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V AN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft mr. D. van de Kamp over de verdere ontwikkeling 
van de bedrijfsdemocratisering, toegespitst op de ondernemingsraad. Zoals 
bekend heeft het kabinet het voornemen binnenkort een wetsontwerp in te 
dienen inzake de taak, samenstelling en bevoegdheden van de ondernemings
raad. Het lijkt niet uitgesloten dat het wetsontwerp controversiële gedachten 
bevat. Het gaat met name om de vraag hoe de ondernemingsraad functioneert, 
vooral in de relatie van werknemers tot ondernemingsleiding. De kernvraag 
luidt of het wetsontwerp de verdere uitbouw van de ondernemingsraad zoekt 
in de richting van een op samenwerking en op gedeelde verantwoordelijkheid 
gebaseerd overleg tussen werknemers en ondernemingsleiding, dan wel dat 
de huidige ondernemingsraad wordt omgebouwd tot een zogenaamde perso
neelsraad, waarbij de belangen van de werknemers primair worden beschermd, 
vanuit de gedachte van het controleren van de macht. 

Van de Kamp schetst de standpunten van de belangrijkste participanten tI1 

deze discussie. Wat bij het doorlezen van het artikel vooral opvalt is het in 
zekere zin onversneden conservatisme dat van de personeelsraadgedachte af
straalt. Eens te meer blijkt in deze discussie de radicaliteit, in de goede zin 
van het woord, van een op gedeelde verantwoordelijkheid gebaseerd bestu/Ir. 

Van de Kamp sir;naleert aan het slot van zijn betoor; overigens wel de ver
schillen van mening die terzake bestaan tussen de bij het centrale overleg 
betrokken christelijke organisaties. Hij bepleit dan ook nader beraad tussen 
deze organisaties over deze zo fundamentele aangelegenheid. 

Vervolgens schrijft dr. H. M. J. Krans over 'Speuren naar een wetemchaps
beleid', toegespitst op het geneeskundig onderzoek. 
Dr. Kram signaleert onder meer de beknelde positie van het wetenschappelijk 
onderzoek als gevolg van de groei van het aantal studenten; onderzoek en 
onderwijs geraken steeds meer in conflict. Hij is bang dat de drang tot 
coördinatie en het aanscherpen van de criteria van maatschappelijke relevantie 
er toe leidt, dat het fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek als luxe wordt 
beschouwd. Afspraken op bestuurlijk niveau mogen voorts de flexibiliteit en 
de wetenschappelijke creativiteit niet benadelen, zo stelt dr. Krans in het artikel. 
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OPV ATTINGEN OVER BEDRI]FSDEMOCRA TISERING 

door 

Mr. D. van de Kamp 

Inleiding 
De wet O.R. is van recente datum. Zij trad 1 april 1971 in werking. Toch 

heeft minister Boersma het nuttig geoordeeld de SER om advies te vragen 
met betrekking tot taak, samenstelling en bevoegdheden van de O.R. Dit ge
schiedde op 4 oktober 1973. Reden hiervoor is enerzijds de verdere ontwikke
ling in de meningsvorming over de ondernemingsraad, anderzijds het conflict 
dat ontstond over de ondernemingsraad tijdens de staking die zich in begin 
1973 in een belangrijk deel van het bedrijfsleven voordeed. Op 15 oktober 
bracht de SER zijn advies uit. 

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie van Antirevolutionaire 
Staatkunde de belangrijkste standpunten van het georganiseerde bedrijfsleven 
te inventariseren en van commentaar te voorzien. Het betreft een uiterst be
langrijke materie die politiek zeer actueel is. Men verwacht in het voorjaar 
van 1976 immers een wetsontwerp terzake. 

Ik heb mijn artikel ingedeeld in de volgende paragrafen: 
een stukje historie 
korte inhoud van de wet O.R. 1971 
de visie op de onderneming en de plaats van de werknemers daarin 
de O.R. in een breder kader 
taak en samenstelling van de O.R. 
de bevoegdheden van de O.R. 

- vakbondswerk in de onderneming 
- slot. 

Een stukje geschiedenis 
Aan het begin der 20e eeuw kende men in ons land geen wettelijke regeling 

van ondernemingsorganen waarin werknemersvertegenwoordigers zitting had
den. Wel bestonden er op vrijwillige basis kernen of fabriekscommissies. 
Deze waren soms ontstaan uit idealistische overwegingen (Stork en Van Marken 
b.v.), meestal echter om de groeiende macht van de vakbeweging in te dammen. 

Onder invloed van sociale ontwikkelingen in het buitenland - met name 
Duitsland - werd in 1920 door minister Aalberse advies gevraagd aan 
de Hoge Raad van Arbeid, die als voorloper van de Sociaal-Economische 
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Opvattingen over Bedrijfsdemocratisering 

Raad (SER) is te beschouwen. Het advies, dat werd uitgebracht in 1923, was 
zwaar verdeeld. De minister heeft met het advies niets kunnen beginnen en 
de problematiek laten rusten. 

Het heeft tot na de tweede wereldoorlog geduurd voordat er weer belang
rijke discussie ontstond over de problematiek van de werknemersvertegen
woordiging in de onderneming. In 1946 bracht de Stichting van de Arbeid 
rapport uit. In 1950 kwam er tenslotte een wettelijke regeling van de onder
nemingsraad (O.R.). Aanvankelijk zou de O.R. onderdeel gaan uitmaken 
van de wettelijke regeling der Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (P.B.O.). 
Dit zou voor de O.R. met zich hebben meegebracht dat werkgevers en werk
nemers beide zitting zouden hebben èn dat wat de werknemers betreft het 
slechts leden van vakbonden zouden kunnen zijn. 

De wet O.R. van 1950 is geen onderdeel van de PBO geworden. Ook on
georganiseerde werknemers konden een zetel in de O.R. bezetten. De vak
bonden behielden slechts een voorkeursrecht ten aanzien van de kandidaat
stelling. De opvatting dat de ondernemer zitting behoort te hebben in de 
O.R. wordt niet verlaten. Dit hangt samen met de grondslag van de wet O.R. 
1950 die in de memorie van toelichting aldus wordt omschreven: 

"Grondslag is de overtuiging dat een orgaan van samenwerking in de 
onderneming slechts aan zijn doel kan beantwoorden, indien deze samen
werking zich afspeelt tussen de ondernemer en zijn personeel. Vandaar 
dat het ontwerp spreekt van ondernemingsraden en niet van kernen, 
fabriekscommissies of dergelijke om daarmee aan te geven dat hier geen 
sprake is van een vertegenwoordiging van het personeel tegenover de 
ondernemer, doch integendeel van een orgaan van gezamenlijk overleg 
- met het accent op gezamenlijk - waarvan het hoofd van de onder
neming samen met zijn personeel deel uitmaakt." 

De O.R. kreeg tot taak, zulks onder erkenning van de zelfstandige positie 
van de ondernemer, naar vermogen bij te dragen tot een zo goed mogelijk 
functioneren van de onderneming. Deze wettelijke taakstelling sloot uit dat 
de werknemersleden van de O.R. konden opkomen voor hun specifieke be
langen. 

In 1960 werd een staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. 
mr. P. J. Verdam. Van deze commissie maakten verder o.a. deel uit de huidige 
ministers Den Uyl, Van der Stoel en De Gaay Fortman. De commissie kreeg 
de opdracht een onderzoek in te stellen naar de vraag of de rechtsvorm van 
de onderneming herziening behoeft en daarbij in het bijzonder aandacht te 
besteden aan bestuur en toezicht bij de grote onderneming. De commissie moest 
hierbij o.a. onderzoeken de vraag of aan de werknemers een zekere invloed 
moet worden toegekend hetzij in bestaande organen van de onderneming hetzij 
in nieuw te scheppen organen. 

De commissie adviseerde tot nieuwe wettelijke regelingen inzake de jaar
rekening (waarin normen zijn opgenomen voor het opstellen van de balans 

3 



Opvattingen over Bedrijfsdemocratisering 

en winst- en verliesrekening), het enqueterecht (waarin bij een vermoeden van 
wanbeleid in een onderneming ook de werknemers via hun vakorganisatie een 
onderzoek kunnen uitlokken als eerste stap om eventueel tot een rechterlijke 
correctie te komen), de ondernemingsraad en een wijziging in de structuur van 
de naamloze vennootschap (waarin de Raad van Commissarissen ruime be
voegdheden krijgt van controlerende en medebeleidsbepalende aard waarbij 
de kleinst mogelijke meerderheid in de commissie adviseerde één of twee 
werknemersvertegenwoordigers op te nemen in deze raad). 

Op het rapport van de commissie-Verdam zijn afzonderlijke SER-adviezen 
en afzonderlijke wetten gevolgd die allen in het begin van de jaren 70 van 
kracht werden. Vermelding verdient hier dat de SER en de wetgever op het 
punt van de samenstelling van de Raad van Commissarissen belangrijk zijn af
geweken van het standpunt van de meerderheid van de commissie-Verdam. 

Het werk van de commissie-Verdam is zeer belangrijk geweest. Het heeft 
geleid tot ingrijpende veranderingen in het ondernemingsrecht welke ten 
doel hebben bundeling van de controle op het ondernemingsbeleid, van mede
zeggenschap van werknemers en van grotere openheid. 

Terug naar de O.R. In de jaren 1962-1967 heeft er veel sociologisch onder
zoek plaatsgevonden naar het funtcioneren van ondernemingsraden. Zo heeft 
een onderzoek plaats gehad onder auspiciën van de Commissie Opvoering 
Productiviteit van de SER uitmondend in het rapport 'De ondernemingsraad 
in Nederland'. Voorts kan genoemd worden het rapport 'Medezeggenschap en 
arbeidspositie' en het rapport 'Industriële democratie op het niveau van de 
onderneming' beide van het Sociaal Wetenschappelijk Instituut van de Vrije 
Universiteit. Het laatste rapport werd samengesteld door dr. P. H. van Gorkum 
die nog steeds blijk geeft van grote belangstelling voor het vraagstuk der 
democratisering. 

Globaal samengevat hebben de onderzoekingen het volgende opgeleverd. 
1. De ondernemingsraden functioneerden in de praktijk erg verschillend 

met name wat betreft hun taakopvatting. Sommigen zagen het als taak als 
overlegorgaan te fungeren, anderen rekenden het tevens tot hun taak op te 
komen voor de werknemers belangen (de vertegenwoordigende functie), hoewel 
dit laatste niet de bedoeling van de wetgever was. Vele ondernemingsraden 
echter gaven het beeld te zien van een klachtenbureau, van een klankbord 
voor de directie of van de plaats waar de directie haar beslissingen uitlegt. 

Ondernemingsraden die zowel de vertegenwoordigende als de overlegfunctie 
te zien gaven bleken relatief goed te werken. De werknemers zelf waren van 
oordeel dat een O.R. pas perspectief zou hebben wanneer de O.R. beide 
functies zou verenigen. 

2. De werknemers in de O.R. moeten meer mogelijkheden hebben voor 
tegenspel tegen de directie door middel van b.v. vooroverleg, raadplegen van 
deskundigen, ontslagbescherming e.d. 

De bovengenoemde onderzoekingen zijn van veel betekenis geweest voor 
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Opvattingen over Bedrijfsdemocratisering 

de inhoud van de Wet O.R. van 1971. Aan deze wet ging een vrijwel unaniem 
SER-advies vooraf. 

Laten wij in het kort de inhoud van de Wet O.R. 1971 bespreken. 

Korte inholld van de Wet O.R. 1971 
Ten opzichte van de wet van 1950 bracht de nieuwe wet, die in werking 

trad op 1 april 1971, de volgende verbeteringen. 

- karakter en samenstelling. 
De O.R. heeft een 'dualistisch' karakter. Blijkens art. 2 is de O.R. immers 

niet alleen een orgaan van overleg maar ook van vertegenwoordiging van 
het personeel. Samenhangend hiermee heeft de O.R. een gemengde samen
stelling: werknemersvertegenwoordigers en een directielid. 

- de werkingssfeer. 
Iedere onderneming waarin tenminste 100 man personeel in dienst is moet 

een O.R. hebben. Welke rechtsvorm de onderneming heeft (n.v., b.v., vereni
ging, stichting e.d.) doet niet ter zake. Onder onderneming verstaat de wet 
"elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch 
verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht". Ook 
samenwerkingsverbanden uit de non-profit sector, zoals particuliere zieken
huizen, welzijnsinstellingen e.d. vallen thans onder de wet. 

- werkwijze, communicatie met de achterban, scholing en vorming. 
De werknemersleden zijn bevoegd zonder voorzitter bijeen te komen in 

werktijd (vooroverleg). Verder mogen de werknemersleden zich op kosten van 
de onderneming laten bijstaan door deskundige adviseurs. Voorts is van belang 
de bepaling dat de gekozen leden hun arbeid gedurende een bij reglement te 
bepalen aantal uren per maand mogen onderbreken met behoud van loon o.a. 
voor beraad met of raadpleging van werknemers over onderwerpen die in de 
O.R. aan de orde zijn of zullen komen. Het verslag van de O.R.-vergadering 
eyenals de agenda moet worden bekend gemaakt. Ook voor scholing en 
vorming kunnen de werknemersleden vrij krijgen met behoud van loon. Ook 
zijn bepalingen gewijd aan bescherming van O.R.-Ieden tegen ontslag en 
benadeling. 

- bevoegdheden. 
De O.R. mag alle aangelegenheden de onderneming betreffende aan de 

orde stellen. 
De ondernemer behoeft, tenzij zwaarwichtige belangen zich daartegen ver

zetten, voorafgaand advies van de O.R. wanneer hij zich voorneemt belangrijke 
beslissingen te nemen van economische aard. Als voorbeeld noem ik: fusie, 
reorganisatie, verplaatsing, inkrimping van werkzaamheden e.d. (art. 25). 

Voorts is de ondernemer verplicht de O.R. te raadplegen over onderwerpen 
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Opvattingen over Bedrijfsdemocratisering 

van sociale aard zoals hoofdlijnen van het aanstellings-, ontslag- en promotie
beleid, opleiding, beoordelingssystemen e.d. (art. 26). De verplichting geldt 
niet voorzover het betrokken onderwerp regeling vindt in een CAO. 

Tenslotte wijs ik op de bepaling van art. 27 waaruit blijkt dat de ondernemer 
de instemming behoeft van de O.R. wanneer hij zich voorneemt beslissingen 
te nemen over het arbeidsreglement, een pensioenregeling, een winstdelings
regeling, een werktijdenregeling, kwesties van gezondheid en veiligheid e.d. 
Dit alles voorzover het betrokken onderwerp niet in de CAO is geregeld. 

- sancties. 
De nieuwe wet voerde ook de mogelijkheid In van sancties voor het geval 

de wet niet werd nageleefd (art. 36). 

De visie op de onderneming en de plaats van de werknemers daarin 
Het antwoord op de actuele vraag welke de taak, samenstelling en bevoegd

heden van de O.R. moeten zijn is m.i. pas te geven wanneer men zich voor 
ogen stelt hoe de onderneming er uit zou moeten zien. Het is daarom 
interessant na te gaan hoe het georganiseerde bedrijfsleven over de onderneming 
denkt. Het ligt daarbij voor de hand vooral uit te gaan van het SER-advies 
dat de SER 17 oktober 1975 heeft uitgebracht aan de minister van Sociale 
Zaken in antwoord op diens brief van 4 oktober 1973 1 . 

We zullen eerst aandacht besteden aan de opvattingen aan werkgeverszijde. 
Hierbij spelen de 'groot-werkgevers' vertegenwoordigd in het VNO (Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen) en het NCW (Nederlands Christelijk 
Werkgeversverbond) de belangrijkste rol. In de gedachtengang van VNO/ 
NCW vindt in de onderneming een samenwerking plaats tussen leiding en 
werknemers ter verwezenlijking van de doelstelling van de onderneming. Bij 
de onderneming zijn velerlei belangen betrokken: van personeel, aandeel
houders, leveranciers en afnemers. De leiding heeft tot taak deze belangen 
zoveel mogelijk te harmoniëren. De bevoegdheid t.a.v. de uiteindelijke beslis
singen in de onderneming behoort te berusten bij de ondernemingsleiding. 
Het ligt, aldus VNO/NCW dan ook in de rede dat de O.R. slechts bevoegd
heden van adviserende aard bezit. Het medebeslissingsrecht van de O.R. zoals 
dat thans reeds in art. 27 voorkomt mist in deze gedachtengang een logische 
grond. 

