dat wil zeggen, 
dat de middelen zoveel mogelijk effect moeten sorteren ten opzichte van het 
doel. 

Welk doel is dan toelaatbaar? 
Nog niet zolang geleden was die vraag vrij simpel beantwoord: de hulp van 

regeringswege moest passen in de (meer-jaren) planning van het ontvangende 
land. Het doel van het ontvangende land werd dus overgenomen. 

Tegenwoordig stelt men naast de doeleinden van het ontvangende land de 
doeleinden die het donorland graag verwezenlijkt zou zien. De projekten wor
den dan gekozen uit de groep die beantwoordt aan beide doelstellingen. Voor 
de Nederlandse regering betekent dat een keuze van projekten voornamelijk ge
richt op verbetering van de positie van de armsten uit de (bij voorkeur: platte
lands-) samenleving, en gericht op verbetering van de positie van de vrouw. Een 
aantrekkelijke en bovendien een politiek eenvoudig te verkopen doelstelling. 

Toch is het een doelstelling die duidelijk zijn beperkingen heeft. 
1. Het is nog nooit bewezen dat een beleid, gericht op de armsten in een 

samenleving, leidt tot een ontwikkeling die de samenleving als geheel dient, 
zodat die samenleving onafhankelijker wordt van het buitenland. Dit beleid zou 
nl. kunnen bijdragen aan het instandhouden van neo-koloniale verhoudingen. 

De Nederlandse regering zou derhalve krachtig het onderzoek moeten bevor
deren, hoe deze verhoudingen liggen. 

Het is immers nog nooit bewezen dat een dergelijk beleid een positieve 
ontwikkelingsbijdrage levert. Het is anderzijds ook niet bewezen dat het tegen
deel het geval is. De wetenschapsmensen die zich op dit terrein bewegen hebben 
nog niet tot een eensluidende conclusie kunnen komen. Dat betekent dat een 
sprong in het duister gemaakt wordt wanneer dit beleid omhelsd wordt, maar 
net zo goed wanneer het wordt afgewezen. Een werkhypothese mag, wetenschap
pelijk gezien, gehandhaafd worden tot gebleken is dat hij onjuist is. 

2. Een beleid gericht op de armsten in een samenleving kan bepaalde pro
blemen oproepen. 

Allereerst omdat hulp aan een groep armen soms een andere groep armen 
benadeelt. Het goedkoop voedsel leveren in krottenwijken kan bijv. betekenen 
dat de kleine boer ook minder voor zijn produkten krijgt. 

Een tweede moeilijkheid is dat de werkelijkheid zich niet steeds zo simpel in 
hokjes laat indelen als politiek wenselijk zou zijn; de diverse sectoren van de 
samenleving hangen nauw samen en kunnen moeilijk geïsoleerd bekeken wor
den. Hulp aan de armsten kan betekenen dat projekten uitgevoerd moeten wor
den die in eerste instantie niet direkt in hun belang lijken. Daarbij kan gedacht 
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worden aan infrastructurele werken als havenaanleg of autowegen, elektrici
teitscentrales, omdat deze werken de voorwaarden zijn om een fabriek te 
stichten. Er kan zelfs gedacht worden aan regelrechte hulp aan zo'n fabriek 
zelf, omdat een blijvende inkomensverbetering een gezonde economische basis 
eist. We moeten er hier niet alleen op bedacht zijn hetzelfde onderscheid te 
maken tussen inkomensvorming en inkomensverdeling, maar ons ook realiseren 
dat uitstralingseffecten (multipliereffecten) veel groter kunnen zijn dan bij ons. 

3. In hoeverre een beleid gericht op de armste groepen te verwezenlijken is, 
is ook afhankelijk van de opstelling van andere steunverlenende landen. Wan
neer alle hulp duidelijk aanwijsbaar op dit type activiteiten, op deze deelgroep 
gericht is, ontstaat vermoedelijk een scheefgegroeide economie; wat dan dreigt 
is dat de ene eenzijdigheid (nI. de economische benadering) dan wordt ver
vangen door een andere. Anders gesteld: een zich bij uitsluiting richten op 
A-sociale projecten door een of enkele donors is slechts verantwoord wanneer 
andere donors zich beperken tot B-sociale projecten. 

4. Wanneer binnen de doelgroep nog de voorkeur zich weer richt op een 
specifieke subgroep (b.v. vrouwen) dreigt in versterkte mate een westers cul
tuurpatroon te worden overgebracht. Eén van de meest fundamentele verhou
dingen in een cultuur is de verhouding tussen de rollen van man en vrouw. 
Wie daaraan gaat sleutelen ontwricht de hele samenleving met alle aanpassings
problemen van dien. 

Naar mijn opvatting is het sturen van een land in een bepaalde richting 
ethisch niet toelaatbaar. De donor zou dan duidelijk in de verantwoordelijkheid 
van het ontvangende land treden. Wanneer zijn visie onjuist zou zijn, zou echter 
niet de donor, maar het ontvangende land met de problemen zitten. Om een 
dergelijke eis te kunnen stellen moet trouwens de omvang van de hulp in over
eenstemming zijn met de omvang van de pretentie de ontvangende landen het 
beleid te kunnen voorschrijven. Om een voorbeeld te geven: De grootste hulp. 
verlening vanuit ons land gaat naar India en Indonesië. In het eerste geval 
geeft Nederland per jaar een kwartje, in het tweede een gulden per inwoner 
van het desbetreffend land. 

Wil het ontvangende land zijn eigen verantwoordelijkheid waar kunnen 
maken, dan zal het die hulp moeten kunnen selecteren, (inclusief de culturele 
consequenties die voortvloeien vanuit de achtergrond vanwaaruit de hulp ge· 
geven wordt) op een wijze die past bij de richting waarin het ontvangende land 
zich wil ontwikkelen. Het aanbod van de gever moet dan ook duidelijk zijn, de 
ontvanger moet kunnen onderkennen wat hij in huis haalt. Vanuit dit oogpunt 
bezien verdient bilaterale hulp, vanwege zijn grotere herkenbaarheid een dui· 
delijke voorkeur boven multilaterale hulp. Het zou van belang zijn als nage· 
gaan kon worden of dat ook zo is vanuit efficiency oogpunt. 

Dit betekent natuurlijk niet dat tussen gever en ontvanger niet van gedachten 
gewisseld zou kunnen worden, maar hulp mag niet het karakter van sancties 
krijgen. 
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Doel ontwikkelingssamenwerking 
Als doel van ontwikkelingssamenwerking dient te gelden het verwezenlijken 

van (voor de gever aanvaardbare) initiatieven, voortkomende uit het ontvan
gende land. Daarbij moet benadrukt worden dat de regering niet de enige 
initiatiefnemer in ons land hoeft te zijn.3 In verband met de duidelijk levens
beschouwelijke implicaties van hulp waar wij eerder over schreven is te verdedi
gen dat het medefinancieringsprogram de hoogste prioriteit heeft, omdat dit 
type hulp het meest beantwoordt aan de eis van herkenbaarheid. Bovendien zijn 
zending en missie de organisaties die de meeste ervaring hebben met werk op 
levensbeschouwelijk terrein in andere landen. 

Hoewel de keuze voor medefinanciering, op deze manier benaderd, een 
principiële keus is (en niet pragmatisch, zoals de afgelopen jaren voor het 
kabinet-Den Vyl, nl. toepasbaar waar andere kanalen niet tot het doel leiden), 
is het goed dat wij ons bewust zijn dat dit hulpprogramma (in 1977 4,8% van 
de begroting voor ontwikkelingssamenwerking) zijn natuurlijke beperkingen 
heeft. Allereerst zijn er grenzen aan het absorptievermogen van de kanalen die 
de medefinancieringsorganisaties ter beschikking staan; voorts gaat het om 
medefinanciering, d.w.z. de overheidsbijdrage mag niet té overheersend worden 
(nu maximaal 75%). De omvang van het programma is dus begrensd door het 
bedrag dat de medefinancieringsorganisaties zelf bijeen kunnen brengen. 

Nu het doel van de hulp omschreven is, luidt een volgende vraag: mag de 
regering voorwaarden verbinden aan de hulp? 

~ Naar mijn mening is dit geoorloofd, zelfs noodzakelijk. Ik denk dan aan 
I voorwaarden die te maken hebben met de verantwoordelijkheid van de Neder-
r landse regering. Voorwaarden waaraan dus voldaan moet worden om de effec-
1 tiviteit van de hulp te verhogen. Zulke voorwaarden moeten in een aanvaard-
'- bare verhouding staan tot de hulp. Het gaat, om een extreem voorbeeld te 
,t noemen, niet aan een nieuwe bankwet te éisen omdat men ergens een coöperatie 

steunt die onder de bestaande wetgeving geen krediet kan krijgen. Er zullen 
.1 dan andere middelen gevonden moeten worden. 
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Het vervolg dat vooraf moet gaan 
De onderkop van dit artikel luidt: Bijdrage aan een niet gevoerde discussie. 

Opvallend is, dat ondanks de zeer pregnante levensbeschouwelijke problemen 
die verbonden zijn aan de ontwikkelingssamenwerking, een CDA-visie slechts 
fragmentarisch aanwezig lijkt te zijn, wat voor een partij die ontwikkelings
samenwerking zo'n hoge prioriteit geeft, opmerkelijk genoemd mag worden. 

Er heeft wel een discussie plaatsgevonden en het zal hen die bekend zijn op 
dit terrein wellicht verwonderen dat hierover in het voorafgaande niets is 
gezegd. Ik wil daarom wat ik heb gezegd over voorwaarden iets uitgebreider 

3 In dit artikel wordt niet gesproken over de criteria die aangelegd dienen te worden 
bij de keuze van concentratielanden. Als zo'n criterium zou m.i. kunnen gelden de mate 
waarin een ontvangend land initiatieven anders dan van regeringswege toestaat. 
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toelichten. Voorwaarden mogen alleen gesteld worden voorzover ze de effectivi
teit van de hulp verhogen. Dit zijn dus voorwaarden verbonden aan de hulp. 
De discussie is in de afgelopen kabinetsperiode (en naar verwacht in de toe
komst) meer gericht op voorwaarden voorafgaande aan de hulp. Hierover 
(Cuba, Indonesië) liepen de meningen zeer uiteen, maar de discussie is niet 
afgerond wat het CDA betreft. 

Het zou wenselijk zijn als een CDA werkgroep zich boog over de vraag welke 
criteria aangehouden moeten worden bij de keuze van concentratielanden, en in 
aansluiting daarop aan welke kenmerken de Nederlandse hulp moet voldoen. 
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Prof. dr. A. Troost, "Geen aardse macht begeren wij". Uitg. 
Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 1976. Prijs 18,90. 

De schrijver vermeldt in zijn inleiding dat dit niet het goed gecomponeerde 
boek is, dat hij zich de laatste jaren had voorgesteld te schrijven. Door wat uit
zonderlijke omstandigheden - aldus heet het - moest de bundel in haast worden 
geselecteerd uit wat voorhanden was en uit stukken die geen tijd voor correctie 
vergden. Niettemin hoopt hij dat het desondanks tot enige steun zal zijn "voor 
allen die in de geest van het lutherlied strijdend werkzaam zijn". 

Deze fragmentarische samenstelling (lezingen, artikelen enz. over uiteen
lopende onderwerpen) moge het de recensent wat moeilijker maken, het is 
uiteraard het goed recht van uitgever en schrijver dit boek op de markt te 
brengen, temeer waar zij het wellicht als een plicht hebben ervaren. 

De schrijver is beoefenaar en spreekbuis van de Calvinistische Wijsbegeerte 
(verder aan te duiden als C.W.), waarvan dr. A. Kuyper met zijn "Soevereini
teit in eigen kring" de grondlegger is geweest. 

Ondanks de fragmentarische herkomst menen wij toch wel enige lijn in de 
verschillende onderwerpen te ontdekken. Behalve enkele meer theoretische be
schouwingen zijn het vragen over het bestaansrecht van de christelijke vak
beweging, de noodzakelijkheid en mogelijkheid van christelijke politiek, de 
hoofdlijnen van een christelijke maatschappij beschouwing en Evangelie en eco
nomische wetenschap waaraan aandacht wordt besteed. 

Allemaal dus vragen die betrekking hebben op het probleem hoe wij van
daag christelijke politiek moeten bedrijven en hoe wij onze taak in de christelijke 
vakbeweging moeten zien en uitoefenen. Mede gezien de ter beschikking staande 
ruimte menen wij goed te doen ons bij de bespreking van het boek daartoe te 
beperken. 

Kuyper heeft met zijn "Soevereiniteit in eigen kring" een geniale greep ge
daan, waarvoor wij slechts bewondering kunnen hebben. De gedachte dat de 
taak van de staat zich beperkt tot de handhaving van de publieke gerechtig
heid en dat voorts elke samenlevingsvorm "soeverein in eigen kring" is, heeft 
aanvankelijk politiek en vakbeweging duidelijk beïnvloed. 

Men heeft het zich daarbij niet gemakkelijk gemaakt. Sociale verzekering 
voor de arbeiders mocht en moest. Het betrof hier immers de zwakken in de 
samenleving, waarover de overheid haar beschermende schild diende op te 
heffen. Maar zelfstandigen onder de sociale verzekering, bestond daarvoor wel 
een rechtsgrond? Men vond er, wat de kleine zelfstandigen betreft, op dat zij 
als sociaal zwakken met de arbeiders gelijk konden worden gesteld. Geleidelijk 
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werd ook aanvaard dat zelfstandigen in het algemeen onder de sociale verzeke
ring mochten worden gebracht. Bij de voorbereiding van de AOW waren er nog 
velen - o.a. Aantjes - die het er moeilijk mee hadden, maar in het algemeen 
achtte men dit staatsingrijpen toch wel aanvaardbaar. 

Bij de voorbereiding van de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950 bloeide 
de discussie even tussen de C.W. en de christelijke vakbeweging. De beoefe
naren van de C.W. vroegen zichzelf en anderen af of de toekenning van ver
ordenende bevoegdheid aan de bedrijfslichamen wel aanvaardbaar was. Het 
mocht niet baten, de verordenende bevoegdheid is er toch gekomen. 

Dan, plotseling, laat de C.W. verstek gaan. Voorzover ons bekend, is er 
nooit geageerd tegen de van staatswege geleide loonpolitiek, die een onver
gelijkelijk veel ernstiger ingreep op de s.i.e.k. betekende dan de hiervoor ge
noemde. Wij kunnen het niet anders zien dan dat de mug van de P.B.O. werd 
uitgezogen en de kemel van de loonpolitiek werd doorgezwolgen. Nog ernstiger 
wellicht is wat er nu staat te gebeuren tengevolge van de invoering van de Wet 
Investeringsrekening, waardoor bedrijfsleven en staat onontwarbaar ineenge
strengeld worden, zodat er niet alleen van scheiding, maar zelfs van onderschei
ding nauwelijks sprake kan zijn. 

Het heeft er alle schijn van dat ook de C.W. zich door de maalstroom van het 
pragmatisme heeft laten meevoeren. Maar hoe komt dat? Haar taak en ver
antwoordelijkheid zijn thans groter dan ze ooit geweest zijn. 

Prof. Troost laat ons ook maar al te vaak in het ongewisse. In de bundel is op
genomen een toespraak op de eerste landelijke jaarvergadering van de gespreks
groep van A.R.-gezinden, gehouden in april 1972 over de vraag "Is christe
lijke politiek in deze tijd noodzakelijk en mogelijk?" Het is duidelijk dat de 
broeders niet gerust waren over de gang van zaken in de politiek en nu wel 
eens van de professor wilden horen wat ze er mee aan moesten. Het moet voor 
de aanwezigen echter wel een teleurstelling zijn geweest dat het laatste punt 
van de rede luidde: "Opnieuw bezinning en gesprek nodig", waarin alleen 
duidelijk is dat de socialistische richting wordt afgewezen. De moeilijkheid is 
echter dat de politieke ontwikkeling doorgaat zonder af te wachten tot de 
C.W. het groene licht geeft. 

We vinden in de bundel hier en daar een aanwijzing die tot verklaring van 
het stilzwijgen kan bijdragen. In zijn discussie met prof. Augustijn stelt de 
schrijver dat hij hem "herhaaldelijk met voorzichtigheid en verpakt in vrien
delijkheden" op zijn misvattingen geattendeerd heeft (pag. 14). Nu is vriende
lijkheid ongetwijfeld een deugd, maar wie zich tot getuigen geroepen weet, 
moet toch de duidelijkheid doen prevaleren boven de vriendelijkheid. Elders 
heet het dat de schrijver geen beleidsfiguur is. Akkoord, maar als hij be
leidsfiguren toespreekt, mag van hem verwacht worden dat hij de richting aan
wijst, waarin zij hebben te gaan. Sprekend over christelijke maatschappijkritiek 
heet het dat deze elk spectaculair optreden in de publiciteit mist, "naar haar 
aard" wordt eraan toegevoegd (pag. 186). Nu heeft het woord "spectaculair" 
voor de schrijver wellicht een wat onsympathieke bijklank, maar vast staat in 
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Boekbespreking 

elk geval dat men, wanneer men met een hoge pretentie komt, gehouden is zo 
duidelijk en overtuigend mogelijk te spreken. De schrijver zegt zelf dat de 
christelijke levens- en maatschappij beschouwing een "getuigenis" is. 

Prof. Troost heeft het ook moeilijk met de vakwetenschappen (pag. 90). Hij 
constateert dat de theologie en met name de theologische ethiek, zodra zij zich 
gaat uitspreken over de maatschappelijke, medische, politieke, artistieke en 
andere problemen genoodzaakt is in het voetspoor te gaan van de zgn. "infor
matie" der ... vakwetenschappen. Hoe nu? Waar blijft het getuigenis, als op 
de informatie van de vakwetenschappen moet worden afgegaan? Is het niet de 
taak van de C.W. de richting aan te duiden en het kader aan te geven, waarbij 
de technische uitwerking aan de vakwetenschappers kan worden overgelaten? 
Moet bijv. een oordeel over abortus zich baseren op informatie door de medi
sche wetenschap? We vragen ons trouwens af of de C.W., uitgaande van de 
"goddelijke scheppingsorde" ons niets te zeggen heeft over sexisme, porno
grafie en - vooral - abortus. 

We moeten concluderen. We wensen dit boek in veler handen in de hoop 
dat dit zal leiden tot hernieuwde bezinning op en hernieuwde discussie over 
de normen voor ons handelen in het politieke en maatschappelijke leven. Zo 
niet, dan dreigen wij als een wrakhout heen en weer geslingerd te worden op 
de golven van het voortwoekerend pragmatisme. Om nog een voorbeeld te 
noemen: de schrijver stelt dat de publieke gerechtigheid het leidende principe 
voor de economische politiek moet zijn. Helaas, de publieke gerechtigheid is 
allang en breed en zonder protest geseculariseerd tot het "algemeen belang", 
dat dan bepaald wordt door de helft plus één. 

Wij eindigen met de hoop uit te spreken dat de schrijver het in uitzicht ge
stelde "goed gecomponeerde" boek spoedig het licht zal doen zien. We ver
binden daaraan de wens dat hij in het voetspoor van Kuyper aan het "leer
stellig gedeelte" een "praktisch gedeelte" zal toevoegen. Of, om een ander beeld 
te gebruiken, wij hopen dat de - overigens onmisbare - preek zal uitmonden in 
een toepassing. Het is krachtens haar oorsprong het recht en de plicht van de 
C.W. om een belangrijke bijdrage te leveren aan de herbezinning op de begin
selen die aan ons politiek en maatschappelijk handelen ten grondslag dienen te 
liggen. D. W. ORMEL 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft de heer W. M. van Andel over de menselijke kant 
van het prostitutieverschijnsel, een kant die, volgens de schrijver, enigszins 
onderbelicht bleef in de uitvoerige studie van drs. A. G. W. Schap enk die wij 
in het juli/augustusnummer van ons blad hebben opgenomen. 

De heer Van Andel schrijft over de onmenselijke situatie waarin onze 
maatschappij een categorie outcasts laat leven. Hij laat overigens geen mis
verstand bestaan over zijn opvattingen terzake de prostitutie: het is in een 
periode van bewustwording over de emancipatie van de vrouw de e.rgste vorm 
van vernedering die wordt bedreven en toegelaten. Alle vormen van prostitutie 
acht Van Andel onmenselijk .op grond van de erkenning dat de mens beeld
drager van God is. 

Christelijke politiek kan echter de zonde niet negeren; die is er en wij 
hebben de plicht het onmenselijke voor alle betrokkenen erin te reduceren. 

Vervolgens schrijft mr. G. W. von Meyenfeldt over de politiek op het spoor 
van een christelijke levenskunst. 

Tenslotte bespreekt de heer Van der Meulen de studie van drs. A. Schouten 
over inkomenspolitiek. 
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HET VERSCHIJNSEL PROSTITUTIE 

door 

W. M. van Andel 

Inleiding 

Wees niet wijs - wees mooi 
(Frans gezegde) 

De redactie van dit blad verzocht miJ lfi aansluiting op het in augustus 
1977 gepubliceerde artikel van drs. A. G. W. Schapenk: Prostitutie - Straf
recht - Lokaal Bestuur, een artikel over hetzelfde onderwerp te schrijven, 
waarin o.m. enige bestuurskundige en vervolgingsaspecten uitgediept zouden 
kunnen worden. 

Alvorens hierop in te gaan heb ik mij - mede gelet op de komende ver
kiezingen van de gemeenteraad in 1978 - verdiept in de praktische ont
wikkeling van dit verschijnsel en de daaraan verbonden menselijke problema
tiek. Na ruggespraak met de redactie ging men met dit uitgangspunt akkoord en 
ik hoop daarin ook - zij het zijdelings - de bestuurlijke en vervolgingsaspecten 
te benaderen. Het hierboven genoemde artikel zal ik niet op de voet volgen, 
doch waar nodig aanvullen c.q. bekritiseren. 

In het algemeen gesteld vormt het verschijnsel prostitutie een probleem 
voor zowel bestuurlijke als justitiële autoriteiten. Ik versta hieronder hen, die 
met het uitvoeren van wets- en bestuurlijke voorschriften zijn belast, in casu 
de politie. 

Tenslotte zij het mij vergund op te merken dat ik door mijn werk dagelijks 
met dit verschijnsel te maken heb en enerzijds van mij wordt verwacht op 
grond van de opgedane praktijkervaring het gemeentebestuur en de justitie 
te informeren over de te nemen beleidsbeslissing en anderzijds de uitvoering 
van de getroffen (wets-) maatregelen te doen uitvoeren. De strekking van dit 
artikel zal dus voornamelijk van praktische aard zijn. 

Wat verstaat men onder prostitutie? 
Hierover zijn talrijke verhandelingen gehouden en veel boeken geschreven. 

De criteria waar het meestal om gaat zijn deze: 
1. sexueel contact buiten de huwelijksgemeenschap; 
2. prestatie en contra-prestatie in de vorm van aanbieding van het lichaam 

of een gedeelte daarvan (prestatie) en betaling van geld (contra-prestatie); 
3. overeenkomst op vrijwillige basis (het feit verkrachting dat met geweld 
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Het verschijnsel prostitutie 

gepaard gaat laat ik dus buiten beschouwing. Tevens ontbreekt hierbij het 
vrijwilligheidsaspect) ; 

4. de overeenkomst kan gesloten worden zowel tussen personen van hetzelfde 
geslacht als tussen die van het andere geslacht; 

5. het heimelijk karakter van de gesloten overeenkomst. 
Ik ben ervan overtuigd dat aanvullingen mogelijk zijn, maar meen te kunnen 

volstaan met deze opsomming. Het verschijnsel is in onze cultuur - helaas -
zo bekend dat nadere toelichting overbodig lijkt. 

Kate Millett stelt het zo: "Daarom kom je er niet zo gemakkelijk met te 
zeggen: "prostitutie is het verlenen van een dienst tegen betaling". Daarom 
moet je eigenlijk zeggen dat je je ziel verkoopt en niet een dienst verleent 
voor geld." Een begripsomschrijving die mij tot nadenken stemde en mede de 
basis vormde voor dit artikel. Ik kom hier straks op terug. 

V erschijnin g svormen 
Ik houd hierbij aan de systematiek die de pornografiecommissie van het 

openbaar ministerie in haar enquête d.d. 1977 heeft aangehouden en voeg daar 
enkele gegevens bij die op de stad 's-Gravenhage betrekking hebben. De lezer 
kan zich dan een beeld vormen van de omvangrijkheid van het probleem: 

1. openlijke prostitutie - te onderscheiden in raamprostitutie (160 adressen) 
en straatprostitutie (z.g. tippelaars en tippelaarsters) - (10 straten); 

2. besloten prostitutie - te onderscheiden in barjcaféprostitutie (-+- 10 
adressen) ; 
besloten huizen (sauna's, massage-instituten) (-+- 125 adressen); 
sexclubs (officieel besloten, doch officieus niet) (12 adressen); 
bemiddelingscontacten via bureaus of particulieren (-+- 10 adressen). 

Geschat wordt dat dagelijks 500 vrouwen hun hoofdbestaan in de prostitutie 
vinden tegen 175 incidenteel. Dit cijfer bedraagt voor mannen 100 in het 
totaal. 

Laat ik hierbij opmerken dat deze cijfers voor een belangrijk deel op 
schatting berusten, zij het dan geënt op praktijkervaring en vrijwillige 
registratie. De cijfers zijn in ieder geval aan de lage kant. 

De scheiding tussen de verschillende categorieën is niet altijd duidelijk aan 
te geven en mengvormen komen eveneens voor. 

Randverschijnselen en hun beteugeling 
Zowel bestuurlijk als justitieel heeft de prostitutie nevenaspecten die - ook 

drs. Schapenk duidde hier reeds op - belangrijke consequenties (kunnen) 
hebben. 

Ik noem er enkele: 
a. het leefklimaat van een bepaalde buurt of wijk wordt door prostitutie 

ernstig aangetast. Vermenging van woon- en (bedreigende) werkfunctie 
veroorzaakt spanning, agressie en groepsvorming; 

b. de overlast die bewust maar vooral onbewust wordt veroorzaakt is 
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ernstig. Het komen en gaan van cliënten geeft lawaai, speciaal in de 
voor de nachtrust bestemde tijd. Vegissing in adressen waar men zich 
vervoegen kan komt regelmatig voor en de aanspreekbaarheid van een 
prostituée is anders dan die van de wijkbewoonster; 

c. de vrees voor jongeren die vroeg - wellicht volgens veel ouders te vroeg -
met dit verschijnsel worden geconfronteerd en mede daardoor te wijze 
en te lastige vragen stellen; 

d. de verkeersoverlast en lawaai tengevolge van de aanvoer van cliënten 
en de toeristische kijkattracties in deze centra; 

e. het financieel nadeel dat ontstaat tengevolge van o.a. de niet-verkoop
baarheid van huizen c.q. de vlucht van de bewoners en dus de andere 
bestemming van de huizen; 

f. het image van criminaliteit dat in onze cultuur nog steeds met dit ver
schijnsel - en naar mijn mening terecht - verbonden is. 