Voor wat betreft het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) kunnen 
wij te rade gaan bij het ontwerp visieprogramma 2. Hieruit blijkt dat de onder
neming wordt gezien als een samenwerkingsverband van mensen die in onder
linge afhankelijkheidsverhoudingen staan. De zeggenschap over doel en richting 
van het ondernemingsbeleid en de inrichting van de werkorganisatie is 
vrijwel geheel gelegen bij diegenen die ook functioneel met het hoogste 
gezag zijn bekleed: de ondernemingsleiding. Functionele ongelijkheid gaat 

1 SER-advies 1975 nr. 14 - 17 oktober 1975, 
2 Een visie ter visie, ontwerp voor een visieprogram van het NKV, Utrecht, juni 1975. 
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gepaard met machtsafhankelijkheid en onmondigheid. Deze zijn in strijd met 
de gedachte dat menselijke relaties gekenmerkt behoren te worden door gelijk
waardigheid, verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor persoonlijke ont
plooiing. Voor een ondernemingsleiding wier zeggenschap in laatste instantie 
gefundeerd is op de rechten van de kapitaalverschaffers geldt dan de winst
gevendheid van het geïnvesteerde vermogen als overheersend criterium waaraan 
de belangen van de werknemers permanent ondergeschikt worden gemaakt. 

Het NKV streeft naar een structuur waarin de leiding ten volle verant
woording schuldig is aan degenen die in de onderneming werken en waarin 
de centrale beslissingen t.a.v. doelstellingen, resultaat en inrichting van de 
werkorganisatie hun instemming behoeven. 

De opvattingen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) 
blijken behalve uit het SER-advies uit de interim-nota over medezeggenschap 3. 

Deze nota werd onder verantwoordelijkheid van het NVV-bestuur gepubliceerd. 
Weliswaar is de daarop gebaseerde resolutie wegens grote meningsverschillen 
door de beleidsorganen niet aanvaard maar de filosofie die er uit spreekt is 
toch voor het NVV representatief te achten. 

De NVV-opvattingen vinden hun grond in de veronderstelling dat er tussen 
kapitaalverschaffers en leiding enerzijds en werknemers anderzijds fundamentele 
belangentegenstellingen bestaan. Zoang de doelstellingen van de onderneming 
eenzijdig vanuit kapitaalbelangen worden vastgesteld is het nemen van verant
woordelijkheid voor beslissingen op financieel-economisch terrein door werk
nemers een niet aan te bevelen zaak. Uit deze opvatting vloeit voort dat 
controle op de macht vooralsnog dè manier is waarop de positie van de 
werknemers het beste kan worden beschermd. 

De visie van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) is een andere. 
Dit blijkt o.a. uit het SER-advies en de CNV-nota over medezeggenschap 4. 

Het CNV ziet de onderneming als een samenwerkingsverband van gelijk
waardige mensen. De mens is een verantwoordelijk wezen en behoort ook in 
de onderneming de ruimte te hebben daaraan inhoud en vorm te geven. Hij 
behoort de gelegenheid te hebben zelf gestalte te geven aan eigen werk en 
eigen toekomst. De zeggenschap in de onderneming mag dan ook niet bij enke
len berusten maar behoort te liggen bij allen die wezenlijk bij de onderneming 
zijn betrokken. Dit zijn vooral de werknemers. Zij hebben immers niet louter 
financiële belangen bij de onderneming maar hun hele bestaan is nauw met 
dat van de onderneming verweven. Ook andere groepen, zoals aandeelhouders 
met een aanzienlijk belang kunnen delen in de zeggenschap. Hierbij wordt 
ervan uitgegaan dat deze groepen een echte band met de onderneming voelen. 
Een band die niet louter financieel van aard is. 

3 Interim-llOta over medezeggenschap in de onderneming. NVV, Amsterdam, maart 
1974. 

4 Nota val! het CNV inzake het te voeren beleid m.b.t. de medezeggenschap in de 
onderneming in het algemeen en de positie van de ondernemingsraad in het bijzonder. 
Utrecht, september 1974. 
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Voor de werknemers gaat het erom dat zij actief en zelfstandig, en niet 
alleen achteraf door controle, invloed kunnen uitoefenen op het doel dat door 
hun arbeid wordt gediend. De CNV-visie houdt niet in dat er binnen de 
onderneming geen tegenstellingen of conflicten zouden kunnen zijn. Maar zij 
betekent dat men elkaar zal trachten te vinden door overleg en overtuiging. 
Dit alles betekent niet dat de functie van de directie wordt uitgehold. Het 
element leiding kan niet worden gemist. De taak en functie van de directie 
komt echter in een ander perspectief te staan. 

Wanneer we pogen de verschillende visies te karakteriseren dan moeten we 
vaststellen dat de werkgevers benadering conservatief is. De directie beslist de 
belanghebbenden gehoord. Zo was het, zo is het en zo moet het blijven. 
Uit de opmerking dat het huidige artikel 27 Wet O.R. (instemmingsrecht) 
logische grond mist blijkt dat men eigenlijk de klok wil terugdraaien. Ik moet 
hierbij wel opmerken dat in zijn publikaties 5 en aanvankelijk in de SER het 
NCW een veel soepeler houding heeft aangenomen. Het NCW heeft zich 
echter bij het machtige VNO moeten neerleggen. Het VNO heeft geen uitge
werkte visie op de onderneming. Daaraan wordt thans gewerkt in het kader 
van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden. Hoewel de werkgevers
organisaties in het algemeen huiverig staan ten opzichte van veranderingen die 
anderen dan de directie meer invloed geven zijn zij wel bereid mee te denken 
over zaken als werkoverleg, werkstructurering e.d. die ruimte bieden voor 
individuele ontplooiing aan de werknemers op hun functionele plaats in de 
onderneming 6. 

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat NVV en NKV verschillende bewoor
dingen gebruiken voor hun visie op de onderneming komen zij tot gelijkluidende 
conclusies. In het SER-advies trekken NVV en NKV gelijk op en voorzitter 
Spit van het NKV trad op als woordvoerder van beide centrales. NVV en 
NKV zien de onderneming van thans als een kapitalistische, waarin rendement 
de overheersende maatstaf is. Beiden zien de directie als de zetbaas van de 
kapitaal verschaffers. Beiden zien vooralsnog ervan af de werknemers met name 
op financieel-economisch gebied medeverantwoordelijkheid te laten dragen. 
Zowel NVV als NKV gaan ervan uit dat het erom gaat de belangen van de 
werknemers te beschermen via de weg van de controle op de macht. 

Naar mijn mening gaan NKV en NVV voorbij aan het feit dat de leiding 
van ondernemingen in grote mate verzelfstandigd is in die zin dat zij zelf 
- rekening houdend met de verschillende belangen - het ondernemingsbeleid 
bepalen. Verder vergeten zij dat in het besef van vele werknemers de onder
neming waarin zij werken 'hun' onderneming is. Voorts gaat het in de onder
neming niet om belangen maar om mensen. Het handelen van mensen behoort 

5 Zoals: Ondernemen in verantwoordelijkheid, discussienota voor de leden van het 
NCW. Den Haag, september 1975. 

6 Sociaal beleid in ondernemingen, VNO/NCW, Den Haag 1971. 

8 



Opvattingen over Bedrijfsdemocratisering 

aan normen gebonden te zijn die het eigenbelang te boven gaan. En tenslotte: 
werknemers dragen feitelijk verantwoordelijkheid of men het wil of niet. Door 
hun dienstverband helpen zij mee de doelstelling van de onderneming te 
realiseren. In de filosofie van NVV en NKV staat de werknemer niet binnen 
de onderneming maar daarbuiten. 

De CNV-visie is anders. Het gaat in deze visie niet om controle op de macht 
maar om het deelhebben aan de macht. Op die manier wordt aan de idee van de 
verantwoordelijke mens inhoud gegeven. 

Wat betreft de positie van de werknemers gaat het er niet om dat deze 
worden beschermd totdat het kapitalistische stelsel is verdwenen maar om hen 
actief en zelfstandig invloed op het beleid te laten uitoefenen. De onderneming 
is geen object van klassestrijd waar de mens als onderdeel van een produktie
factor wordt gezien maar de plaats waar mensen samenwerken aan een 
gemeenschappelijk doel. 

Men verkijkt zich nogal eens op het CNV. Zijn strategie is gematigd maar 
zijn opvattingen zijn in wezen radicaal. Zijn opvattingen zijn idealistisch. Ze 
sluiten nl. aan bij datgene wat elke werknemer in zijn hart wenst. Om het 
ideaal te bereiken is het gewenst dat de werknemers optimaal gebruik maken 
van de thans nog beperkte mogelijkheden om zodoende het juiste klimaat te 
scheppen voor en de ontwikkeling te bevorderen van verdergaande mede
zeggenschap. 

De O.R. in een breder kader 
Men kan het vraagstuk van de medezeggenschap niet geïsoleerd beschouwen 

vanuit één ondernemingsorgaan zoals b.v. de O.R. maar men moet bezien wat 
de relatie en de bevoegdheidsverdeling is tussen de verschillende organen. 

Deze benadering heeft het CNV gekozen in het recente SER-advies. Het 
CNV is de mening toegedaan dat het zwaartepunt van de medezeggenschap 
moet liggen niet bij de O.R. maar bij een toporgaan waaraan het de naam 
Gemeenschappelijk Bestuur zou willen geven. Dit toporgaan zou tot taak 
moeten hebben alle belangrijke beslissingen betreffende de onderneming te 
nemen waaronder de benoeming van de directie. Gezien deze gewichtige 
bevoegdheden is het van groot belang dat de werknemers een wezenlijke 
invloed hebben op de samenstelling ervan en wel in die zin dat zij in elk geval 
de helft van het aantal leden benoemen bij voorkeur door rechtstreekse ver
kiezingen. Op deze wijze kan de invloed van de werknemers op de doelstelling 
van de onderneming en op de vitale beslissingen op eenvoudige wijze worden 
gerealiseerd. Bij de zgn. structuurvennootschappen bestaat reeds een toporgaan 
nl. de Raad van Commissarissen die wat bevoegdheden betreft dicht staat bij het 
Gemeenschappelijk Bestuur dat het CNV voor ogen staat. 

Hieruit vloeit niet voort dat de O.R. aan betekenis zou inboeten. Integendeel. 
De samenhang tussen de organen van medezeggenschap op de verschillende 
niveaus van de onderneming is van essentieel belang. Zo vormt de O.R. een 
belangrijke schakel tussen het werkoverleg en het Gemeenschappelijk Bestuur. 
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Het bestaan van dit laatste orgaan kan omgekeerd van wezenlijke betekenis 
zijn voor een goed functionerende O.R. en optimaal werkoverleg. De andere 
groeperingen in de SER hebben zich in het SER-advies over een positie van 
de Raad van Commissarissen (RvC) niet uitgelaten. 

Het is bekend dat het NVV aanvankelijk heeft geprobeerd de SER advies
aanvrage in een breder kader te plaatsen. Het Vetbondsbestuur heeft aan de 
verbondsvergadering voorgesteld te kiezen voor een paritaire RvC in die zin 
dat de aandeelhouders de ene helft en de O.R. de andere helft van het aantal 
leden van de RvC benoemt. Dit voorstel is teruggenomen. Het was op deze 
vergadering dat de woordvoerder van de Industriebond NVV de gevleugelde 
woorden sprak: "geen kilo verantwoordelijkheid voor een ons zeggenschap". 

Het NKV kiest in zijn ontwerp-visieprogramma voor een samenstelling van 
de RvC waarbij Y:3 van het aantal leden door de werknemers wordt benoemd, 
Y:3 door de aandeelhouders en Y:3 door deze groeperingen gezamenlijk. Ik merk 
op dat zowel NVV als NKV hun voorstellen hebben gedaan onder het voor
behoud dat zij gelden voor het huidige stadium van de maatschappelijke 
ontwikkeling. 

Ik zie in de opstelling van zowel het NVV als NKV een tegenstrijdigheid. 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat men enerzijds kiest voor de weg van de 
controle op de macht waarbij verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in 
de onderneming wordt afgewezen, anderzijds bepleit men dat werknemers
vertegenwoordigers deel uitmaken van de RvC, ook al in het huidige stadium, 
waarmee men de weg inslaat naar deelname aan de macht. Wat de werkgevers
organisaties betreft is bekend dat zij geen aanleiding zien in de wijze van 
samenstelling van de RvC, waarbij de RvC zichzelf aanvult en aandeelhouders 
en O.R. recht van bezwaar hebben, wijziging aan te brengen. 

Taak en samenstelling van de O.R. 
De huidige O.R. heeft ingevolge de wet een tweeledige taak (overleg en 

vertegenwoordiging) en in samenhang daarmee een gemengde samenstelling 
in die zin dat naast de gekozen werknemersleden ook de leiding een plaats 
heeft in de O.R. 

NVV en NKV wensen dat hierin verandering komt. In hun opvatting 
behoort de O.R. een ondernemingsorgaan te zijn, "dat uitsluitend de werk
nemers vertegenwoordigt en dat tot taak heeft vanuit hun specifieke positie in 
de onderneming en de daarmee verbonden belangen, het door het onder
nemingsbeleid gevoerde en te voeren beleid te beoordelen en te beïnvloeden 
teneinde zoveel mogelijk te verzekeren dat de werknemersbelangen uitdrukking 
vinden in het ondernemingsbeleid." 7 

In deze opvatting maakt de ondernemingsleiding geen deel uit van de O.R. 
en het overleg binnen de O.R. is geen overleg met de ondernemingsleiding. 
Het is daarom nodig, aldus NVV en NKV, dat in de wet voorzieningen 

7 SER-advies 1975 nr. 14 - 17 oktober 1975, blz. 15. 
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worden opgenomen betreffende het contact tussen O.R. en leiding. Overleg 
ten deze is voorwaarde voor een goede uitoefening van hun onderscheiden 
taken. 

Er worden drie argumenten genoemd voor hun opstelling. 

a. de functie van de O.R. wordt gezien in het perspectief van de functie 
van de leiding; 

b. er kan een belemmering plaats vinden voor een vrije oordeelsvorming van 
werknemersleden ; 

c. de ondernemer heeft in de O.R. deel aan het adviseren aan zichzelf resp. 
al dan niet instemmen met zijn eigen beleid. 

De werkgeversorganisaties zoals in de SER vertegenwoordigd en het CNV 
zijn van oordeel dat er een blijvende plaats is voor de directie in de O.R. en 
daarmee voor een taak die overleg èn vertegenwoordiging in zich bergt. Drie 
overwegingen spelen hierbij een rol. 

a. tot uitdrukking wordt gebracht dat de onderneming een werkgemeenschap 
is waarin leiding en werknemers in wederzijdse verantwoordelijkheid de 
gang van zaken met elkaar bespreken; 

b. overleg in het kader van de besluitvorming van de O.R. is van wezenlijk 
belang en biedt gelegenheid tot intensief contact waarbij bedoelingen 
gepeild kunnen worden en informatie en motieven gegeven kunnen 
worden; 

c. de werknemersleden hebben de mogelijkheid in een zo vroeg mogelijk 
stadium de plannen van de directie te beïnvloeden. 

Anders dan de werkgevers is het CNV de mening toegedaan dat de twee
ledige taak van de O.R. niet impliceert dat de bestuurder van de onderneming 
tevens voorzitter van de O.R. moet zijn. Het voorzitterschap is een kwestie 
van doelmatigheid en vergadertechniek. De werkgevers menen dat gelet op de 
taak die de bestuurder heeft met betrekking tot het overige overleg dat in de 
onderneming plaats vindt zoals het lijnoverleg, het werkoverleg en het overleg 
met de vakbonden deze persoon uit een oogpunt van efficiency en doelmatig
heid de aangewezene is voor het voorzitterschap van de O.R. 

Zowel de werkgevers als het CNV bepleiten een nadere profilering van de 
positie van de gekozen leden en ontwikkelen voorstellen die betrekking hebben 
o.a. op het recht op onderling beraad, de openheid met betrekking tot de 
gang van zaken in de onderneming en het stemrecht van het lid dat de leiding 
vertegenwoordigt. 

In tegenstelling tot de werkgevers is het CNV van oordeel dat een (wette
lijke) dausulering van de frequentie van het onderling beraad en de daaraan 
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te besteden tijd ongewenst is. De gekozen leden behoren zelf te bepalen op 
welke wijze een verantwoord gebruik van dit recht moet worden gemaakt. 

We moeten vaststellen dat het CNV -standpunt met betrekking tot de taak 
en samenstelling van de O.R. dat in de SER is ingenomen een grote aan
trekkingskracht op de Kroonleden heeft uitgeoefend. Negen Kroonleden onder 
wie de heren Zijlstra, Van den Doel, Van der Beld en De Pous gingen met 
het CNV mee. De werkgevers kregen vier Kroonleden aan hun zijde en 
NVV jNKV één. 

De lijn van het CNV is in overeenstemming met het actieprogram 1971-1975 
van het Overlegorgaan NVV-NKV-CNV 8. NVV/NKV wijken daarvan thans 
fundamenteel af. Ik geloof dat hun keuze een gevaarlijke is. Nog afgezien van 
de principiële grondslag waarop ze berust ni. die van controle en enge belangen
behartiging - ik ben daar in het voorafgaande op ingegaan - bevordert zij 
een oppositionele opstelling waardoor goed overleg wordt belemmerd. Immers 
de kans is groot dat standpunten worden ingenomen welke direct bekend wor
den gemaakt. Voor werkelijk overleg is dan nauwelijks ruimte. De bezwaren van 
NVV en NKV tegen de huidige constellatie van de O.R. zouden in belangrijke 
mate kunnen worden ondervangen zonder dat het tweeledig karakter van de 
O.R. en zijn gemengde samenstelling worden aangetast. Dit was de lijn van het 
actieprogram NVV/NKV/CNV van 1971 en van de vele ondernemers die 
hebben meegedaan aan het sociologisch onderzoek uit de jaren zestig. 