Deze randverschijnselen zijn niet te onderschatten. 
Voor bestuurders van een gemeente een voortdurend zoeken naar oplos

singen. Justitieel is de bewijsvoering voor een concrete strafvervolging 
(burengerucht, baldadigheid, vernieling of mishandeling) vaak moeilijk te 
leveren en kunnen klachten wel aanleiding geven een vervolging ingevolge 
het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken (art. 250bis en 250ter). 

In het derde interimrapport van de adviescommissie zedelijkheidswetgeving 
staat letterlijk: 

"Een dergelijke afbakening van het terrein van het strafbare is onder andere 
aanvaardbaar in gevallen, waarin het strafbaar stellen van een bepaalde ge
draging of handelwijze - zoals de onder het begrip prostitutie begrepen 
handelingen - onaannemelijke inbreuk zou meebrengen op de persoonlijke 
levenssfeer, terwijl de prostitutie gepaard kan gaan met zo onmenselijke ver
schijnselen of kan plaatsvinden onder zo bezwarende omstandigheden dat de 
toepassing van de strafwet op voor die verschijnselen of omstandigheden 
verantwoordelijke personen gerechtvaardigd kan zijn. 

Concluderende kan dus gesteld worden: prostitutie op zichzelf is niet 
strafbaar, doch de kwalijke nevenaspecten - zie boven - kunnen aanleiding 
vormen tot een strafrechtelijk optreden van de justitie binnen de haar geboden 
wettelijke mogelijkheden. 

Ik ben het hier mee eens en vind dat deze correctiemaatregelen met wijs
heid gehanteerd, voldoende kans bieden de bezwaren te ondervangen, die 
zich incidenteel voordoen. Dit impliceert dus dat - zij het spaarzamelijk -
het z.g. bordeelverbod c.q. rendez-vous-verbod wordt gehandhaafd. Daarnaast 
is het bestuurlijk mogelijk via bestemmingsverordening en woontoewijzings
beleid datgene te doen wat in overeenstemming is met de wensen en ver
langens van de wijkbewoners, alhoewel ook hier de belangen vaak tegen
strijdig zullen zijn. 

Mijn conclusie is dan ook dat plaatselijke en justitiële overheden elkaar 
in gemeen overleg op dit punt zullen moeten vinden en na afweging van de 
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belangen van de gemeenschap en het individu tot oplossingen moeten kunnen 
komen. In hoeverre dit overleg in het openbaar zou moeten geschieden is 
voor mij een vraag, doch de bestaande beslotenheid daarvan gaat mij wat te 
ver. Lokale politiá zullen ook aan dit punt aandacht kunnen en moeten be
steden. 

Diegenen, die alles wat op de bestrijding van de prostitutie betrekking 
heeft, uit de strafrechtelijke sfeer willen halen, vinden mij niet aan hun zijde. 

Ik geloof dat strafrechtelijke afdoening niet altijd - zoals zo vaak wat 
ongenuanceerd gesteld wordt, een kwalijke invloed heeft. Integendeel: de 
vrije burger heeft recht op bescherming, ook in zijn privé leef- en woongenot
sfeer. Naast alle bestuurlijke beschermingsmiddelen kunnen die van het 
strafrecht zeker goed en preventief werken. Om over de excessen dan nog maar 
te zwijgen. 

Realiteit 
Het echte en harde leven van de prostituée is niet zo bekend. Zij immers 

verbergt voor anderen, behalve dan voor de prostituant, het echte leven dat 
zij leidt. 

Uitgangspunt is dat zij met haar lichaam in zo kort mogelijke tijd zoveel 
mogelijk geld moet verdienen. Allerlei dubieuze en oneerlijke praktijken 
(beroving) zijn daarbij min of meer geoorloofd. Angst voor klantenverlies 
en concurrentie nopen haar vaak als een aasgier haar prooi te benaderen en 
vast te houden (kleding, houding, lokmiddelen en overredingskracht). 

Ter bestrijding hiervan hebben veel gemeentebesturen vaak lokale be
palingen in de politieverordeningen opgenomen. Naar mijn gevoelen terecht 
en dan niet in het kader van de openbare zedelijkheid, doch meer in dat van 
de openbare orde. 

Daarnaast zal de prostituée die de "bescherming" geniet van haar souteneur 
hem ook de nodige finanáële steun moeten verlenen. En dat liegt er vaak 
niet om. Of dit nu de raamprostituée of de sexclubvrouw betreft, in beide 
gevallen liggen de afspraken vaak in het vlak van de fifty-fifty-overeenkomst. 
Ik ontken niet dat opbrengsten van f 200,- tot f 600,- per dag voorkomen, 
doch vestig dan tevens uw aandacht op de risicofactor, die volkomen ongedekt 
is (ziekte, hoge huurkosten, afwezigheid en sterke wisseling in het klanten
bezoek). 

Tenslotte behoort de prostituée vaak tot de categorie vrouwen die het geld 
zeer gemakkelijk laat rollen en dus daardoor gedwongen wordt intensief te 
werken en zonder aanzien des persoons. 

Menselijke aspecten 
Ik kom nu tot m.i. de kern van mijn artikel n.l. de onmenselijke situatie, 

waarin onze maatschappij een categorie outcasts moet leven, werken en functio
neren. En dat alles ten bate van de ander die uit puur egoïsme voor zijn kort
stondig - soms langdurig, doch dat moet naar rato betaald worden - sexueel 
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genot van een ander mens misbruik maakt om zelf tot genot (?) te raken. 
Tengevolge van deze intieme contacten bestaat allereerst het grote gevaar 

van besmetting door of tengevolge van geslachtsziekten. Officiële en verplichte 
registratie op medisch terrein bestaat niet en derhalve zijn er geen officiële 
medische cijfers, doch als vaststaand wordt aangenomen dat ondanks de goede 
behandelingsmethoden het aantal van deze ziektegevallen nog altijd stijgt. 
Schaamte voor behandeling en drempelvrees voor juist die medische hulp
verlening spelen een grote rol. 

Ik weet dat exploitanten van besloten clubs hun dames verplichten een 
à twee keer per week zich medisch te laten keuren en deze behandeling 
dan zelf betalen. Opvallend en afkeurenswaard vind ik dat de arts dan de 
exploitant zelf inlicht met voorbijgaan aan de patiënte. 

Daarnaast spelen lichamelijke risico's in het contact met de prostituant een 
belangrijke rol. Afgezien van die situaties waarin de vrouw om hulp kan 
vragen bij bedreigend of psychopatisch gedrag, is het eenmaal zo dat de vrouw 
zich in wezen door houding en gedrag helemaal overgeeft aan de macht 
van de totaal onbekende en sterkere partner. Een feit dat onloochenbaar is 
en dan ook vaak slachtoffers vraagt. 

De leef- en werkomstandigheden zijn vaak slecht, onhygiënisch en bedompt. 
De prostituant bevindt zich vaak in een toestand van beneveling, agressiviteit 
of sexuele overspanning die gevaar kan opleveren c.q. oplevert. 

Het bovenstaande geeft naar mijn mening al duidelijk weer hoe discrimi
nerend in onze maatschappij door mannen op deze wijze op het vrouw-zijn 
wordt gereageerd. Juist in een periode van bewustwording van de emancipatie 
van de vrouw moet men tot de erkenning komen dat in dit opzicht de ergste 
vorm van vernedering wordt toegepast en toegelaten. 

Een sexclubhouder drukte het kortgeleden nogal plastisch doch wel eerlijk 
uit: "De een verkoopt schoenen, ik verkoop vrouwelijke sex". Ik dacht dat 
deze uitspraak wel duidelijk is, doch meteen impliceert hoever we afgezakt 
zijn in onze mensbeschouwing. In de bestrijding van het verschijnsel prostitutie 
hoor ik deze argumenten zo weinig gebruiken. Men hoort nogal eens de 
opvatting dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en lichaam 
en dat derden daar geen zeggenschap over hebben en de overheid helemaal 
niet. Ik vraag me wel af of dit onbeperkt geldt en denk hierbij ook aan de 
problematiek van de drug- en alcoholverslaafden. Dit zichtbare probleem 
doet velen wel twijfelen aan de vraag of de overheid in deze geen enkele 
verantwoordelijkheid tot levensbescherming heeft. Zou dan hetzelfde niet 
gelden voor een onzichtbaar kwaad dat dezelfde en misschien andere geeste
lijke en lichamelijke risico's inhoudt? 

Ik ben er in ieder geval vast van overtuigd dat de overheid zeker een 
beschermende taak in dit vlak heeft met betrekking tot minderjarigen. In 
1976 werd ik in mijn werk geconfronteerd met 36 minderjarige meisjes in 
de leeftijdsklasse van 14-18 jaar, wier leven onherroepelijk met geestelijke 
en zedelijke ondergang bedreigd werd. Ik wil niet verhelen dat overheid en 
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particulier initiatief in de meeste gevallen geen passende maatregelen konden 
treffen, zodat wij allen in onmacht en onvermogen geen kans zien dit on
menselijk jeugdprobleem aan te pakken. Om van preventie en preventieve 
zorg nog maar te zwijgen. 

Ik hoop straks nog enkele suggesties te doen, doch nu kan al wel vast
gesteld worden dat de onmenselijkheid voor jongeren zich daarin duidelijk 
manifesteert. Ik citeer in dit verband een gedeelte van het verhaal van een 
15-jarige prostituée, die haar motivatie tot het gekozen beroep goed weergeeft: 

"Ik was uit een kindertehuis weggelopen en wist niet waar ik de nacht 
moest doorbrengen. In een café ontmoette ik mijn vriend, die me meenam 
en onderdak gaf. Na twee dagen zei hij mij dat ik de hoer moest spelen en 
ik kon niet anders. Hij wist dat ik 15 jaar was. Ik verdiende f 150,- per 
avond en het hele bedrag moest ik hem afstaan. Als ik te moe was moest 
ik toch aan het werk. We kregen ruzie en toen kwam ik in een besloten 
huis terecht. Een echtpaar dat dat exploiteerde, maakte mij bitwijs. Per dag 
had ik 8 klanten. De helft was voor het echtpaar en de helft voor mijn vriend. 
Ik kreeg te eten en af en toe een jurk. Ik zal nu wel weer in een tehuis 
geplaatst worden, maar ik weet niet voor hoelang. Ik wil mijn vrijheid hebben 
en zal die ook pakken." 

Een triest, doch levensecht verhaal van een jong meisje dat in onze 
cultuur op haar eigen wijze haar levensdoel tracht te bereiken, zonder dat de 
maatschappij hieraan een positieve wending kan of wil (?) geven. 

Sociale aspecten 
De prostituée geniet in geen enkel opzicht in sociaal verband enige rechts

zekerheid. Geen sociale verzekeringen, geen arbeidscontract, geen rechten, 
alleen plichten. Constant werk in de avond- en nachturen, soms 12 uur achter 
elkaar. Voor het merendeel werken in een bedompte sfeer en bij kunstlicht. 
Ontslag kan direct gegeven worden en zonder opgaaf van redenen. De enige 
zekerheid nog slechts de keuring van de (huid)-arts en als de uitslag negatief 
is, dan is zij brodeloos. 

U merkt wel dat ook deze aspecten alle aandacht verdienen, vooral in een 
land dat op dit terrein zoveel doet en zoveel voorstaat. De dames zelf zijn 
uiterst terughoudend in dit alles, aangezien zijzelf zich a-sociaal gedragen 
en b.v. geen belasting willen betalen. 

Ik ben dan ook van oordeel dat registratie wel een positief gegeven is 
is en alleen rechtsbeschermend werkt. Drs. Schapenk citeert mij en acht 
registratie onjuist. Mijn motivering is anders, n.l. deze, dat ik door registratie 
betrokkenen dwing een minimum aan bescherming te aanvaarden. Ik weet 
dat zijzelf in het algemeen gesproken niet afwijzend staan tegenover registratie 
en dus een (zekere) vorm van erkenning. Door wie en op welke wijze zulks 
moet gebeuren, dient door deskundigen nog nader uitgewerkt te worden. Ik 
zeg niet dat de politie hiervoor het enige en noodzakelijke instituut is. Wel
licht zijn er mogelijkheden in de welzijns- of sociale gezondheidssector. 
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Politieke en religieuze aspecten 
Een christelijke partij, die in haar program de bijbel als richtsnoer - een 

m.i. wat zwaar beladen begrip - heeft staan, zal de nood van deze mensen 
moeten erkennen, onderkennen en bestrijden. 

Ik heb ervaren op lokaal niveau dat deze menselijke nood en onmenselijke 
toestanden vaak te veel rationeel en te weinig emotioneel benaderd worden. 
Dat maakt voor mij de politiek als principieel uitgangspunt niet altijd even 
aantrekkelijk. Hetzelfde bezwaar heb ik feitelijk ook tegen de wijze, waarop 
drs. Schapenk in zijn artikel de materie beschrijft en benadert: koel en zakelijk. 

Mr. W. Aantjes heeft in zijn destijds gehouden rede voor het eerste CDA
congres een andere richting aangeduid. En terecht. Menselijkè nood, discrimi
nerende behandeling, op vooroordeel berustend, kortom gebrek aan liefde voor 
de verdrukten, vertrapten en vernederden, zal omgezet moeten worden in een 
positieve en bijbelse menselijke benadering. In dit vlak is de bijbel wel heel 
duidelijk. Jezus luistert naar de overspelige vrouw - n.b. op heterdaad betrapt -
en wijst haar de weg ten goede. 

Stel je voor dat wij zoiets zouden presteren, laat staan nog maar in een 
politiek program belijden. Hetzelfde geldt in min of meerdere mate voor de 
kerken, die wel bewogen doen, maar in deze zo weinig bewogen zijn. 

Het is voor mij de vraag of de lokale CDA wel openlijk in het program 
een dergelijke menselijke en politieke belijdenis durft op te nemen. De achter
ban neemt zo gauw aanstoot en dat kost stemmen! 

In dit vlak wil ik tenslotte nog op de nood van een ander wijzen, n.l. 
die van de buitenlandse gast-werknemer. Met duizenden hebben we ze hier
heen gehaald, om vaak werk, dat wij niet willen doen, te verrichten. Hun 
aanpassing, huisvesting, al dan niet volledige integratie en geaccepteerd zijn, 
spelen een grote rol in het grotestadsleven. Als ik dan in een z.g.opvangtehuis 
zeker 50 van hen zie zitten wachten op hun beurt om zich gedurende 10 minuten 
met een vrouw - en niet eens hun eigen keuze - te mogen afzonderen tegen 
contante betaling van f 50,- dan vraag ik me wel af waar we menselijk mee 
bezig zijn. Ik zou wel willen dat de (lokale) politie op korte termijn en 
duidelijk hoorbaar zich met deze onvoorstelbare toestanden zou bezighouden. 

U ziet dat de praktijk van het verschijnsel prostitutie nogal wat vragen en 
problemen oproept. 

Samenvatting 
Als ik het bovenstaande in een enkele passage moge samenvatten, dan wil 

ik trachten daarin zo duidelijk mogelijk te zijn. 
Ik vind alle vormen, waarin het verschijnsel prostitutie tot uiting komt, 

onmenselijk en op grond van de erkenning dat de mens beelddrager Gods is, 
verwerpelijk. Politiek belijden en zeker christelijk politiek nastreven houdt 
ook in accepteren dat de zonde in de wereld is en zichtbare gevolgen heeft. 
Het kwaad erkennen wil ook zeggen trachten het in te dammen. De overheid 
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heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Ik geloof dat de acceptatie van 
dat kwaad en de oplossingen zoeken waarin het onmenselijke gereduceerd 
wordt tot het minimale een taak is van allen die met bestuurlijke verantwoorde
lijkheid zijn belast. Zonder dat de overheid als zedenmeester gaat optreden, kan 
zij echter wel de mensen die m.i. in het kwaad leven zoveel mogelijk beschermen 
zonder dat zij een oordeel uitspreekt over de oorsprong en principiële aan
vaarding van dat kwaad. We bestrijden de diefstal en het geweld zonder echter 
de dief en de geweldpleger onmenselijk te behandelen. 

In het opkomen voor de verdrukten en vernederden mogen allen die in en 
met dit kwaad van de prostitutie betrokken zijn, heus wel betrokken worden. 

"Wat U een van deze mijne minsten hebt gedaan, hebt gij mij gedaan", 
zegt Jezus en ik geloof dat de politieke formulering van deze levenswet ge
realiseerd kan worden in CDA-partijprogramma's. 

Conclusie 
Laat ik het maar duidelijk formuleren. Ik erken dat de prostitutie een 

kwaad is, doch onderken meteen dat het onuitroeibaar is, zodat de realiteit 
mij oplegt te stellen: erken het verschijnsel en bescherm daarin zoveel mogelijk 
de menselijke waarden van alle betrokkenen. En dit dan ook of mede op 
grond van de bijbelse opdracht de verdrukten en onteerden te beschermen. 

In politieke programma's mag dit punt zeker genoemd worden en ik geloof 
dat christen zijn ook betekent op te komen voor de bescherming van hen, 
die een leven leiden dat onmenselijk is. Dat geldt zowel de prostituée als 
de prostituant. 

Bestuurlijk en justitieel liggen hier mogelijkheden, die verder benut kunnen 
worden en welzijns-bevorderend voor deze categorie mensen kunnen werken. 

Mag ik het zo formuleren: 
De overheid is geroepen het welzijn van al haar onderdanen, ook van hen, 

die naar eigen keuze hun lichaam misbruiken, te bevorderen. Zij dient daartoe 
alle preventieve en repressieve maatregelen te treffen, die in de lokale om
standigheden noodzakelijk en gewenst zijn. 

Hiertoe zal een hechte samenwerking tussen overheid en particulier initiatief 
een eerste vereiste zijn en tevens zullen degenen, tot wie deze zorg zich uitstrekt, 
van meet af aan daarbij dienen te worden ingeschakeld. 

Geraadpleegde lectuur 
1. De wereld van de prostitutie - Drs. W. G. M. Mulder. 

Stichting Uitgeverij NVSH 's-Gravenhage. 
2. Prostitutie en Maatschappelijk Werk. 

Rapport van de commissie "maatschappelijk werk en prostitutie", uitge
bracht in opdracht van het Nationaal Comité van Instellingen van Zede
lijke Volksgezondheid. 

3. Prostitutie - Strafrecht - Lokaal Bestuur. 
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A.R. Staatkunde - Drs A. G. W. Schap enk - 47e jaargang no. 7/8 -
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4. Gemeentelijk beleid en openbare zedelijkheid. 
Vereniging Nederlandse Gemeenten - Groene Reeks no. 22. 

5. Erostlats. 
Vertrouwelijk rapport gemeentepolitie Rotterdam. 

6. Enkele gegevens over de Haagse Prostituées. 
Een verslag samengesteld door de Mr. A. de Graafstichting te Amsterdam 
augustus 1977. 

7. Onderzoek N.I.P.O. 
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1977. 
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DE POLITIEK OP HET SPOOR VAN EEN CHRISTELIJKE 
LEVENSKUNST 

(HET ABC VAN LEEFREGELS VOOR EEN CHRISTELIJKE OVERHEID) 

door 

mr. G. W. von Meyenfeldt 

Een blik terug 
Gezag is gezag, hoorde men vroeger vaak beweren. En dan wist je dat je 

met een rechtse rakker te maken had. Met zo'n mannetje dat de logica van de 
rangen en de strepen in praktijk meende te moeten brengen, eventueel tot de 
dood er op volgde. 

Daarom lijkt het zijn nut te hebben - wij blijven per saldo nazaten van die 
mannetjes, belast óók met hun onhebbelijkheden - om er ons weer eens reken
schap van te geven: wat is gezag? Wat zijn de grenzen van het gezag? 

Misschien is het daarvoor een aangewezen weg om, met het oog op die 
vragen, bij deze gelegenheid gezamenlijk een veel verdergaande terugblik in 
de historie te werpen, ja te kijken naar de aanvang van alle leven. Wat valt 
er, zo te werk gaande, op? Globaal aangeduid: drie gezichtspunten, te weten: 
1. het thuisadres van de mens: hoe heet hij, wie is hij, waar en hoe weet hij zich 
veilig en geborgen?, 2. de positie en het aanzien van de mens, zijn faam: hoe 
komt hij over, hij presenteert hij zich, hoe laat hij zich gelden, hoe handhaaft 
hij zich?, 3. de hoge bestemming van de mens, zijn kapitaal: hoeveel zijn de 
aandelen die hij in de schepping bezit waard? hoe vindt die waardebepaling 
plaats, naar welke maatstaven? 

Laten wij, om te beginnen, constateren dat deze drie zaken, dat 1. het adres, 
het ergens van de mens, dat 2. zijn positie en aanzien als deze iemand, dat 3. 
zijn aandeel als het grandioze iets, waarover hij de beschikking heeft en krijgt, 
àlles van doen hebben met ons probleem, met de vraag naar de grondlijnen 
van het gezag. Wij willen dit nader analyseren. 

Ons adres 
In de eerste plaats - wat dat adres, dat ergens betreft - worden wij gecon

fronteerd met het feit, dat telkens elke mens als een onherhaalbare persoon
lijkheid, die dit en dat karakter heeft, de historie ingaat. Denk aan Adam en 
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Eva, Kain, Abel, Lamech. Natuurlijk blijft hij dan niet op zichzelf staan. 
Neen, hij vormt een familie, een clan, een stam, een streek, een buurt. En 
zijn gemeenschapsstreven vind daarna een afsluiting in de politieke vorm
geving van de naties. Hoe wordt niet reeds in Genesis driftig de weg aange
wezen waarlangs het volk Israël gaat ontstaan, vooral ook als gevolg van de 
gemeenschapsvormende tendenzen bij de familie Abraham? 

Tegelijk ontwaren wij hoe iedere persoon zijn volkomen eigen privacy rond
om zich bouwen gaat. Iedere mens heeft het thuis, de vrienden, de omgang 
die hem passen. Dit is als het ware de binnenkant van die buitenkant, gegeven 
met het publieke optreden, met het functioneren op het openbare terrein. Zijn 
afronding krijgt dit opreden in het fungeren op het gebied van de staat, de 
natie. Men is op zijn minst: burger, die burgerrechten bezit. En men kan, 
daarnaast, tal van ambten in het overheidsapparaat bekleden. 

Van fundamenteel belang is het te signaleren, dat elke mens voor het leven 
binnen zijn huis zekere regels in acht neemt. En wil doen in acht nemen. 
Regels die hem vertrouwen geven: ik leef veilig en geborgen in mijn privé
bestaantje. Oók, vervolgens voor het leven op het publieke erf, in het dorp, 
in de streek, in de buurt, in het bestaan als stam of clan, ontstaan: leefregels 
die er niet om liegen. Door het internationale verkeer van onze moderne tijd 
verliest men helaas te vaak het zicht of het juiste zicht op deze regels. Hoewel 
zij betrokkenen zowat op het lijf, in het hart geschreven staan. Vraag niet 
naar de desastreuze gevolgen voor een veilig, gelukkig leven! Betreft het hier 
niet die publieke moraal die men ook wel adat of zede noemt? Veel van aller 
rustig en prettig bestaan zal, begrijpelijkerwijs, afhangen van de vraag of de 
heersende zede gezond is. Voorts Of zij en in hoeverre zij door een ieder in 
acht zal worden genomen. Hierbij aansluitend - als het goed is, vanzelf
sprekend - vinden wij binnen het nationale bestaan, en ter regeling van het 
nationale leven, de bepalingen van het positieve recht. Dat recht hetwelk 
voortdurend gepositiveerd moet worden, waarbij van belang is, hoe de burger 
in zijn rechtsleven de verantwoordelijkheid durft te nemen, en neemt, om 
rechtsregels in het aanzijn te roepen. En om die regels voortdurend aan te 
passen áán, en bij te stellen volgens, wat de voortgang van de tijd aan nieuwe 
toestanden in het leven roept. 

De wet 
Wezenlijk bij dit alles is, welke plaats onze Here God tegenover dit aspect 

van onze menselijke samenleving, te weten ons adres in die samenleving, in
neemt, tegenover dit feitencomplex a van: zoveel mensen = evenveel karakters 
= zoveel privacy kringen = zoveel brokken huisregels van - die - privacy, 
b van: groepjes mensen die: in telkens wisselende combinaties met elkander 
nu eens een famlie dan weer een clan of een stam dan weer een buurt of een 
streek formeren, die: elk een stuk van het publieke erf voor zich claimen, 
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en: elk voor het publieke erf met eigen leefregels, met een eigen adat of zede 
voor de dag komen, c van: één volk of een aantal volkeren die op zich of met 
elkaar één natie, één staat vormt of vormen, waar het of waar zij voor één stelsel 
van positief recht de verantwoordelijkheid draagt of dragen. Mag ik onze 
Here God hier onze Wetgever noemen? Zijn Wet immers vraagt om een adres, 
om die en die, daar en daar, zus en zo gehuisveste en thuis horende mens. 
Is het niet onze grote zonde, op dit punt, wanneer wij voor de Here God 
wegkruipen in een nergens, in een niet thuis? Is het niet tegenover de Here 
God als onze Wetgever ieders plicht, dat wij de eigen persoonlijkheid maximaal 
tot ontplooiing brengen, waartoe wij zorg hebben te dragen voor een gezonde 
privacy? En voor huisregels die er mogen zijn? Dat wij onze families, onze 
clans of stammen, onze buurt of streek optimaal leefbaar doen zijn, speciaal 
met het oog op het verkeer van het publieke erf, waartoe wij de roeping 
hebben om een adat, een zede hoog te houden, die deze leefbaarheid in de hand 
werkt? Dat wij, last not least, een hecht nationaal bestaan hebben, waar ieder 
naar zijn bijzondere verantwoordelijkheid medearbeidt aan de steeds voortgaande 
positivering van rechtsregels die deze naam waard zijn? 

Machtspositie 
In de tweede plaats - wat de mens met deze positie en dit aanzien, met 

deze naam en faam, wat de mens als deze toean aangaat - springt van het 
begin der mensheid af in het oog, dat je er als mens niet van tussenuit kunt 
om een aantal rollen, ieder zijn eigen pakket, in de samenleving voor je ver
antwoording te nemen. Op een of andere wijze ben je dus altijd van een aantal 
mensen de partner, de collega, de tegenspeler. Eén rol of, beter gezegd, één 
specifiek geheel van rollen: het burgerschap, valt iedereen ten deel. Als 
burger nl. draag je voor het eigen. volksbestaan de hoge verantwoordelijkheid. 
Je hebt stemrecht. Je bent lid van een politieke partij. Je kunt publiceren. Je 
kunt geroepen worden tot het aanvaarden van zekere ambten. 