De bevoegdheden van de O.R. 
Een beschouwing over de bevoegdheden van de O.R. kan niet worden 

losgezien van de taak en positie van de vakbonden. Immers beiden vertegen
woordigen werknemers. De vakorganisaties behartigen de belangen van werk
nemers op centraal-, bedrijfstaks- en ondernemingsniveau. Ten opzichte van 
ondernemingen treden zij op vanuit een onafhankelijke externe onderhande
lingspositie. Een van de belangrijkste instrumenten voor belangenbehartiging 
is de CAO. 

De positie van de O.R. is een geheel andere. Hij is orgaan van de onderne
ming en treedt dus niet op vanuit een externe onderhandelingspositie. Ondanks 
de wettelijke ontslagbescherming staan de werknemersleden van de O.R. in een 
niet geheel onafhankelijke positie ten opzichte van de ondernemingsleiding. 

Uitgaande van deze verschillen in positie moet de behandeling van bepaalde 
onderwerpen zoals de primaire arbeidsvoorwaarden aan de vakbonden worden 
voorbehouden. Dit is de mening van de gehele SER. Concrete maatstaven 
met het oog op de afbakening van de bevoegdheden van de O.R. ten opzichte 
van de taak van het georganiseerd overleg zijn niet te geven. Wel is de SER 
van opvatting dat de norm neergelegd in de artikelen 26-2 en 27-2 moet 
worden gehandhaafd. Deze norm houdt in dat onderwerpen die in een CAO 

8 Actieprogram 1971-1975 NVV-NKV-CNV. Utrecht, maart 1971. 
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materieel hun regeling vinden niet verplicht door de ondernemer aan de O.R. 
ter raadpleging of medebeslissing behoeven te worden voorgelegd. 

Wat betreft ondernemingsbesluiten van ingrijpende aard zoals fusie, reor
ganisatie e.d., met andere woorden de onderwerpen genoemd in art. 25 Wet 
O.R. is de SER eensgezind van opvatting dat de O.R. slechts een adviesrecht 
toekomt. De motiveringen verschillen. 

De werkgevers vinden dat gelet op de positie van de directie andere dan 
adviserende bevoegdheden een logische grond missen. Wel willen zij het 
adviesrecht van de O.R. relief geven door het toekennen van een beroepsrecht 
aan de O.R. Een wetsontwerp hierover ligt bij de Tweede Kamer. Dit ontwerp 
gaat overigens verder dan de werkgevers wensen. Het is meer in overeen
stemming met de wensen van de vakbeweging terzake. 

Het CNV beziet de aard van de bevoegdheden van de O.R. in samenhang 
met zijn visie op de taken van andere organen in de onderneming. Het 
zwaartepunt moet liggen bij het toporgaan (Gemeenschappelijk Bestuur). Voor 
de O.R. betekent dit dat hij op het vlak van ingrijpende ondernemingsbeslis
singen geen medebeslissende bevoegdheden kan hebben. NVV en NKV hebben 
de volgende motivering: "De onderneming is zodanig onderhevig aan en de 
voorwaarden van het te voeren beleid worden zodanig beïnvloed door onder 
meer het marktmechanisme dat de O.R. in het algemeen geen formele verant
woordelijkheid kan dragen ten aanzien van ingrijpende ondernemingsbeslis
singen." 9 

In dit verband is het interessant er op te wijzen dat Keerpunt '72 in 
tegenstelling hiermee stelt dat voor ingrijpende besluiten overeenstemming 
met de O.R. vereist is. 

Ten aanzien van de bevoegdheden van de O.R. met betrekking tot het 
sociale beleid zoals deze blijken uit art. 26 van de wet zijn de drie vakcentrales 
van oordeel dat de adviserende aard van deze bevoegdheden omgezet moet 
worden in een medebeslissende. De belangrijke vraag of de informatieregeling 
in de wet voldoet gelet op de taak van de O.R. heeft de SER nog niet kunnen 
beantwoorden. De Raad zal spoedig een aanvullend advies uitbrengen. 

Vakbondswerk in de onderneming 
Aan het slot van de SER adviesaanvrage over de O.R. wordt de vraag 

gesteld wat de verhouding moet zijn tussen de O.R. en het 'bedrijvenwerk' 
of 'vakbondswerk in de onderneming'. De SER heeft hierop nog niet kunnen 
antwoorden. Dat zal geschieden in samenhang met de beantwoording van een 
aparte adviesaanvrage over het bedrijvenwerk die met name gericht is op de 
problematiek van het verlenen van faciliteiten (tijd en ruimte voor vergade
ringen e.d.) en de bescherming van vakbondskaderleden. 

Ik zou het vakbondswerk in de onderneming als volgt willen omschrijven: 
de formele organisatievorm van de vakbond in de onderneming met eigen 

9 SER.advies 1975 nr .. 14, blz. 21. 
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taken en bevoegdheden binnen en onder verantwoordelijkheid van de vakbond. 
Het is onderscheiden van de plaatselijke afdeling van de bond. Het heeft ten 
doel behartiging van de belangen van de leden, bevorderen van de communi
catie binnen de bond en beïnvloeding van het ondernemingsbeleid via de 
daarvoor geëigende kanalen. 

Zowel de O.R. als het vakbondswerk in de onderneming zijn werknemers
vertegenwoordiging. De verschillen zijn duidelijk: de O.R. vertegenwoordigt 
alle werknemers of zij zijn georganiseerd of niet en de O.R. is ingesteld op 
grond van de wet en ontleent daaraan zijn bevoegdheden. 

Welke moet nu de relatie zijn tussen de O.R. en het bedrijvenwerk. Het 
is een goede zaak dat de bedrijfsledengroep, - dit zijn de leden van een bond 
in een onderneming -, samenwerkt met de O.R.-Ieden. Daar gaat een stimu
lerende invloed van uit. Zo is er een achterban die zorgt voor kritische 
begeleiding. De georganiseerde O.R.-Ieden behoren verantwoording af te leggen 
over hun beleid aan de andere bondsleden. Over de aard van deze verant
woording bestaat verschil van mening. Sommigen vinden dat de vakbonds
kandidaten zich tevoren behoren uit te spreken dat ze in de O.R. hun werk 
zullen doen als lid van de bedrijfsledengroep en dat ze zich gebonden achten 
aan het daar vastgestelde beleid. De bedrijfsledengroep zou ook moeten be
slissen over de vraag of hij bepaalde belangen wenst te laten behartigen door 
de O.R. of door de bond. Anderen stellen voorop dat het O.R.-lid als 
vertegenwoordiger van het gehele personeel een eigen verantwoordelijkheid 
heeft. De opvatting dat de georganiseerde O.R.-Ieden lasthebber zijn van 
de bedrijfsledengroep is daarmee in strijd. De O.R. is geen verlengstuk 
van de vakbeweging. De rol van het bedrijvenwerk ten opzichte van de O.R. 
behoort een begeleidende en stimulerende te zijn, maar geen bepalende. Ik 
reken mij tot de aanhangers van deze benadering. Het vakbondswerk in de 
onderneming in deze geest opgevat kan een positieve bijdrage leveren aan de 
bevordering van de medezeggenschap in de onderneming. 

Slot 
De meningen van het georganiseerde bedrijfsleven zijn nogal verdeeld. 

De SER heeft nogal onder - politieke - druk gestaan om snel met een 
advies te komen. Er was meer tijd nodig geweest. Het gaat immers om 
fundamentele zaken die de economische orde raken. Tegen deze achtergrond 
kan men stellig het SER-advies 'broddelwerk' noemen zoals dr. Zijlstra heeft 
gedaan. De discussie is niet af. 

Er is wel gepleit voor het instellen van een Staatscommissie die de proble
matiek van de onderneming en de plaats van de werknemers daarin zou 
moeten bezien. Ik vind dit een gelukkige gedachte. Zij geeft ervan blijk de 
O.R. niet geïsoleerd maar in de totale beleidsstructuur van de onderneming 
te bezien. Verder geeft het de nodige adempauze om weloverwogen beslis
singen te kunnen nemen. Ik vraag me echter af, of gezien de toezeggingen 
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die zijn gedaan, het kabinet het zich kan veroorloven een dergelijke stap te 
doen. 

In elk geval lijkt het mij noodzakelijk dat de christelijke organisaties uit 
bedrijfsleven en politiek zich gezamenlijk gaan beraden op de onderhavige 
problematiek. Het is te betreuren, zoals in de SER is gebeurd, dat organisaties 
die dezelfde beginselen hebben, op een zo fundamentele aangelegenheid tot 
verschillende conclusies komen. Genoemde organisaties hebben toch een ge
meenschappelijke taak waar het erom gaat inhoud te geven aan het begrip 
verantwoordelijke maatschappij. De tijd dringt. 
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SPEUREN NAAR EEN WETENSCHAPSBELEID 

door 

Dr. H. M. J. Krans 

Inleiding 
De groei van onze huidige maatschappij is mede veroorzaakt door de weten

schappelijke en technische ontwikkeling. Deze werden tot voor kort beleefd 
als zegeningen van de vooruitgang. Nu vrezen velen, dat de krachten die door 
de techniek en verdere wetenschappelijke kennis en inzichten opgeroepen 
worden, ons gaan overheersen in plaats van dat wij ze kunnen beheersen. 
Wij zijn ons bewust geworden, dat de huidige ontwikkeling leidt tot uitput
ting van grondstoffenreserves en dat door het verschil in kennis en bezit de 
kloof tussen rijk en arm groter wordt. Hierdoor ontstaat een verlangen naar 
de cultuur van de vroegere tijd (antiek, mode, ete.), en naar een onaangetast 
milieu. Maar deze fakoren hebben ook hun invloed op de oordeelsvorming 
ten opzichte van de wetenschapsbeoefening, waarbij een duidelijke scepsis 
ontstaan is. In een tijd, waarin men beseft dat groei geen doel in zichzelf is 
en dat bovendien de hoeveelheid middelen beperkt is, wordt bovendien de 
vraag naar het rendement gesteld. 

Plaats van onderzoek aan de universiteit 
Voor het wetenschappelijk onderzoek werd in 1974 door de overheid onge

veer 1,8 miljard gulden uitgegeven (en door het bedrijfsleven ongeveer 
2 miljard gulden). Van deze 1,8 miljard wordt ongeveer 0,8 miljard gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten (7). Het medisch weten
schappelijk onderzoek, waar ik in het tweede deel nader op in zal gaan, is 
voor een groot deel geconcentreerd aan de medische faculteiten; laten we 
daarom eerst de plaats van het onderzoek aan de universiteit nagaan. 

Aan de universiteit staat de vergaring en overdracht van kennis (weten
schap) centraal. Ook in de laatste grote wettelijke verandering op het terrein 
van het wetenschappelijk onderwijs, de Wet Universitaire Bestuurshervorming 
(WUB), wordt duidelijk gesteld dat de universiteit een tweeledige functie 
heeft: onderwijs geven en wetenschappelijk onderzoek verrichten. Bij een 
redelijk accres van de middelen kon in vorige decennia de universiteit zowel 
een geleidelijk groeiende studentenstroom als de uitbreiding van het onder
zoek opvangen. Nu echter de stijging van het studentenaantal zich voortzet, 
maar de groei in de middelen niet meer in de gewenste mate mogelijk is, ont
staan er spanningen. Men kan enigszins generaliserend stellen, dat de studenten 
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de nadruk leggen op het onderwijs (education), zij willen primair dat dit 
de grootste steun krijgt. Een groter aantal studenten bij gelijkblijvend per
soneelsbestand leidt tot een relatief grotere onderwijslast. Hierdoor heeft het 
wetenschappelijk personeel minder tijd voor onderzoek, waardoor zij achterop 
dreigen te raken en zij vragen om voldoende researchmogelijkheden. De maat
schappij vraagt om afgestudeerden, die bepaalde problemen oplossen en taken 
kunnen uitvoeren. 

Van verschillende zijden wordt de vraag gesteld naar de rechtvaardiging 
van wetenschappelijk onderzoek en de verantwoordelijkheid van de onder
zoeker. Onderzoek moet ethisch toelaatbaar zijn (de inhoud van deze ethiek 
is niet voor iedereen hetzelfde). Bovendien moet het bijdragen tot de ver
betering van de maatschappij. Het welzijn groeit niet, ondanks de toegenomen 
welvaart en als een soort terugkoppeling wordt nu de welvaart, de techniek 
en zo ook de wetenschap mede schuldig verklaard aan het ontstaan van de 
huidige gevoelens van onvrede. De opvatting van veel wetenschappers, dat 
zij slechts wetenschap om de wetenschap beoefenen, wordt als onvoldoende 
gevoeld. Men probeert de normen voor wetenschappelijk onderzoek en stimu
lering van dit onderzoek buiten het wetenschappelijk bedrijf te leggen. De 
huidige afwijzing van de "autonomie" van de wetenschap komt voort uit 
teleurstelling door het vooruitgangsgeloof en uit een door de neomarxistische 
maatschappij opvatting ingegeven, verabsoluteren van het geweld van de maat
schappelijke krachten, die ook de wetenschap in hun macht hebben en zodoende 
de mens in zijn vrijheid beperken. De afwijzing van de autonomie van de weten
schap is overigens niet iets nieuws van deze tijd. Al lang is door vele christe
nen gesteld (denk aan de oprichting van de Vrije Universiteit) dat alles op 
deze wereld aan een Goddelijke "nomos" is onderworpen, ook de wetenschap. 
Nieuwe ontwikkelingen in het theoologisch denken, de angst voor herhaling 
van fouten uit het verleden, toen de kerk of bepaalde christenen op grond 
van z.g.n. Goddelijk gezag uitspraken deden, die later niet houdbaar bleken, 
hebben ons geleerd bescheiden te zijn. Het zou jammer zijn als deze be
scheidenheid slechts resulteert in napraten van bezwaren, voortkomend uit 
niet-christelijke mensopvattingen. Eigen bezinning over de wetenschap vanuit 
ons christen zijn, blijft nodig. 

Met het voorgaande verbonden is een algemeen gevoel van angst voor de 
toekomst. Dreigend voedseltekort, energietekort, overbevolking, grondstoffen
gebrek, afhankelijkheid van kernenergie, vervuiling (Club van Rome) doen 
de roep opgaan tot mobilisatie van alle krachten en bestrijding van overbodige 
luxe en verspilling. Men stelt dat wetenschappelijk onderzoek bij uitstek 
gericht moet worden op de praktische oplossing van deze problemen en 
zich niet moet ophouden met vragen waarom het nut onduidelijk is. Maar 
deze tegenstelling is vals; fundamenteel en toegepast onderzoek beïnvloeden 
elkaar. Resultaten van fundamenteel onderzoek leiden tot nieuwe praktische 
toepassingen (b.v. kernenergie), terwijl bij toegepast onderzoek vragen rijzen 
die fundamenteel onderzoek nodig maken. Een ongeveer 50-50 verhouding 
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tussen fundamenteel en toegepast onderzoek leidt waarschijnlijk tot de meest 

optimale resultaten. 

Onderzoek en onderwijs in contlict 
Aan de Nederlandse universiteiten lijken de beide facetten, onderzoek en 

onderwijs, toenemend met elkaar in conflict te komen. Dit heeft een aantal 
oorzaken, t.w.: 

1) veel studenten bezoeken de universiteiten, primair om opgeleid te wor
den voor een beroep, waarvoor een hoeveelheid wetenschappelijke 
methodiek en kennis noodzakelijk is. Dit geldt b.v. voor predikanten, 
juristen, artsen, psychologen en agogen. Velen ervaren het wetenschap
pelijk onderzoek van hun leermeesters als een belemmering voor opti
male aandacht voor het onderwijs; 

2) de wetenschappelijke onderzoeker, die aan de universiteit onderwijs 
geeft, kan alleen goed onderwijs geven wanneer hijzelf wetenschappe
lijk onderzoek doet. Voor regelmatig produktief onderzoek zijn ge
regelde, aangesloten stukken tijd, waarin men zich op een probleem kan 
concentreren, noodzakelijk. Voor het merendeel van hen die aan de 
universiteit verbonden zijn, is mogelijkheid tot wetenschappelijk werk 
de reden geweest een universitaire loopbaan te ambiëren. Sterke belasting 
met andere taken wordt ervaren als een bedreiging van de arbeids
vreugde. Daar komt bij dat hun toekomstige carrière in sterke mate 
bepaald wordt door de resultaten die uit wetenschappelijk onderzoek 
verkregen worden. 

De sterke groei van de universiteiten in de zestiger jaren deed de vraag 
naar het rendement van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit 
opkomen. Hoe kan men deze meten? 

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer (1) 
in 1971 een onderzoek naar de doelmatigheid van de besteding van overheids
gelden voor wetenschappelijk onderzoek aan de Nederlandse Universiteiten 
en Hogescholen verricht. Hieruit bleek, dat er nogal wat aan de administra
tieve procedures ontbrak. Het was onmogelijk vast te stellen hoeveel tijd 
aan wetenschappelijk onderzoek werd besteed, in welke mate dure apparatuur 
gebruikt werd en of er getracht werd eventueel overbodige aanschaffingen 
te voorkomen. Er konden onvoldoende gegevens verkregen worden voor een 
toekomstig beleid. De conclusies uit dit rapport zijn op universitair bestuurs
niveau overgenomen: door de onderzoeker aan de universiteit moet regelmatig 
nauwkeurig worden gerapporteerd over de bestede tijd, de bestede kosten 
(waarbij volgens de Rekenkamer op den duur ook rekening zou moeten 
worden gehouden met investering in gebouwen) en over de verschenen 
publikaties. Onderzoekresultaten behoren hun weerslag te vinden in het 
wetenschappelijk onderwijs. Verder moet volgens de Rekenkamer een meer
jarenplanning t.a.v. het wetenschappelijk onderzoek gemaakt worden, waarbij 
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het opstellen en evalueren van ontwikkelingsplannen en de daaruit voortvloeien
de programma's en projecten door de wetenschapsbeoefenaar zelf behoort te 
gebeuren. 

Dit rapport heeft mede bijgedragen tot de opvatting dat de hoeveelheid 
en de variatie in wetenschappelijk onderzoek en het grote bedrag aan geld 
dat hierbij betrokken is het noodzakelijk maken, dat er een landelijke organi
satie voor het universitair-wetenschappelijk onderzoek geschapen wordt die 
meewerkt aan de planning voor onderzoek en die verantwoordelijkheid heeft 
voor de beoordeling van de verkregen resultaten. In dezelfde tijd verschenen 
over de organisatie van het wetenschappelijk onderzoek ook twee andere 
rapporten, nI.: een voorlopige nota inzake de meest doelmatige financiering 
van het wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteiten en Hogescholen 
van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (2) (ingesteld als 
adviesorgaan van de regering in 1963) en de examinors van de OESO (Orga
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (3) ). Deze laatste orga
nisatie heeft geprobeerd de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de 
verschillende aangesloten landen met elkaar te vergelijken. Beide rapporten 
bepleiten vanwege de toename van de groei van het onderzoek (Research en 
Development) herziening van de organisatie van wetenschappelijk onderzoek. 
Om deze reden is in 1972 op initiatief van de toenmalige Minister zonder 
portefeuille, belast met de zorg voor het wetenschappelijk onderwijs, De Brauw, 
een gespreksgroep universitair onderzoek (GUO) geïnstalleerd. Hierin waren 
à titre personnel een 19-tal personen, die in verschillende belangrijke weten
schapsorganen zitting hadden, uitgenodigd. Door zijn tijssentijds aftreden als 
Minister is De Brauw niet tot het einde voorzitter geweest. In de GUO-nota 
(4) werd een globaal plan gegeven, hoe een eventueel wetenschapsbeleid 
zou kunnen worden uitgevoerd. Het toporgaan voor dit beleid, de Nederlandse 
Research Organisatie, werd al tamelijk gedetailleerd, de tussenorganen en de 
verbindingen met de vakgebieden werden veel vager omschreven. 

Nota Gespreksgroep Universitair Onderzoek 
Vele universiteiten, wetenschappelijke groeperingen en personen hebben 

op deze nota gereageerd. Het is zeer te betreuren dat deze reacties, waaraan 
door veel onderzoekers veel tijd is besteed, niet zijn gepubliceerd. Na de 
Kabinetswisseling heeft eind 1973 de huidige Minister belast met de coör
dinatie van het wetenschapsbeleid, Trip, zonder er blijk van te geven de 
antwoorden die op de GUO-nota zijn ingdiend, te hebben verwerkt, 19 vraag
punten voor de organisatie van de wetenschapsbeoefening in Nederland 
opgesteld (5). Onder meer werd gevraagd of centrale beleidslijnen of lijnen 
vanuit de basis het belangrijkst zijn, in welke mate fundamenteel of toegepast 
onderzoek binnen de universiteit verricht moet worden en of coördinatie 
met onderzoek buiten de universiteit in buitenuniversitaire instituten of de 
industrie, mogelijk en gewenst is. 

In 1975 is, nadat van veel zijden reacties op de vragen waren binnenge-
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komen (6), de nota Wetenschapsbeleid (7) verschenen. Minister Trip geeft 
hierin als doelstellingen van het wetenschapsbeleid aan: 

a) het afstemmen van het wetenschappelijk onderzoek op prioriteit in de 

samenleving; 
b) het bevorderen van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek; 
c) het bevorderen van het doelmatig beoefenen van de wetenschap; 
d) het democratiseren van de organisatiestructuur waarbinnen wetenschaps-

beleid plaatsvindt. 
Helaas wordt niet erg duidelijk gemaakt of deze doelstellingen even zwaar 

gewogen moeten worden en of ze met ekaar in conflict kunnen komen. Over 
het specifieke onderzoek aan de universiteit wordt niet gesproken. 

Er is een spanning tussen wat genoemd wordt het wetenschapsbeleid en 
het onderzoekbeleid. Onder wetenschapsbeleid verstaat men het aangeven van 
welke onderzoekgebieden extra steun moeten hebben of afgerond kunnen 
worden. Dit is ten dele een verantwoordelijkheid voor de regering, die zich 
hierbij moet laten adviseren. Het onderzoekbeleid gebeurt aan de basis 
waar de wetenschappelijke medewerker of een groep onderzoekers (vakgroep) 
werkt; zij bedenken hoe een bepaald probleem moet worden benaderd. Hierbij 
is creativiteit en een goede kennis van het terrein van onderzoek nodig. 

Financiën 
Ondanks alle andere voorgestelde criteria is toewijzing van geld (dat houdt 

ook in personeelsplaatsen) het belangrijkste sturend mechanisme voor onder
zoek. Een deel van het geld dat in de Rijksbegroting aan Universiteiten of 
Hogescholen is toegewezen, is bestemd voor het wetenschappelijk onderzoek. 
Dit is de z.g. eerste geldstroom, een basisvoorziening voor het universitaire 
onderzoek. Bij de vaststelling van de criteria van de grootte van de eerste geld
stroom, die nu bepaald worden door het aantal ingeschreven studenten, beho
ren, volgens zowel Minister Trip als staatssecretaris Klein (8), ook andere fac
toren een rol te spelen. De universiteit probeert voor de verdeling van onder
zoekmogelijkheden die aan de werkers of vakgroepen worden toegewezen, een 
sleutel te vinden in het studentenaantal of het aantal medewerkers. Nu zullen 
juist bij kwalitatief goed onderzoek de resutaten van het onderzoek negatief 
beïnvloed kunnen worden door andere universitaire taken. Extra steun in geld 
en mankracht (tweede geldstroom) kan de effectiviteit van dit onderzoek ver-

beteren. 
In Nederland bestaat sinds ruim 25 jaar de Organisatie voor Zuiver Weten-

schappelijk Onderzoek (ZWO), die rechtstreeks of via een aantal onder haar 
vallende stichtingen, die bepaalde vakgebieden omvatten, subsidieaanvragen 
coördineert en beslist over steun in de vorm van extra gelden, apparatuur of 
personeel, zodat belangrijk onderzoek voortgezet of begonnen kan worden. 
In sommige ZWO-stichtingen probeert men de gevraagde projecten in de 
eerste plaats door collegae, werkzaam op hetzelfde gebied, te laten beoordelen; 
maar ook andere systemen worden gebruikt. Hoeveel projecten goedgekeurd 
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worden hangt af van de uiteindelijk beschikbare middelen. Het totale ZWO
budget was in 1974 125 miljoen gulden. Voor het toegepast wetenschappelijk 
onderzoek heeft de organisatie TNO (een samenwerkingsverband tussen over
heid en bedrijfsleven) een vergelijkbare functie (totale budget 313 miljoen 
gulden). In het wetenschapsbeleid wordt geschat dat in 1975 -+- 90 miljoen 
gulden uit de tweede geldstroom voor universitair onderzoek beschikbaar 
is (8). 

In tegenstelling tot een onderzoek dat uit de eerste geldstroom bekostigd 
wordt, is het voor het verkrijgen van gelden uit de tweede en derde (finan
ciering uit andere bronnen dan via de overheidssteun) geldstroom noodzakelijk, 
dat de aanvrager zijn onderzoekplan beschrijft in de vorm van onderzoek
project. Daardoor is beoordeling, voordat het geld toegewezen wordt, mogelijk. 
Als bezwaar zou men kunnen aanvoeren dat projectbeschrijving minder ruimte 
voor creatieve ideeën laat, omdat men gebonden is zich in grote trekken aan 
het ingediende werkplan te houden. Het eerste geldstroomonderzoek omvat 
voor een deel ook kleiner onderzoek, dat zich niet voor projectbeschrijving 
leent. Daarin heeft de onderzoeker o.m. mogelijkheden nieuwe gebieden te 
exploreren. Rapportage achteraf is wel noodzakelijk. 

Terwijl binnen de natuurwetenschappen en de medisch-biologische vakken 
veel onderzoek niet individueel maar in een onderzoekgroep plaatsvindt, is de 
aard van het onderzoek bij de letteren en de theologie meestal bepaald door 
de individuele werker. Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn om een goed over
zicht te krijgen van de aarde en de resultaten van het onderzoek aan de 
Universiteit. Voor de grotere onderzoekprojecten, die vaak voor een belang
rijk deel via de tweede geldstroom gesteund worden, is het gemakkelijk via 
de projecten een overzicht te verkrijgen. Wel moet men zich realiseren dat het 
relatief grote aantal resultaten, dat door de steun van de tweede geldstroom 
verkregen wordt, mede mogelijk is doordat deze steun gegeven kan worden 
op die plaatsen waar de eerste geldstroom al de basis voor rendement gelegd 
heeft. 

Dit jaar is door de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen een 
planningsnota voor het wetenschappelijk onderwijs uitgebracht (8). Hierin 
wordt bij het beleidsvoornemen voor het onderzoek van het wetenschappelijk 
onderwijs de opvatting afgewezen, dat de eerste geldstroom uitsluitend bedoeld 
is voor een onderwijs-gerelateerd onderzoek. Het blijft gewenst dat de Univer
siteiten en Hogescholen in de toekomst voldoende basisvoorzieningen hebben 
voor het verrichten van onderzoek, gericht op wetenschapsbeoefening. Wel 
wordt in deze nota geëist, dat ook het eerste geldstroomonderzoek inzichtelijk 
en bespreekbaar wordt gemaakt. Bovendien behoort er naar mijn mening in de 
eerste geldstroom ruimte voor het aftasten van nieuwe wegen, die niet in 
projecten omschreven kunnen worden, te blijven. Als niet een stuk vrijheid 
gelaten wordt, zal alleen al het tijdsverlies dat bij deze administratieve proce
dures zal optreden, leiden tot een groot verlies aan flexibiliteit, dat geen 
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rendementswinst zal geven. Ook kan streven naar perfectionisme leiden tot een 

vrij groot ambtelijk apparaat. 

Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Om tot een gestructureerd wetenschapsbeleid te komen wil de regering een 

centrale organisatie voor wetenschappelijk onderzoek instellen. De ZWO zal 
omgevormd worden tot een Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(RWO) (7), die de gelden uit de tweede geldstroom zal beheren. In de 
Wetenschapsbegroting 1976 (9) en door Minister Van Kemenade in zijn rede 
bij het 25-jarig bestaan van ZWO is dit nader toegelicht. Een commissie
Leibrandt is ingesteld om deze problematiek uit te werken. De kracht van 
ZWO is geweest, dat zij door gerichte steun de effectiviteit van goed onder
zoek kan verhogen. De nieuwe RWO zal een veel uitgebreidere taak krijgen. 
Hij moet (hoewel de vertegenwoordiging van de universiteiten in de RWO 
kleiner is dan in ZWO) naast het geleiden van de tweede geldstroom ook 
adviseren over het geheel van het universitaire onderzoek. Dit omvat niet alleen 
het fundamentele maar ook het toegepaste onderzoek. Steunde ZWO voorname
lijk zich al ontwikkelend onderzoek, de RWO moet ook onderzoekgebieden 
activeren (met name alfa- en gammawetenschappen zijn door Van Kemenade 
genoemd). De Minister is in verband hiermee geneigd de tweede geldstroom 
sterker te laten groeien dan de eerste geldstroom. Naar mijn mening zal deze 
stimulering zich niet alleen moeten uiten in gemakkelijker geld beschikbaar 
stellen, maar ook in het ontwikkelen van een behoorlijk onderzoekbeleid, 
vooral in de sociale vakken. Door het toewijzen van minder geld kan men wel 
een bepaalde ontwikkeling afremmen, maar voor stimulering is meer nodig 
dan geld beschikbaar stellen. Er zullen ook wetenschappelijke kaders gevormd 
moeten worden, die dit stimuleringsgebied uitwerken. Bovendien moet men 
niet vergeten dat het een aantal jaren duurt voordat een groep gevormd is en 
resultaten te zien zijn. Eén van de oorzaken van het succes van ZWO is ge
weest, dat zijn steun gaf aan bestaande kaders. 

Sturing van onderzoek vanuit een niveau als de RWO kan slechts geleidelijk 
en globaal gebeuren. Al te gedetailleerd ingrijpen leidt tot onrust en frustraties, 
tot een klimaat dat sterk remmend werkt op welke onderzoekinspanning dan ook. 
De RWO moet jaarlijks programma's opstellen met daarnaast een meerjaren
plan, dat door Minister van Onderwijs en Wetenschappen in het Wetenschaps
beleid wordt ingebracht. Wel wordt de eis gesteld van doorzichtige beslissingen 
en mogelijkheden tot beroep als negatieve beslissingen worden genomen. Ook 
moet het volgens Minister een lichte organisatie zijn, d.w.Z. geen groot bureau
cratisch apparaat. Binnen de RWO komen een aantal afdelingen voor de ver
schillende wetenschapsgebieden, die in de plaats van de ZWO-stichtingen 
zullen komen. Onduidelijk is hoe de RWO, die zowel volgens Trip als Klein 
het volledig universitaire onderzoek moet begeleiden, past bij het beleidsvoor
nemen van Klein (8), dat de beide geldstromen als afzonderlijke financierings
bronnen voor universitair onderzoek moeten blijven bestaan. 
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Is hier nog een beleidstaak voor de Universiteit? In de RWO en in zijn 
afdelingen wil de Minister, via de volgende constructie, de stem van de 
wetenschappelijke wereld naar voren laten komen. De Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen zal de leden van de RWO en de afdelingen benoemen, 
waarbij in het 21 leden tellend bestuur van de afdelingen 10 leden benoemd 
worden uit een meervoudige voordracht opgesteld door de bij de afdelingen 
betrokken werkgemeenschappen van onderzoekers. De voorzitters van de af
delingen maken deel uit van het algemene bestuur van de RWO. Of de 
belangrijke inbreng van de onderzoekers hierin voldoende tot uiting komt, 
vraag ik mij af. Door de Bond van Wetenschappelijke Arbeiders en de Ver
eniging voor Wetenschappelijke Onderzoekers is een soort wetenschapsparle
ment, gekozen door de wetenschappelijke onderzoekers, voorgesteld zonder 
vertegenwoordigers van parlement of universiteit. Deze Raad zou zeer stringent 
regelende bevoegheden hebben. In de plannen van de regering schijnt deze 
vorm niet overwogen te zijn. Een wetenschapsparlement heeft het gevaar in 
zich, dat uitgebreide discussies over procedurele of niet direct met onderzoek 
samenhangende kwesties geen afschaduwing vormen van de meningen van 
de onderzoekers, maar dat de Raad gevuld wordt door sterk politiek ge
engageerde vertegenwoordigers, zoals ook bij verschillende universiteitsraden 
het geval is. Heel duidelijk wordt door de Minister gesteld dat de invloed van 
de overheid op de prioriteitsstelling gewaarborgd moet zijn. In de toekomst 
ijkt een conflict tussen stimulering van onderzoek van hoger wetenschappelijke 
kwaliteit en het volgen van politieke keuzes niet onmogelijk. 

Deze onvolledige uitwerking van ideeën, zonder te zeggen wat men wil, 
past goed bij de visie van Minister Trip, die in het Wetenschapsbudget 
1976 (9) stelt, dat "we zullen moeten leren op een wat andere wijze met elkaar 
te werken", waarbij dan tevens een verdere invulling en uitwerking en 
misschien ook aanpassing van structuren moet plaatsvinden. Het lijkt niet on
mogelijk dat door de problemen bij de uitwerking van de RWO, ZWO nog 
vele jaren in zijn huidige vorm zal blijven bestaan. 