Het zal duidelijk zijn dat bij deze stand van zaken, als het ware, een bunde
lingen van rollen ontstaat. Het gezin, de arbeidsploeg, het "elftal", de club 
onderzoekers, enz. gaan - als men tenminste verstandig handelt - een team 
vormen, een hechte eenheid, waarin ieder telkens zijn eigen plichten heeft. 
Zol'lder enige twijfel vraagt het werken in teamverband om de directie van 
een leider. Eén der teamleden behoort het geheel voortdurend te overzien. 
Hij moet kennis hebben van het karwei; hij moet weten welke standen van 
zaken met welke puzzles zich zullen voordoen, welke disciplines telkens een 
beroep op een vakmanschap, met welke hebbelijkheden en onhebbelijkheden 
hij telkens beschikken kan. Ook ontstaat er al gauw een speciale manier van 
omgang bij het uitvoeren van de klus. De leider zal er op moeten inspelen. 
Dit nu maakt het aanvoeren van zo'n club, hoe zwaar misschien in de ogen 
van de verantwoordelijke persoon zelf, voor de buitenstaander nauwelijks 
als een aanvoeren kenbaar. Er kunnen ook enkele leiders zijn, die q.q. zelf 
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weer een team gaan vormen. Denk aan vader en moeder in het gezin. Denk 
aan koningin en regering in ons land. Terwijl, ontegenzeggelijk, derhalve de 
wenselijkheid van teamwork méde voor het staatsleven als een heilige zaak 
zal hebben te gelden, is dáár in het overheidsambt een bijzondere leiders
functie gecreëerd. Waarbij men het bijzondere stellig niet in het baas-spelen 
zal hebben te zoeken dan wel in een marionetachtig doen opvolgen en doen 
uitvoeren van voorschriften. Hoe moeilijk het de overheidsambtsdragers vallen 
moge, zij zullen als geen ander aan hun werk en hun optreden een menselijk 
gezicht te geven hebben. Dat is hun eigenlijkste taak. De staat toch en de 
overheid zijn er niet om zichzelf. Neen, hun roeping is het: van het bonte 
leven en werken binnen de omheining van het eigen volksbestaan een hechte, 
organische, bloeiende, menselijke eenheid te smeden: de natie. 

Wij naderen op dit moment een centraal gegeven van onze gezagsstudie. 
leder mens heeft, als mens, macht over een aantal medemensen, mensen 
waarmee hij dit of dat lot, deze of die bestemming deelt. Zij mógen elkaar. 
Op voorwaarde natuurlijk dat alles goed zit. Door hun uiteenlopende karakters 
en rollen vullen zij elkaar aan. Hetgeen, óók weer indien het goed zit, als 
een weldaad allerwegen ervaren wordt. Dàt, en nièt ànders, is de basis van 
macht en machtsuitoefening. We mógen elkaar. Wij ervaren ieders eigenheid 
en ieders eigen rollen als een welkome aanvulling van wat wijzelf te 
bieden hebben. En van wat wij op onze beurt met ons hele hart de ander aan
bieden. Gaan wij een stap verder, dan ontwaren wij in het krioelende leger 
van mensen, als machthebbers, opeens tegelijk, die brokken machtsuitoefening, 
zoals die in het gezag van deze of die geinstitutioneerd zijn. In het gezin, in 
het bedrijf, op een school, ga zo door, is een bepaald omlijnde gezagsuit
oefening of zeggenschap, naar zekere patronen van hierarchische orde, bij 
precies aangewezen mensen of colleges geconcentreerd. Essentieel blijft even
wel, ondanks wat voor een eigen, op zich staand leven pleiten zou, dat bij dit 
gezag niets meer en niets minder dan die omschreven machtsuitoefening volgens 
het recept: elkander mogen, aan de orde is. Hoe zou het anders kunnen?! Is 
het niet de bestemming van de machtsuitoefening, van het gezag, heel simpel: 
het ministerschap of, juister, het ministerium, het dienstbetoon aan de ander? 
Jezus Chrisus, die de voeten der discipelen meende te moeten wassen, is 
hier een lichtend voorbeeld voor elke gezagsdrager. 

Verbond 
Ook voor deze stand van zaken stel ik de vraag: welke plaats neemt de 

Here God in bij dit complex van feiten rondom de mens met zijn positie en 
aanzien, met zijn naam en met zijn faam? Rondom die mens welke tal van 
rollen vervult? Die daarbij leeft volgens het principe van het teamverband en 
die, in deze weg, tot een hèm passende èn, de ànder, hulp en profijt brengende 
machtsontplooiing komt? Rondom de mens, die nu eens zus dan weer zo van 
een aantal anderen de collega, de medespeler is, die zelfs, dusdoende, een 
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leidinggevende functie bekleden kan en die, sterker, het gezag kan hebben te 
representeren? Rondom de mens die, als burger van een staat, als de drager 
van een overheidsambt, de uiteindelijke bestemming voor de omgang der 
mensen, in het ambt van minister, van aller dienaar zal hebben voor te leven? 
Nog eens: welke plaats neemt de Here God in? Ik dacht dat Hij zich op dit 
punt als Hoofd van Zijn Verbond wil doen gelden. Onze God wil dat wij, 
door de band van de liefdevolle omgang met elkaar, in Zijn Verbond een 
levende eenheid met Hem zullen vormen. Hij draagt ons op het hàrt. En Hij 
verwacht dat wij op onze beurt onze harten voor Hem zullen openstellen. 
God wil ons àllen, hoofd voor hoofd, kennen. Ons kennen als déze mens, met 
diè naam, met diè positie, met diè faam, óók als gezagsdrager, óók als minister. 
Nooit staat derhalve macht of gezag op zichzelf! Nimmer is het: doel op 
zichzelf! Altijd zullen wij, gezag uitoefenend, dit in hechte verbondenheid met 
onze Vader, èn met al Diens kinderen, hebben te doen. Waarbij het enige doel 
is: het levensgrote belang van ièder ànder te bevorderen en, op déze wijze, het 
liefdevolle dienen van onze Vader. God verfoeit van eeuwigheid tot eeuwig
heid elke mens die zich als een niemand opstelt. Die de nylonkous over zijn kop 
meent te moeten trekken en zijn macht misbruikt, uitsluitend bedacht op 
versterking van eigen positie, coûte que coûte. 

Aandeel 
In de derde plaats - het grandioze iets, het grandioze aandeel van ons 

mensen - laat daarover niet, eveneens van het begin der tijden, de geschiedenis 
der mensen ons wat verrassends opmerken! Wij ontwaren dat de mens, bij 
uitstek, als drager van rechten de historie ingaat. Ontvingen Adam en Eva 
al niet het paradijs? En zijn hun en onze rechten niet, dat wij aandeelhouders 
van het Koninkrijk Gods zijn? In dit opzicht betekent Gods Oordeel voor ons, 
Zijn kinderen, de toekenning van een aandeel. Maar, tegelijk, is ieder mens 
tevens rechter. Hij neemt deel aan die oervorm van de rechtspraak, waarbij 
vergeleken de eigenlijk gezegde rechtspraak slechts een incidentele monteurs
functie voorstelt. Die oervorm immers van de rechtspraak, zoals deze als 
vanzelf en opvallend onopvallend in ons leven van alle dag, in onze rijk 
geschakeerde omgang, tot uitdrukking, tot gelding komt. Zijn deze onze 
hoogsteigen rechtbankkamers niet permanent bezet? Ook permanent in zitting 
bijeen? Voortdurend belichaamt daarom de mens, in zijn verkeer met de 
medemens, een oordeel en, daarin, zijn en ieder anders aandeel: in wat recht is, 
in wat rechtens iedere mens toekomt. 

Uit dien hoofde is, bijgevolg, elke mens titelhouder, houder van een titel 
die hem tot dit of tot dat gerechtigd doet zijn. Nog sterker: voor het geval van 
dubia kan hij zèlf vonnis wijzen, m.a.w. de vondst van wat telkens hier en 
daar recht is in een rechtsgeldige vorm proclameren en, in die weg, waarmaken. 
Want hij mag ook executeren, tenuitvoerleggen. Hij mag, hij moet het recht 
zijn loop geven! Hij kan en moet wat recht is in de klinkende munt van wat 
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hem en anderen toekomt omzetten. En is er niet erg veel in het geding? Niet 
meer en niet minder, dacht ik, dan ieders gelijk, dat evenwel - weer als het 
goed is - niet anders is dan: èn ieders recht èn ieders geluk! 

Oordeel 
Tenslotte, mede voor dit aspect, moge ik aan de orde stellen de kwestie 

welke plaats onze Here God tegenover de zaak van het iets, waarover wij, als 
mensen, in deze wereld beschikken, inneemt. Tegenover onze rechten, onze 
rechtstitels, ons gelijk, tegenover onze positie als rechter die vonnis wijst en 
die aldus ieders rechten en recht waarborgt, tegenover ons oordeel dat niet 
zonder effect blijft, doch ook geëxecuteerd wordt, hetgeen uiteindelijk bewerk
stelligt ons aller geluk en zaligheid? Zou ik de plaats van onze Here God niet 
het beste kunnen karakteriseren als: de God Die in Zijn Zoon Jezus Christus 
vonnis wijst, het Oordeel geeft? Voor een ieder, die er uit leeft, is dat Oordeel 
een verlossing. Voor wie zich echter aan dat Oordeel onttrekt, voor wie niet in 
het geloof leeft, voor wie eigen rechter zijn wil, wordt Gods Oordeel een vloek, 
een Oordeel in negatieve zin. Hij vergaat in het nihilisme van de terrorist. De 
nergens echt thuis zijnde niemand creëert een hel van louter niets! Hij erkent 
en kent slechts eigen recht dat hij handhaaft tot over de lijken van de ander( en) 
heen. 

Welzijn 
Zagen wij, thans samenvattend, in het voorgaande niet: als componenten 

van Gods Wet, Gods Verbond en Gods Recht respectievelijk: 
1. het adres en antwoord van - elk apart en alle drie in samenhang - onze 

huisregels, onze zede en ons positieve recht, waarin en waardoor wij radicaal 
ernst maken willen met de eis van Gods Wet; 

2. onze positie, onze macht en ons gezag, ons ministerschap waarin wij tot 
uitdrukking brengen willen: ons antwoord op het appèl van onze God Die, 
in Zijn Verbond, ons dringend oproept om Hem en om allen die van Hem zijn, 
lief te hebben; 

3. ons aller gelijk en ons aller recht, waarin wij vooral ons aller geluk willen 
beleven, zulks in het geloof dat Gods genadig Oordeel in Jezus Christus voor 
ons allen de eeuwige zaligheid gebracht heeft? 

Zijn hiermee niet op Zeer plastische wijze de structuur en de dimensie van 
het gezag aangegeven? 

Het gezag blijkt de directe component van Het Verbond te vormen, dat 
Verbond waarin wij met onze God de hechtste band hebben, waarin wij de 
hechtste en innigste band van de liefde onderhouden. Zoals wij zagen veronder
stelt het gezag ons aller macht. En is het niet anders dan een volgens patronen 
van hiërarchie geïnstitutionaliseerde uitoefening van die macht. Terwijl de 
grondwet voor het functioneren van het gezag, alweer, het ministerschap is, 
m.a.w. de volstrekte dienstbaarheid, het volstrekte dienstbetoon aan alle anderen. 
Niemand zal, door de minste te zijn, armer worden. Integendeel, eerder zal 
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iedereen, indien de rente van ieders kapitaal, dat hij representeert, iedereen 
ten goede komen zal, simpelweg zo rijk en gelukkig worden als voor een 
sterveling thans haast niet te bevatten is. 

Bid en werk 
Wat kunnen we nog verder vaststellen? Wat leren ons de hierboven geschetste 

onder- en bovenbouw van het gezag? 
Is niet de onderbouw van ons gezag het gegeven: dat wij voor ons persoonlijke 

leven en voor onze privacy, voor ons verkeer op het publieke erf en voor ons 
nationale leven: èn huisregels èn een adat èn een stelsel van positief recht 
behoeven, die in samenhang met elkaar en elk op zichzelf: een ernstig gemeende 
verantwoorde beleving van Gods Wet behoren te zijn?! Waarbij wij zullen 
moeten bedenken dat, voor deze beleving van Gods Wet, zowèl de samenhang: 
van die huisregels, die adat en dat positieve recht àls die drie, ieder op zichzelf 
genomen, er op aankomen! Wat wil ons positieve recht beginnen, indien onze 
adat en onze huisregels niet deugen?! Leven wij niet in onze wereld-van-vandaag 
bij de gratie van het vertrouwen dat wij elkander kunnen geven?! Zodra, om 
iets te noemen, ons strafrecht, nog wel als rechtersrecht, in een ernstige zaak 
er aan te pas moet komen, is het meestal reeds te laat. Er heeft zich een 
onherstelbare ramp voltrokken. Je kunt, heel gewoon, niet alles door het 
positieve recht regelen. Dit recht existeert en functioneert bij de gratie van goede 
huisregels en van een gezonde adat. 

De bovenbouw, tenslotte, wil ons, ten behoeve van een optimale gezags
uitoefening, een aansluiting aan een oordeelsvorming geven, aan een rechts
bedeling, waarbij iedereen, in een veelkleurig onderlinge omgang, in zijn gelijk 
en in zijn recht op zulk een wijze de ander recht doet wedervaren, dat niet 
anders dan het geluk en de zaligheid van elk en een iegelijk daarmede gediend 
is. Wordt niet de authentiekste rechtspraak in onze gewone dagelijkse omgang 
met elkaar belichaamd?! Terwijl daarnaast de eigenlijk gezegde rechtspraak 
hoogstens een stimulans, een vonk, een wissel betekenen wil, die slechts beoogt 
zo efficiënt en practisch mogelijk te helpen, overal waar maar in die normale 
omgang zekere ernstige kortsluitingen en ontsporingen zich voorgedaan hebben. 

Misschien zult u mijn schets, zoals ik u die opgaf, een utopie willen noemen. 
Ik geef toe dat de werkelijkheid doorgaans op geen stukken na er aan 
beantwoordt. 

Dit beeld zullen wij ons evenwel voor ogen hebben te houden, indien het 
ons tenminste heilige ernst is, dat wij ons christenen noemen. Voorts, dat wij, 
als christenen, nog enige waarde aan ons bidden en aan ons werken willen 
hechten. En hechten. Mag ik dit doen?! 
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Drs. Ad Schouten, Inkomenspolitiek. Uitgave stichting kader
en vormingswerk ARP, Den Haag; prijs f 6,25. 

Uitstekend boekje, dat ons echter niet vee! verder brengt 
Inkomenspolitiek is een actueel onderwerp. Dit was het in de afgelopen 

jaren en het zal het in de komende jaren zeker blijven. Het is daal;Om een 
goede gedachte geweest van de Stichting Kader- en Vormingswerk ARP een 
boekje aan dit onderwerp te wijden. Het boekje Inkomenspolitiek is uitstekend 
geschreven en leuk geïllustreerd. Het is echter jammer dat Schouten voor
namelijk is blijven steken bij het afwijzen van socialistische en liberale ideeën, 
maar niet veel heeft bijgedragen aan het verder uitwerken van christelijk-sociale 
ideeën. Voor met name Roscam Abbing en het CNV is het te betreuren dat 
aan hun pogingen ook op dit terrein het Evangelie gestalte te geven niet meer 
aandacht wordt besteed dan de stelling dat Roscam Abbing een socialistische 
samenleving wil en dat het CNV zich te veel laat leiden door de onjuiste 
gedachte, dat ongelijkheid in inkomens een direkte aanwijzing is voor onrecht
vaardigheid (pag. 71). 

Na dit hoofdbezwaar vermeld te hebben, zullen we aandacht besteden aan 
de verschillende hoofdstukken van het boekje. 

In hoofdstuk I stelt Schouten terecht dat de discussie moet worden beperkt 
tot de personele inkomensverdeling in ons land. Ontwikkelingssamenwerking, 
regionale politiek e.d. zijn hoogstwaarschijnlijk veel belangrijker elementen 
van een inkomensverdelingsbeleid, maar indien we spreken over inkomens
politiek, dan bedoelen we de inkomensverdeling over alle Nederlanders, d.w.z. 
de personele verdeling. Schouten geeft aan dat hij drie visies wil behandelen: 
de christelijke, de socialistische en de liberale. 

In hoofdstuk IJ worden de feiten geschetst. Uit de berekeningen blijkt dat 
in ons land de 10% rijkste gezinnen iets meer te besteden hebben dan de 
40% armste gezinnen. De conclusie van Schouten, op blz. 16 en 17, dat de 
inkomensverdeling alleszins aanvaardbaar is, indien we ons richten op de 
normale en grote groep mensen en afzien van de dwergen en de reuzen op 
inkomenspolitiek gebied, doet enigszins voorbarig aan. In de eerste plaats is 
in het boekje nog geen christelijke visie ontwikkeld en in de tweede plaats 
is het enige bewijs voor de aanvaardbaarheid, dat de verdeling valt binnen 
de door de FNV en PvdA genoemde verhouding 1 op 5. Dit is des te merk
waardiger daar de socialistische visie later als onjuist wordt afgewezen en de 
FNV zich nooit heeft uitgesproken voor 1 op 5. Op zijn minst gezegd lijkt 
dit een beetje op een vooringenomen standpunt. 

398 



Boekbespreking 

Uit veel materiaal uit het buitenland blijkt dat er een duidelijke relatie 
bestaat tussen de inkomensverdeling en de mate van economische ontwikkeling. 
Hoe armer, hoe schever. 

In het derde hoofdstuk geeft Schouten een overzicht van de theorieën, die 
er op het gebied van de inkomensverdeling bestaan. 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 besteedt Schouten aandacht aan de normen, 
de overheid en de standpunten. 

Naar zijn mening gaan zowel liberalen als socialisten uit van de gelijkheid 
van de mens, waarbij de één meer de gelijke prestatie en de ander meer de 
gelijke behoefte centraal stelt. Daarnaast stoelen beide op de volkssoevereiniteit. 
De meerderheid beslist. Voor socialisten zijn deze beide standpunten verenig
baar, omdat de meerderheid van de bevolking meer gelijkheid wil. Voor de 
liberalen ligt het veel moeilijker, omdat de VVD het standpunt vertolkt van 
de minderheid van de bevolking, met name de meer gegoeden. 

De bijbelse visie wordt door Schouten gekarakteriseerd met woorden als 
recht, vrede, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, e.d. 

Instemmend citeert Schouten Vermaat die stelt dat inkomensverhoudingen 
rechtvaardig zijn, indien men er echt vrede mee kan hebben. Dit mag echter 
niet leiden tot een soort christelijke volkssoevereiniteit. De bijbelse rechtvaar
digheid zal als norm moeten worden genomen. Het is jammer dat deze stelling 
niet verder wordt uitgewerkt. De poging van Roscam Abbing en in navolging 
daarvan van het CNV wordt te snel als socialistisch van de hand gedaan. 
De stelling dat men moet uitgaan van de gelijkheid van alle mensen betekent 
helemaal niet dat men aanneemt dat alle mensen gelijk zijn. Men vindt op 
grond daarvan alleen maar dat verschillen tussen de mensen, die kunnen leiden 
tot inkomensverschillen, moeten worden besproken. Of met andere woorden: 
niet de wens tot meer gelijkheid moet worden aangetoond, maar de aanvaard
baarheid van bestaande verschillen! 

Tegenover de volkssoevereiniteit stelt Schouten terecht het principe dat de 
overheid een rechtsegrond dient te hebben om in de inkomensverhoudingen 
in te grijpen. De bijbelse visie benadrukt het corrigerende en regulerende 
optreden van de overheid en wijst het dirigerende af. 

Voor Schouten betekent dit voor de overheid: iets doen aan de onderkant, 
steeds bezig zijn en strijden tegen misbruik van macht. Het spreekt vanzelf 
dat de aard van het overheidsingrijpen heel sterk afhangt van de visie op de 
inkomensverdeling. Afgezien van de dwergen en de reuzen noemde Schouten 
deze al in hoofdstuk 11 alleszins aanvaardbaar. Verwacht had mogen worden 
dat Schouten iets had willen doen aan de reuzen. Maar uit zijn beschouwingen 
over 1 op 5 e.d. blijkt dat weer typisch socialistisch te zijn. Het is jammer 
dat in dit boekje weinig ruimte wordt gelaten voor christenen, die vinden dat 
de inkomensverdeling nog helemaal niet zo goed is en dat mede daarom van 
de overheid meer activiteiten mogen worden verwacht. 

H. van der Meulen 
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W. M. van Andel is commissaris gemeentepolitie van Den Haag; hij is voorzitter 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft drs. Harry van de Kamp over de 'POP', de particuliere 
ondernemingsgewijze produktie. Hij doet dat onder meer naar aanleiding van 
de studie van dr. R. H. Samsom: Onderneming op de tong. 

Zijn artikel geeft ook een beeld van de ontwikkelingen die zich de laatste 
tijd binnen het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond voltrekken. De 
redactie wil gaarne op deze boeiende ontwikkelingen attenderen; er blijkt uit 
hoe deze werkgeversorganisatie haar verantwoordelijkheid als christelijk-sociale 
organisatie in deze tijd probeert gestalte te geven. 

Van de Kamp brengt namelijk verslag uit van de discussie binnen het NCW 
over de brochure 'Ondernemen in verantwoordelijkheid'. De brochure toont 
verwantschap met de geest van het CDA verkiezingsprogram 'Niet bij brood 
alleen' en gaat na welke bijdragen ondernemers kunnen leveren aan de nieuwe 
opgaven die daarin worden ,onderkend. De vraag of de particuliere onder
nemingsgewijze produktie gewaarborgd kan blijven, zal, aldus Van de Kamp, 
mede afhangen van de mate waarin zij metterdaad bijdraagt tot een oplossing 
van de nieuwe maatschappelijke vraagstukken. 

Fundamenteel is ook Van de Kamp's opvatting en die van het NCW, dat 
problemen van effectieve zeggenschapsverhoudingen, kwaliteit van de arbeid, 
aanvaardbare inkomensverschillen, milieu en schaarste, niet langer beschouwd 
kunnen worden als randvoorwaarden bij het ondernemen. De ondernemer zal 
deze zaken tGt zijn verantwoordelijkheid moeten rekenen; hij zal metterdaad 
bijdragen moeten leveren aan het oplossen van deze problemen. Dit houdt 
derhalve een belangrijke verbreding in van de traditionele doelstellingen van 
de onderneming. 

In het tweede artikel schrijft dr. W. Albeda over Economie en ethiek. 
Albeda signaleert in dit artikel dat ons een ethiek van de schaarste in het 
economisch handelen meer vertrouwd is dan een ethiek van de overvloed. 
Dit heeft er mogelijk toe geleid, dat een efficiencynorm alles overheersende 
prioriteit heeft gekregen. Albeda is van mening dat deze norm een te magere 
norm is voor menselijk handelen; de norm zal in harmonie met andere normen 
moeten gaan functioneren. 

In feite gebeurt dat ook steeds meer. We slijpen de scherpe kanten af van de 
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prestatiemoraal, er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de arbeid, wij 
heffen gedeeltelijk de arbeidsdwang op. Het grote probleem hierbij evenwel 
is hoe deze verschuiving naar een welvaartsethiek zich verhoudt tot de schaarste 
die nog voor velen elders in de wereld dagelijkse werkelijkheid is. Albeda 
bepleit een beleid dat op wereldschaal niet zozeer inkomens verdeelt maar 
produktiecapaciteit. 

Ook dit beleid zal evenwel gevolgen hebben voor de rijke landen: er zullen 
offers gebracht moeten worden (zie de textiel, confectie en scheepsbouw) en 
deze zullen in de rijke landen rechtvaardig verdeeld moeten worden. 
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TOEKOMSTMUZIEK VOOR DE "POP" 

ONDERNEMERS OVER DE ONDERNEMING 

door 

drs. Harry van de Kamp 

In 1975 startte het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) voor 
zijn 4.000 leden het discussieproject "Ondernemen in Verantwoordelijkheid". 
In een van de discussie-sessies deed een ondernemer de suggestie het bepaald 
niet informatieve etiket "particuliere ondernemingsgewijze produktie" te ver
vangen door de goed in het gehoor liggende afkorting P.O.P. Dit is illustratief 
voor de bij ondernemers groeiende wil verstaanbaar deel te nemen aan de maat
schappelijke discussie over het ondernemen. 

Dit artikel is gewijd aan een aantal pogingen om van ondernemerszijde een 
dialoog met de samenleving aan te gaan. Eerst wordt aandacht besteed aan de 
publikatie van Samsom's boek "De Onderneming op de Tong" 1. Vervolgens 
wordt op de daar beschreven problematiek ingegaan aan de hand van recente 
brochures van het NCW en Jong Management NCW. Na deze uiteenzetting 
over de visie van ondernemers op plaats en taak van de onderneming wil ik 
tenslotte iets verduidelijken van hun bezorgdheid over ontwikkelingen dienaan
gaande. 

1. Een ondernemer over de onderneming 
In "De Onderneming op de Tong" komt de lezer al op de eerste bladzijden 

in aanraking met de diepe dimensie die de ondernemer-auteur in het onder
nemen onderkent. Samsom ziet de ontwikkeling van ons economisch bestel in 
nauwe samenhang met de culturele tijdwende waarin wij leven. Hij heeft 
hierover uitgesproken opvattingen. De vraag of dit bestel "straks ontluisterd 
de nacht ingaat" kan niet beantwoord worden door alleen maar aandacht te 
richten op structuren, die herziening behoeven. Van doorslaggevende betekenis 
voor onze toekomst is de gezindheid waarmee wij met elkaar willen omgaan. 
De ondernemer ziet de onderneming daarom ook primair als een samen
werkingsverband. 

In het tweede hoofdstuk vraagt de auteur nog wel aandacht voor de in
dividuele eigenschappen die specifiek zijn voor het ondernemen (realistische 
verbeeldingskracht, wijs leiderschap, het moedige wagen). Toch stelt hij on-

1 R. H. Samsom, De Onderneming op de Tong, Alphen aid Rijn, 1976. 
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middellijk daarna: "Zodra de ondernemer zijn ondernemersfunctie niet meer 
alleen vervult, zodra hij anderen daarbij betrokken heeft, is een samenwerkings
verband ontstaan. Dit verband, hoeveel of hoe weinig personen het ook moge 
omvatten, oefent voortaan het ondernemerschap uit" (p. 27). 

Kern van welzijn voor samenleving 
Wie behoren tot dit samenwerkingsverband? Overeenkomstig eigentijdse op

vattingen in ondernemingskringen 2 rekent Samsom daartoe niet automatisch 
de aandeelhouders. Zij behoren alleen tot het samenwerkingsverband, zolang 
zij in economische zin een bestuursfunctie hebben en delen in het risico, dat aan 
de onderneming verbonden is. Dat geldt niet voor hen die de onderneming 
alleen beschouwen als beleggingsobject. Die moeten zIch niet verbazen als 
bepaalde wettelijke rechten worden aangetast. 

Dat commissarissen tot het samenwerkingsverband behoren is voor Samsom 
een uitgemaakte zaak. Door hun toezichthoudende functie kunnen ze een grote 
bijdrage leveren tot het bijzonder en algemeen welzijn. Wel dient ervoor te 
worden gewaakt de RvC te verzwaren tot een soort superbestuur, dat zich uit 
hoofde van zijn verzwaarde verantwoordelijkheid, meer en meer met het bestuur 
door de directies zou gaan bemoeien. Dit zou geen goede zaak zijn want het zijn 
juist directie en medewerkers die in de eerste plaats het ondernemerschap uit
oefenen. Zij vormen tezamen "de binnenste cirkel" van het samenwerkingsver
band. Consequent concludeert Samsom dan ook: "Wil de onderneming een 
bezield verband zijn, dan zal dit ondernemerschap bij alle leden van de werkge
meenschap naar de mate van hun positie moeten leven" (p. 31). 

Daarom moet iedere arbeidsplaats in de onderneming in principe gelegen
heid geven tot het beleven van een eigen ondernemerschap. Stelselmatig zal 
gewerkt moeten worden aan taakverruiming en taakverdieping van de mede
werkers. Voor activering van dat samenwerkingsverband is een open overleg 
over doelen en strategieën noodzakelijk. Ondernemers mogen zich daarbij 
niet laten weerhouden door een (vaak schijnbare) desinteresse van de werk
nemers. Integendeel, zij die de hoogste leiding hebben, dragen ook de grootste 
verantwoordelijkheid hier het initiatief te nemen. "Hechte samenwerking in 
ondernemingsverband kan voor alle betrokkenen diepe voldoening en levens
verrijking betekenen. Zo kan de onderneming een kern van welzijn zijn in de 
maatschappij" (p. 35). 

Langs de vuurlinies 
In volgende hoofdstukken gaat Samsom na, in hoeverre huidige ontwikke

lingen inzake de structuur van de onderneming een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming van het door hem voorgestane samenwerkingsverband. Daartoe 
onderneemt hij een tocht "langs de vuurlinies van de industriële democratie". 

2 NCW-VNO.discussienota inzake "De Structuur van de Onderneming", Den Haag, 
1977, m.n. p. 57 e.v. 
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Hij geeft een beschrijving van het in 1971 vernieuwde ondernemingsrecht. Ver
volgens gaat hij uitvoerig in op opvattingen terzake van de ondernemings
structuur die sindsdien door centrale werknemers- en werkgeversorganisaties 
zijn ontwikkeld. Hoewel ook Samsom inziet, dat de industriële democratisering 
zich voortdurend ontwikkelt, is hij allerminst gelukkig met de manier waarop 
zich dit proces voltrekt. Hij concludeert, dat er op dit moment een strijd 
aan de gang is. "Een strijd die ieder ogenblik kan escaleren, een moderne voort
zetting van de vroegere klassenstrijd". Het verschil is echter dat nu niet meer 
de klasse van bezit- en machtelozen, tegen die van de rijken en machtigen 
strijdt. De strijd wordt gevoerd door welvarende in machtige organisaties 
verenigde vakbondsleden. Zij willen de particuliere onderneming, "bolwerk" 
van de westerse maatschappelijke orde, onder hun controle brengen en vechten 
tegen de voorstanders van die orde. Wat Samsom daarbij het meest verdriet 
is dat het daarbij niet meer gaat om machtsspreiding, maar om machtswisseling. 
De term "onder controle brengen" duidt daar op. Toch blijft de auteur van 
mening dat desondanks het CNV-voorstel tot een "Gemeenschappelijk Bestuur" 
en het NKV-pleidooi voor een andere samenstelling van de RvC ook van 
ondernemerszijde serieuze bestudering verdienen. Macht kan worden uitge
drukt in een balans van gezagsrechten en gezagsverplichtingen. Als die balans 
voor de werknemer zou resulteren in een saldo van machteloosheid en machts
zwakte, dan roept dat om spreiding van macht. Wel stelt Samsom de vraag, 
of we met onze huidige benadering van het democratiseringsproces op de goede 
weg zijn. 

Aan deze vraagstelling voegt Samsom een aantal overwegingen toe, die mij 
van fundamenteel belang lijken voor ieder, die bij het huidige proces van maat
schappelijke verandering betrokken is. 

"Welzijnsideologie" 
Niet iedereen - ook zijn christen-broeders uit het CNV niet - zal het met 

Samsom eens zijn, dat het streven naar industriële democratisering beheerst 
wordt door klassenstrijd. Maar wel zijn in dit streven andere, en wellicht funda
mentelere, elementen te onderkennen uit de Marxistische leer. Met name het 
begrip "vervreemding" heeft de laatste decennia opnieuw aan actualiteit ge
wonnen. Velen beschouwen de vervreemding als de kwaal van onze samen
leving. "Spreiding van kennis, macht en inkomen" ziet men als de enige 
remedie. De samenleving moet zo worden ingericht, dat aan ieder de voor 
bestrijding van de vervreemding noodzakelijke kennis, macht en inkomen 
wordt toegedeeld. Zulk een benadering vertoont sterke verwantschap met het 
denken van Marx. Deze stelt, dat de mens pas van zijn vervreemding verlost 
zal zijn als hij deel heeft aan de "Ware Gemeenschap" die hem het nood
zakelijke zal toedelen. Deze Ware Gemeenschap zal zich vanuit een innerlijke 
natuurnoodzakelijkheid in de materie voltrekken. Daarmee ontkent Marx een 
van de materie onafhankelijke historische spiritualiteit. Samsom vraagt zich met 
Guardini af, of hier nu juist niet de diepste oorzaak van de vervreemding ligt: 
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het ontkennen van het "letzten Beziehungspunkt unserer Existenz, Gott". 
Behalve marxistische opvattingen herkent Samsom in het streven naar sprei

ding van kennis, macht en inkomen de idealen van de Franse Revolutie. Deze 
"welzijnsideologie" vertaalt hij als: "een soort totaal, alomvattend lichamelijk, 
cultureel, geestelijk welbevinden, bewerkt door zelfontplooiing in vrijheid, 
waartoe toedeling van hoeveelheden kennis, inkomen en macht nodig is, uit
lopend op een geluksstaat, een echt-op-dreef zijn" (p. 69). 

Samsom vraagt zich af, of wij bij ons streven mensen meer tot hun recht te 
laten komen, niet al te zeer vertrouwen op de inrichting van de maatschappij. 
De opheffing van de vervreemding wordt gezocht in structuren, waarin de 
mens zichzelf kan bevestigen. En inderdaad, de mens kan wel proberen door 
het vergaren van meer macht, kennis en inkomen zichzelf te beve~tigen. Maar 
dan zal hij toch ervaren dat hij in dat drukke gedoe de eigen vervreemding niet 
opheft en ook zeker de ander in diens vervreemding niet echt ontmoet. Immers, 
de werkelijke opheffing van de vervreemding, kan de mens slechts vinden 
in de "ontmoeting met Die Ander, waardoor hij zijn eigen identiteit gekend 
weet, verzorgd en op weg naar haar bestemming". Dit geldt ook voor de 
omgang van mensen met elkaar. Niet in zelfbevestiging maar in de bevestiging 
door de ander ligt het ware levensgeluk. "Als mensen elkaar bevestigen maakt 
vervreemding plaats voor één wording, verdachtmaking neemt de vorm aan 
van behoeden, waardoor vertrouwen mensen gaat binden. Weerstand en op
standigheid worden veranderd in overgave, afkeer in toewijding, haat in 
liefde'\3 

Maar helaas, aldus Samsom, op het hoogste niveau, waar de maatschappelijke 
beleidslijnen getrokken worden, zijn scherpe stellingname, polarisatie en offi
ciële eisen niet van de lucht. Zij staven de gevoelens van zelfbevestiging en 
werken averechts. Hoopgevend is echter dat ondanks alle publieke polarisatie 
toch in het intermenselijke verkeer van elke dag een kracht tot samenwerking 
aanwezig blijft. Op deze kracht moeten wij ook binnen de onderneming alle 
aandacht richten. 

"Geen maniPulatie" 
Voor de groei van de onderneming naar een echt samenwerkingsverband 

dat als zodanig door de bedrijfsgenoten ervaren kan worden, hecht Samsom 
groot gewicht aan het te voeren sociale ondernemingsbeleid. De ondernemer 
moet streven naar een sociaal beleid waarin de samenwerkenden zich erkend 
weten, een beleid waarin ook hun eigen belangen een plaats hebben. 

De doelstelling van de onderneming moet kunnen aanspreken en verenig
baar zijn met de eigen doelstellingen. Het sociaal beleid mag derhalve niet 

3 Uit dr. A. A. A. Terruwe "Kom uil de boom Zacheus, ik kom bij ie eten", een 
empirisch-antropologische visie op menselijk samenzijn in kerk en wereld, 2e druk, 
Lochem, 1974. 
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ontaarden in een middel tot manipulatie van de medewerkers om economische 
doelen te bereiken. Het voeren van een sociaal beleid mag ook niet omgaan 
buiten de inzet van de medewerkers zelf. Zij zijn geen objecten van sociaal 
beleid, dat door de leiding wordt bepaald. Zij ondergaan dat beleid niet. De 
medewerkers zijn er subjecten van, mededragers. Zij zelf zijn medebepalend 
voor goede verhoudingen, goede werkomstandigheden en goed werkoverleg. 

Met name voor ondernemers is behartigingswaard wat collega Samsom daarbij 
opmerkt over de kosten van sociaal beleid. Natuurlijk, zo stelt hij, zijn de 
kosten van sociaal beleid begrensd door de economische draagkracht van de 
onderneming. Maar dat is iets anders dan dat het sociaal beleid zijn begrenzing 
vindt in die economische draagkracht zelf. Sociaal beleid is niet alleen een 
zaak van kosten. Het is in beginsel een stijl van samenwerken in de onder
neming, een wijze van omgaan met elkaar. Ondergeschiktheidsverhoudingen 
behoeven daarbij een "bevestigende omgang" allerminst in de weg te staan. In
tegendeel, een bevestigende omgang met elkaar geeft echte kracht aan de alleen 
maar organisatorisch bedoelde verhouding "leider-ondergeschikte". Deze ge
zindheid zal het hart moeten zijn, het wezen zelf, van de industriële democrati
sering. Alleen van daaruit kan een niet slechts "leefbaar" maar juist een leven
wekkend ondernemingsstramien bewerkt worden. 

Antwoord bij de basis 
In "De Onderneming op de Tong" worden nog een aantal behartenswaardige 

kanttekeningen gemaakt onder meer over de authentieke waarde van de markt, 
de voorwaarden voor een functionele democratisering en de noodzaak van een 
goede rolverdeling tussen overheid en bedrijfsleven (géen tegenstelling maar 
"complementariteit" van doelstellingen). In het bestek van dit artikel heb ik mij 
beperkt tot datgene wat mij in de kern van Samsom's visie lijkt. Samsom is 
zich bewust van de breuksituatie waarin onze westerse beschaving verkeert. 
Hij onderkent, dat deze ingrijpende gevolgen moet hebben voor de inrichting 
van onze samenleving en daarmee voor de westerse ondernemingsgewijze 
produktie. Staande in de christen-sociale traditie gelooft hij niet, dat een op
lossing voor de sociaal-economische problematiek gevonden kan worden in 
structurele hervormingen gebaseerd op een door Marx en "welzijnsideologie" 
geïnspireerde aanpak. Een bevoogdende toedeling van kennis, macht en in
komen door een machtige "Big Brother" doet geen recht aan de verantwoorde
lijke mens. De basis, de mensen zelf, zullen antwoord moeten geven op de 
vraag waar het met onze samenleving naar toe moet. Ook ondernemingen 
moeten zich hierop instellen. Dat doen zij, wanneer zij zich ontwikkelen tot een 
bezield samenwerkingsverband, waarin mensen zich voor elkaar en voor de 
gevolgen van hun handelen verantwoordelijk kunnen weten. 

2. Het NCW over de onderneming 
Samsom's benadering van de onderneming vindt men terug in een aantal 

recente publikaties van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond en Jong 
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Management NCW. Ook hier het besef van de fundamentele wijzigingen die 
zich in het sociaal-economisch gebeuren voltrekken èn de erkenning dat de 
ondernemingen zelf daarop een antwoord moeten geven. 

Zo wordt in "Ondernemen in Verantwoordelijkheid" gesteld: "Uit de 
christelijke opdracht vloeit voort dat gestreefd wordt naar een maatschappij 
waarin de mens werkelijk bevrijd kan leven. Dit is een samenleving die 
meer gericht is op kwaliteit en (maatschappelijke) dienstverlening, op een 
meer ontspannen omgang tussen mensen, en op meer tijd en aandacht voor 
elkaar. Dit kan onder erkenning van de materiële welvaart als een waarde, 
maar dan meer gezien als een voorwaarde voor de totale kwaliteit van het be
staan. 

Hoewel hier een opdracht ligt voor de gehele gemeenschap, dienen christen
ondernemers zich voortdurend af te vragen welke bijdrage zij daaraan kunnen 
leveren. Ondernemers zullen hun creativiteit en inventiviteit moeten gebruiken 
om ook in te spelen op immateriële en kwalitatieve behoeften, zowel van de 
"samenleving" binnen de onderneming als die daarbuiten. Ondernemings
beleid dat daarop is gericht, is werkelijk sociaal beleid. Hiervoor zal een werk
baar instrumentarium moeten worden ontwikkeld. Zou de wedijver tussen 
ondernemingen en de ondernemingslust van ondernemers, die zo kenmerkend 
is voor ons systeem van particuliere ondernemingsgewijze produktie, zich 
niet ook moeten richten op het sociale aspect van het ondernemingsbeleid?" 

Bestaansrecht opnieuw bewijzen 
Beantwoording van deze vraag leidt tot de vaststelling dat "zich van hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid bewuste ondernemers aan de totstand
koming van een kwalitatief betere samenleving hun medewerking moeten ver
lenen". Juist ondernemers mogen deze opdracht niet uit de weg gaan. Immers, 
"of de particuliere ondernemingsgewijze produktie gewaarborgd kan blijven, zal 
mede afhangen van de mate waarin zij zelf bijdraagt tot de oplossing van 
de nieuw opgekomen maatschappelijke vraagstukken, die ook met haar functio
neren verband houden".4 
Dit inzicht vindt men terug in de brochure "Een standpuntbepaling" van Jong 
Management NCW: "Het besef dringt door, dat herbezinning op ons econo
misch bestel noodzakelijk is, wil men een antwoord vinden op tot dusver niet 
bestaande of onderkende problemen, zoals de "nieuwe" schaarste, betere inter
nationale welvaarts- en arbeidsverdeling, behoefte aan openheid en zeggen
schap en kwaliteit van de arbeid". 

"Ondernemingen zullen hun bestaansrecht opnieuw moeten duidelijk maken. 
Dat doen zij, wanneer zij bewijzen bereid en in staat te zijn mee te werken 
aan de oplossing van de nieuwe problemen, waarvoor de samenleving zich ziet 
gesteld. Hierdoor krijgt het ondernemen een nieuwe dimensie. Uitdrukkelijker 

4 "Ondernemen in Verantwoorde/ijkheid", discussienota voor de leden van het NCW, 
Den Haag 1975 (p. 11 en p. 6). 
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dan voorheen zullen ondernemers zich bij hun beslissingen rekenschap moeten 
geven van de gevolgen die deze hebben voor de verschillende probleemgebieden 
in de samenleving".5 

De consequenties van deze opvatting worden behalve in "Standpuntbepaling" 
ook uitgewerkt in de NCW-brochure "Verantwoordelijkheden voor onder
neming en ondernemer".6 De brochure opent met een visie op de inrichting 
van ons sociaal economisch bestel. Daarbij wordt verwezen naar een uitspraak 
van de Wereldraad van Kerken uit 1948. Die verwerpt zowel de ideologie 
van het communisme als die van het laissez-faire kapitalisme: de communis
tische ideologie legt de nadruk op economische gerechtigheid en belooft, dat 
de vrijheid na de revolutie automatisch tot stand komt. Het kapitalisme legt de 
nadruk op de vrijheid en belooft dat de gerechtigheid vanzelf uit een vrij 
economisch stelsel voortvloeit. Beide ideologieën zijn vals gebleken. Het 
alternatief is "een verantwoordelijke maatschappij waarin mensen in vrijheid 
hun geroepen zijn tot verantwoordelijkheid kunnen beleven. Christenen hebben 
de opdracht creatieve oplossingen te vinden waarbij het niet mogelijk is dat 
rechtvaardigheid en vrijheid elkaar vernietigen." 

De brochure stelt vast, dat aan deze eis niet wordt voldaan in de gecentrali
seerde verantwoordelijkheid van het dogmatisch socialisme, noch in de ge
decentraliseerde vrijheid van het liberale kapitalisme. In beide stelsels ontkomt 
men nauwelijks aan het gevaar dat vrijheid en gerechtigheid elkaar ver
nietigen. In de samenleving van de gedecentraliseerde verantwoordelijkheid 
ziet het NCW meer mogelijkheden om het hand in hand gaan van vrijheid en 
gerechtigheid te bevorderen. Ook voor ondernemers en onderneming ligt hier 
een duidelijke taak. Zij moeten de vrijheid tot ondernemen - die als een goed 
op zich door de samenleving dient te worden gerespecteerd - tevens dienstbaar 
maken aan de (nieuwe) verantwoordelijkheden die het bedrijfsleven tegenover 
mens en samenleving heeft. Dit geldt met name voor de maatschappelijke 
probleemgebieden die mede met het functioneren van ondernemingen verband 
houden. Daarom, en dat is de kernstelling van de brochure, kan men "pro
blemen van effectieve zeggenschapsverhoudingen, kwaliteit van de arbeid, 
aanvaardbare inkomensverschillen, milieu en schaarste niet langer beschouwen 
als raridvoorwaarden, die de ondernemer in acht moet nemen wil hij verant
woord ondernemen. Wat tot nu toe vaak als randvoorwaarde wordt beschouwd 
zal de ondernemer als zijn uitdrukkelijke verantwoordelijkheid moeten gaan 
zien. Hij moet niet "rekening houden" met een groeiende behoefte aan inspraak, 
openheid en zinvolle arbeid. Het is zijn taak en opdracht mee te werken aan 
de oplossing van deze problemen". 

5 "Een Standpuntbepaling", brochure van Jong Management NCW, uitgegeven b.g.v. 
het 6O-jarig bestaan, Den Haag 1976 (p. 6 e.v.). 

6 NCW.brochure "Verantwoordelijkheden voor onderneming en ondernemen", Den 
Haag 1977. 
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Sociale rechtvaardigheid 
Deze stelling heeft verstrekkende gevolgen voor het te voeren ondernemings

beleid. Zo wordt gesteld, dat de onderneming gestalte moet geven aan ver
anderde normen ten aanzien van de arbeid en de arbeidsverhoudingen, zoals 
inhoudsvollere taken en beïnvloedingsmogelijkheden. "Vormgeven aan effec
tieve zeggenschapsverhoudingen en zinvolle arbeid is geen kwestie van wel
willendheid maar een zaak van sociale rechtvaardigheid. Mensen zijn ge
roepen om in hun werk verantwoordelijkheid te dragen en hun talenten te 
ontplooien". Daarom, aldus de brochure, behoort tot de taken van onder
neming en ondernemer: 

- stimuleren van het werk van de OR; 
- vergroten van de mogelijkheden voor de werknemers om het ondernemings-

beleid te beïnvloeden; 
- de ondernemingsorganisatie zodanig inrichten, dat mensen verantwoorde

lijkheid willen dragen en hun capaciteiten willen inzetten; 
- een open beleid via optimale informatie en communicatie (sociale jaar

verslagen) ; 
- verbeteren van de kwaliteit van arbeidsomstandigheden en arbeidsver

houdingen door een meer systematisch personeelsbeleid. 

Terzake van het te voeren inkomensbeleid wordt gesteld, dat het verant
woorden van inkomensverschillen in eerste instantie een zaak is van de organi
satie waarin ze worden gehanteerd. 

"Voor de individuele onderneming ligt hier een opdracht die met voort
varendheid moet worden aangepakt". 

In de brochure wordt gepleit voor een open beloningsbeleid "van het laagste 
beloningsniveau tot en met het hoogste echelon". 

Ook moeten ondernemingen en hun organisaties meewerken aan een koers
wijziging in onze economie, die enerzijds rekening houdt met de noodzaak van 
een harmonische groei, anderzijds bijdraagt tot een rechtvaardige, internationale 
verdeling van welvaart en arbeid. 

Dat kan ondermeer door: 
- invoering per onderneming van een jaarlijks op te stellen materiaal- en 

energiebalans; 
- ontwikkeling van produktietechnieken en distributiemethoden die terug

winning van "afval" rendabel maken; 
- samenwerking met consumentenorganisaties, politieke partijen en vakbe

weging ter bevordering van een meer bewust consumptiepatroon; 
- meer te werken aan indicatieve prognoses per bedrijfstak. 

"Gelijktijdige verwerkelijking van normen" 
De opvatting van NCW en Jong Management dat de randvoorwaarden van 

vroeger geworden zijn tot uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de onder-
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neming, heeft zoals zo even uiteengezet, diepgaande gevolgen voor het te 
voeren ondernemingsbeleid. Ondernemingen kunnen niet volstaan met het 
realiseren van hun specifieke doelstelling, de rendabele produktie van goederen 
en diensten. De onderneming moet haar doelstelling verbreden tot het rendabel 
produceren van goederen en diensten "op zodanige wijze, dat ze ook een 
bijdrage levert aan de oplossing van de maatschappelijke problemen, die met 
haar functioneren verband houden". Dit betekent dat de onderneming behalve 
economische ook sociale doelstellingen moet formuleren èn realiseren. Wat dat 
betreft zitten NCW en Jong Management op één lijn met Goudzwaard. 

Die wijst in zijn boek "Kapitalisme en Vooruitgang" op de noodzaak, dat 
ons economisch en technisch handelen gekenmerkt moet worden door "de ge
lijktijdige verwerkelijking van normen".7 Lubbers heeft bij de bespreking van 
Goudzwaard's boek in dit blad dan ook gewezen op overeenkomstige op
vattingen in "Een Standpuntbepaling" van Jong Management. 

Vooropgesteld, het blijft een specifieke taak voor de ondernemer de onder
neming rendabel te houden. Dit is een wezenlijke voorwaarde voor het bereiken 
van de economische en sociale doelstellingen. Het is tevens een maatschappe
lijke verantwoordelijkheid, omdat daardoor ook de continuïteit van onze wel
vaarts- en welzijnsvoorzieningen wordt verzekerd. Maar dat betekent allerminst 
dat de ondernemer de overige maatschappelijke verlangens als randvoorwaarden 
voor het rendabel ondernemen mag beschouwen. Dat zou hem in een passieve 
rol dwingen waarbij hij de maatschappelijke ontwikkelingen over zich heen 
laat komen. Van hem wordt daarentegen een actieve opstelling verwacht. Het 
ondernemingsbeleid richten op de oplossing van de maatschappelijke problema
tiek, betekent ongetwijfeld een taakverzwaring. Maar "de gelijktijdige ver
werkelijking van normen" geeft aan het ondernemen ook een nieuwe dimensie 
en een nieuw elan. Dit kan echter alleen als aan de onderneming de daarvoor 
noodzakelijke ruimte wordt geboden. Het ware te wensen dat dit inzicht werd 
gedeeld door vakbeweging en politici. Dan zou de toekomstmuziek van de 
POP minder ontsierd worden door schrille dissonanten. 

3. Bezorgdheid van ondernemers 
Uit het voorgaande blijkt de constructieve gezindheid vanwaaruit onder

nemers willen werken aan de oplossing van de' huidige sociaal-economische 
problematiek. Maar tegelijk zijn zij ook zeer bezorgd over recente ontwikke· 
lingen in politiek en vakbeweging die hen dit werk ernstig bemoeilijken. 

In de NCW-brochure "Verantwoordelijkheden voor onderneming en onder
nemer" wordt Samsom's opvatting gedeeld, dat er een ernstige politieke en 
ideologische strijd gaande is. In die strijd zien ondernemers zich geplaatst 
voor een dilemma. "Tegemoetkomingen" van ondernemerszijde en maatschappe
lijke verlangens worden door groeperingen in vakbeweging en politiek gebruikt 
om zich hechter in de eigen stellingen in te graven. Dit wordt ook openlijk 

7 Dr. B. Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgang, Assen/Amsterdam 1976 (p. 76). 
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toegegeven, ja zelfs gepropageerd. "Wij werken alleen mee aan verande
ringen, voorzover dat stappen zijn op de weg naar een andere maatschappij". 
De blauwdruk van zo'n maatschappij is onlangs weer eens geschetst in de ont
werp-maatschappij visie van het NVV "Vakbeweging en Maatschappij".8 

Ik voel me genoodzaakt nader in te gaan op deze NVV-visie, omdat het voor 
de christen-sociale beweging van belang is te weten wat een tegenspeler als 
het NVV nu precies voor ogen staat. 

Een "democratische en rechtvaardige" samenleving zal er, aldus het NVV, 
als volgt uitzien: 

- de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van de be
drijvigheid ligt bij de overheid; deze ontwerpt een Centraal Economisch Plan
ningkader (CEP), dat na brede maatschappelijke discussies in het parlement 
wordt vastgesteld. 

Bestanddelen van dit CEP zijn: 
- sociaal-economische doelstellingen voor regio's en bedrijfstakken; 
- een "nationaal consumptiebeleid" dat het totale consumptiepakket omvat 

en het minimum aan basisbehoeften vaststelt; 
- het marktmechanisme geldt alleen voor die goederen en diensten die niet 

in belangrijke maatschappelijke behoeften voorzien; 
- een "alomvattend investeringsbeleid", dat met alle maatschappelijke be

hoeften rekening houdt; 
- een regeling van de kapitaalstromen middels voorschriften die institutio

nele beleggers dwingen tot een "sociaal beleggingsbeleid" ; 
- een "nationaal inkomensbeleid", dat via een globale functieclassificatie 

ook de inkomens van zelfstandigen en vrije beroepsbeoefenaren regelt; 
- geen zeggenschap van kapitaal. 

Andere kenmerken van de NVV-maatschappij: 
- er komen per bedrijfstak organen, die de CEP-doeistellingen nader uit

werken, afgevaardigden van de zelfbesturende ondernemingen hebben 
hierin zitting, maar ook vakbeweging, consWnentenorganisaties en milieu
groepen hebben zeggenschap respectievelijk recht op informatie; 

- ondernemingen met een vitale maatschappelijke betekenis (bijvoorbeeld 
de energievoorziening) zijn in handen van de gemeenschap; 

- in ieder geval moet de grond aan de gemeenschap toebehoren; 
- alle instellingen die voor de volksgezondheid werken worden beheerd 

als overheidsdienst; 
- de particuliere kapitaalverschaffer heeft geen recht op zeggenschap, wel 

op vaste vergoeding; 
- de winst van de onderneming komt ten goede aan de gemeenschap; deze 

kan het de onderneming toewijzen voor zelffinanciering dan wel onder
brengen in een fonds, dat verliesgevende bedrijven op de been houdt; 

8 NVV, Vakbeweging en Maatschappij, Amsterdam 1977. 
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- iedere onderneming (groot of klein) heeft zelfbestuur; welke structuur 
daarvoor wordt gekozen hangt af van aard en omvang; werkeenheden 
binnen de onderneming hebben zoveel mogelijk zelfstandigheid en kiezen 
hun eigen leiding. 