Dit zoeken naar structuren zonder duidelijk te zeggen wat men wil maakt 
veel onderzoekers onrustig. Ze vrezen dat onverwacht nieuwe regelingen de 
verwezenlijking van hun wetenschappelijke plannen zullen belemmeren. Veel 
onderzoekers, die fundamenteel grensverleggend onderzoek verrichten, ont
kennen niet dat de maatschappelijke relevantie invloed hoort te hebben bij de 
bepaling van het wetenschapsbeleid, maar vrezen dat het wetenschapsbeleid 
tot een politieke speelbal kan worden of verstikt raakt in structuren. De drang 
tot coördineren en relevantie mag er niet toe leiden dat fundamenteel weten
schappelijk onderzoek als luxe wordt beschouwd. Laten we niet vergeten dat, 
hoe sterker er gecoördineerd en gestructureerd wordt, hoe moeilijker het is van 
de betreden paden af te gaan. Er zijn in de historie veel voorbeelden van 
nieuwe ontwikkelingen, die het gevolg waren van het betreden van niet-ge
structureerde paden. De gang van zaken bij het Nederlands Centraal Instituut 
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voor Hersenonderzoek, waarbij kortgeleden de medewerkers zonder voorover
leg of openbare adviezen plotseling moesten horen dat het Instituut binnen
kort zou worden opgeheven wegens bezuiniging, wordt door velen gevoeld 
als symptomatisch voor de wijze waarop beslissingen in de toekomst mogelijk 

zouden zijn. 

Na dit vluchtig overzicht ten aanzien van de ontwikkeling in de gedachten 
over de structurering van het universitair wetenschappelijke onderzoek *, wil 
ik nog iets verder ingaan op het medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Het specifiek geneeskundig onderzoek 
Het medisch-wetenschappelijk onderzoek wordt beïnvloed door de ontwikke

lingen van de opvattingen over wetenschappelijk onderzoek in het algemeen 
en de ontwikkeling van de gezondsheidszorg. 

Het wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde wordt gedreven door de 
zorg voor de zieke mens. Door grotere kennis en beter inzicht zijn er meer 
mogelijkheden ziekten te behandelen of te voorkomen. Voor de oplossing van 
de vragen die de zieke mens ons stelt, is bestudering van de patiënt in het 
ziekbed onvoldoende. De hulp van de z.g. basisvakken, zoals die aan de 
faculteiten der geneeskunde in de pre-klinische vakken onderwezen worden, is 
hierbij nodig. De oplossingen, gevonden in de laboratoria, moeten echter weer 
vertaald worden in klinische toepassingen. 

Voor het geneeskundig onderzoek aan de universiteiten is de combinatie van 
de medische faculteiten en de academische ziekenhuizen belangrijk. Buiten de 
universiteiten bestaan slechts enkele instituten voor fundamenteel klinisch 
onderzoek (zoals het Antoni van Leeuwenhoekhuis ) . 

In de structuurnota gezondheidszorg van staatssecretaris Hendriks (10) is 
gepoogd aan te geven, hoe de toekomstige gezondheidszorg gestructureerd zal 
zijn. Het is opvallend dat in de structuurnota gezondheidszorg over de plaats 
van het wetenschappelijk onderzoek bij de gezondheidszorg niets wordt gezegd. 
In deze nota wordt meegedeeld, dat een planningsprocedure voor stichting 
en uitbreiding van ziekenhuizen zal worden ingesteld. De academische zieken
huizen vallen niet onder Volksgezondheid, maar onder het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen en liggen daardoor buiten deze planning. 

De acadamische ziekenhuizen hebben naast hun ziekenhuistaak een bij
zondere taak voor klinisch onderzoek en onderwijs. Voor de ontwikkeling 
van de geneeskunde is het voor het inspelen op de gegevens uit en het gebruik 
maken van de onderzoekmogelijkheden in de basisvakken, en voor de op
leiding van special1sten noodzakelijk, dat zij het hele scala van Nederlandse 
specialismen in de gezondheidszorg omvatten. Zij behoren topziekenhuizen 

* Voor een uitgebreid overzicht over verschillende opvattingen over het Universitair 
onderzoek wil ik verwijzen naar de Voorgangsnota van de Werkgroep Ad Hoc Universitair 
Onderzoek: "Wetenschapsbeoefening binnen de Universiteiten en Hogescholen", Acade

mische Raad, sept. 1974. 

24 



Speuren naar een Wetenschapsbeleid 

te zijn, bemand door de beste medische krachten. Door de geringere inkomsten
verwervingsmogelijkheden aan de universiteit ten opzichte van andere vormen 
van medische praktijk en de veel grotere administratieve ballast van het in
gewikkelde universitaire bestuurssysteem verlaten vele goede medici de univer
siteit op het moment dat zij een beslissing moeten nemen over hun toekomstige 
carrière. 

Door de groei van het aantal medische studenten leveren verschillende niet
academische ziekenhuizen een belangrijke bijdrage in de opleiding tot arts. Om 
hieruit af te leiden dat deze ziekenhuizen best de taken van de academische 
ziekenhuizen kunnen overnemen, zoals o.a. in een discussienota uit de kring 
\'an de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Genees
kunst is gesteld en ook door bepaalde ziekenhuizen wordt gepropageerd, gaat 
voorbij aan de voorwaarden die voor goed klinisch onderzoek noodzakelijk zijn. 
Daarom is het goed dat door de staatssecretaris Klein met nadruk gesteld 
wordt, dat de academische ziekenhuizen onmisbaar zijn. Wel zou men kunnen 
verwachten dat deze uitspraken hun weerslag vinden in de financiering van 
deze ziekenhuizen. Het blijkt, volgens staatssecretaris Klein in een rede van 
22 oktober jl., dat de investeringen in de academische ziekenhuizen, zelfs als 
men het per bed bekijkt, veel minder zijn dan in de andere ziekenhuizen. 
Doordat de academische ziekenhuizen (met hun tekorten) bekostigd worden 
door het Departement van Onderwijs en Wetenschappen en doordat de be
zetting van he wetenschappelijk personeel voor de patiëntenzorg op de univer
siteitsbegroting staat, worden de medische faculteiten als bijzonder kostbaar 
ervaren. Een uitsplitsing van de taak voor de volksgezondheidszorg, die op 
dezelfde wijze gefinancierd en betaald kan worden als in andere ziekenhuizen, 
zou misschien verbetering kunnen brengen. De uitsplitsing zal praktisch 
problemen geven daar de grens tussen patiëntenzorg en onderwijs en onderzoek 
niet altijd scherp te trekken is. 

Over het onderzoek in de geneeskunde bestaan, net als over de overige 
universitaire onderzoekinspanningen, weinig gegevens. In 1973 heeft de Raad 
\'oor medisch-wetenschappelijk onderzoek van de Koninklijke Nederlandse 
Academie voor Wetenschappen een poging gedaan de stand van zaken bij het 
medisch-wetenschappelijk onderzoek te inventariseren, om een indruk te krijgen 
over de stand van zaken bij het medisch-wetenschappelijk onderzoek. De com
missie heeft bij een 40-tal vooraanstaande personen, werkzaam in een zo groot 
mogelijke verscheidenheid van deelgebieden van de geneeskunde geïnformeerd 
na;![ de stand van zaken op het desbetreffende deelgebied in Nederland. Bij 
dit onvolledig onderzoek bleek, dat in het preklinisch onderzoek het niveau 
van wetenschappelijk onderzoek, hoewel er enkele zwakke punten waren, zowel 
kwantitatief als kwalitatief voldoende was. Bij de z.g. brugvakken, zoals 
pathologische anatomie, medische microbiologie, parasitologie en antropogene
tica, die een verbinding leggen tussen basaal medisch werk en kliniek legt de 
grote hoeveelheid "service" ten bate van de patiëntenzorg een grote druk op de 
tijd die voor onderzoek beschikbaar is. De situatie in de klinische vakken is 
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slecht, vooral in de snijdende vakken zoals de heelkundige specialismen, ver
loskunde en neurologie. De patiëntenzorg eist zoveel tijd op, dat er weinig tijd 
is voor wetenschappelijke research. Velen kunnen slechts b.v. 20% van hun 
tijd aan research besteden, een te gering gedeelte voor efficient onderzoek. 
Ook is er een slechte coördinatie van speurprogramma' s op landelijk ge
bied. Een volledige evaluatie van alles wat aan geneeskundig onderzoek gebeurt, 
is een uitermate arbeidsintensieve en tijdrovende aangelegenheid, die veel in
spanning zal kosten. 

Klinisch wetenschappelijk onderzoek is niet eenvoudig. De grootste be
lemmering ligt niet bij de patiënten. Veel patiënten zijn graag bereid hun 
medewerking aan een onderzoek te geven als van tevoren is uiteengezet waar
voor het onderzoek dient en wat er precies van hen verwacht wordt. Veel 
grotere struikelblokken zijn dat bij klinisch onderzoek soms de gehele of ge
deeltelijke overdracht van de behandeling van de ene arts aan de andere ver
eist wordt of dat er samengewerkt moet worden met medische werkers in de 
gezondheidszorg die veel minder tot onderzoek gemotiveerd zijn en niet inzien 
waarom bepaalde onderzoekingen nodig zijn. Ook jarenlange vervolgen van 
bepaalde ziektebeelden of bepaalde therapieën is zeer arbeidsintensief en kan 
alleen in teamverband geschieden, waardoor het lang duurt voordat er resul
taten kunnen worden gepubliceerd, terwijl juist één van de gemakkelijkst 
bruikbare maatstaven voor wetenschappelijke produktiviteit door publikaties 
gevormd wordt. 

Een andere belemmerende factor voor het klinisch onderzoek is de medische 
opleiding. Deze is helemaal gericht op de opleiding tot practiserend arts. Zou 
post- en preacademiaal meer aandacht worden besteed aan de vorming tot onder
zoeker, eventueel als een aparte medische studierichting, dan zouden meer en 
betere klinisch-wetenschappelijke onderzoekers opgeleid worden. Bovendien zou 
een vergrote aandacht voor de wetenschappelijke vorming kunnen bijdragen tot 
een tot stilstand brengen van de relatieve daling van het aantal medici in de 
staven van de preklinische instituten. 

Soms wordt gezegd, dat fundamenteel geneeskundig onderzoek niet-essen
tiëel voor de volksgezondheid is en dat het daarom maar een matige prioriteit 
behoeft te hebben. Slechts een voorbeeld van het tegengestelde: zonder ont
wikkeling van kennis op het gebied van de immunologie zouden nier
transplantaties, die verhinderen dat velen in de bloei van hun leven komen te 
overlijden, onmogelijk geweest zijn. Het medisch-wetenschappelijk onderzoek, 
dat voor een groot deel aan de Universiteiten verricht wordt, wordt extra ge
steund door FUNGO, een ZWO-stichting. Oorspronkelijk wat deze Stichting 
ingesteld voor fundamenteel geneeskundig onderzoek. Bij de ontwikkeling van 
het medisch-wetenschappelijk onderzoek in de basisvakken heeft FUNGO een 
belangrijke rol gespeeld, maar FUNGO wil ook het klinisch onderzoek extra 
steunen. Hoe de toekomst van FUNGO zal zijn in verband met de vorming 
van de RWO en haar afdelingen is niet helemaal duidelijk. Uitbreiding van 
steun uit de tweede geldstroom lijkt noodzakelijk. 
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Het aandeel van de medische wetenschappen in de tweede geldstroom is op 
het ogenblik slechts 8%, een lager percentage dan het aandeel van de medische 
wetenschappen voor het landelijk onderzoek. In overeenstemming hiermee 
wordt slechts ongeveer 6% van het medisch-wetenschappelijk onderzoek uit 
tweede geldstroomgeld betaald, terwijl de algemene tendens bestaat de tweede 
geldstroom te laten groeien ot ongeveer 25% van de eerste geldstroom. Naast 
FUNGO leveren ook de Gezondheidsorganisatie TNO en speciale Stichtingen, 
zoals het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding of de hart- of 
nierstichting bijdragen voor onderzoek. 

Beleidsvoornemens regering 
Wat zijn de beleidsvoornemens van de regering ten aanzien van het genees

kundig onderzoek? 
Zoals ik al eerder heb gemeld wordt in de structuurnota (10) niet over de 

plaats van het geneeskundig onderzoek gesproken. Uit het Wetenschapsbudget 
1976 (9) blijkt dat er nog een onvoldoende beeld is van wat er gaande is op 
het terrein van de gezondsheidszorg, hoewel er wel pogingen gedaan worden 
hiertoe te komen. Een uitspraak als gedaan door de Minister van Volksgezond
heid en Milieuhygiëne (10), dat het onderzoek in de toekomst met name ge
richt dient te worden op de structuur van de gezondheidszorg en in mindere 
mate op het curatieve element, is misschien voor een bestuurder een toppunt 
van duidelijke taal, maar een wetenschapper vraagt zich af hoe het onderzoek 
ten bate van de zorg voor de zieke mens ingeperkt moet worden ten gunste van 
de ontwikkeling van het systeem en of daarbij het peil van geneeskundige 
behandeling ten opzichte van andere landen niet zakken zal. Bedoeld zal wel 
zijn, dat een duidelijker structuur kostenbesparend werkt en dat meer zorg bij 
de huisarts en in de preventieve sfeer moet plaatsvinden. Of deze verschui
vingen inderdaad kostenbesparend werken is nog niet aangetoond. 

In het Wetenschaps budget (9) worden over de overige beleidsvoornemens 
weinig duidelijke dingen gezegd, behalve over enkele onderwerpen als kanker
onderzoek en hart- vaatziekten. Ook de algemene opmerkingen in het hoofd
stuk over het gezondheidsonderzoek zijn duidelijk. Wordt met gezondsheids
onderzoek onderzoek naar de gezondheidstoestand of medisch-wetenschappelijk 
onderzoek bedoeld? De uitspraak, dat prioriteitenstelling voor gezondheids
research even moeilijk is als prioriteitenstelling in de patiëntenbehandeling is 
een gratuite mededeling. Zoals in vele andere wetenschapsgebieden wordt op 
de resultaten van een inventarisatie gewacht. Als men voor de inventarisatie 
harde gegevens wil hebben, die gesteund worden door o.a. verschenen publi
katies e.d., zal men minstens 2 jaar achter lopen ten opzichte van de werkelijke 
feiten. Deze vertragende factor draagt er toe bij dat het beleid in beperkte 
mate door de gegevens gesteund kan worden. Veranderingen in de leidende 
functies in instituten, leerstoelen en werkgroepen kunnen gepaard gaan met 
een andere richting van het onderzoek. 

Het belangrijkste dat de onderzoeker tot nog toe van deze inventarisaties 
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merkt is een groot aantal niet gelijkluidende formulieren, die moeten worden 
ingevuld in de tijd, die voor onderzoek beschikbaar is. Het invullen is erg 
belastend, want bij iedere vraag vraagt de onderzoeker zich af wat de consequen
ties van de verschafte informaties zullen zijn: uitbreiding of inkrimping van 
onderzoekmogelijkheden. Men heeft het gevoel dat deze enquêtes dienen om 
van tevoren vaststaande doelstellingen te onderbouwen of anders de bestuurders 
een wapen in handen te geven om onderzoek, dat niet strookt met de doelstel
lingen van de bestuurders zelf te stoppen. Daarbij bestaat het gevoel dat be
paalde doelstellingen nog niet uitgesproken zijn, maar plotseling naar voren 
komen als het moment taktisch goed gekozen is. Dit is in wezen de achtergrond 
van de grote verontrusting, die in de wetenschappelijke wereld ontstaan is door 
de aangekondigde sluiting van het Centraal Instituut voor Hersenonderzoek. 

De noodzakelijke versobering, het verminderde verwachtingspatroon ten aan
zien van het wetenschappelijk onderzoek, de inkrimping van de middelen voor 
wetenschappelijk onderwijs, hebben de wetenschapper ervan overtuigd dat in 
het algemeen geen uitbreiding van onderzoekmogelijkheden te verwachten is. 
Men vraagt zich evenwel af of de drang tot ordening van het wetenschappe
lijk onderzoek en de politieke drang van sommige zijden om bepaalde voor
onderstellingen als niet-wetenschappelijke criteria aan het onderzoek op te 
leggen, niet zal leiden tot onevenredige besnoeiingen op bepaalde gebieden. 
En of bovendien niet het gevaar dreigt dat een overmaat van planmatige aan
vragen en daarbij horende administratieve procedures niet een groot deel van 
de flexibiliteit en daardoor van de wetenschappelijke creativiteit van het 
onderzoek weg zullen nemen. Zolang men duidelijk voor ogen zal blijven 
houden dat op centraal niveau slechts globale sturing en geen gedetailleerde 
beslissingen mogelijk zijn, moet het mogelijk zijn tot goede organisatie te 
komen. Het grootste gevaar is een neiging tot perfectionisme. Zo heeft men 
bijvoorbeeld voor de bepaling van de kwaliteit van de wetenschappelijke 
inspanning in de faculteit van de geneeskunde in Leiden al meer dan 3400 
uur besteed, voor het merendeel geleverd door hoog gekwalificeerd weten
schappelijk personeel. Bij een 40-urige werkweek levert een jaar 1800 uren 
op (rekening houdend met vakantie, ziekte, ete.). Al zal de aan de universiteit 
verbonden academicus meer dan 1800 uur werken, toch blijft dit een kostbare 
inspanning. 

In dit artikel heb ik gepoogd iets weer te geven van de problemen, 
die bij het zoeken naar een wetenschapsbeleid ontstaan. Daarnaast heb ik 
geprobeerd weer te geven hoe de bestuurders, die de beschikbare middelen 
moeten verdelen en de onderzoekers die onderzoek doen, van een verschillende 
denkwereld uitgaan, waardoor conflicten en misverstanden kunnen ontstaan. 
De pogingen duidelijke beleidsvoornemens te combineren met de persoonlijke 
capaciteiten en ambities van de onderzoekers zal spanningen blijven geven, 
die door zo goed mogelijk overleg en zo objectief mogelijk stellen van criteria 
opgelost moeten worden. De universiteiten zullen het onderzoek dat daar gedaan 
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wordt moeten verdedigen. De roem van de universiteit is verkregen door de 
genialiteit van de wetenschapsmensen, die aan de universiteit verbonden waren. 
Veel wantrouwen zal kunnen verdwijnen als de officiële woorden van de 
bestuurders niet slechts woorden blijven maar als er daden verricht worden 
die niet met deze woorden in tegenspraak zijn. 
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VAN DE REDACTIE 

Bij de Algemene Politieke en Financiële Beschollwingen over de rijksbegro
ting 1976 is in oktober van vorig jaar een motie-Andriessen aanvaard. Hierin 
wordt de regering lIitgenodigd aan te geven hoe zij de noodzakelijke structurele 
beleidsomblligingen denkt aan te brengen die nodig zijn nll blijkt dat de econo
mie in veel geringere mate groeit dan wij geliJend waren. Deze nota wordt in de 
loop van maart verwacht. 

Deze problematiek wordt in de wandelgangen ook wel aangedttid als de 
1 %-norm. Deze norm geldt als interne werkafspraak binnen het Kabinet en 
houdt in dat de totale collectieve lasten jaarlijks met niet meer dan 1 % van 
het nationale inkomen mogen stijgen. De redactie stelt zich voor in dit en de 
komende nummers hieraan aandacht te besteden. 

In dit nummer geeft prof. dr. A. J. Vermaat, tot voor kort Tweede Kamer
lid voor de ARP, achtergrondinformatie over de normering van de collectieve 
sector. In het maartnummer hopen wij het tweede deel van zijn artikel op te 
nemen. 

In dit nummer schrijft hij o.m. over het structurele karakter van de proble
men, over de normering tot nu toe van de overheidsfinanciën en hij legt uit 
hoe het Kabinet is uitgekomen op de 1 %-norm en wat de consequenties ervan 
zIJn. 

Vervolgens schrijft H. J. Neuman, directellr van het Institllllt voor Vredes
vraagstukken, over onze defensiebereidheid in een tijdperk van détente. Het 
spreekt voor zich dat de 1 %-norm ook de financiering van de defensielasten 
bemoeilijkt. De heer Nellman signaleert in zijn bijdrage een toenemende neiging 
tot het goedpraten van een verdere inkrimping van onze defensie-inspanning, 
mede onder invloed van de te verwachten problemen in de overheidsfinanciën. 
Hij confronteert deze neiging met zijn oordeel over krachtsverhoudingen en 
komt tot de conclusie: het kruit droog, ook in de détente. 

Tenslotte schrijft dr. P. Hörchner in een uitvoerige boekbespreking over de 
studie van het wetenschappelijk bureau van de VVD: Milieu, groei en schaarste. 

De recensent condttdeert dat de schrijvers van dit liberale rapport de vraag
stukken van miliell en schaarste in wezen als een technisch probleem zien dat 
vanuit de techniek aangepakt moet worden. Hörchner zelf stelt daartegenover 
dat de problemen van economische groei en milietJ niet werkelijk aangepakt 
kunnen worden zonder een referentie naar de zin en toekomst van onze westerse 
beschaving. Hij sPitst zijn beschouwing tenslotte toe op de vraag in welke mate 
het prijsmechanisme bij deze problemen behtJlpzaam kan zijn; hij roept op tot 
een vervolgstudie op 'Gerede Twijfel'. 
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DE 1 %-NORM VAN DUISENBERG * 

door 

prof· dr. A. J. Vermaat 

Enkele beschouwingen over de omvang van de collectieve sector 

Inleiding 
Het doel van dit artikel is het verschaffen van achtergrondinformatie over 

de actuele discussie met betrekking tot de nieuwe financiële norm van het re
geringsbeleid. De huidige, vrij sombere vooruitzichten voor de economie hebben 
geleid tot het opnieuw formuleren van een beleidskader voor de middellange 
termijn. Wat houdt deze nieuwe norm in? Welke ruimte blijft er over voor de 
vrij besteedbare inkomens van de actieve beroepsbevolking? Is deze ruimte voor 
hen aanvaardbaar? Is de regering erin geslaagd een adequate norm voor een 
optimaal beleid te vinden? In het eerste gedeelte van de beschouwingen zal op 
dergelijke vragen worden ingegaan, waarbij de invloed van deze normstelling 
op ondermeer de ontwikkeling van de werkgelegenheid zal worden betrokken. 
Het ligt voor de hand dat dergelijke beschouwingen over de hoofdpunten van 
het sociaal-economisch beleid het maken van vooronderstellingen en het han
teren van waarde-oordelen van deze of gene zijde impliceren. Of men de 
nieuwgekozen 1 %-norm wel of niet een juiste keuze acht, in ieder geval staat 
men voor de vraag hoe men de collectieve sector in de eerstkomende jaren kan 
bijstellen. Gesproken wordt over zeer omvangrijke bedragen, zodat van een 
aanzienlijke beleidsombuiging sprake zal moeten zijn. Ook over deze proble
matiek wordt in het onderhavige artikel ingegaan, zij het grotendeels in globale 
termen. Interessant is namelijk niet het een of andere subjectieve oordeel maar 
de voorkeuren van de bevolking, die immers een beleid daadwerkelijk moet 
schragen en doen slagen in de economische praktijk van alle dag. 

Hopelijk verschaft dit artikel de door de auteur beoogde informatie, zodat 
de lezer van zijn kant des te meer meewerkt aan de oplossing van één van de 
grote economische knelpunten van deze tijd. 

Het structurele karakter van de problematiek 
De te bespreken vraagstelling heeft betrekking op het financiële beleid van 

de middellange termijn. Het gaat dus niet om eventuele bijstellingen van het 

* In dit nummer wordt het eerste deel gepubliceerd van een artikel V2n de hand v:m 
prof. dr. A. J. Vermaat over 'De 1 %-norm van Duisenberg'. In het maartnummer hopen 
wij het tweede deel op te nemen. 
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ene jaar op het andere, maar het gaat om een periode van een jaar of vijf à tien_ 
Het gaat niet om jaarlijkse details, maar om de grote lijn, om de trendontwikke
ling_ Hier is met andere woorden het meer structurele aspect van het financiële 
overheidsbeleid aan de orde_ Het zal duidelijk zijn dat het kiezen van een op
timaal, van een verantwoord beleid ingepast moet worden in de structurele 
ontwikkelingen van de samenleving en de economie, als één van de belangrijkste 
delen van de samenleving_ Het beleid moet immers realiteitsgehalte hebben, 
wil men kans maken iets van zijn idealen te realiseren. 

Op welke wijze zijn andere structurele maatschappelijke ontwikkelingen van 
belang voor de beoordeling van de nieuwe financiële norm? Er is hierbij sprake 
van meerdere samenhangen. Allereerst is er het verband tussen de min of meer 
autonome tendenties in de economie en de mogelijkheden voor het uitgaven
beleid. De groei neigt tot vermindering - zeker wanneer men de vraagstukken 
van het milieu, de energie en de grondstoffen echt wil aanpakken - van de 
mogelijkheden tot verruiming van de netto reële consumptie van burgers en 
overheid tezamen. Op dit punt wordt nog nader ingegaan. Ook in omgekeerde 
richting is deze samenhang van belang. Jn welke mate beïnvloedt een bepaald 
expansief overheidsbeleid de groei, en moet dit positief of negatief worden 
beoordeeld? Ook hierop wordt teruggekomen in het bestek van dit artikel. 

In ieder geval staat het vast dat het verdelingsprobleem urgenter is geworden 
door de geringere reële expansie. Dit temeer wanneer mondiaal de lijn kan 
worden gevolgd van een nadere herverdeling ten gunste van de arme landen. 
Ontwikkelingshulp - in welke vorm dan ook - betekent zoal geen vermindering 
van de werkgelegenheid, dan toch in elk geval een geringere nationale koek. 
Een intenser verdelingsprobleem betekent het toenemen van de kans op vrij 
harde conflicten. Er is dan sprake van meer politieke en meer economische 
labiliteit. Het ontwerpen van een redelijk en ook voldoende geaccepteerd in
komensverdelingsbeleid lijkt daarom één van de voorwaarden voor het oplossen 
van de komende problemen. 

Men moet echter bij het bovenstaande niet alleen denken aan verdeling in 
de zin van inkomens en vermogens. Niet minder belangrijk is het vraagstuk 
van de verdeling van de verantwoordelijkheid, en dus van de zeggenschap. De 
toekomende beslissingen zullen moeilijker en ingrijpender zijn dan in het ver
leden. Er zal daarom meer - en beter georganiseerd - vertrouwen nodig zijn, 
wil men althans niet belanden bij anarchie of dictatuur. Dit betekent dat èn 
de westerse democratie, èn ons stelsel van een gemengde, pluralistische econo
mische orde onder zware druk komt te staan. Een herijking van de gebruikelijke 
doelstellingen aan de wezenlijke normen is nodig, èn een opnieuw doordenken 
van de meest wenselijke maatschappij structuur. Ik stip deze structurele maat
schappelijke problematiek aan, niet om in dit bestek ook maar een poging tot 
oplossing te wagen, maar om de lezer erop attent te maken dat het kiezen van 
een bepaalde norm voor het financiële overheidsbeleid meer inhoudt dan een 
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calculatie van allerlei technisch-economische grootheden en relaties. Een bepaald 
economisch beleid kan op den duur slechts slagen, wanneer dit beleid past bij 
de opvattingen van hen die het moeten dragen in de praktijk, èn wanneer het 
parallel loopt met de maatschappelijke ontwikkelingen. 

Overheid en individu 
Eén van de vrijwel permanente discussievragen in de praktische politiek heeft 

betrekking op de juiste afbakening van de wederzijdse bevoegdheden tussen 
de overheden enerzijds en de individuen of groepen burgers anderzijds. Hopelijk 
groeit in dit verband in Nederland wat meer respect voor het standpunt van de 
christen-democraten, dat het niet gaat om "voor-of-tegen" maar om de vraag 
naar de rechtsgrond voor het wel of niet overheidsingrijpen; al is daarmee de 
oplossing voor alle concrete vragen op dit terrein nog lang niet gegeven. 

Het kiezen, het beslissen door de afzonderlijke individuen heeft stellig het 
voordeel dat men veel beter is geïnformeerd over wensen en doeleinden. Tech
nisch gezien is het een vrijwel ondoenlijke zaak om centraal dergelijke waarde
oordelen - die bovendien regelmatig kunnen wisselen - te registreren. Ander
zijds is het echter ook een duidelijke zaak dat bij de individuele beslissingen 
lang niet alle gevolgen kunnen worden overzien - denk hierbij ook aan even
tuele paradoxen tussen micro-richtlijnen en macro-regels, zoals bijvoorbeeld de 
spaarparadox van Keynes - en bovendien dat ze permanent geïnfecteerd zijn met 
een zondig egoïsme. 

Het verlangen naar een goede rechtsgrond voor het centraliseren van de 
besluitvorming onderlijnt de essentiële opdracht van de overheid tot het brengen 
van het recht in de samenleving; het houdt ook in een afkeer van de willekeur. 
Gestreefd moet daarom worden naar een zodanige opbouw van het besluit
vormingsproces - zowel in de afbakening van de bevoegdheden tussen overheid 
en burgers, als in de democratisering binnen elke beslissende organisatie - dat 
voor elke beslissing relevante overwegingen zo duidelijk mogelijk aan bod 
kunnen komen. Dit impliceert soms een centralisatie van besluitvorming, soms 
slechts een nadere inkadering van de individuele beslissingsruimte en soms een 
decentralisatie. 

Het bovenstaande speelt een rol bij de beoordeling van de vraag naar het 
aandeel van de collectieve sector in de nationale bestedingsruimte. Vrijheid, het 
zelf kunnen beslissen binnen gegeven grenzen of alternatieven, heeft immers 
te maken met het vrij beschikbare gedeelte van iemands inkomen. Hoe hoger 
de druk van belastingen en verplichte sociale premies, des te geringer is het 
"vrij" besteedbare gedeelte van het inkomen. Meestal spelen hierbij psycho
logische factoren een rol. Men rekent zich als het ware arm door zwaar aan te 
kijken tegen het aandeel van belastingen e.d. 

Enkele normen voor het financiële overheidsbeleid 
Waaraan moet men denken wanneer wordt gediscussieerd over de financiële 

34 



De 1 %-norm van Duisenberg 

normen voor het overheidsbeleid? Het gaat dan om maatstaven die men aanlegt 
voor de ruimte waarop de overheid beslag kan leggen. Vroeger - bijvoorbeeld 
in de dertiger jaren - was één van de criteria voor het financiële beleid het 
streven naar een sluitende begroting. Tegenwoordig is men voorstander van 
een bepaald structureel overheidstekort ter compensatie van het spaaroverschot 
in de particuliere sector. Overigens is dit tekort nog steeds kleiner dan de om
vang der overheidsinvesteringen, zodat per saldo ook in de overheidshuis
houding besparingen optreden. 

Van meer belang is te kijken naar de normen voor het uitgaven- en het 
lastenbeleid. Aan het eind van de vijftiger jaren hoopte men de overheidsuit
gaven niet sneller te laten groeien dan het groeitempo van het nationale in
komen, zodat het collectieve aandeel constant zou kunnen blijven. In die periode 
probeerde men ook de verzwarende werking van nominale progressie telken
male terug te draaien via wijzigingen van het tarief. In de loop van de zestiger 
jaren werd de norm theoretisch beter onderbouwd door met name Zijlstra. De 
potentiële reële ruimte 1 voor een vergroting van de overheidsuitgaven werd 
gedefinieerd als het produkt van de procentuele trendmatige stijging van het 
nationale produkt met de reële progressiefactor (d.w.z. de factor die aangeeft 
de mate waarin de belastingopbrengsten zonder tariefmutaties sneller groeien 
dan de stijging van het reële inkomen). Aanvankelijk rekende men met een 
groeitrend van 4% per jaar en een progressiefactor van 1,33; dus een potentiële 
ruimte van 5,32%. Later verhoogde men de raming voor de groei van het 
nationale produkt tot .4,8%, welke echter vanaf de begroting 1973 weer werd 
teruggebracht tot 4,3% en recentelijk zelfs verlaagd door de nieuwe raming van 
een trendmatig verwachte groei van het nationaal inkomen met 3,75%. Aan 
het eind van de zestiger jaren werd bovendien de reële progressiefactor ver
laagd tot 1,25 en later zelfs tot 1,16%, zodat de potentiële ruimte nu uitkomt 
op een kleine 4Yz%. Wil men de uitgaven verder verhogen, dan is steeds een 
verhoging van de belastingtarieven nodig, tenzij men op andere wijze de in
komsten van de overheid kan aanvullen. Voor een deel doet men dit door 
stijging van de zogenaamde niet-belastingopbrengsten (zoals winst van de over
heidsbedrijven, de PTT, de Staatsloterij etc.). Voorzover men ook denkt aan de 
overheidsbaten uit hogere aardgasprijzen is het verschil met een verzwaring van 
de (indirecte) belastingen miniem. Het aandeel van deze baten is de laatste 
jaren snel opgelopen. 

In het verleden heeft men het bovendien noodzakelijk geacht om door 
wijziging van de belastingtarieven de ruimte voor gedekte uitgaven te ver
groten. De vraag is dan, welke richtlijn men in zulke gevallen aanhoudt voor 
de beoordeling van de toelaatbaarheid van deze drukstijging voor de particu
liere sector. Meestal - afgezien van incidentele gevallen - maakt men hiertoe 

1 Buiten beschouwing blijven hier de nogal ingewikkelde beschouwingen met betrek
king tot de meer nominale componenten van de begrotingsruimte. Zie: "Begrotingsruimte 
en Begrotingstekort", Studiegroep Begrotingsruimte. Assen 1974. 
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afspraken bij het begin van de kabinetsrit Zo startte het kabinet-Biesheuvel met 
een vrij expliciete normstelling. Men oordeelde het nodig en verantwoord om 
de belastingdruk - dus inclusief het effect van de reële progressie - te laten 
stijgen met jaarlijks 0,5 punten in de aanvang en later enigszins afnemend. Het 
gaat hier om procentpunten in termen van het nationaal inkomen. De stijging 
van de belastingdruk in procenten van die belastingdruk zelve bedroeg toen 
dus circa 1,5%. Bij deze normstelling dient men echter ook de sector van de 
sociale verzekeringen te betrekken. Het verschil tussen het betalen van be
lastingen en van verplichte sociale verzekeringspremies is soms immers - en 
zeker in psychologisch opzicht - minder groot dan het verschil tussen de sociale 
premies en de private bestedingen. Ook in dit verband startte het kabinet
Biesheuvel met een normstelling, nl. een toelaatbare stijging van drie punten 
van het nationaal inkomen over een periode van vier jaren, ofwel gemiddeld 
van 0,75 punt per jaar. Neemt men beide normen tezamen voor de collectieve 
sector in ruime zin, dan kwam het kabinet-Biesheuvel uit op een jaarlijkse toe
laatbare stijging van gemiddeld 1,25% van het nationaal inkomen bij een ge
raamde trendmatige groei van het nationale produkt van eerst 4,8% en later 
van 4,3%. Het kabinet-Den Dyl begon de rit met een norm van 1,35% bij een 
raming van de trendmatige groei van het nationaal inkomen met 4,3%. 