"Een FNV-ideniliteit" 
Het is duidelijk. Volgens het NVV kan alleen een oplossing van de maat

schappelijke problematiek gevonden worden, als de particuliere ondernemings
gewijze produktie verdwijnt. Voor risicodragende kapitaalverschaffers en uit
eindelijk verantwoordelijke ondernemersleiders is geen plaats meer. 

In snel tempo wint deze opvatting binnen de vakbeweging veld. In het in 
1975 gepubliceerde ontwerp-visieprogram van het NVV "Een Visie ter Visie", 
kan men nog lezen: 9 

"Op zich zelf heeft het NKV geen overwegend bezwaar tegen het instituut 
van de particuliere eigendom, ook niet van produktiemiddelen. Het NKV 
streeft niet naar een volledige ontkoppeling van de functie van de particuliere 
ondernemer en de investeringsbeslissing." 

Ook worden daarin betekenis en functie van de ondernemingsleiding nog 
duidelijk onderkend. "Het NKV heeft er geen moeite mee, te erkennen dat de 
leiding in de onderneming een uiterst belangrijke functie vervult. De leiding 
geeft aan de technische produktie economische zin. Hij verheft als het ware 
de technische voortbrenging in de economische orde van de maatschappelijke 
behoeftenbevrediging. Voorts komt de ondernemingsleiding de taak toe binnen 
de onderneming een goede synthese tussen het technische, het economische 
en het sociale aspect te bewerkstelligen." 

Nog geen 2 jaar later is NKV-voorzitter Wim Spit deze keus voor de 
particuliere produktie al vergeten. In een reactie op de ontwerp-maatschappij
visie van het NVV verklaart hij overtuigd te zijn dat de visieprogramma's 
van NKV en NVV beide een bijdrage betekenen voor de groei naar één 
FNV -identiteit.10 

Weinige maanden later worden in het ontwerp-visieprogram van het NKV 
de passages over de particuliere onderneming bijgekleurd in NVV-getinte zin. 

Gelukkig zijn er in vakorganisaties en regio's nog een groot aantal authen
tieke NKV-ers die zich wel door het christelijk sociale denken voelen aan
gesproken. Dit geldt in ieder geval voor een belangrijke maatschappelijke 
groepering als het CNV, wiens aantal van 300.000 leden nog steeds stijgend 
is. Wie Lanser's laatste boek er op naleest wordt getroffen door de genuan
ceerde wijze waarop hij pleit voor sociaal economische hervormingenP Ook 

9 NKV, Een Visie ter Visie, ontwerp-visieprogramma, Utrecht 1975 (achtereen
volgens p. 185, 169). 

10 De Vakbondskrant, 13 januari 1977, p. 3. 
11 J. Lanser, Menswaardig Bestaan, Kampen, m.n. Hoofdstuk 2 over de Economische 

Orde. 
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de jaarlijkse conferenties van het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties 
bewijzen, dat er een goed alternatief bestaat voor de FNV-benadering. Op deze 
ontmoetingsplaats van ondermeer CNV en NCW blijkt hoe vruchtbaar men 
zich op grond van een christelijke mens- en maatschappij visie kan beraden 
op gewenste veranderingen in de samenleving. 

"Politiek meest actuele keus" 
Desondanks blijft vanuit de christelijk-sociale beweging grote waakzaamheid 

geboden t.a.v. een verantwoorde inrichting van ons sociaal-economische bestel. 
Temeer omdat ook in de politiek de invloed toeneemt van hen, die het 
particuliere initiatief niet meer zien zitten. Met Albeda kan je constateren, 
dat "in de Partij van de Arbeid hier en daar de neiging te bespeuren is tot een 
zekere vijandigheid tegenover de particuliere ondernemingsgewijze pro
duktie".12 

Ook recente uitlatingen van de belangrijkste woordvoerders van deze partij 
wijzen op weinig begrip, laat staan waardering voor de particuliere onder
neming. Zo stelde Den Dyl, vermomd als "eenvoudig econoom uit Buiten
veldert", maar goed herkenbaar als PvdA-lijsttrekker in mei van dit jaar: 

"De politiek meest actuele keus betreft die tussen het uitsluitend leunen 
op lastenverlichting van het bedrijfsleven en rendementsverbetering, dan wel 
het richting geven aan kapitaalbronnen en investeringsbeslissingen door de 
gemeenschap". Den Dyl ontkent dat dit iets met socialistische dogmatiek te 
maken heeft. Het gaat er alleen om, zo zegt hij, "te beschikken over concrete 
instrumenten voor het sturen van kapitaalstromen en investeringen, voor een in
komensherverdelingsbeleid, dat voorwaarde is voor de heroriëntering van de 
produktie" .13 

Aan het slot van zijn verkiezingstoespraak waagt Den Dyl zich nog aan 
een programvergelijking tussen PvdA en CDA. Hij concludeert dan: "Naar 
het mij voorkomt is in het CDA-program stellig wat de doeleinden betreft 
in veel opzichten een gelijkgerichte notie aanwezig. Wat de instrumenten 
betreft, lijkt mij dat die ontoereikend zijn om, als die fundamentele her
oriëntering van onze economie beoogd wordt, die ook tot stand te brengen. 
Instrumenten voor inkomensherverdeling ontbreken vrijwel geheel. Er wordt 
zwaar aangeleund tegen het marktmechanisme." 

"Belangenverwevenheid" 
Wat Den Dyl ook beweert, dit alles heeft wel degelijk van doen met de 

ideologie van een (machtige) socialistische partij. Wat ondernemers - en 
hopelijk hen niet alleen - daarbij zorgen baart is, dat deze ideologie zoveel 

12 De Werkgever, 18 augustus 1977, no. 6. 
13 Den Uyl, "Die lijd komt nooit meer terug", rede uitgesproken op 17 mei 1977 

(T.H., Eindhoven). 
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verwantschap vertoont met de opvattingen binnen de (machtige) FNV. Hier 
is sprake van een verwevenheid van belangen die men schijnt te willen reali
seren door een, zo mogelijk geruisloze, opheffing van de particuliere onder
nemingsgewijze produktie. Deze belangenverwevenheid is ook gebleken tijdens 
de gang van zaken rond het afgesloten sociaal-economische formatieakkoord. 
Om bij de noodzakelijke matiging zoveel mogelijk de collectieve sector te ont
zien, moeten de particuliere inkomens op de nullijn gehouden worden. Hier
voor had Den Uyl de medewerking van de vakbeweging nodig. Het FNV 
was hiertoe alleen bereid als haar ideologische eisen inzake VAD, WIR en 
inkomensherverdeling worden ingewilligd. Welnu dat kwam ook de formateur 
uitstekend uit, want door het collectivistisch c.q. centralistisch karakter van 
deze wetsontwerpen wordt tevens ons sociaal-economisch bestel verder in 
de richting van het socialisme gestuurd. 

Point ot no return 
Den Uyl had bij zijn programvergelijking tussen PvdA en CDA in ieder 

geval in één ding gelijk. Niet de doelstellingen, maar de instrumenten van 
het sociaal-economisch beleid zijn politiek gezien doorslaggevend. Den Uyl 
ziet zeer goed dat wie er in slaagt op de sociaal-economische problematiek 
het eigen politieke instrumentarium toe te passen, daarmee tegelijkertijd een 
stuk maatschappij visie realiseert. Dit verklaart de dit jaar gevoerde hardnekkige 
en langdurige gevechten op ieder onderdeel van het inmiddels achterhaalde 
sociaal-economisch formatieakkoord. 

De waarschuwing van Zijlstra heeft nog niets van haar politieke actualiteit 
verloren. Na de constatering, dat er in principe twee typen economieën zijn, de 
centraal geleide en de ondernemingsgewijze produktie, stelt Zijlstra, dat deze 
uitersten in werkelijkheid niet voorkomen. Maar: "het feit, dat er nuances zijn 
mag ons niet doen vergeten, dat er ergens overgangen zijn, waar de kwantiteit 
in de kwaliteit omslaat en we van de ene economische orde in de andere 
overgaan" .14 

Ook Samsom deelt die zorg. Hij schrijft, Hartog citerend, dat bij een keten 
van belangrijke ingrepen in een economisch bestel een geleidelijke onder
mijning van dat stelsel plaats kan vinden tot dat een "point of no return" 
is bereikt. Hervormingen zijn zelf wel hervormbaar, maar zelden helemaal 
omkeerbaar. "De naar een "point of no return" voerende evolutie kan door 
een krachtige pressiegroep met alle beschikbare middelen, voorzover wet en 
recht die legitiem doen zijn of ook maar tolereren, nagestreefd worden, zelfs 
tegen mogelijke of vermoedelijk afwijzende wensen van een meerderheid of 
een groot deel der bevolking in".16 En Samsom waarschuwt, dat als mensen 

14 Stichting Maatschappij en Onderneming, "Tussentijds Bestek", 's-Gravenhage 1973, 
p. 122. 

15 Dr. R. M. Samsom, "Ons economisch stelsel in een evolutie", Intermediair, 13e 
jaargang, 11-18 maart 1977, p. 58. 
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zich aan een soort hervormingsroes overgeven zij op een goede (of kwade) dag 
zullen ontwaken in een ander economisch stelsel. 

Particulier initiatief 
Ook het NCW ziet het als taak de samenleving wakker te houden, opdat 

het zover niet komt. In die zin moet de NCW-reactie op de ontwerp-maat
schappijvisie van het NVV worden verstaan. Het NCW, aldus het verbonds
orgaan "De Werkgever", voelt zich noch qua vorm, noch qua inhoud aange
sproken door de nieuwe maatschappij van het NVV. "Het NCW erkent de 
onvolkomenheden van de particuliere ondernemingsgewijze produktie. Inten
sief neemt het deel aan de maatschappelijke discussie ter verbetering van dit 
stelsel. Het NCW stelt uitdrukkelijk dat het de verantwoordelijkheid van 
ondernemers is mee te helpen bij de oplossing van de nieuwe maatschappelijke 
problemen, die verband houden met het functioneren vah ondernemingen. Maar 
mede op grond van de christen-sociale traditie weigeren wij te aanvaarden, dat 
de remedie voor de huidige problemen zou bestaan in de vervanging van het 
particulier initiatief door een, zij het gedecentraliseerde en gedemocratiseerde 
planeconomie". En daarmee de politieke dimensie introducerend, wordt ver
volgens gesteld, dat het NCW "onverkort vasthoudt aan het recht van particu
lieren tot het zelfstandig ontplooien van initiatieven op het gebied van de 
maatschappelijke voortbrenging met inschakeling van kapitaal en arbeid. Wij 
onderschrijven van harte de betreffende passage uit het CDA-program: "Dat het 
particulier initiatief een wat besmet begrip is geworden, kan ons er niet van 
weerhouden uit te spreken dat het dragen van eigen verantwoordelijkheid er 
sterk door wordt bevorderd. In zoverre moet dan ook bij elk streven naar een 
verantwoorde samenleving volle ruimte daarvoor behouden of geschapen 
worden".16 

Het is niet verwonderlijk, dat een dergelijke passage in het partijprogramma 
ondernemers aanspreekt. Velen van hen stellen hun hoop op het CDA waar 
het gaat om het behoud van de particuliere ondernemingsgewijze produktie. 
Maar zij niet alleen. Het CDA mag zich met Albeda ook best realiseren dat 
"een meer pragmatische houding" ten aanzien van de particuliere onderneming 
"meer in overeenstemming is met de opvattingen van het grootste deel van 
de bevolking" P 

Het zijn overigens niet alleen pragmatische overwegingen die het merendeel 
van de bevolking (en van de CDA-aanhang) doet kiezen voor de particuliere 
onderneming. De mens voelt aan dat een te grote en gedetailleerde overheids
bemoeiing leidt tot concentratie van macht, tot gelijkschakeling en eenvormig
heid. Dat spreekt de burger op den duur niet aan. Particuliere ondernemings
gewijze produktie daarentegen betekent keuzevrijheid, veelvormigheid en 
spreiding van macht. Dat zijn waarden, die mensen ervaren als beslissend 
voor het voortbestaan van een echt-democratische samenleving. 

16 De Werkgever, 3 februari 1977, nr. 3. 
17 De Werkgever, 18 augustus 1977, nr. 16. 
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"Christen-sociaal keerpunt" 
Natuurlijk is herbezinning op richting en inrichting van ons sociaal-econo

misch bestel geboden. Wij zien ons geplaatst voor een· wereldomvattende pro
blematiek ter oplossing waarvan de traditionele instrumenten ontoereikend 
zijn. Een "christen-sociaal keerpunt" is geboden. Maar dat leent zich niet voor 
de centralistische aanpak van PvdA en FNV. Ook Goudzwaard is van mening 
dat een heroriëntering op onze economie niet kan worden gerealiseerd door 
het ontwerpen van "grootscheepse blauwdrukken" .18 Integendeel, fundamentele 
veranderingen komen alleen tot stand wanneer zij aansluiten op een reeds rijp 
gemaakte ondergrond. De "gelijktijdige verwerkelijking van normen" dient 
gedragen te worden door levende eenheden van gedecentraliseerde verant
woordelijkheid, zoals de consumptiehuishouding "gezin" en de produktiehuis
houding "onderneming". Dan, aldus Goudzwaard, zou ook de verhouding 
overheid-bedrijfsleven weer meer gezonde trekken gaan vertonen. Taken in 
de sfeer van een verantwoord beheer van het aardse zouden weer sterker bij de 
bedrijven zelf komen te liggen. 

Dit staat loodrecht op de opvattingen van PvdA en FNV dat een oplossing 
van de sociaal-economische problematiek allereerst gevonden moet worden in 
het - centraal - sturen van investeringen, het - centraal - richten van de 
kapitaalstromen, het - centraal - herverdelen van inkomens. Een dergelijke 
politiek kan de neiging tot afwenteling van de eigen verantwoordelijkheid 
alleen maar versterken. Dat nu is het tegendeel van wat ondernemers als 
Samsom en organisaties als het NCW en Jong Management nastreven. Ook 
zij laten zich leiden door het mens- en maatschappijbeeld van de gedecentrali
seerde verantwoordelijkheid waarin vrijheid dienstbaar wordt gemaakt aan de 
eigen verantwoordelijkheden. Zij oriënteren zich op en vanuit de christelijk
sociale traditie. Zij verwachten impulsen vanuit de christelijk-sociale beweging, 
die als ze haar tij d verstaat, weer unieke kansen heeft. Het is te wensen dat 
ondernemers uit diezelfde beweging steeds meer signalen ontvangen die wijzen 
op gehoor. Dan zullen op den duur de treurmarsen die PvdA en FNV 
over de ondernemingen heenblazen, overstemd worden door toekomstmuziek 
waarin de "POP" zich weer kan herkennen. 

18 Goudzwaard, a.w., p. 264 e.v. 
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door 

dr. W. Albeda 

De economie wordt bestudeerd met de methoden der natuurwetenschappen. 
De economische wetenschap kan zich daarom presenteren als "neutral between 
both ends". Met name Lionel Robbins 1 heeft zich grote moeite getroost in 
zijn "Nature and Significance" om aan te tonen, dat de methodiek die van de 
beschrijving is, het zoeken van kwantitatieve relaties, en het ontwikkelen van 
wiskundige modellen. Daarom kan de economie er zich toe beperken menselijk 
gedrag en het functioneren van het economisch leven te verklaren, zoals dat 
grotendeels door het omgaan met schaarste wordt bepaald. Omdat het schaarste
motief belangrijk is t.o.v. andere motieven, gelukt dit vaak grotendeels. Daar
mede scheen de methodenstrijd in de economie ten gunste van de waardevrijheid 
beslist te zijn. Nog steeds wordt trouwens de economie doorgaans op waarde
vrije wijze bestudeerd. De waardevrijheid verhult echter een probleem; in dit 
artikel wil ik hierop ingaan. 

Dit probleem kan op twee manieren worden omschreven. 
1. Kan menselijk gedrag bestudeerd worden, abstraherend van de normen, 

die voor dat gedrag gelden? 
2. Is het aanvaardbaar zulk gedrag op deze wijze te beschrijven? 

Het antwoord op de eerste vraag lijkt positief te kunnen zijn. Natuurlijk 
kan men een redelijke beschrijving geven van het economisch gebeuren, relaties 
vaststellen en meten, zonder rekening te houden met de waardegebondenheid 
van dit gebeuren. De vraag is natuurlijk wel, of men zodoende niet slechts een 
deel der werkelijkheid in aanmerking neemt en daarmede de kennis van het 
veld onvoldoende ontwikkelt. 

Daarom zou het antwoord op de tweede vraag negatief kunnen zijn. Hierbij 
moet echter wel worden aangetekend, dat men dan komt op het uiterst moeilijke 
probleem van de rangorde der waarden. 

Normatieve ewnomie 
Men kan er moeilijk onderuit vast te stellen, dat efficiency een norm voor 

1 An Essay on Ihe nature and significant of Economie Science, London 1948. 
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menselijk gedrag inhoudt. Indertijd heeft T. P. van der Kooy het pleit gevoerd 
voor een normatieve economie.2 Ook anderen in de kring van de Calvinistische 
Wijsbegeerte hebben vele malen een pleidooi gevoerd voor normatieve economie, 
maar verder dan deze pleidooien is men bij mijn weten nog niet gekomen. 
Ik denk, dat de oorzaak hiervan ligt in het karakter van de efficiency als norm 
voor menselijk gedrag. Een normatieve benadering, die zich zou specialiseren 
op de consequenties van de efficiency als norm, zou geen reële betekenis 
hebben, omdat de efficiency altijd maar één van de normen is voor menselijk 
gedrag. Wel is er een neiging meer normatieve uitspraken te doen in econo
mische betogen. Economie wordt weer meer als vroeger "political economy".3 

Wanneer ik dus spreek over economie en ethiek, dan zal ik mij niet begeven 
op het doornige pad der normatieve economie. Wel wil ik mij wat meer 
letterlijk blijvend bij het onderwerp bezighouden met de vraag van het 
functioneren van ethische normen in het economisch leven. Men kan dit bezien 
als theoretisch vraagstuk: Hoe verhoudt zich de norm der efficiency tot de 
normen der ethiek? Of als praktisch vraagstuk: Hoe kan men ethische normen 
tot gelding brengen in het economisch leven. Het is duidelijk, dat beide vragen 
niet geheel los van elkaar staan. Daarom wil ik eerst enkele opmerkingen 
maken over het theoretische probleem. 

Het is duidelijk, dat er onderscheid is tussen de norm "Du solIst als guter 
Wirt ... " en de norm "Hebt uw naaste lief als uzelf". Dit onderscheidt betekent 
niet, dat er tussen beide normen een inherente tegenstelling bestaat. Vaak, 
wellicht mag men zeggen in de meeste gevallen, kan men vaststellen, dat 
beide normen in elkaars verlengde liggen. 

Schaarste 
Men kan stellen, dat de mate waarin dit het geval is, in sterke mate 

bepaald wordt door de dringendheid van het schaarsteprobleem. Het behoed
zaam omgaan met schaarse goederen heeft een bijna alles overtreffende 
prioriteit in gevallen, waarin de schaarste acuut is en het leven bedreigt. 
Hoezeer op datzelfde moment ook het ethisch probleem van de verdeling van 
een uiterst dringend karakter is, geldt toch, denk ik, dat het economische, het 
op efficiënte wijze omgaan met schaarse goederen, onder zulke omstandigheden 
een zeer hoge prioriteit heeft, die dat van de verdeling overtreft. 

Zo min als de ethische implicaties van een situatie los van de feitelijke 
verhoudingen zijn vast te stellen, zo min geldt dit ook voor de economische 
implicaties. Naarmate de schaarste meer dringend is, verschuift de prioriteit 
van de efficiency als waarde. Men kan spreken van een ethiek van de schaarste, 
zowel als van een ethiek van de overvloed. 

2 T. P. van der Kooy, Op hel grensgebied van economie en religie, Wageningen 1953. 
3 Ten onrechte reserveren Marxisten deze term voor Marxistische economie. 
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De ethiek van de schaarste is ons meer vertrouwd dan die van de overvloed. 
Ik denk, dat de mensheid gewend is aan schaarste en dat veel van onze ethiek, 
en dus ook de prioriteit die wij aan de economie gewend zijn te geven, daardoor 
is bepaald. 

Wat is er gebeurd? Aan het einde van de 18e eeuw ontwikkelt zich, eerst 
in Engeland, later op het Europese vasteland, het economisch stelsel, dat wij 
kennen als kapitalisme. Dit stelsel, gekenmerkt door de exclusief op economische 
doeleinden gerichte produktieorganisatie, heeft in wezen een ongekend succes. 
Voor het eerst in de geschiedenis der mensheid, kan men zeggen, werd de 
strijd tegen de schaarste monomaan en met gebruikmaking van wetenschap en 
techniek aangevat. Het stelsel kende door de produktie gericht op winststreven, 
aan het economische een bijna allesoverheersende prioriteit toe. Aan de econo
mische groei wordt veel, zoniet teveel opgeofferd. Menselijke arbeid wordt, 
completer dan ooit, georganiseerd en om kosten te sparen is men bereid tot 
het inschakelen van iedereen in het economisch proces, tot kinderarbeid, tot 
ongekend lange werkdagen, tot schade aan het natuurlijk milieu enz. Maar 
men heeft een economisch mechanisme ontdekt, dat, nadat de hardheid ervan 
gecorrigeerd is, de mogelijkheid biedt van een welvaartsstijging voor brede 
lagen van de bevolking: De westelijke wereld heeft, schijnbaar, in de strijd om 
de schaarste een beslissende overwinning geboekt. 

Prijs van efficiency 
Maar was de prijs voor die overwinning niet erg hoog? Die prijs was hoog 

omdat hij neerkomt op het losmaken van de produktie uit de verbanden, waarin 
produktie placht te geschieden (gezin, kerk, andere gemeenschappen), om op 
zichzelf geplaatst te worden, onder de harde leiding van de alleenheerschappij 
der efficiency. Ik denk dat de normen voor het menselijke gedrag niet kunnen 
functioneren in een isolement. Vooral voor de efficiency als norm geldt, dat 
het isoleren ervan voor menselijke organisaties onmenselijke trekken heeft. 

Organisaties waarin mensen werken en die daarmede relaties kennen van 
gezag en ondergeschiktheid, maar ook van sympathie en antipathie, waarin 
mensen een groot deel van hun leven doorbrengen, kunnen niet bij uitsluiting 
door de norm der efficiency worden beheerst. Betekent dat, dat de norm der 
efficiency moet wijken voor andere, hogere normen? Ik weet niet of dat goed 
is uitgedrukt. Het gaat om iets anders. Het gaat om de erkenning, dat efficiency 
een te magere norm is voor menselijk handelen. Deze norm moet altijd in 
harmonie met andere normen functioneren. 

Dat betekent eerder verdieping, verrijking van de efficiency, dan eliminering. 
Er zijn vele voorbeelden waaruit blijkt, dat de economie gebaat was bij de 
introductie van andere dan economische normen in de produktie-verhoudingen. 
Men verkortte de onmenselijk lange arbeidstijden van de 1ge eeuw, niet op 
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grond van efficiency, maar de verkorting was wel uiterst produktief. Men 
verbood de kinderarbeid niet om economische redenen, maar op langere termijn 
gezien heeft het verbod van kinderarbeid, en later het verlengen van de leer
plicht (toch ook niet alleen om economische redenen), zeker het economisch 
potentieel uitermate gunstig beïnvloed. 

Het elimineren van efficiency als norm voor menselijk handelen en voor 
menselijke organisatie, heeft ook andere dan zuiver economische gevolgen. 
Met elkaar werken onder niet-efficiënte verhoudingen is irritant. Men moet 
op elkaar wachten, loopt elkaar in de weg, krijgt ruzie, of verveelt zich. Het 
Shchekino-project 4 in de Sovjet-Unie laat zien wat ik bedoel. Omdat in de 
Sovjet-Unie werkloosheid uitgesloten is (en zelfs strafbaar) is het daar vrijwel 
onmogelijk mensen te ontslaan. Dit leidt tot grote overbezetting en lage 
efficiency van veel ondernemingen. Men ging door een experiment in Shchekino 
na wat door vermindering der bezetting en andere efficiency bevorderende 
maatregelen te bereiken was. Het bleek, dat behalve economische, ook andere 
voordelen verbonden waren aan de versterking van de efficiency. Men had 
meer plezier in het werk toen de efficiency versterkt werd. 

Verruiming efficiency-streven 
Voorstellen om de problematiek der werkloosheid aan te vatten door 

opzettelijke vermindering der efficiency moeten daarom uiterst kritisch worden 
bezien. Methoden om de kwaliteit van de arbeid te verbeteren, of de mede
zeggenschap te vergroten waarvan vaststaat, dat Ze slechts met grote efficiency
verliezen te introduceren zijn, zijn daarom dubieus van karakter. Produktie 
heeft alleen zin, voorzover zij meer opbrengt dan er aan inspanning, geld, 
grond en hulpstoffen in gebracht wordt. Aan deze regel zal geen enkel 
economisch systeem kunnen ontkomen. 

Maar ondertussen staat natuurlijk wel vast, dat een systeem, dat berust op 
winststreven en concurrentie meer het gevaar loopt van de alleenheerschappij 
der efficiency, dan een systeem, dat produktie weer zou inkapselen in bijvoor
beeld het staatsapparaat, of dit nu gepaard gaat met centralisatie of decentrali
satie dèr besluitvorming. Vanuit dit gezichtspunt is het goed uiterst kritisch 
te kijken naar ons systeem. Het is dan ook niet voor niets, dat een geheel 
netwerk van regelen is ontworpen om te voorkomen, dat de alleenheerschappij 
der efficiency de mens in gevaar zou brengen. Het is niet voor niets, dat juist 
binnen dit systeem vakverenigingen als permanente oppositie optreden. 

Het economisch systeem, zoals wij dat kennen, is slechts onder de voorwaarde 
van deze oppositie en van een verregaande overheidsregeling, gericht op be
scherming der kwetsbare mens, aanvaardbaar. Ik vind het echter te optimistisch 
om, zoals veel orthodoxe marxisten denken. te verwachten dat alternatieve 

4 Jeanne Delamotte, Shchekino entreprise soviétique pilote, Paris 1973. 
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systemen die "beregeling" niet nodig zouden hebben, omdat daar de ethiek 
in het systeem "ingebakken" zou zijn. Ik geloof daar niet in. Het is zeker niet 
de praktische ervaring der bestaande alternatieve systemen. Produktie is blijk
baar een proces, waarin de efficiency bijna van nature geneigd is de ethiek te 
verdrijven. Of zou men wellicht moeten zeggen, dat ethisch handelen nooit en 
nergens vanzelf spreekt? 

Sociale politiek 
Ik voel daarom veel voor de stelling van J. J. Revel 5 , die ervan uitgaat, dat 

elk systeem grote behoefte heeft aan een begeleidende sociale politiek, die 
menselijkheid inbrengt in het produktieproces. Revel zegt dan ook, dat de 
relevante tegenstelling van vandaag niet die is tussen kapitalisme en commu
nisme, maar veeleer die tussen een sociaal kapitalisme en een sociaal commu
nisme enerzijds en een niet-sociaal kapitalisme en een niet-sociaal communisme 
anderzijds. Dus veeleer tussen landen van het type Zweden of Hongarije 
enerzijds en landen van het type Iran en de Sovjet-Unie anderzijds. 