De nieuwe 1 %-norm 
In de voorgaande alinea's is gesproken over de collectieve sector in ruime zin, 

d.w.z. de overheidsuitgaven plus de sociale zekerheid. Het gaat dus niet alleen 
om materiële overheidsbestedingen, zoals salarissen van de ambtenaren, defen
sie-uitgaven, dijkverhoging, scholenbouw e.d., maar ook om allerlei uitkerin
gen, subsidies, kortom allerlei overdrachtsuitgaven, die al of niet via 's Rijks 
schatkist van de ene groep van burgers worden overgeheveld naar een andere 
groep burgers. Men denke in dit verband aan de overdracht van inkomens van 
de actieve beroepsbevolking naar de niet-actieven (zoals bejaarden, invaliden, 
werklozen enz.). De nieuwe norm van 1 % heeft betrekking op deze totale 
sector van collectieve uitgaven; het gaat dus niet om een norm voor de verhoging 
van de belastingdruk in engere zin, maar om het totaal van lastenverzwaringen. 
Op zichzelf is dit een juister uitgangspunt, waardoor bovendien de onderlinge 
prioriteitenafweging duidelijker wordt Het is ook juist dat bijvoorbeeld de zgn. 
niet-belastingopbrengsten worden ingebracht (aardgas), zodat niet een deurtje 
ongekontroleerd blijft openstaan. 

In vergelijking met de start van het kabinet-Biesheuvel lijkt de verlaging van 
1,25% naar een 1 % norm een beperking van de gouvernementele ambities en 
een faciliëring van de private sector. De realiteit is ietwat anders. De verwachte 
groei van de economie is immers inmiddels naar beneden toe bijgesteld van 
4,3% tot 3,75%, waardoor de totale jaarlijkse extra ruimte is verminderd, 
zodat de verdelingsoperaties gevoeliger worden. Verder is inmiddels de omvang 
van de collectieve sector toegenomen tot circa 55% van het nationale inkomen, 
hetgeen deze gevoeligheid versterkt Wanneer in zo'n geval het nationale inko-
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men inderdaad stijgt met 3,75%, gaat hiervan bij de 1% norm 82,6% (ofwel 
3,1% van het nat. ink.) naar de collectieve sector tegen 17,4 % (ofwel 0,65% 
van het nat. ink.) naar de actieve beroepsbevolking in de zin van besteedbaar 
extra inkomen.2 Deze verhoudingen worden elk jaar iets gunstiger, omdat 
de omvang van de collectieve sector onder deze normstelling elk jaar toeneemt. 
Na een vijftal jaren is dit dan 60% geworden, zodat van elke 3,75% groei per 
jaar dan al 87,7% (ofwel 3,29% van het nat. ink.) naar de groei van de ge
meenschap gaat. De ruimte voor de actieve beroepsbevolking stijgt dus onder de 
1%·norm nog enigszins, nl. met iets minder dan lYz% per jaar (niet in % van 
het nationaal inkomen, maar in % van het inkomen van de actieven) tegen een 
groeipercentage van de collectieve uitgaven met ruim 5Vz%' Wanneer de volle 
3,75% naar de collectieve sector zou gaan, dan zou het relatieve accres in 
plaats van 1 % per jaar circa 1,6% bedragen, in procentspunten van het natio
naal inkomen. 

Nu de vergelijking met de 1,25% normstelling aan het begin van de zeven
tiger jaren, waarbij ik ben uitgegaan van een trendmatige groei van 4,5%. Van 
deze 4,5% ging bij de 1,25% norm circa 79% (ofwel 3,55% van het nat. ink.) 
naar de collectieve sector, d.w.Z. een relatieve groeiscore van 7%, terwijl de 
resterende 21% (ofwel 0,95% van het nat. ink.) naar de actieven toeging, 
d.w.Z. een score van bijna 2% per jaar. Vergelijkt men beide situaties qua ver
deling van de bestemming van de jaarlijkse groei, dan blijkt het aandeel in de 
ruimte voor de actieve beroepsbevolking zowel relatief als absoluut te dalen. 
Het is geen wonder dat men bij zulke vooruitzichten een discussie over de om
vang van de collectieve sector niet uit de weg kan gaan. 

Hoe hard is de 1%-norm? 
Voordat nader wordt ingegaan op de pro's en contra's rond de omvang van 

de collectieve sector, moet eerst nog worden stilgestaan bij de vraag naar de 
hardheid van de voorgenomen middellange termijnnorm voor het financiële 
overheidsbeleid. In dit verband gaat het niet om de mate van politieke vast
beradenheid van het kabinet, of de kans op het volmaken van de maximale 
regeringsperiode tot 1977. Wel wordt in dit verband de vraag gesteld in 
hoeverre de veronderstellingen, waarop de 1 % norm mede is gebaseerd, vol-

2 Ter verduidelijking het onderstaande rekenschema: 
t=o t= 

abs. aandeel abs. aandeel groeivoet 
niveau in % niveau in % % 

Nationaal inkomen 100 100 103,75 100 3,75 
Collectieve sector 55 55 58,1 56 5,64 
Particuliere sector 45 45 45,65 44 1,44 
Het jaar t = 0 is het uitgangsjaar; de verhoudingen zijn gebaseerd op 1976. Vervolgens 
gaat men uit van de groei trend , welke in dit geval op 3,75% is gesteld. Dit bepaalt de 
regel voor het nationaal inkomen. Vervolgens vult men de 56% in conform de 1 %·norm 
voor de groei van de collectieve sector. Dit determineert de regel voor de collectieve sector, 
zod~t ook de gegevens voor de particuliere sector zijn te berekenen. 
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doende realistisch zijn. Hier bestaan namelijk duidelijke vragen over. 
In de eerste plaats moet men rekenen met de heterogeniteit van inkomens

aanspraken in de private sector. Er zijn inkomenstrekkers met dermate lage 
inkomens, dat men hen al gauw een wat hogere dan de gemiddelde groei toe
denkt. In zo'n geval behoren anderen minder te krijgen, maar als de totale 
ruimte voor de actieven gering is, dreigt al gauw de afwenteling als mechanis
me om minstens het behaalde reële niveau veilig te stellen. In de tweede plaats 
bestaat er het verschijnsel van de incidentele inkomensstijging, nl. van hen die 
promotie maken, een periodieke verhoging verkrijgen e.d., zodat de totale ruimte 
per saldo steeds geringer is als het berekende macro-cijfer. Hoeveel minder is 
moeilijk precies te zeggen, maar mijn raming komt uit op 0,3 à 0,4% van het 
nationaal inkomen. In de derde plaats moet men erkennen dat de inkomenshard
heid tussen de actieven onderling verschilt. Globaal gesproken bezit de actieve 
niet-zelfstandige beroepsbevolking een sterkere positie, zodat bij gebrek aan 
macro· economische ruimte het vooral sommige overige inkomens zijn, die de 
kans lopen reëel in koopkracht achteruit te gaan. In de vierde plaats is de ra
ming van een trendmatige groei van 3,75% per jaar een prognose waar vele 
economisten een groot vraagteken achter zetten. Wanneer inderdaad mocht 
blijken dat de raming slechts bijvoorbeeld 3% of zelfs 21;2% zou bedragen, 
dan betekent de 1 % normstelling een feitelijke absolute vermindering van het 
aandeel van de actieven. Afgezien van de vraag of dit wenselijk of noodzake
lijk is, is het uiteraard zeer twijfelachtig of men zich een dergelijke calculatori
sche misgreep kan permitteren. Zolang de raming van 3,75% niet sterker is 
onderbouwd, moet men er uitermate voorzichtig mee omspringen. Deze twijfel 
wordt nog versterkt door de huidige conjuncturele recessie. In feite neemt het 
nationaal inkomen met minder toe dan de veronderstelde trendmatige 3,75%, 
waardoor op zichzelf genomen de prognose al enigszins is ondergraven. Dit 
betekent dat bij de uitvoering van de 1 % normstelling er een reële kans aan
wezig is, dat de ruimte van de actieve beroepsbevolking per saldo toch wordt 
verkleind in absolute zin. Immers, neem een stijging van het nationaal inkomen 
met bijv. 21;2%. Dan betekent de structurele 1 % norm een groei van de collec
tieve ruimte met 3,1% van het nat. ink., zodat de actieven per saldo een terug
gang van 0,6% boeken. Met andere woorden, een conjunctureel achterblijven 
van het nationaal inkomen beneden de 3,1% groei per jaar betekent al een ver
mindering van het reële inkomen van de totale groep van de actieven, tenzij 
men de structurele dekking van de trendmatige groei van de collectieve uit
gaven achterwege laat en daarmee potentieel inflatoire middelen schept. 

In de vijfde plaats moet nog gewezen worden op het gevaar dat binnen enkele 
jaren de aardgasopbrengsten absoluut gaan teruglopen; de inflatie kan een 
tijdje compenserend werken, maar er komt een moment dat de aardgasbel echt 
opraakt. Dan ontstaat een terugval in de niet-belasting opbrengsten, zodat hand
having van de 1 % norm dan een extra belasting betekent voor de actieven. 
Voor aardgas zullen zij immers andere energiedragers moeten kopen, die wel
licht nog duurder zullen blijken te zijn, terwijl tegelijkertijd de betalingsbalans 
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zal verslechteren. Samenvattend moet ik concluderen dat - nog niet ingaande 
op de beoordeling van de wenselijkheid van eventuele groei van particuliere of 
collectieve voorzieningen - de basis van de 1 % norm economisch gezien met 
vraagtekens is omgeven, en dat in de huidige sociaal-economische constellatie 
de resterende ruimte voor de actieve beroepsbevolking aan de minimale kant is. 

De gewenste ontwikkeling van de collectieve sector 
Na de voorgaande opmerkingen over de nieuwe 1 %-norm kan de vraag naar 

de meest wenselijke omvang van de collectieve sector onder ogen worden ge
zien. Ook hier staat de term collectieve sector voor een conglomeraat van beste
dingen. Het gaat om de publieke sector in engere zin en de sector van de 
sociale zekerheid, waarbij met name de volksverzekeringen een rol spelen. Bij 
de publieke sector in engere zin gaat het om velerlei bestedingen, zoals collec
tieve goederen in engere zin (defensie, havens, dijken, justitie enz.), financie
ring van wenselijk geachte voorzieningen (zoals onderwijs, wegen, ontwikke
lingshulp enz.) en om overdrachtsuitgaven (zoals bijstand, studietoelagen, sub
sidies enz.). 

Nu lijkt mij de vraag naar de gewenste omvang van de collectieve sector in 
absolute zin opgevat een welhaast onbeantwoordbare vraag. Het is minder ver
gaand om te vragen naar de gewenste ontwikkeling van de collectieve sector _ 
uitgaande van de bestaande verhoudingen - in bijv. de eerste tien jaar. 

Welke overwegingen kan men aanvoeren voor het vormen van een oordeel 
over deze problematiek? In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de 
meer psychologische kanten van deze vraag; ofwel de overwegingen met een 
"doelstellingskarakter". Verderop wordt ingegaan op de meer economische 
aspecten, dus op de "middelen kant". 

Allereerst kan men wijzen op een tamelijk wijd verbreide opvatting onder 
de actieve beroepsbevolking, dat er te weinig vrij besteedbare ruimte over
blijft na betaling van belasting, premies, bijdragen e.d. Men vindt de druk van 
de collectieve sector te hoog, voorzover men kijkt naar de beperkingen die aan 
de eigen private bestedingen worden opgelegd. Misschien is er enige variatie 
naar het inkomensniveau, maar gezien het effect van de gewenning aan een ge
noten inkomen zal deze variatie slechts gering zijn. 

Toch behoeft een dergelijke houding niet in te houden, dat men ook daad
werkelijk de collectieve sector zou willen verkleinen of bevriezen. Hierover zij 
het volgende opgemerkt. Het individu komt nauwelijks expliciet voor de keus 
te staan tussen een vergroting van eigen materiële of immateriële bestedingen 
versus een vergroting van bepaalde collectieve uitgaven. Zou de consument 
inderdaad een kleuren-t.v. verkiezen boven lager onderwijs voor zijn kinderen? 
Het ontbreekt in de huidige praktijk al te zeer aan de mogelijkheid om dit soort 
afwegingen te maken, laat staan door de overheid te registreren. 

Vervolgens is het mogelijk dat een belastingbetaler duidelijk naar buiten 
brengt, dat hij niet instemt met bepaalde uitgaven van de collectieve sector. Het 
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kan zijn dat men als pacifist de defensieuitgaven afkeurt. Het kan zijn dat men 
als vrijgezel de kinderbijslag afkeurt. Het kan ook zijn dat men een tegen
stander is van het verlenen van bijstand aan zwakken in de maatschappij. In 
dergelijke gevallen is het niet a priori juist om als overheid, als gemeenschap te 
luisteren naar dergelijke privé opvattingen, wanneer daardoor onrecht gedaan 
zou worden. De essentiële taak van de overheid is hierbij immers in het geding. 
Onverlet blijft overigens de mogelijkheid dat men op sommige punten onno
dig ver is doorgeschoten met de collectivisering van de uitgaven. In dergelijke 
gevallen zou het in ieder geval goed zijn, wanneer het subject wat meer 
daadwerkelijk-financieel bij de afweging zou worden betrokken. De intensive
ring van de profijtgedachte (met inbegrip van de correcties die nodig zijn van
wege draagkrachtgrenzen) onder het kabinet-Biesheuvel was dan ook zeker niet 

onjuist! 
Er is nog een andere mogelijkheid aanwezig op grond waarvan men niet over

dreven zwaar behoeft te tillen aan het bezwaar tegen de huidige omvang van de 
collectieve sector. Het kan namelijk zijn dat het gevoel van onbehagen niet 
zozeer ontstaat doordat men genoopt is af te zien van intensief begeerde beste
dingen, maar doordat men averechts reageert op de mate van belastingdruk als 
zodanig. Men acht met andere woorden het marginale tarief te hoog op over
wegend psychologische gronden. Nu zijn de marginale en gemiddelde tarieven 
inderdaad zeer hoog in ons land, ook in relatie tot andere landen.3 Dit bezwaar 
zou men - afgezien van een eventuele integrale verlaging van de druk van be
lasting en premies - kunnen ondervangen door de wijze van belastingheffing 
indirecter te maken. In deze gedachtengang zou men de belastingheffing moe
ten verleggen naar de bron van het inkomen van de actieven, d.w.z. bij de be
drijven, vanzelfsprekend onder verlaging van de bruto inkomens. Een bijko
mend voordeel zou kunnen zijn, dat bij de heffing van zo'n bedrijfsbelasting 
een differentiatie naar type van onderneming of bedrijfstak mogelijk wordt. 

Aansluitend hierop kan men verder nog aanvoeren, dat het ontstaan van 
dergelijke gevoelens van "overbelasting" bij de burgers samenhangt met de 
bestaande economische orde. De geproduceerde toegevoegde waarde - afgezien 
van de overheid als produktiesector - ontstaat immers als particulier bezit in de 
handen van de actieve beroepsbevolking. Niet alleen economisch, maar ook 
juridisch gezien komt de claim van de gemeenschap pas daarna. 

Het is overigens duidelijk dat zonder diezelfde functies van de overheid 
sprake zou zijn van een veel geringere produktiewaarde. De staat zou in dat geval 
ook een soort van voorheffing hebben kunnen instellen, een soort van startbe
lasting dus. Verder berust een deel van de belastingheffing op de solidariteit 
met hen, die niet (meer) in staat zijn om actief te zijn in het produktieproces. 
Waarom zou men hierin een ongeoorloofde beroving van eigen welvaart moe

ten zien? 