Het economisch stelsel, dat zonder een kritische begeleiding kan, is nog niet 
gevonden. In die zin zijn stelsels met een pluralistisch karakter, waarin in ieder 
geval de correctie en de oppositie zijn ingebakken, beter dan monolytische 
systemen, waarin de oppositie verboden is en de correctie van nature zwak. 

Moeilijker nog dan de problematiek van het economische stelsel in één land, 
is de problematiek van de economie op wereldschaal bezien, de problematiek 
van de internationale economische orde. Voor het eerst in de geschiedenis 
kennen wij in een deel van de wereld een samenleving, waarvan niet meer 
hoeft te gelden, dat de armen altijd bij ons zullen zijn. Hoewel de armoede 
veel moeilijker uitroeibaar blijkt te zijn dan wij wel eens meenden, omdat 
mensen kunnen leven in een cultuur die hen als het ware veroordeelt tot 
armoede, laat de praktijk van bijvoorbeeld de Scandinavische landen zien, dat 
armoede niet onvermijdelijk is. 

Naarmate de westelijke wereld slaagde in het proces van economische 
ontwikkeling, kwamen ook de schaduwzijden van een rijke samenleving naar 
voren, waardoor ons gehele probleem er anders gaat uitzien. 

In de eerste plaats is er de ontwikkeling van een tegenstroom. Terwijl er 
op het eerste gezicht aanleiding zou zijn met enige tevredenheid te blikken op 
de ontwikkeling van de consumptiemaatschappij, blijkt de naam zelf in de ogen 
van velen, met name jongeren, afkeer te wekken en als scheldwoord te kunnen 
functioneren. Een maatschappij, die zo georganiseerd is, dat voor alles de 
economische groei voortgang moet vinden, wekt de weerzin van vele jongeren. 

15 Jean-Jacques Revel, La lenlalÏon kJlalilaire, Paris 1976. 
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De mei-revolutie van 1968 in Parijs laat zien hoeveel mensen op de been te 
brengen zijn om aan die weerzin uiting te geven. 

Men voert leuzen mee, die erop duiden, dat men een andersoortige maat
schappij wenst. Een maatschappij met meer ruimte voor eigen lotsbepaling 
voor personen en groepen (autogestion is de leus) en waarin efficiency niet 
langer de hoogste norm is. Misschien mag men daarin een eerste indicatie zien 
van het feit, dat mensen intuïtief de verschuiving van de prioriteiten in een 
rijke samenleving aanvoelen. 

Maar tegelijkertijd komen de waarschuwingen van de Club van Rome. Wij 
zijn bezig als verwende kinderen de mogelijkheden van deze mooie, maar 
kleine en kwetsbare planeet uit te buiten en op te gebruiken. Energiebronnen, 
die de natuur in miljoenen jaren heeft opgeslagen, maken wij in 2 of 3 
generaties op. Allerhande mineralen gebruiken wij, alsof deze ongelimiteerd 
voor handen zijn. Wij vervuilen ons milieu en voeren een levensstijl waarvan 
ondenkbaar is, dat zij zich over de planeet als één geheel zou verspreiden, 
zonder katastrofale gevolgen. Daarbij zwijg ik dan nog van de reeds waar te 
nemen en denkbare of ondenkbare gevolgen van de bewapeningswedloop. 

De morele welvaartskater en de twijfels aan de mogelijkheden van verdere 
economische groei komen ongeveer tegelijkertijd. Dat zal wel niet helemaal 
toevallig zijn. De welvaart had ons rijp gemaakt voor zorgen, die armen niet 
hebben. 

Overgangsfase 
Daarmede komen wij in een nieuwe en moeilijke fase van onze ontwikkeling. 

Binnen de westelijke wereld leven wij in een samenleving, die de armoede 
(voorshands?) principieel overwonnen heeft. Bezien wij de wereld als een 
geheel (en mogen wij iets anders doen?) dan leven wij op een eiland van 
we~vaart in een wereld van armoede. Binnen onze samenleving is onmiskenbaar 
een overgang onderweg van schaarste-ethiek naar welvaarts-ethiek. Maar hoe 
kan zo'n eiland van welvaart functioneren in een wereld van armoede en hoe 
houdbaar is onze welvaart? En - hoe zou het eigenlijk moeten? 

Moeten wij in 't vervolg er van uitgaan, dat het voorbarig is, de schaarste
ethiek binnen de westelijke wereld vaarwel te zeggen? Gaat het aan hier de 
scherpe kanten van de prestatie-moraal af te slijpen; de arbeidsdwang geheel of 
gedeeltelijk op te heffen; de aandacht van de kwantiteit naar de kwaliteit te 
verschuiven; vuil werk te vermijden, omdat er toch wel gastarbeiders beschikbaar 
zijn en ze willen maar wat graag; hier te strijden over de prijscompensatie 
voor de modale werknemer, terwijl de prijzen, die wij aan de Derde Wereld 
betalen, de laagstbetaalden aldaar tot de rand van het bestaan terugdrukken ? 
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Een bijna niet te beantwoorden vraag~telling, vanwege de benauwende 
implicaties ervan. Toch is het een vraag, die wij in de praktijk door ons 
handelen en ons beleid beantwoorden. In wezen is dat antwoord, dat wij 
inderdaad leven met tweeërlei problematiek. Binnenslands met de problemen 
van onze welvaart, die vooral gegeven de huidige depressie meer wankel is, 
dan wij dachten. Internationaal behoren wij tot de rijke landen, die hun 
economische macht gebruiken om zich de meest vergaande eisen der arme 
landen van het lijf te houden en op bescheiden wijze een deeltje van hun 
overschot overmaken naar de arme landen. 

Verdeling van produktiecapaciteit 
Ik geloof, dat wij niet zo erg veel ruimte hebben voor een ander beleid en 

een andere opstelling. Wie stelt, dat het vraagstuk van arme en rijke landen 
een verdelingsvraagstuk is, heeft natuurlijk wel gelijk, Jllaar zal zich moeten 
realiseren, dat die verdeling met name betrekking heeft op produktiecapaciteit 
en niet in de eerste plaats op inkomen. 

Netzomin als men de problematiek der achtergebleven regio's binnen de rijke 
landen kan oplossen door een geldstroom naar die regio's, kan men de problemen 
der arme landen oplossen met een geldstroom. Daar moet in de eerste plaats 
produktiecapaciteit komen, een economische infrastructuur, een ontwikkelde 
bevolking, een afzetgebied voor die produktiecapaciteit. Een geldstroom alleen 
zou de onderontwikkeling maar bestendigen en een economie van bedeelden 
in het leven roepen. 

Er is mijns inziens ook geen reden om over te gaan tot ontmanteling van 
ons economisch potentieel als zodanig. Voorzover ons produktiepotentieel niet, 
door gebruik van economische macht, de ontwikkeling in de arme landen 
belemmert, moet het maar liever in stand blijven. Wèl mag aan de rijke landen 
gevraagd worden, dat zij alles nalaten wat neerkomt op het, (door gebruik van 
een bestaande voorsprong) laaghouden van prijzen van grondstoffen en van 
landbouw- of industrieprodukten uit de arme landen. 

Ik geloof niet, dat het mogelijk is een soort wereld-herverdelingspolitiek voor 
inkomens te organiseren, los van de ongelijke verhoudingen, waar het de 
verdeling der produktiecapaciteiten betreft. Het lijkt mij onmogelijk produktie 
en inkomensvorming en verkrijging van elkaar los te maken. Een inkomens
herverdeling op wereldschaal zou niet slechts de welvaart der rijke landen 
vernietigen, maar ook hun produktiecapaciteit. En wie zou daarbij gebaat zijn? 

Ik ben daarom bang voor de schijnbaar radikale redenering, die ervan uitgaat, 
dat onze rijkdom gebaseerd is op hun armoede of dat hun armoede voorwaarde 
is voor onze rijkdom, en dat wij daarom onze welvaart in moeten leveren om 
goede wereldburgers te worden. Dat is een veel te globale benadering. Men 
zal geduldig produkt voor produkt moeten bezien en de problemen van elke 
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bedrijfstak moeten aanvatten om meer rechtvaardige verhoudingen te verkrijgen. 
Ongetwijfeld zal dit proces dat (veel te traag, al te vaak gesaboteerd door rijke 
landen) al onderweg is, offers vragen van de rijke landen. Wij zien zulke 
offers al voor ons (textiel, confectie, scheepsbouw). Maar men kan dit proces 
niet met één klap realiseren. 

Bovendien moeten de rijke landen intern hun burgers een redelijke be
scherming bieden, ook tegen calamiteiten als het sluiten van bedrijven in 
verband met de zo noodzakelijke ontwikkeling elders. De regering der rijke 
landen zullen zich moeten realiseren, dat a. deze landen offers zullen moeten 
brengen, wil er ooit sprake kunnen zijn van een "reshaping the international 
order". Maar zij zullen b. zich daarbij moeten realiseren, dat de rechtvaardigheid 
binnen de natie met zich meebrengt, dat de offers rechtvaardig verdeeld worden 
en de slachtoffers de tijd hebben om de klap te verwerken. 

Daarmede zien wij een perspectief voor ons van een langdurig naast elkaar 
bestaan van arme en rijke landen in een zich snel integrerende wereld. De 
gevolgen daarvan liggen voor het grijpen. 

Gastarbeid 
Het naast elkaar bestaan van rijke landen met een bevolking, die hoogge

schoold is en zelfs ten opzichte van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt 
overschoold genoemd wordt, en arme landen met chronische werkloosheid, 
leidt tot het verschijnsel van de migrerende arbeid. Een verschijnsel, dat ons 
wederom voor bijna onmogelijke ethische vragen stelt. Ik noem er een paar. 

Vrije toelating, of werving van gastarbeiders helpt werknemers uit de arme 
landen aan een baan, verlicht daarmee de druk op de arbeidsmarkt in de arme 
landen en versterkt door het terugstromende geld de betalingsbalans der arme 
landen (zie Turkije, Griekenland). Bovendien wordt de economie der rijke 
landen geholpen. Dus wast hier de ene hand de andere? Of moet men de 
andere kant zien: De economische ontwikkeling der arme landen wordt gefrus
treerd door de permanente afwezigheid van zoveel jongere werknemers. Soms 
(zoals het geval van Algerije) 6 kan men spreken van een jonge industrie, die 
op de eigen arbeidsmarkt niet kan concurreren met de industrie der rijke landen. 
De gastarbeiders worden laag beloond, slecht gehuisvest en in het algemeen 
gediscrimineerd. Binnen de rijke landen geldt, dat de ongeschoolde arbeiders, 
die door de relatieve overscholing eindelijk zouden kunnen gaan profiteren 
van de schaarste aan ongeschoolde mensen, concurrentie ondervinden der gast
arbeiders. Hun loon blijft laag, kennelijk te laag om Nederlanders naar dat 
werk te lokken, maar hoog genoeg om gastarbeiders te importeren. 

Moeten de autoriteiten der rijke landen nu de entrée der gastarbeiders (wat 

6 Zie Madeleine Trébous, Migration et developpement (OECD Paris 1968). 
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een woord eigenlijk) belemmeren om de industrie der arme landen te be
schermen en de eigen ongeschoolden ruggesteun te geven? Of moeten ze vrije 
entrée toestaan om het eigen loonpeil niet te zeer onder druk te zetten en 
tevens de economie der arme landen te steunen? Kan men eigenlijk vanuit de 
economie een antwoord vinden op zulke vragen? 

De relatie arme en rijke landen geeft meer van dit soort dilemma's te zien. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de werkloosheid in de rijke landen. Het ziet 
ernaar uit, dat door conjuncturele oorzaken (voorlopig) en door structurele 
oorzaken (misschien op een iets langere termijn) de volledige werkgelegenheid 
voorshands een bijna onhaalbaar ideaal zal blijken te zijn. Men kan op ver
schillende wijze trachten deze problematiek aan te pakken. Het creëren van 
extra arbeidsplaatsen in de derde en vierde sector (overheid, welzijn, gezond
heid, onderwijs, recreatie, "cultuur", etc.) is mogelijk, !paar deze mogelijkheid 
wordt weer ingeperkt door de financiële problematiek, die door steun aan 
bedrijven in nood, steun aan werklozen e.d. toch al niet eenvoudig is. 

Arbeidstijd verkortin g 
Het verdelen van werk door arbeidstijdverkorting lijkt mij op beperkte 

schaal ook een denkbare oplossing. Daarnaast is te denken aan manieren om 
mensen uit de beroepsbevolking te laten gaan, die daar om de één of andere 
reden wel voor voelen: mensen, die vinden, dat zij al vrij vroeg met pensioen 
kunnen gaan; mensen, die lang willen studeren, of die op latere leeftijd nog 
eens willen gaan studeren; mensen met een bescheiden talent voor kunst; 
mensen die voelen voor kerkewerk, voor vakverenigingen. In al deze gevallen 
kan men zich denken, dat zulke mensen à raison van een werkloosheidsuitkering 
vrijgesteld zouden kunnen worden van de plicht zich in economische organi
saties een inkomen te verwerven. Dit betekent, dat men moet zoeken naar 
creatieve vormen van werkloosheid. Dit zoeken vindt thans overal in ons land 
plaats. Het ligt voor de hand in een gemeenschap, die in staat blijkt te zijn 
ook bij vrij grote werkloosheid mensen redelijke werkloosheidsuitkeringen te 
verschaffen. 

Maar stel daartegenover de massale en uitzichtsloze werkloosheid in grote 
delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Het perspectief van de symbiose van 
rijke landen, waar het niet-voorhanden zijn van banen gebruikt zou kunnen 
worden om de vrijheidsgraden der bevolking te vergroten, naast landen waar 
werkloosheid gelijk staat aan armoede en honger, is benauwend. Ook omdat 
gemakkelijk een "gouden kooi" effect kan optreden. De rijke landen zullen, 
vooral gegeven de onder zulke omstandigheden beschikbare ongeschoolde, en 
voor de autochtonen onaantrekkelijke banen, nog aantrekkelijker worden als 
immigranten-landen dan ze al zijn. Zij zullen hun grenzen moeten bewaken 
om niet overstroomd te worden met burgers uit de arme landen, met alle 
problemen vandien. Waarbij dan weer de interessante vraag opduikt, of het 
restrictieve beleid van een land als Australië tegenover de immigratie van 
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kleurlingen nu zoveel minder racistisch is, of zoveel minder "ethisch" dan de 
apartheid van Zuid-Afrika. 

Juist de verhouding arme en rijke landen heb ik hiervoor gebruikt als 
illustratie van de problematiek van economie en ethiek, omdat de dilemma' s 
waarvoor het beleid staat, ethisch gezien zo moeilijk, en lijkt het soms, politiek 
gezien zo gemakkelijk zijn (althans zo vanzelfsprekende oplossingen kennen). 

Ethische en economische normen 
Maar dit brengt ons dan toch weer naar de vraag van de verhoudingen 

tussen de ethische en de economische norm. Als ik het goed zie, ging het in 
het voorgaande om een conflict tussen de ethische implicaties van de zeer 
verschillende economische toestand waarin zich de naties van de huidige wereld 
bevinden. Dat die situatie zelf, zeker ten dele, ook het gevolg is van een uit 
ethisch gezichtspunt te veroordelen beleid van het verleden, verandert de 
feitelijkheid ervan niet. Een gevoel van een zekere schuld ten opzichte van de 
arme landen verandert niet zoveel aan de opgaven voor het interne beleid 
voor de rijke landen en aan de tragische conflicten tussen nationale en inter
nationale opgaven. 

Het punt waarom het in de relatie tussen de arme en rijke landen vooral 
gaat, is natuurlijk, dat er in het geval van economische stelsels binnen de ver
schillende landen een overheid aanwezig is, die correcties kan aanbrengen op 
de werking van het marktmechanisme en waar dat nodig geacht wordt dat 
mechanisme geheel kan vervangen door alternatieve methoden; deze overheid 
ontbreekt op het internationale terrein. 

Onder zulke omstandigheden is een alternatief voor de vrije markt moeilijk 
te vinden en correctie alleen door samenwerking op vrijwillige basis van de 
belangrijkste landen te bereiken. Die samenwerking blijkt maar uitermate 
moeilijk te verwezenlijken te zijn. Vandaar de ongeremde werking der econo
mische wetten op het wereldniveau. 

Omdat die samenwerking van de staten zo moeilijk is en die van onder
nemingen blijkbaar wel gelukt, vormen de multinationale ondernemingen, die 
behalve in rijke ook in arme landen functioneren, een probleem. Op zich spelen 
zij een nuttige rol in het proces van overbrenging van technisch vernuft en 
kapitaal naar de arme landen. Maar gegeven de zwakke positie van regeringen 
in zulke landen, vormt hun economische macht een verleiding voor hen, om 
het zich gemakkelijk te maken in zulke landen. Zij kunnen voorwaarden stellen 
ten aanzien van winstovermaking en ten aanzien van infrastructurele voor
zieningen e.d., die gemakkelijk ontaarden in machtsmisbruik. 

Wanneer de wetten der markteconomie ongehinderd functioneren is het zaak 
te zoeken naar correcte middelen. Indien die correctie niet uit de sfeer der 
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politiek komt op wereldniveau, dan zal men zich binnen de rijke landen, waar 
de machtsverhoudingen anders liggen, daarop moeten bezinnen. Slechts het ge
duldig werken op een groot aantal punten geeft uitzicht op verandering die uit
komst biedt. Die verandering zal vooral in de machtige, rijke landen moeten 
plaatsvinden. Het gaat daarbij om niets meer en niets minder dan het tot gelding 
brengen van ethische normen in het economisch leven. En daarmee is men met 
het veranderen van de economische orde niet klaar. 
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VAN DE REDACTIE 

Dit nummer is het ladtste dat wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid 
van de huidige redactie. Met ingang van de nieuwe, 48e, jadrgang zal een 
nieuwe redactie adntreden; bovendien zal de vormgeving van ons blad worden 
vernieuwd. De nieuwe redactie zal in het eerste nummer van de komende 
jaargang nader ingaan op het te voeren redactiebeleid. Dat nummer wordt 
vermoedelijk een gecombineerd jan.-febr. nummer en zal in de loop van februari 
verschijnen. 

Dr. B. de Vries schrijft in dit nummer over gelijkheid als politiek ideadl. 
Hij analyseert allereerst enige vormen van ongelijkheid en spitst zijn beschou
wing toe op enige politiek relevante ongelijkheden. Immers: niet alle ver
schillen tussen mensen zijn onmiddellijk object van politieke beïnvloeding. 

De Vries neemt in zijn beschouwing enige afstand van het gelijkheidsideaal. 
Hij is van mening dat begriPpen als gerechtigheid en nadstenliefde beter een 
bijbelse oriëntatie op deze vragen weergeven dan een gelijkheidsideaal. De Vries 
besluit zijn artikel met enkele korte, heel persoonlijke notities over de kabinets
formatie. 

Vervolgens gadt drs. A. M. Oostlander in op twee studies van theologen over 
staat en maatschappij: dr. o. lager'sSchrale troost in magere jaren en dr. F. H. 
von Meyenfeldt' s Minister en Magister. 

Oostlander spreekt van theologische prikkellektuur, die zeer waardevol is ter 
verdieping van het christelijk politiek denken. lager schrijft in zijn boek over 
theologische kritiek in madtschappelijke crises. Oostlander is van mening, dat 
Jager heel terecpt de vinger legt bij een aantal pijnlijke misstappen die christen
politici in het verleden hebben gemaakt. Kernpunt in lager's beschouwing is 
dat hij wil afrekenen met alle systematiek of theorie over het politieke handelen, 
die ons zou kunnen afhouden van onze dienst adn het Woord in de praktijk 
van het dagelijkse leven. 

Von Meyenfeldt' s boek gaat o'ver de staat. Hij koestert een sterk wantrouwen 
tegenover alles wat met macht en wat met politieke organisatie te maken heeft. 
De staat, aldus Van Meyenfeldt, is niet geschapen, maar is pas na de zondeval 
ontstaan. Oostlander waardeert in zijn benadering het onder kritiek stellen van 
een te vertrouwd gezagsdenken in onze kring. Anderzijds waarschuwt Oost
lander voor een te gedistantieerde houding van Von Meyenfeldt, die hem in 
een hoek kan brengen waar hij niet graag terecht zal willen komen. 
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Gij zult bij het rechtspreken geen onrecht doen; 
gij zult de arme niet begunstigen 
en de aanzienlijke niet voortrekken. 

Leviticus 19 : 15 

Indien gij onderdrukking van de arme en schending 
van recht en gerechtigheid opmerkt in het gewest, 
verbaas u daarover niet, 
want de ene hooggeplaatste loert op de ander 
en weer hogeren loeren op hen. 

Prediker 5 : 7 

GELIJKHEID ALS POLITIEK IDEAAL 

door 

dr. B. de Vries 

"Anti" ? 
Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn drie idealen, die iets te maken 

hebben met het voorvoegsel "anti" in de naam van onze partij en van dit blad. 
Dat "anti" heeft vooral betrekking op de geestelijke achtergrond van het 
Verlichtingsdenken, waaruit deze idealen stammen. Los van die achtergrond 
zijn de begrippen te leeg, te inhoudsloos om er ongeclausuleerde uitspraken 
over te kunnen doen. 

Van de drie idealen is tegenwoordig vooral het gelijkheidsideaal weer sterk 
in opmars. Spreiding van inkomen, kennis, macht. en bezit vormde het centrale 
thema van het kabinet Den Uyl. Die leuze somt slechts enkele kernterreinen op 
waarop het gelijkheidsstreven van toepassing kan worden verklaard. Dat er nog 
veel meer terreinen zijn wordt duidelijk bij het doorlezen van een twee jaar 
geleden verschenen bundel opstellen over Gelijkheid en Ongelijkheid in 
Nederland 1. Deze bundel vormde het uitgangspunt voor het schrijven van dit 
artikel. Ik wil daarbij vooral twee problemen aan de orde stellen, namelijk: 

a. wat houdt het gelijkheidsideaal in? 
b. is er reden om ten aanzien van dit ideaal vast te houden aan het "anti"? 

Vormen van ongelijkheid 
Streven naar gelijkheid veronderstelt ongelijkheid. Hoogerwerf maakt onder

scheid tussen twee vormen van ongelijkheid, n.l. comparatieve en distributieve 

1 Gelijkheid en Ongelijkheid in Nederland, o.r.v. J. v. d. Doel en A. Hoogerwerf, 
Alphen aid Rijn 1975. 
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ongelijkheid 2. Comparatieve ongelijkheid heeft betrekking op het feit dat 
mensen in vrijwel elk opzicht verschillend zijn. Distributieve ongelijkheid heeft 
te maken met het feit dat mensen niet alleen verschillend zijn, maar ook 
verschillend behandeld worden. Dat komt tot uitdrukking in een ongelijke 
toedeling van materiële en immateriële goederen. 

Dit ogenschijnlijk duidelijke verschil vervaagt zodra we rekening houden 
met de mogelijkheid dat mensen verschillend geworden zijn doordat ze ver
schillend behandeld zijn. In de moderne sociologie en psychologie bestaat een 
sterke neiging om een groot deel van de verschillen tussen mensen toe te 
schrijven aan de invloed van socialisatieprocessen. Wat op het eerste gezicht 
comparatieve ongelijkheden lijken te zijn, blijken bij nader inzien gevolgen 
te zijn van distributieve factoren. Voorzover dat het geval is kan de comparatieve 
ongelijkheid dus worden beïnvloed door het veranderen van de distributieve 
ongelijkheid. 

Daarmee rijst al een eerste belangrijke vraag. Moet het gelijkheidsstreven 
gericht zijn op het gelijkmaken of op het gelijk behandelen van mensen? 
Moet de distributieve ongelijkheid bewust worden gehanteerd als instrument 
om de comparatieve ongelijkheid te verminderen (bijv. door positieve discri
minatie van zwakkerbegaafden in het onderwijs) ? 

De vraag is illustratief voor het soort vragen waarmee we in het onderstaande 
herhaaldelijk geconfronteerd zullen worden. In de eerste plaats blijkt eruit 
hoe leeg het gelijkheidsideaal zonder nadere vulling is. In de tweede plaats 
geldt dat het rationele denken ons slechts beperkte diensten kan bewijzen 
bij het zoeken naar een antwoord op dergelijke vragen. Een veel belangrijker 
rol spelen subjectieve waarde-oordelen of, zo men wil, levensbeschouwelijke 
en politieke vooroordelen. 

Het gelijkheidsbeginsel 
Dat blijkt ook zodra we ons richten op een volgend probleem. Gesteld al 

dat we ons uitspreken voor een gelijke behandeling, wat verstaan we daar dan 
onder? 

Hoogerwerf verwijst in dit verband naar het gelijkheidsbeginsel, één van 
de oudste en meest algemeen aanvaarde normen van gerechtigheid. Het is 
een formeel beginsel dat voorschrijft dat gelijke gevallen gelijk en ongelijke 
gevallen ongelijk behoren te worden behandeld 3. 

Erg ver komen we daarmee niet. Het is een norm die de ruimte voor 
willekeur aanzienlijk beperkt: ongelijke behandeling is slechts acceptabel als 
daarvoor valide argumenten kunnen worden aangevoerd. Maar wat zijn valide 
argumenten? Die vraag is alleen te beantwoorden als we het eens kunnen 
worden over de criteria die relevant zijn voor de verdeling van het goed in 
kwestie. 

2 A. Hoogerwerf, Gelijkheid en Ongelijkheid in het politieke denken, op. cito pag. 18. 
3 Hoogerwerf, op. cito pag. 16-21. 
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Maar ook dat blijkt niet eenvoudig te zijn. De meest radicale opstelling 
is dat slechts één criterium van belang is, namelijk het al dan niet mens zijn. 
Die keuze klinkt heel duidelijk door in onderstaande passage uit het "Manifeste 
des égaux" van 1795: "Verdwijn, tenslotte, weerzinwekkend onderscheid van 
rijk en arm, van groot en klein, van meesters en dienaren, van regeerders en 
geregeerden. Laat er geen ander verschil meer tussen de mensen zijn dan dat 
van leeftijd en geslacht. Aangezien allen dezelfde behoeften en dezelfde capa
citeiten hebben, laat er daarom voor allen voortaan slechts eenzelfde opleiding 
zijn, eenzelfde voedsel. Zij zijn tevreden met één zon en dezelfde lucht voor 
allen; waarom zou niet dezelfde portie en dezelfde kwaliteit van voedsel voor 
iedereen voldoende zijn?" 

Aldus toegepast zal het gelijkheidsbeginsel moeten resulteren in absolute 
gelijkheid. Ik vermoed dat vrijwel niemand deze extreme interpretatie als 
ideaalbeeld voor ogen staat. Afgezien daarvan kan met zekerheid gesteld 
worden dat het streven naar absolute gelijkheid uitmondt in een ontstellende 
maatschappelijke chaos. Een zekere mate van maatschappelijke ongelijkheid is 
onvermijdelijk voor een bevredigende functionering van de samenleving. 

Dat betekent dat we al blij mogen zijn als voldaan kan worden aan het 
relatieve gelijkheidsbeginsel, dat zegt dat de toedeling dient te geschieden naar 
de mate waarin aan relevant geachte criteria wordt voldaan. Daarbij doen zich 
drie problemen voor: 

a. op de verdeling van welke materiële en immateriële goederen moet het 
gelijkheidsstreven als politieke doelstelling worden toegepast? 

b. welke criteria zijn relevant voor de verdeling van welk goed? 
c. als er meer dan één criterium is welk gewicht moet dan aan elk daarvan 

worden toegekend en hoe vindt de vertaling van ongelijke gevallen in 
ongelijke behandeling plaats? 

Op elk van deze vragen zal ik hieronder kort ingaan. 

Welke ongelijkheden zijn politiek relevant? 
Het aantal terreinen waarop zich ongelijkheden kunnen voordoen is in 

beginsel even groot als het aantal te verdelen materiële en immateriële 
goederen. In de reeds genoemde bundel schrijven Hoogerwerf en Van den 
Doel over ongelijkheid in respectievelijk de politieke en economische machts. 
structuren, De Galan over de inkomensongelijkheid, Mevr. Hommes over de 
vrouwenemancipatie, Vervoort over het onderwijs, Lambooy over regionale 
ongelijkheid, Heijder over het justitioneel beleid, Dolman over gezondheidszorg, 
Van Amersfoort over de positie van minderheden en Welters over het cultuur
beleid. Maar zelfs dat is nog maar een kleine greep uit het aantal denkbare 
terreinen waarmee de politiek zich zou kunnen bemoeien. 

Waarvan hangt het nu af of ongelijkheid op een bepaald terrein politiek 
relevant wordt geacht? Is het wellicht zo dat overal waar ongelijkheid resulteert 
in achterstandposities met negatieve effekten op het welzijn van mensen 
behoefte bestaat aan een op nivellering gericht beleid? Zo'n algemeen toepas-

432 



Gelijkheid als politiek ideaal 

baar criterium lijkt aantrekkelijk. Het introduceert een stuk rationaliteit in de 
keuze van beleidsterreinen. 

Toch komen we er zo niet uit. Het criterium is wel bruikbaar om duidelijk 
te maken waarom op bepaalde terreinen wél een beleid wordt gevoerd, maar 
niet om te verdedigen dat op andere terreinen geen beleid wordt gevoerd. 
Het scheept ons op met een stuk schijnrationaliteit. Ik wil dat met een paar 
voorbeelden toelichten. 

Wie pleit voor inkomensnivellering, spreiding van macht, emancipatie van 
de vrouw, een cultuurbeleid dat meer aandacht heeft voor de lagere sociale 
milieu's e.d., zal weinig moeite hebben om zich op een criterium als zojuist 
geformuleerd te beroepen. Hij of zij zal dat waarschijnlijk ook met graagte 
doen. 

Maar stel nu dat er iemand opstaat die pleit voor een intensieve bemoeienis 
van de overheid met de wijze waarop ouders hun kinderen opvoeden. Moet 
zo'n pleidooi gehonoreerd worden omdat bekend is dat ongunstige opvoedings
situaties kunnen resulteren in belangrijke achterstandposities ? Of een ander 
voorbeeld. Stel een· sociale wetenschapper toont aan dat het vrije spel der 
verliefde krachten op de huwelijksmarkt resulteert in een zeer ongelijke ver
deling van huwelijksgeluk, met belangrijke negatieve externe effecten (sub
optimaalopvoedingsklimaat, omvangrijke sociale uitkeringen aan - vooral -
gescheiden vrouwen, meer ziekteverzuim e.d.). Laten we aannemen dat onze 
wetenschapper bovendien aannemelijk weet te maken dat partnertoewijzing op 
basis van een eros-psychologisch selectie- en verdeelmodel tot een aanzienlijke 
reductie van deze ongelijkheid zou kunnen leiden. Is dat een voldoende reden 
voor overheidsbemoeienis? Ik neem aan dat in beide gevallen volgens velen 
het antwoord ontkennend moet luiden. Dat betekent dat Of het geformuleerde 
criterium incompleet is, Of dat er geen werkelijke rationaliteit aan de selectie 
van de relevante beleidsterreinen ten grondslag ligt. Ik denk dat zowel het één 
als het ander waar is. Wat het eerste betreft zal ik straks nog ingaan op de 
spanning tussen de waarden gelijkheid en vrijheid. 

Wat het tweede betreft verwijs ik naar de opvatting van Hoogerwerf dat 
het vooral van de politieke cultuur van een samenleving afhangt welke vormen 
van ongelijkheid relevant worden gevonden voor het beleid 4. Meer in het 
bijzonder gaat het daarbij om de factoren die de politieke agenda bepalen, 
d.w.z. die beslissen of bepaalde strijdpunten wel of niet in het politieke 
systeem aan de orde worden gesteld. "Sommige kwesties worden de politiek 
binnen georganiseerd, terwijl andere eruit worden georganiseerd. Dat gebeurt 
door het "manipuleren van overheersende sociale waarden, mythen en politieke 
instituties en procedures". 

Politieke mobilisatie kan een middel zijn om sluimerende strijdpunten op 
de agenda te krijgen. Het succes daarvan zou, blijkens onderzoek, afhankelijk 
zijn van drie factoren, n.l. de mate waarin: 

4 Hoogerwerf, Gelijkheid en Ongelijkheid in het politieke systeem, op. cito pag. 98, 99. 
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a. politieke leiders hun beleid, ideologie en organisatie aanpassen aan plaat. 
selijke behoeften; 

b. bepaalde groepen van de bevolking menen dat het overheidsbeleid hen 
discrimineert en dat zij op de totstandkoming van dat beleid weinig 
invloed hebben; 

c. sociale kloven in politieke tegenstellingen worden vertaald. 
De door Hoogerwerf gebruikte term "manipuleren" wijst erop dat politieke 

elites doelstellingen nastreven, die onttrokken blijven aan de waarneming van 
hun achterban. Zo lijkt het mij realistisch te veronderstellen dat zij bij voorkeur 
die strijdpunten beklemtonen die kunnen bijdragen tot versterking van hun 
eigen positie. 

In dit verband is de opvatting van Stevers interessant, dat de gemiddelde kiezer 
slecht geïnformeerd is en nog het meest openstaat voor beïnvloeding vanuit 
sociaal-economische belangengroepen. Voor naar stemmenmaximalisatie streven
de politieke partijen zou het daardoor rationeel zijn hun beleid af te stemmen op 
de zienswijze en het belang van sterke pressiegroepen zoals de vakbeweging 5. 

Dat dit gevaren inhoudt van eenzijdige beïnvloeding en manipulatie behoeft 
nauwelijks toelichting. Dit geldt vooral wanneer een belangrijke stroming in de 
vakbeweging en een belangrijke politieke partij samen Zeer uitdrukkelijk streven 
naar versterking van hun machtspositie. De bezorgdheid van Van Galen Last 
over de geestelijke milieuvervuiling die politieke partijen door hun propaganda 
kunnen veroorzaken acht ik dan ook bepaald niet misplaatst 6. 

Welke criteria zijn relevant voor de verdeling van welke goederen? 
De strekking van deze vraag zal ik kortheidshalve toelichten aan de hand 

van het voorbeeld van de inkomensverdeling. 
Welke criteria mogen een rol spelen bij het toekennen van inkomens

verschillen? Verantwoordelijkheid, inspanning, schaarste, prestatie, aangeboren 
begaafdheden, opleiding, leeftijd, ancienniteit, economische macht? Het aantal 
mogelijke criteria dat zich aandient is groot. Misschien komt dat doordat over 
deze problematiek al vrij lang en diep is nagedacht. Desondanks bestaat er 
weinig eensgezindheid over het antwoord. 

In de Interimnota Inkomensbeleid van het kabinet Den Dyl heet het dat 
alleen die inkomensverschillen aanvaardbaar zijn die een maatschappelijke 
functie vervullen. Dat is geen bevredigend antwoord, want wat is een maat
schappelijke functie? En is elke maatschappelijke functie even belangrijk? 
Terecht hebben kamerleden van de PvdA dan ook gevraagd of de regering 
hun mening deelt dat politieke uitgangspunten bij het beantwoorden van deze 
vragen een bijzonder grote rol spelen 7. 

5 Th. A. Stevers, Een economische analyse van het democratisch proces, Lustrumnummer 
Welvaart en Democratie van het Maandschrift Economie, 1968, pag. 47-51. 
6 H. van Galen Last, Het a-sociale van politieke partijen, NRe 16 november 1977. 
7 Voorlopig verslag van de bijzondere kamercommissie, Kamerstuk 13.399, nr. 3, zitting 
1974-75, pag. 1. 
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Met het voorgaande bedoel ik niet dat het rationele denken geen enkele 
bijdrage kan leveren aan het kiezen van relevante criteria. In het algemeen 
kan gesteld worden, dat een criterium slechts kans op aanvaarding maakt 
wanneer er tussen dat criterium en het te verdelen goed een aannemelijk 
verband kan worden gelegd. Maar erg veel hebben we daaraan niet. Indien 
bijvoorbeeld uit onderzoek zou blijken dat de arbeidsmobiliteit kan worden 
bevorderd door het vergroten van inkomensverschillen, zal daaruit bepaald 
niet iedereen concluderen, dat deze maatschappelijke functie een vergroting van 
inkomensverschillen ook rechtvaardigt. 

De toekenning der gewichten en de vertaling van "ongelijk geval" naar 
"ongelijke behandeling' 

Als er maar één toedelingscriterium is kunnen we ons voorstellen dat er 
een schaal wordt ontworpen aan de hand waarvan gemeten wordt in welke 
mate aan dat criterium is voldaan. De constructie van zo'n schaal is niet 
eenvoudig en vaak aanvechtbaar als het gaat om kenmerken die niet of moeilijk 
kwantificeerbaar zijn. 

Maar zelfs als deze hindernis is genomen zij n we er niet. De schaal geeft 
immers alleen informatie over de mate van ongelijkheid tussen gevallen. Maar 
welke ongelijkheid in behandeling past bij een bepaalde ongelijkheid in geval? 

Opnieuw een voorbeeld ter verduidelijking. Stel A en B hebben dezelfde 
misdaad gepleegd. A wordt echter volledig toerekeningsvatbaar verklaard en 
B maar voor 50%. Betekent dit nu dat A twee keer zoveel straf moet hebben 
als B of meer dan wel minder dan twee keer zoveel? Het zal duidelijk zijn 
dat de toerekeningsvatbaarheidsschaal op zichzelf nog geen voorschriften be
helst omtrent het verschil in strafmaat. De schaal kan ons hoogstens behulpzaam 
zijn om na te gaan of er een consistent beleid wordt gevoerd in de zin dat 
dezelfde misdaad en dezelfde toerekeningsvatbaarheid steeds resulteren in 
dezelfde straf. En ook dat geldt nog alleen wanneer toerekeningsvatbaarheid 
het enige criterium is dat van belang wordt geacht voor het bepalen van de 
strafmaat. 

Wanneer er - zoals bij de inkomensverdeling - meer dan één criterium is, 
liggen de zaken nog ingewikkelder. Om te beginnen moet voor elk criterium 
een schaal worden geconstrueerd. Vervolgens moet aan elk criterium een 
wegingscoëfficient worden toegekend om ze op één noemer te kunnen brengen. 
Tenslotte moet er een uitspraak komen over de vraag welk inkomensverschil 
behoort te ~orresponderen met één punt verschil in de aldus geconstrueerde 
complexe schaal. Dat zo'n systeem van functie-classificatie vol zit met subjectieve 
momenten zal inmiddels duidelijk zijn. Het beste dat we ervan mogen ver
wachten is een consistente hantering van eenmaal gekozen normen en gewichten. 
De prijs die daarvoor betaald moet worden bestaat waarschijnlijk in een 
geweldige verstarring en bureaucratische rompslomp. 

De behoefte aan dergelijke geperfectioneerde systemen kan in verband 
worden gebracht met het bekende verschijnsel van referentie-gedrag. Een 
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hoogontwikkelde maatschappij als de onze wordt o.a. gekenmerkt door een 
zeer verfijnde sociale stratificatie. Mensen hebben er vaak een zeer duidelijke 
voorstelling van hoe hun positie zich behoort te verhouden tot die van met 
name hun directe omgeving. Zij vinden dat dat ook tot uitdrukking moet 
komen in de inkomensverhoudingen. Daarmee is de behoefte aan ingewikkelde 
systemen van functiewaardering gegeven. 

Op zichzelf formaliseert zo'n systeem echter alleen nog de "verschillen 
in geval". We hebben er niets aan zodra de vraag aan de orde komt welke 
mate van ongelijkheid in behandeling behoort bij een bepaalde mate van 
ongelijkheid in geval. Het gaat hier bijvoorbeeld om vragen als: Moeten de 
inkomensverschillen blijven binnen een verhouding van 1 : 5 of mag het verschil 
tussen het hoogste en het laagste inkomen maximaal f 50.000,- zijn? Het 
voorbeeld illustreert niet alleen het subjectieve karakter van de normen. Er 
zit ook een aanwijzing in dat de aanhangers van zulke normen van mening zijn, 
dat ook erkende verschillen in geval tot een zo gering mogelijk verschil in 
behandeling moeten leiden. Die opvatting wordt wel onderbouwd door een 
verwijzing naar de fundamentele gelijkwaardigheid van alle mensen. 

Gelijkwaardigbeid 
Wat wordt met die gelijkwaardigheid bedoeld? Volgens Lanser gaat het 

daarbij zowel om de oorsprong als de bestemming van de mens. Zijn oorsprong 
is goddelijk, zijn bestemming de ontsluiting van het leven. "Op die manier 
moet hij geschiedenis maken en mens worden overeenkomstig het beeld waartoe 
hij geschapen is".8 Populair vertaald: wij zijn allen van dezelfde adel en dat 
verdraagt zich niet met grote verschillen in maatschappelijk en economisch 
opzicht. 

Is dit een bijbels mensbeeld? Goudzwaard noemt als diepste kenmerk van 
het humanistisch vooruitgangsgeloof de opvatting dat de mens "via het be
heersen van deze wereld ook eens zelf tot de hoogste vervulling van zijn eigen 
persoonlijkheid zal komen" 9. Dat vooruitgangsge!oof stelt hij verantwoordelijk 
voor de ontsporingen van het kapitalisme. Daarmee bevindt Goudzwaard zich 
in het goede gezelschap van Groen van Prinsterer. Ook in diens denken staat 
de verwerping van de humanistische volmaaktbaarheidsleer centraal,1° 

Lijkt het mensbeeld van Lanser niet veel op het humanistische? En als dat 
zo is, kan dan een mensbeeld dat verantwoordelijk wordt gesteld voor zoveel 
kwaad een goed uitgangspunt zijn voor de beoordeling van verschillen in 
behandeling tussen mensen? 

Of mogen we aannemen dat uitgaand van verschillende mensbeelden best 
een zelfde waardering van het gelijkheidsstreven mogelijk is? En zo ja, is 
dan dat mensbeeld of die levensbeschouwing werkelijk zo relevant voor ons 

8 J. Lanser, Menswaardig Bestaan, Kampen 1976, pag. 14, 15 en 21. 
9 B. Goudzwaard, Kapitalisme en Vooruitgangsgeloof, Assen 1976, pag. 189. 

10 Mr. H. W. J. Mulder, Groen van Prinsterer Staatsman en Profeet, Franeker 1973, o.a. 
pag. 52, S3 en 73-76. 
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politiek denken en handelen als we graag pretenderen? Zullen we dan het 
terrein van de "C" maar niet liever beperken tot dat van onze privé inspiratie 
en schrappen uit de naam van onze organisaties? Deze vragen zijn recentelijk 
nog eens nadrukkelijk aan de orde gesteld door Rijnvos in zijn boekje over 
het functioneren van de vakbeweging 11. Zijn betoog komt neer op een 
pleidooi voor een pragmatische, levensbeschouwelijk neutrale benadering van 
maatschappelijke en politieke vraagstukken. 

Volgens Groen zou een dergelijke houding hooguit als tussenfase denkbaar 
zijn. Elke staat leeft uit een geestelijk klimaat; de neutrale staat loopt naar 
zijn mening uit op de staatsgodsdienst van het humanisme, waarin de mens 
of de mensheid object van verering wordt. Als onvermijdelijk gevolg daarvan 
ziet hij een terugval in Germaanse barbaarsheid en Romeins zedenbederf, 
gepaard gaand met achterstelling en vervolging van andersdenkenden 12. Ook 
Goudzwaard ziet grote gevaren in de spanning tussen enerzijds het beheersings
ideaal en anderzijds het persoonlijkheidsideaal als kenmerken van het huma
nisme, die beide naar hun aard de hele mens en de 'hele wereld voor zich 
opeisen 13. 

Terugziend op de resultaten van het secularisatie-proces is ook Picht niet 
optimistisch. Hij schrijft: "Nooit is de vrijheid zo geknecht, de menselijke 
waardigheid zo geschonden, het denken en voelen zo cynisch gemanipuleerd 
als in de godsdienstloze wereld, waarin wij leven". Wij doen de ervaring op, 
dat "dezelfde attitudes, dezelfde rituelen en machtssystemen zich op geperver
teerde wijze herhalen, waarmee de oude godsdiensten zich eens tegen de 
emancipatie der wetenschap hebben verzet" 14. 

Gerechtigheid en naastenliefde 
Een verwijzing naar bijbelse begrippen als gerechtigheid en naastenliefde 

ligt als uitgangspunt voor een christelijke beoordeling van het gelijkheids, 
ideaal meer voor de hand dan een verwijzing naar de waardigheid van de mens. 
Heijder noemt gerechtigheid de droom van de onteerden, de vertrapten, de 
gekwetsten, de gebogen hoofden w. Gerechtigheid heeft te maken met recht 
doen aan de ander. In die zin is het begrip verwant aan de naastenliefdê: 
De oproep tot naastenliefde houdt immers in dat we onze naaste niet in de 
hoek mogen drukken, hem niet in de weg gaan staan bij het beleven van zijn 
verantwoordelijkheid, hem niet aan z'n lot overlaten als hij in moeilijkheden 
verkeert. Dat zijn overwegend negatieve formuleringen. Daarin zit een stuk 
terughoudendheid en respect: naastenliefde is geen bedilzucht. Positief ge~ 

formuleerd houdt het evenwel ook in dat we dichtbij zijn om te helpen. Dát 

11 c.]. Rijnvos, Democratie en Vakbeweging, Leiden 1977. 
12 Mulder, op. cito pag. 74 en 76. 
13 Goudzwaard, op. cito pag. 188-192. 
14 G. Picht, De toekomst in eigen hand, Baarn, 1979, pag. 110. 
15 A. Heijder, Justitioneel Beleid, in de bundel Gelijkheid en Ongelijkheid in Nederland, 
pag. 204. 
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daarbij een bijzonder accent valt op de zwakken in de samenleving spreekt 
vanzelf. 

Even vanzelf behoort het te spreken dat die hulp er nooit op gericht zal 
zijn de zwakken aan ons te verplichten of te binden. Als naastenliefde iets te 
maken heeft met het in praktijk brengen van de bijbelse gerechtigheid dan 
behoort daarbij eigenbelang, groepsbelang of partijbelang geen rol te spe;en. 

Uitgaande van het relatieve gelijkheidsbeginsel is er voor een christelijke 
partij geen reden om er vanuit te gaan dat de minder bedeelden identiek zijn 
met de zwakken, de vertrapten, en de onteerden in de samenleving. Een 
christelijke partij behoeft zich daarom ook niet verplicht te voelen om zich 
op te werpen als de kampioen voor de minder bedeelden. 

Gelijkheid en vrijheid 
Door begrippen als gerechtigheid en naastenliefde als uitgangspunt te kiezen 

lopen we ook minder gevaar te vervallen in eenzijdigheden. 
Zo is er door verschillende auteurs ook recent nog gewezen op de funda

mentele spanning die er bestaat tussen de waarden gelijkheid en vrijheid 16. 

Heijder schrijft: "Als politieke prioriteiten lijken gelijkheid en vrijheid elkaar 
uit te sluiten, althans in hun gedachte consequenties. Als iedereen geheel vrij 
zou zijn in zijn doen en laten, dan zal er op basis van de bestaande, van nature 
gegeven, ongelijkheid op den duur een grote sociaal-culturele ongelijkheid 
ontstaan. Als de staat ernaar zou streven de bestaande feitelijke ongelijkheid 
van de burgers geheel of nagenoeg geheel op te heffen, dan kan dat alleen 
wanneer met een aanzienlijke mate van dwang ieders vrijheid drastisch wordt 
ingeperkt" 17. 

We stuiten hier weer op de door Goudzwaard gesignaleerde spanning tussen 
het beheersingsideaal en het persoonlijkheidsideaal. Eenzijdige nadruk op 
gelijkheid vereist beheersing, eenzijdige nadruk op het persoonlijkheidsideaal 
eist vrijheid voor het individu. In die zin hebben het individualistisch
liberalisme en het collectivistisch-socialisme dezelfde wortel. 

In dit verband is de opvatting van Rokeach vermeldenswaard, dat de be
langrijkste politieke oriëntaties kunnen worden onderscheiden op basis van 
het gewicht dat aan de idealen vrijheid en gelijkheid wordt toegekend. Een 
hoge waardering voor zowel vrijheid als gelijkheid zou men aantreffen bij het 
socialisme, een lage waardering van beide bij het fascisme. Een hoge waardering 
voor vrijheid en een lage voor gelijkheid zou typerend zijn voor het kapitalisme, 
terwijl het communisme een hoge waardering voor gelijkheid en een lage voor 
vrijheid zou hebben.18 

16 J. M. M. de Valk, Tegenstrijdigheden in de samenleving, Informatief nr. 16, Uitg. 
Stichting Maatschappij en Onderneming, maart 1977, A. Heijder, Justitioneel Beleid en 
A. Hoogerwerf, Gelijkheid en Ongelijkheid in het politieke denken, in de meergenoemde 
bundel. 
1'7 op. cito pag. 206·7. 
18 Hoogerwerf, op. cito pag. 23. 
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Het valt op dat het socialisme volgens deze typering niet kiest. Dat kan 
twee oorzaken hebben. De eerste is dat men Zozeer van de spanning tussen 
beide is doordrongen, dat men telkens wil kiezen voor een optimale combinatie. 
Als dat zo was zouden we mogen verwachten dat in socialistische geschriften 
steeds een zorgvuldige afweging tussen beide waarden plaatsvindt. Mij is dat 
niet opgevallen. Een tweede mogelijke oorzaak is dat de spanning eenvoudig 
wordt ontkend. Dat is een slechte oplossing. De Valk ziet dan ook in de keuze 
tussen vrijheid en gelijkheid "het grote dilemma, waarvoor het democratisch
socialisme staat en waarvoor het nog geen wezenlijke oplossing heeft ge
vonden" 1~. 

De christen-democratie komt als politieke oriëntatie in het lijstje van Rokeach 
niet voor. Dat is mogelijk een gevolg van, maar in ieder geval geen excuus 
vóór, onduidelijkheid. Als de keuze gaat tussen individualistisch-liberalisme en 
collectivistisch-socialisme behoeft de christen-democratie zich echter naar mijn 
overtuiging niet te schamen voor het heel bewust kiezen van een middenpositie. 
Uitgangspunt kan daarbij zijn dat gerechtigheid en naastenliefde waarden zijn 
waaraan het streven naar gelijkheid en vrijheid in elk concreet geval moet 
worden getoetst. 

Gelijkheid en democratie 
Het gewicht dat daarbij aan het gelijkheidsideaal wordt toegekend zal niet 

op elk levensterrein hetzelfde zijn. Steiner gaat zelfs zover dat hij aan elk 
van de idealen vrijheid, gelijkheid en broederschap een apart gebied toewijst. 
Het geestelijk-culturele leven zou beheerst moeten worden door het vrijheids
ideaal, het politiek-juridische door het gelijkheidsideaal en het sociaal-econo
mische door de broederschap. Op die wijze zouden de beginselen hoge idealen 
zijn; toegepast op gebieden waar ze niet thuishoren zouden ze de kern van die 
levensgebieden vernielen 20. 

Men behoeft zover niet te gaan om te erkennen dat op het terrein van het 
geestelijk-culturele leven het waarborgen van de vrijheid en op het politiek
juridische terrein het waarborgen van de gelijkheid bijzondere zorg verdient. 

Het is dan ook niet toevallig dat Hoogerwerf schrijft dat de politieke 
democratie bepaald wordt door de mate van gelijkheid in de verdeling van 
politieke macht. Ondemocratisch vanuit dit gezichtspunt zijn alle opvattingen 
die slechts aan bepaalde groepen het monopolie van de politieke volwaardigheid 
toekennen. "De wezenlijke toets voor politieke programma's" is dan ook 
"tegenwoordig niet zozeer wat daarin aan medestanders wordt beloofd, maar 
wat, als de macht veroverd is, het feitelijk 10t zal zijn van de dissidenten" 21. 

In dat verband spreekt Heijder zijn beduchtheid uit voor complete ideolo
gieën. Waar idealen hooggehouden worden, die ver boven de individuele 

19 De Valk, op. cito pag. 26. 
20 Geciteerd uit Heijder, op. cito pag. 207/8. 
21 idem, pag. 205. 

439 



Gelijkheid als politiek ideaal 

mens uitgaan, worden andersdenkenden gemakkelijk ervaren als blokkering 
op de heilsroute. De wereld wordt voor het gemak overzichtelijk gemaakt 
in een proces van polarisatie: ginds de bozen, hier de goeden, ginds de 
burgerlijke imperialisten, hier de mensen in wie de nieuwe tijd reeds gloort. 

De volgende stap, aldus nog steeds Heijder, is de ontmenselijking van de 
tegenstander en de vergoddelijking van het eigen gelijk. De anderen worden 
alleen nog aangeduid in categoriserende termen: kapitalisten, machthebbers, 
tegenstanders van maatschappij-hervormingen, aanhangers van de status-quo, etc. 
De concrete, individuele mens, is daarna nog slechts een exemplaar van een 
verwerpelijk soort of op z'n best slachtoffer van een systeem dat hem van 
zichzelf heeft vervreemd. Wanneer de wereld zo is opgesplitst in twee vijande
lijke kampen neemt het vermogen om anderen leed te berokkenen enorm toe. 
Heijder verwijst ter illustratie daarvan naar de uitspraak van Solzjenitzyn, 
dat de fantasie en tegenwoordigheid van geest van Shakespeare' s boeven al 
ophield bij een dozijn lijken omdat ze geen ideologie hadden. 

Kabinetsformatie 
Als ik de ontwikkeling van de maatschappelijke en politieke verhoudingen 

in ons land, gedurende het afgelopen decennium, probeer te plaatsen tegen 
de achtergrond van het voorafgaande stemt mij dat tot bezorgdheid. Ik kan 
mij niet onttrekken aan de indruk dat juist die politieke partijen en pressie
groepen, die het gelijkheidsstreven hoog in hun vaandel schrijven de grootste 
moeite hebben om de opvattingen van andersdenkenden als volwaardig te 
beschouwen. Ik zie ook dat getracht wordt door middel van een harde 
polarisatie de samenleving op te splitsen in twee vijandelijke kampen. Een 
oorlogsverklaring van PvdA en FNV aan een kabinet van CDA en VVD past 
in dit kader. Wijst het gebruik van termen als "onthutsend" en "eng kapita
listisch" ter karakterisering van een regeerakkoord tussen politieke partijen 
waarop meer dan de helft van de bevolking heeft gestemd nog op een 
erkenning van wezenlijke gelijkwaardigheid? Hoe komt het dat mensen die 
zich grote zorgen maken over de geestelijke milieuvervuiling veroorzaakt door 
commerciële propaganda zich over de effecten van politieke propaganda niet 
druk maken? 

Ik ben me ervan bewust dat dit suggestieve vragen zijn. Maar het is 
duidelijk dat de reserves die veel CDA-ers na vijf frustrerende maanden 
onderhandelen met de PvdA nog hadden tegenover een kabinet met de VVD 
minder werd ingegeven door onvrede met het programma dan door vrees voor 
een onredelijke en met zeer harde middelen gevoerde oppositie. Ik ben van 
oordeel dat het CDA er zich niet voor behoeft te schamen dat de coalitie
besprekingen met de PvdA uiteindelijk zijn vastgelopen op de principiële vraag 
van het wel of niet als volwaardige partner worden aanvaard. In wezen ging 
het daarbij niet om de houding van de PvdA ten opzichte van het CDA, 
maar ten opzichte van de parlementaire democratie. 
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door 

drs. A. M. OO'stlander 

In de huidige ontwikkelingsfase naar een nieuwe vormgeving van georgani
seerde christelijke politiek zijn bijdragen die behulpzaam kunnen zijn bij de 
verdieping, en bij het bepalen van de richting, van het christelijk politiek denken 
bijzonder welkom. Dit welkom geldt zeker ook voor de hierna te bespreken 
boekjes van dr. O. Jager ("Schrale troost in magere jaren" - Ten Have, Baarn) 
en van dr. F. H. von Meyenfeldt ("Minister en Magister" - Wytse Benedictus, 
Hilversum) . 

Temeer is dat het geval omdat beide auteurs op creatieve en verrassende wijze 
hun onderwerp behandelen en niet de pretentie voeren, dat ze het laatste dan 
wel het verlossende woord zouden spreken. Geen van beiden willen, of door 
strakke systematiek dan wel uitvoerigheid van verantwoording, suggereren dat 
hun werk meer is dan een flinke duw tegen gevestigde politieke schema's. Als 
het woord niet zo'n negatieve klank had zou je kunnen spreken van theologische 
prikkel-literatuur van een zeer aantrekkelijk karakter. 

Theologische kritiek in maatschappelijke crises 
Zo luidt de ondertitel van o. Jager's boek. Dit duidt er al op dat zijn onder

werp breder is dan dat van Von M. Vanuit een impliciete aanvaarding van de 
politiek wordt, met de distantie die bij de theologie hoort, ingegaan op enkele 
hoofdproblemen van deze tijd: nl. de sociale kwestie, het milieu, de werkloos
heid. De auteur ziet deze problemen als in de wortel zeer verwant. "tlet zijn 
vragen van politieke economie, die in verband moeten worden gebracht met 
de meest fundamentele zingevingen en doelstellingen van het menszijn." Dit 
is een stelling die door christen-politici van harte onderschreven wordt. Het 
maakt een keuze 1/Ioor christelijke politiek onontkoombaar, of men deze nu be
drijft binnen een christelijke politieke organisatie of niet. In dat laatste geval 
zal men een onduldbare bedreiging vormen voor de grondslagen van de niet
christelijke partij waarin men zich bevindt (als het goed is). 

Immers, met deze stelling wordt elk program betrekkelijk gemaakt, onder 
een norm gesteld, die in een niet-christelijke partij geen erkende geldigheid 
bezit. 

In een christelijke organisatie is deze stelling een bedreiging voor elke 
stroming, die op een innerlijke secularisering uit zou kunnen komen. Een van 
de vormen van secularisering is het voortdurend spreken over christelijke 
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traditie in plaats van over het christelijk geloof als een drijvende kracht. Jager 
gaat daar diep op in. Van een vergoddelijking van de traditie is in het oud
en nieuw-testamentisch geloof nooit sprake geweest. 

Zulke opmerkingen kan men goed gebruiken in gesprekken met christen
democraten in het buitenland. Wil men gehoor geven aan het evangelisch appèl, 
dan is steeds een vernieuwing van het denken nodig. Iedere theoloog die daarbij 
helpen wil is welkom, en het effekt van zijn hulp zal evenredig zijn aan de 
solidariteit die de christen-democratie in die hulp herkent. De auteur gaat even
wel ons inziens te ver als hij de theologie bestempelt als het vakgebied waarin 
bij uitstek de vragen naar zingeving en doelstelling worden gesteld. Ieder vak 
stelt zelf zijn voorvragen en de christelijke beoefening van dat vak zal het 
helderst dáárin tot uitdrukking komen. 

Plaats van de theologie 
Elders in het boekje duikt een eigenaardige hierarchie op: 
- "de christenen moeten onder kritiek van de kerken staan, en de kerken 

onder de kritiek van de theologie, en de theologie onder de kritiek van de 
Schrift". 

Deze zinsnede, die gematigd wordt door de stelling dat de Schrift door alle 
drie vertolkt moet worden tegenover alle drie, zodat zij elkaar dienen (één 
van die slagen om de arm die men op tal van plaatsen bij O.J. tegenkomt), zou 
een christelijke politiek bepaald een klerikale kleur geven. Het gesprek met 
anderen, binnen en buiten onze grenzen, die blij zijn met de emancipatie van 
de politiek ten opzichte van de kerk, zou daardoor ernstig bemoeilijkt worden. 
Christen-politici en christelijke politieke organisaties moeten het uiteindelijk 
allemaal zelf doen, in een eigen verantwoordelijkheid, zonder het gemakkelijke 
schuilen onder "de sociale leer der kerk" e.d. 

Als zij zelf de zin- en doelvragen van fundamentele aard niet stellen, dan 
neemt het vermogen tot het bedrijven van christelijke politiek voorspelbaar af. 
Daarbij is de bijstand van iedere kenner van de Schrift nodig, dus ook die van 
de theologen, die in de kerken hun diensten verrichten ten óate van de Kerk, 
welke ook tot politiek handelen inspireert. Het is maar gelukkig dat de Kerk zo 
breed is in zijn verantwoordelijkheden. Tal van christenen die het in door 
theologen gedomineerde kerken te benauwd werd, hebben in het verleden hun 
geloof buiten de georganiseerde kerk in christelijke organisaties tot uitdrukking 
kunnen brengen. Dat is een mogelijkheid voor christelijk handelen die zeker 
niet gemist mag worden. Dat het optreden van de christelijke organisaties, een 
van de manifestaties van de christelijke gemeente, gebrekkig is geweest net 
zoals de georganiseerde kerk zelve gefaald heeft op menig punt, is een bewijs
baar feit. Het interessante van Jager's boek is, dat hij de samenhang van beide 
soorten van christelijk handelen op het spoor tracht te komen. 

Theologie en maatschappijkritiek 
Het is van groot belang om de relaties tussen theologie bedrijven en sociaal-
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politieke aktiviteiten te analyseren. Voor christenen geldt, dat in beide soorten 
van menselijk bezigzijn de fundamentele vraag centraal staat naar de werking 
van het Woord. 

Behalve deze gemeenschappelijke oorsprong, kan men ook spreken van een 
wederzijdse ondersteuning van deze aktiviteiten. 

Bij de analyse van de theologie in de eerste decennia van onze partijgeschie
denis, zal men zodoende de sociaal-politieke parallellen op het spoor kunnen 
komen. 

Theologie is een menselijke bezigheid die evenals de politiek in haar richting 
mede afhankelijk is van de adhesie die ze in een bepaalde periode ontvangt. Dit 
geldt ook voor vandaag, zoals O. Jager duidelijk maakt. De bruikbaarheid van 
theologie bepaalt de houding die men er tegenover aanneemt. 

Zo bestaat zelfs buiten christelijke kring waardering voor elke theologie die 
bijdraagt aan de verbreiding van de idealen die in die kring leven. Dat zegt 
natuurlijk niets over het waarheidsgehalte van die theologie. Zelfs zou het 
goed zijn om een schouderklopje v,an niet-christelijke zijde als een waarschu
wingssignaal op te 'vatten. Theologie hoort immers steeds dwars te liggen tegen 
de geest van de tijd, evenals dat met de bijbelse boodschap het geval was en is. 
Terecht merkt Jager op dat niet elke lezing van de Bijbel een opening van de 
Schriften is. Het criterium is of er tot bekering in bijbelse zin wordt opge
roepen. Gezien het uitermate praktisch karakter van de Bijbel, is het bovendien 
noodzakelijk om elke politieke filosofie voortdurend aan de heersende praktijk 
te toetsen. Daarbij dient steeds te worden afgevraagd of het politiek optreden 
werkelijk wel strookt met de praktische uitwerkingen van het liefdegebod. 

Jager probeert in zijn boekje op een zeer radicale wijze af te rekenen met 
elke systematiek, elke theorievorming betreffende het politiek handelen, die 
ons zou kunnen afhouden van onze dienst aan het Woord in de praktijk van 
het dagelijks leven. Hij toont aan dat in onze partij geschiedenis naast de werke
lijk christelijke motieven en uitwerkingen die daarin gesignaleerd kunnen 
worden steeds ook van een synthese sprake is met politieke filosofieën die ons 
remmen bij de ontwikkeling van echte christelijke politiek. Om dat te onder
kennen dient men een radicaal relativerende houding aan te nemen ten opzichte 
van het gangbare denken. Jager erkent dat dit een buitengewoon moeilijke op
dracht is, die ook hijzelf niet ten volle kan volbrengen. Hoewel hij op sommige 
plaatsen in zijn boekje wel andere geluiden doet horen, ontkomt hij ook niet 
aan een aanvaarding van elementen uit de tijdgeest, van heersende trends in de 
politieke en economische ontwikkeling, van de praktijk die men voor zich heeft. 
Steeds houdt hij overeind dat naast de boodschap van het Evangelie, waartegen
over de christelijke gemeente onder leiding van de Geest een steeds rijker 
inzicht zal ontplooien, niets waard is om verabsoluteerd te worden. 

Remmers en dwaalwegen 
Jager legt de vinger bij een aantal pijnlijke misstappen die in onze politieke 

geschiedenis zijn voorgekomen. Te noemen zijn bijvoorbeeld het aprioristische 
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denken waarbij de toetsing van de consequenties in de praktijk aan de eisen 
van het liefdegebod minder serieus werden genomen dan de instandhouding 
van de theorie zelve; de behoefte aan zekerheden, buiten het riskante appèl 
van het Evangelie om; de eerbied voor het historisch gegroeide, de organische 
maatschappij beschouwing; de humanistische accenten op de centrale plaats van 
de mens tegenover de natuur; de verheerlijking van de beroepsarbeid als de 
menselijke roeping bij uitstek. Al deze vergroeiingen in het christelijk denken 
kunnen fungeren als een afweermiddel tegen de oproepen die vanuit het 
Evangelie tot ons komen. Als zij meer worden dan hulpmiddelen van duidelijk 
tijdelijke en betrekkelijke aard, gaan zij fungeren als normen op zich. 

Een tijd lang kan aan het oog onttrokken worden hoe funest zoiets is, met 
name als er een onderstroom is van evangelisch denken waarop deze "a priori" 
geënt blijven. Na verloop van tijd treedt evenwel een dusdanige verzelf
standiging op dat de koers van de politiek gaat afglijden naar datgene wat 
gangbaar is en "algemeen aanvaard" wordt. Misschien is dat wel een belangrijke 
oorzaak voor de stuurloosheid van onze cultuur die o. Jager in zijn boek signa
leert. 

Het harmoniemodel 
Op diverse wijzen is al door meerdere auteurs ingegaan op de, ook door Okke 

Jager gesignaleerde, gebreken in het politieke denken van anti-revolutionairen. 
Zo is bijvoorbeeld het werken met "eeuwige beginselen" al dusdanig in diskrediet 
gebracht, en terecht, dat dit nauytelijks meer bestrijding behoeft. Over het 
milieubeleid, de veranderde waardering van de arbeid e.d. kan men bij 
Goudzwaard (en anderen uit de school van de calvinistische wijsbegeerte) ge
dachten vinden die met die van Okke Jager overeen komen. Uit de in het 
boekje genoemde feilen willen we in 't bijzonder naar voren halen wat de 
auteur over het harmoniemodel opmerkt. 

Terecht wijst O.J. op het verband dat tussen harmonie denken en de orga
nische (historistische) maatschappij visie bestaat. Deze visie treft men in diverse 
politieke stromingen aan. Zij gaat uit van de onaantastbaarheid van het histo
risch gegroeide en/of van de trend die in de ontwikkeling van de geschiedenis 
te bespeuren is (resp. conservatisme en vooruitgangsgeloof) . Uit respect voor 
dat organisch gegroeide en uit het gevoel van onmacht om wezenlijke ver
anderingen te bewerkstelligen wordt de "norm" geboren van de organische 
maatschappij visie. De aanwezige tegenstellingen en vergroeiingen moeten 
volgens deze visie op organische wijze worden verzoend en genezen. Tot 
strijd wordt daarbij bepaald niet in de eerste plaats aangezet. 

Indien deze visie zich zou verzelfstandigen tegenover de opdracht die vanuit 
het evangelie tot ons komt zouden wij gemakkelijk tot een behoudende politiek 
kunnen komen. De zaak van de gerechtigheid zou dan min of meer op de 
tweede plaats terecht komen. De wezenlijke strekking van de christen-demo
cratische harmonie-idee is evenwel gericht tegen de aanvaarding dan wel de 
verheerlijking van de klassenstrijdgedachte. Naar onze mening is de klassen-

444 



Theologen over staat en maatschappij 

strijd zeker geen fatum dat zich onverbiddelijk over ons voltrekt. In een bijbelse 
visie is waarschijnlijk geen plaats voor het tragische van de Griekse noodlots
gedachte. De aanvaarding van dat tragische leidt bovendien tot onbruikbare 
werkhypothesen. Een politiek van samenwerking en verzoening wordt in dit 
denken tot een soort Sisyphus arbeid. En daarmee zijn we dan van onze ver
antwoordelijkheden af. Zulk een reactie bespeurt men in zowel liberalisme als 
socialisme. Deze stromingen hebben de harmonie slechts als horizon van hun 
streven. Dat rechtvaardigt hun conflictmodel voor het hiernumaals. Bij liberalen 
vermomt zich dit idee in het lichtvoetige begrip van "het vrije spel der maat
séhappelijke krachten", dat middels een onzichtbare hand tot harmonie zou lei
den. Bij socialisten wordt de "invisabie hand" vervangen door een in principe 
ontoetsbare "wetenschappelijke theorie", waarmee zelfs de Verelendung wordt 
goed gepraat. Het is onbegrijpelijk dat O.J. het zo absurd overheersende con
flictmodel van de socialisten voor een harmoniemodel houdt! Zelfs de solidari
teit is daar immers iets van zeer beperkte aard (alleen gericht op de eigen 
klasse). In de christen-democratie is de harmonie evenzeer een politiek doel. 
Spreken over een techtvaardige samenleving houdt dat in. Tegelijkertijd dient 
naar ons oordeel de keuze der middelen volstrekt te passen bij de doelen die 
men nastreeft. Men kan dat ook in de praktijk waarnemen aan de wijze waarop 
men zich op partijcongressen van het CDA over anderen uitlaat, zeker als men 
dat vergelijkt met hoe het op andere partijcongressen in dat opzicht toegaat. 
Aanvaarding Vlm de strijd der tegenstellingen biedt geen enkel verweer tegen 
het recht van de sterkste. De geldigheid daarvan kan binnen dat kader dan 
ook slechts als tragisch worden getypeerd. De evangelische hantering van de 
harmoniegedachte is erop gericht om het disharmonische in de samenleving 
te onthullen. Dat roept onontkoombaar op tot een streven naar herstel van 
rechtvaardige verhoudingen. 

Dat zoiets steeds zonder strijd zou kunnen is uiteraard een illusie. Evenwel 
hechten wij meer aan het overtuigen van de tegenstander dan aan het verslaan 
van de tegenstander. 

Voor deze arbeid is eenheid van christenen van groot belang. Als mensen 
zich verenigen om zich samen onder de evangelische oproep te stellen, dan 
moet men niet te snel over schijneenheid spreken als de maatschappelijke 
verschillen onder hen daarbij als organisatieprincipe worden verworpen. 

Het is eigenaardig hoezeer O.J. de klassetegenstellingen van bepalende 
betekenis acht voor de politiek. Daarbij moet toch worden beseft hoe dit soort 
tweewaardige logica voor de politiek zijn beperkingen heeft. Uit een en ander 
vloeit voort dat volgens de auteur de sociale kwestie nog altijd het primaat 
heeft boven de vragen van milieubeheer, werkloosheid e.d. 

Al decennia lang heerst deze gedachte. Het is juist de winst van de ont
wikkeling van een christen-demoératische politieke filosofie dat deze kwestie 
in een nieuw kader wordt gesteld. Dat is bepaald noodzakelijk om weer een 
nieuwe impuls te geven aan het beleid op diverse terreinen en ook een nieuwe 
impuls aan het sociale beleid op zichzelf. Elke keer opnieuw moeten de 
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politieke vragen op een creatieve wijze worden gesteld, anders komt de dood 
in de pot. 

Allerlei metaforen, of zij nu uit het biologische, het sociaal-economische, dan 
wel uit de electriciteitsleer (polarisatie) afkomstig zijn, kunnen daarbij behulp
zaam zijn, mits men maar beseft dat ze een tijdelijke en betrekkelijke waarde 
hebben. Belangrijk is dat de waarheid op het juiste moment wordt gesteld. Zo 
heeft de stelling van Gerbrandy destijds betreffende het goddeloze karakter 
van de werkloosheid, voor de tijd waarin het zo werd gezegd een bijzondere 
betekenis gehad. Immers, had men destijds de neiging om werkloosheid als 
een natuurverschijnsel op te vatten. Door een uitspraak als die van Gerbrandy 
werd men tot handelen gemotiveerd. Het is onjuist dat de auteur zich negatief 
over deze uitspraak uitlaat, tegen de achtergrond van de huidige opvatting 
omtrent betaalde arbeid. Met meer recht zou men het kunnen afkeuren als in 
deze tijd, waarin een aantal ontwikkelingslanden juist de betekenis hebben 
onderkend van de door hun opgeleverde grondstoffen, de leuze wordt voor
gehouden: "de aarde is voor iedereen en alles wat daaruit voortkomt". 

Een stelling die zeer goed past bij het zogenaamde progressieve denken. 

Van waarde is ook wat O.J. opmerkt over de visies rond de "souvereiniteit 
in eigen kring". Hij wijst op mogelijke liberalistische en organische uitwerkin
gen van dit denken en op ander vulgair gebruik waardoor de betreffende 
filosofie een kleinburgerlijk karakter zou kunnen krijgen. Het lijkt mij onjuist 
om deze platvloerse hanteringen van de S.I.E.K. als wezenlijk voor deze wijs
geringe stroming aan te merken.1 Wij kennen gelukkig in onze kring diverse 
vertegenwoordigers van deze richting die een uitermate creatief en vernieuwend 
gebruik weten te maken van de fundamentele noties die uit de calvinistische 
wijsbegeerte afkomstig zijn. Het is bepaald geen legitimatiedwang van hen als 
zij zich tot deze richting bekennen. 

Het boek van Okke Jager is vol van gedachten die instemming en tegenspraak 
oproepen. Daarom kunnen wij het aanmerken als een aanwinst voor ieder die 
bezig zal zijn met de vernieuwing van het christen-democratisch denken. 

Door alle innerlijke spanning en tegenspraak heen, die in het boek te vinden 
is, blijft de zorg herkenbaar voor de christelijke politiek, welke geen toekomst 
heeft zonder de discipline van het discipelschap. 

Bijbels berattd ov,er de staat 
In zijn boekje "Minister en Magister" gaat dr. Von Meyenfeldt in op het 

verschijnsel "staat". Op zeer interessante wijze behandelt hij de wijze waarop 
de politieke overheden functioneerden in de antieke samenlevingen. Met name 
de absurde machtspretenties die de overheden ten opzichte van de mensen in 

1 Zie bijv. B. Goudzwaard in AR Staatkunde, maart 1977. 
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die tijd ten toon spreidden worden door hem op een humoristische wijze be
schreven. Het afgodisch karakter van de staatsvorming, waarbij de gemeenschap 
geheel door de politiek werd beheerst, wordt door hem op duidelijke wijze 
aangetoond. De romeinse keizercultus waar de vroege christenen mee te maken 
hadden, is tegen die achtergrond een volkomen logische voortzetting van het 
verloop van de geschiedenis. Anderen hebben er al op gewezen, hoe revolutio
nair de opvattingen van de christenen ten aanzien van de politiek in die tijd 
waren. Het is geen wonder dat het oude Israël, levende in een omgeving waarin 
de vorsten zo'n absolute macht over hun onderdanen hadden, niet veel voelden 
voor de invoering van het koningschap. Toen het daar toch van kwam bleef het 
koningschap in Israël in zijn aard sterk verschillen van datgene wat men 
in de omgeving kon waarnemen. De ambities van mensen werden steeds weer 
aan de kaak gesteld, bestraft, betrekkelijk gemaakt door het protest der 
profeten. Deze distantie ten opzichte van politieke overheden zet zich in het 
nieuwe testament uitdrukkelijk voort. De accenten die Von M. aanbrengt, 
komen meer overeen met het staatsbeeld dat in Openbaringen 13 tot uitdrukking 
komt dan in het staatsbeeld van Romeinen 13. Romeinen 13 wordt eerder 
door de bril van Openbaringen gelezen. 

Von M. interpreteert de betreffende teksten als een vorm van christelijk 
utilisme ten opzichte van de overheden. Dit brengt Von M. tot een sterk wan
trouwen tegenover alles wat met macht en wat met politieke organisatie te maken 
heeft. De staat, zo zegt hij, is niet geschapen, maar pas na de zondeval ont
staan als een driftprodukt van de mens. In het hele overheidssysteem zijn maar 
enkele fragmenten te vinden van het nieuwe Jeruzalem. Het radicalisme van 
Von M. komt neer op de ondergraving van elk respect voor macht voorzover 
deze niet als machtiging van Godswege kan worden aangemerkt. 

Tegenover de macht moet onze levensstijl in politieke zaken gebaseerd zijn 
op de liefde, en dus doende haaks staan op de stijl die van deze wereld is. 
De enige reële politiek is een verzoenende politiek. Wij moeten ook niet denken 
dat door onze politieke aktiviteit, het koninkrijk Gods wordt gebouwd. Het 
heil voor de samenleving is zeker niet te bereiken vanuit een gezamenlijke 
inspanning van mensen. Er moet wel gewerkt worden, maar dan door mensen 
die van God uit veranderd zijn. 

Het wantrouwen van Von M. tegen georganiseerde politiek betreft daarbij ook 
de politieke organisaties van christelijke signatuur. Het gevaar is naar zijn 
mening groot dat ook deze zich gewoon in het machtsgewoel werpen om hun 
deel te verwerven. Vanuit deze stelling zijn politici en overheidsdienaren die 
zich inspannen voor de staat een beetje belachelijk. Men moet natuurlijk met 
liefde tegenover hen staan, maar overigens zal men moeten laten blijken dat 
deze mensen zich druk maken over zaken die de moeite eigenlijk niet meer 
waard zijn aangezien zij tot het voorbijgaande van dit ondermaanse behoren. 

Een waarschuwing op zijn plaats 
Het is van belang dat Von M. met deze analyse het ons vertrouwde gezags-
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denken onder kritiek stelt.2 Des te scherper geldt dat voor al die christenen 
die zich menen te moeten voegen bij politieke stromingen, die aan een over· 
schatting van de staatsidee lijden. Anderzijds bestaat er het gevaar dat men 
door een zo gedistantieerde stellingname in een libertinistische politiek, dan 
wel in een sfeer van wereldmijding terecht komt. Te weinig wordt onderkend, 
dat het evangelie van Christus niet alleen bevrijdend heeft gewerkt voor mensen 
en groepen, maat ook voor politieke strukturen. Het gaat niet aan om, bij wijze 
van spreken, de belastinginspecteur slechts uit liefde de penningen te betalen 
waarop deze aanspraak meent te moeten maken. Ook de eis der gerechtigheid 
kan daartoe een christelijk motief zijn. Immers, de moderne westerse democra· 
tische samenleving kan niet worden gedacht zonder de bevrijdende werking van 
het christelijk geloof daarin. 

Zonder in afgodische machtsaanbidding te vervallen kan men zeggen dat 
de overheid, met name ook onder invloed van de christelijk.sociale gedachte, 
is gaan optreden als het schild. voor de zwakken zoals de Schrift dat heeft 
bedoeld. Terecht stelt Von M. dat het kruis- van Jezus Christus de steunbeer 
is die het bouwsel overeind houdt. Als men dit wil erkennen, dan moet men 
toch toegeven dat kennelijk de overheid iets is dat de moeite waard is. Natuur· 
lijk is het zo dat de mens zijn gaven kan gebruiken ten goede en ten kwade. 
Zo kan men zijn sociale geaardheid, zelfs zijn driften, benutten ten bate van 
het volk. Als dit ondermaanse zo met bouwvallen was bezet, dan zou in het 
evangelie niet zo uitvoerig zijn ingegaan op al die leefregels die op de instand
houding en bekering van aanwezige strukturen zijn gericht. Een uiteenzetting als 
Von Meyenfeldt over de staat ten beste geeft kan vanuit zijn positie ook over 
elk ander produkt van menselijke aktiviteit worden gegeven. 

Inmiddels leven wij in een tijd waarin de verafgoding van de macht overal 
weer de kop opsteekt. De pretentie dat het vormen van een meerderheid of 
het behalen van verkiezingswinst "baasskap" over het hele volk zou mogen 
inhouden; de stelling dat vanuit overheidsorganen bepaald mag worden welke 
filosofie wel of niet in de samenleving opkomt, de politisering van allerlei 
sociale aktiviteit; dit alles dient in zijn totalitair en afgodisch karakter aan de 
kaak te worden gesteld. De tijd van christelijke overheden die wij op grond 
van hun intenties zouden kunnen vertrouwen is zo langzamerhand wel voorbij. 

Hoe er evenwel met de macht wordt omgegaan, dat is en blijft een verant· 
woordelijkheid ook voor christenen. Dat neemt ni~ weg dat in de christelijke 
politiek duidelijk moet worden onderkend, dat alles alleen uit genade is, beide 
het willen en het werken. 

2 AR Staatkunde liet zich in dat opzicht niet onbetuigd; zie bijv. van schrijver dezes 
"Gezag is gezag" in ARS van april 1975. 
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