3 Vgl. mijn berekeningen hierover in: De druk van belastingen en sociale premies, 
Intermediair 14 februari 1975. 
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Wanneer men alleen zou letten op de bestaande - en nog te scheppen - ver
langens van de burger als consument voor wat betreft de voorzieningen die hij 
zelf pleegt te verzorgen, ligt het voor de hand dat de collectieve sector eerder te 
groot dan te klein wordt geacht. Omgekeerd bestaan er nog talrijke dure wen
sen bij de bevolking met betrekking tot het collectieve voorzieningenpeil. Op 
zichzelf genomen zijn dit beide slechts symptomen van het bestaande welvaarts
tekort. En wanneer men denkt aan de problematiek van het gezond maken van 
het milieu en het compenseren van verliezen aan grondstoffen en energiedra
gers, dan zal dit welvaartstekort eerder groter dan kleiner worden in de 
komende jaren. Op zichzelf genomen levert de beschouwing van deze geïso
leerde wensen/ijsten geen voldoende grond voor een oordeel over de ontwik
keling van de omvang van de collectieve sector. Wenselijk is in ieder geval het 
doorbreken van deze functionele schizofrenie van de staatsburger. Deze schizo
frenie is overigens wel een feit. Dit houdt in dat zonder het creëren van een 
nauwere band tussen de burger en de collectieve bestedingsbeslissingen resp. 
zondet· het brengen van een fundamentele wijziging in de grondslag van de 
belastingheffing, de averechtse reacties in de sector van de actieve beroepsbe
volking zullen blijven bestaan wanneer de groei van de collectieve sector een 
te gering aandeel voor de actieven overlaat. Ik ben niet in staat om precies aan 
te geven welke ruimte er gemiddeld jaarlijks zal worden geclaimd door de 
actieven. Dit hangt mede af van de ernst van de situatie en van het succes van 
de politieke leidsmannen om hun voorkeuren aan de man te brengen. Gezien 
de ervaringen met overbesteding en inflatie in de zestiger jaren lijkt mij een 
schatting van circa 1% van het nat. ink. als gewenste ruimte voor de actieve be
roepsbevolking niet al te ver bezijden de huidige aspiratieniveaus, of liever in
casseringsvermogens. Het lijkt wat cynisch, wanneer ik hieraan toevoeg, dat 
deze ,,1 %-norm" van de actieven weleens harder en fundamenteler zou kunnen 
blijken te zijn, dan de 1 %-norm van het kabinet.4 

Op den duur kan deze minimum-claim van de actieven wellicht zakken; de 
factor gewenning - of liever "ontwenning" - speelt hierbij een rol, maar ook 
bijvoorbeeld het relatief jeugdige bestand van ambtenaren. 

Er is nog een overweging te noemen, op grond waarvan burgers de neiging 
ontwikkelen zich te verzetten tegen een te snelle resp. vergaande groei van de 
collectieve sector. Bij velen leeft de overtuiging, dat er met het belastinggeld 
wordt gesmeten. Er rust op de overheid - nog afgezien van de vraag of dit zo 
is - de taak ervoor te zorgen dat men zoveel mogelijk van dit idee wordt ver
lost. Dit is mogelijk langs meerdere wegen. Zo is het niet van belang ontbloot 

4 Dit betekent in de huidige verhoudingen dat bij een groeivoet van 2,22% het aan
deel precies constant zou dienen te blijven. Indien het kabinet gelijk zou krijgen voor wat 
betreft een trendmatige groei van het nationaal inkomen met 3,75 % per jaar, zou de 
groeinorm van de totale collectieve sector onder de veronderstelling van een minimale 
1%-claim door de actieven uitkomen op een kleine 0,6% i.p.v. Duisenbergs 1%. Een toch 
doorzetten betekent dan uiteraard verdere inflatie. 
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het werk van de Algemene Rekenkamer, die naast de wettigheid ook de doel
matigheid van de Rijksuitgaven moet onderzoeken, een ruimere bekendheid te 
geven_ Ook zou dit werk zelf geïntensiveerd kunnen worden, onder verscher
ping van de sancties indien onjuist beleid wordt aangetroffen_ Men zou dit soort 
werk verder kunnen uitbreiden tot de kring van provincies en gemeenten_ Het 
lijkt mij mogelijk dat op zo'n manier allerlei symptomen van een onwijs uitga
venbeleid èn de negatieve effecten die daarvan uitgaan, grotendeels zijn weg te 
nemen_ 

Hierop aansluitend zou men verder kunnen pleiten voor een zekere versobe
ring in de uitvoering op diverse terreinen, waaronder de gezondheidszorg. Een 
andere vorm van versobering is het nog eens kritisch nagaan van allerlei uit
gaven, subsidies en salariselementen in de overheidssector. Tenslotte zou men 
meer publiciteit moeten geven aan de kostenkant van allerlei overheidsvoor
zieningen. Sommige gemeenten geven hiervan rond de begrotingstijd uitste
kende voorbeelden. Op Rijksniveau zijn de uitgaven veelal te abstract, of op 
een te grote schaal om de burger wezenlijk te interesseren. 

Tot zover een aantal kanttekeningen bij de grotendeels psychologisch getinte 
overwegingen van de burger ten aanzien van de door hem gewenste omvang van 
de collectieve sector. Op dergelijke gevoelens kan men inspelen, zowel in de 
zin van overreding, als in de zin van tegemoetkoming of frustratie. In het 
tweede deel van dit artikel, dat in het maart-nummer van A.R.-Staatkunde 
wordt opgenomen, wordt stilgestaan bij overwegingen van een meer econo
misch-technisch karakter. Het behoeft immers niet zo te zijn dat de omvang van 
de collectieve sector irrelevant is voor de groei van de werkgelegenheid en de 
economie in het algemeen. 
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OOK IN DE DÉTENTE: HET KRUIT DROOG 

door 

H. J. Neuman 

Hoe staat het met de defensiebereidheid in Nederland, nu het tijdperk van 
de ontspanning lijkt te zijn aangebroken? Ik stel mij voor op dat thema drie 
stellingen te ontwikkelen. De eerste stelling volgt al meteen. Ze luidt aldus: 
dat wij gehecht zijn aan onze eigenheid en dat we die ook willen verdedigen 
tegen aanslagen van buitenaf. Die wil komt niet altijd aan het licht. Zo behoort 
het mede tot de stijl van ons, Nederlanders, om nog wel eens smalend te 
spreken over onze eigen cultuur, onze taal, onze keuken, onze voormannen. 
Prof. Kwant heeft onlangs de veronderstelling gewaagd dat dat komt omdat 
het proces van de urbanisering bij ons nog niet zo lang op volle toeren draait. 
Van huis uit zijn we eigenlijk nog plattelanders, mensen die op voorhand 
denigreren wat van hen zelf is om zodoende te voorkomen dat ánderen on
gunstige vergelijkingen trekken.1 Toch zijn we onmiskenbaar op onze identiteit 
gesteld. Dat bleek o.m. in de Tweede Wereldoorlog, toen we het niet namen 
dat de Duitse bezetter probeerde zijn normen aan ons op te leggen, en ook 
daarna, toen we massaal terugkeerden naar de vormen van samenleving die we 
vóór 10 mei 1940 kenden. Ook nu nog bezit een grote meerderheid van het 
Nederlandse volk de wil dat eigene te verdedigen, zij het dan nu in bond
genootschappelijk verband. Een eerste aanwijzing daarvoor vinden we in de 
uitslagen van opeenvolgende opinie-onderzoeken.2 Alleen gebeurt het maar 
zelden dat de volle omgang van die wil duidelijk wordt, voordat de aantasting 
van onze identiteit een feit is. 

Dat brengt mij op mijn tweede stelling: zolang de gevaren die onze eigen
heid bedreigen geen uiterst tastbare en waarneembare vorm aannemen, shtit 
ons haast ieder vertoon van waakzaamheid tegen de borst. Wij komen er snel 
toe daarin het verknoeien te zien van tij d en geld, en vooral: iets belachelijks. 
De Nederlanders zijn geen militaristisch volk, dat krijgshaftig is terwille van 
de krijgshaftigheid. Evenmin zijn wij verwikkeld in koloniale betrekkingen, 

1 Prof. dr. R. C. Kwant tijdens een inleiding over "Cultuur en defensie" voor de 
onderwijsconferentie van de Atlantische Commissie, Den Haag, 16 januari 1976. 

2 Zie: "Buitenlandse politiek in de Nederlandse publieke opinie - inventaris van in 
Nederland in de periode 1 januari 1960 tot 1 januari 1975 gehouden onderzoek naar 
meningen en attituden t.a.v. de buitenlandse politiek", uitgave van het Nederlands Instituut 
voor Vredesvraagstukken, Den Haag 1975, met name pp. 163-165, 204, 219, 221, 230, 
237, 244-245, 402, 510, 514 en 547-549. 
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erfvijandschappen of andere spanningen, waarvan misschien de prikkel zou 
kunnen uitgaan om permanent een grote krijgsmacht op de been te houden. 
En zo vertonen wij de neiging aan onze defensie niet meer te doen dan wat 
onontbeerlijk is, terwijl we datgene wat daarenboven misschien nodig is bij 
voorkeur uitstellen, misschien wel tot het te laat is. De Tweede Wereldoorlog 
was daar, nogmaals, al een goed voorbeeld van: het verzet heeft in de jaren 
1940-1945 moeten bezuren wat voordien de politiek had vergeten of anders
zins nagelaten. 

Tegenwoordig is het zwakke punt niet zozeer dat wij belangrijk minder aan 
defensie zouden uitgeven dan andere landen van de Noord-Atlantische Ver
drags-Organisatie, die met het onze vergelijkbaar zijn. Integendeel, uitgedrukt 
in aantallen dollars per hoofd van de bevolking besteden we meer dan België, 
Canada, Denemarken, Griekenland, Luxemburg, Portugal en Turkije, ja zelfs 
meer dan het Verenigd Koninkrijk en Italië.3 Maar al staat daar tegenover dat 
we minder uitgeven dan Noorwegen, en zelfs aanzienlijk minder dan Zweden, 
dat geen lid van de NAVO is (om van landen als Israël en Saoedi-Arabië in 
het geheel maar te zwijgen), de werkelijke manco's liggen daar waar binnen 
de defensiesector de exploitatiekosten in verhouding tot de investeringen al 
jaren veel te hoog liggen en waar het ons in feite aan de middelen en de 
organisatie ontbreekt om de strategie die wij zeggen aan te hangen ook werke
lijk uit te voeren. Wat is bijvoorbeeld het nut van mobilisabele eenheden in 
conflicten waarbij je de tijd niet krijgt (of verzuimt te nemen) om ze op te 
roepen? De wrevel die thans de NAVO hier en daar in Nederland ontmoet 
houdt zeker ook verband met de omstandigheid dat ons vanwege het bond
genootschap op gezette tijden onder het oog wordt gebracht, hoe inconsequent 
het is wel jezelf te willen blijven maar tekort te schieten in het treffen van 
voorzieningen die daarvoor nodig zijn. De tegenweer dat wij ons een zekere 
extra-laksheid kunnen veroorloven, juist omdat wij deel uitmaken van een 
bondgenootschap, heeft bedenkelijke kanten. Meer dan tien jaar geleden hield 
een Amerikaanse kwaliteitskrant aan de NAVO al dit citaat voor van de 
Atheense staatsman en veldheer Pericles : "Ieder verbeeldt zich dat zijn na
latigheid geen kwaad kan, maar wanneer allen afzonderlijk precies zo denken, 
gaat de gemeenschappelijke zaak onmerkbaar te gronde." 4 

Legitimeren van een achterstand 
Eigenlijk ben ik, door melding te maken van een van de vormen die het 

verweer tegen NAVO-terechtwijzingen kan aannemen, al vooruitgelopen op 
het volgende deel van mijn betoog. Het overgrote deel van de mij resterende 
ruimte zal ik namelijk besteden aan mijn derde en laatste stelling. Ze komt 
erop neer dat ik een toename meen te kunnen waarnemen van de overwegingen 
die worden gepresenteerd om de betrekkelijke ontoereikendheid van onze 

3 "The Military Balance 1975-1976", Londen 1975, pp. 76-77. 
4 "The New York Times", 13 mei 1964. 
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defensie-inspanningen te legitimeren en met name ook om een verdere in
krimping daarvan aan te moedigen. Die toename geldt zowel de kwantiteit als 
de kwaliteit van de overwegingen. Het begrijpelijke verlangen bij vele mensen 
om van de vrede ten volle te genieten en de daarmee verwante tegenzin om in 
zo'n tijdperk meer dan een volstrekt minimale paraatheid in acht te nemen 
ondergaan op die manier een gedaanteverwisseling. De gevoelens in kwestie 
schijnen hun karakter van euforische overdrijving en politieke onbedachtzaam
heid te verliezen; door een deels nieuwe argumentatie worden ze op het niveau 
gebracht van een bewust gekozen houding, een houding die als geen andere 
bijdraagt tot het behoud van de vrede en het heil van de mensheid. Ik zal niet 
proberen een uitputtende opsomming te geven van alle overwegingen die in 
dit verband opgeld doen. Wel zal ik een paar van de belangrijkste noemen en 
er dan mijn eigen commentaar aan toevoegen. 

Financieel-economische situatie 
De overweging die het meest bij de dagelijkse werkelijkheid schijnt aan te 

sluiten is de financieel-economische: de bomen groeien niet tot in de hemel, 
nu nog minder dan anders. We kunnen het ons al zeker niet veroorloven méér 
aan defensie uit te geven. Maar sterker nog: als het, om de economische neer
gang van de laatste tijd te overwinnen, nodig is te bezuinigen, zo verklaart 
minister Duisenberg van financiën, dan is geen enkel onderdeel van de Rijks
begroting heilig. De voorzitter van de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer, 
mr. Andriessen, zegt dat de defensiebegroting niet behoeft te worden uitge
sloten, als de uitgaven moeten worden omgebogen.5 Van een iets afwijkend 
gehalte, maar nauw hierbij aansluitend, is het vermaan van anderen dat de 
gevaren die een land bedreigen zo talrijk en zo veelsoortig zijn dat de militaire 
defensie op zijn hoogst onderdeel vormt van een totaal veiligheidsbeleid. Ik 
vind nog altijd dat deze gedachte op verdienstelijke wijze onder woorden is 
gebracht door de minderheid in de Commissie-van Rijckevorsel: "Wij hebben 
oog gekregen voor dreigingen die weliswaar van een ander karakter, doch be
paald niet minder ernstig van aard zijn. Te denken valt hierbij aan de sociaal
economische afgrond tussen rijke en arme landen, die de totstandkoming be
lemmert van de zo vurig begeerde internationale rechtsorde. Te denken valt 
ook aan de verontreiniging van het milieu, die ons op meer effectieve wijze 
de adem dreigt te benemen dan welke gewapende vijand ook vermag." 6 

Mijn eigen commentaar is tweeërlei. Niet alleen is het onverstandig, het 
kan zelfs gevaarlijk zijn om teveel uit te geven aan de militaire defensie. In 
dit verband kan Edward Gibbon worden geciteerd die in het vijfde hoofdstuk 
van zijn "Decline aod Fall of the Roman Empire" schreef dat de Senaat van 
Rome, zonder een spoor van verontrusting, toestemming gaf voor het op de 

5 Handelingen Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 7 oktober 1975, blz.115. 
6 "De toekomst van de Nederlandse defensie - deel I: Bevindingen en aanbevelingen 

van de Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen", Den Haag 1972, pp. 29-30. 
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been brengen van telkens nieuwe legioenen. Beperkingen of voorwaarden 
stelde hij niet en hij baande aldus de weg naar het bankroet en de val van 
Rome. We kunnen ook kijken naar een verleden dat minder ver achter ons 
ligt. De Amerikaanse senator Cabot Lodge zei in mei 1948 tegen de journalist 
Arthur Krock dat hij wel eens bang was dat het er de Sovjet-Unie in wezen om 
te doen was de Amerikanen zulke hoge defensie-uitgaven op te dringen, dat 
zij op de duur hun eigen economie lieten doodbloeden.7 Kort na zijn vertrek 
uit het Witte Huis betoogde oud-president Eisenhower in oktober 1961 onge
veer hetzelfde tijdens een toespraak voor het Naval War College in Washington: 
"We weten dat de Communisten erop uit zijn de economie van de Verenigde 
Staten te breken, een economie die gebaseerd is op het vrije ondernemerschap 
en een gezonde munt. Als we derhalve aan het een of andere wapensysteem 
één dollar meer besteden dan verantwoord is, zijn we bezig de defensie van de 
Verenigde Staten te verzwakken." 8 

Maar is dat nu het gevaar dat in Nederland dreigt: dat we moeten oppassen 
niet teveel aan defensie uit te geven? Wie van oordeel is dat iedere cent voor 
defensie verspild is, zal hier uiteraard klaar staan met zijn volmondig "ja". 
Maar de anderen, degenen die bescherming van de eigen identiteit met militaire 
middelen in beginsel niet (eventueel: nóg niet) zinloos achten, die kunnen 
toch in redelijkheid niet volhouden dat de huidige omvang van de Nederlandse 
defensie-uitgaven ons economisch herstel in de weg staat? Iedere vergelijking 
met vroegere jaren - laten we de periode 1962-1973 nemen - toont aan dat 
Nederland een steeds geringer percentage van zijn nationale inkomen is gaan 
spenderen aan defensie. Zowel in het eerder genoemde rapport van de com
missie-van Rijckevorsel als in de defensienota van 1974 zijn dergelijke verge
lijkingen opgenomen. En of je nu de cijfers van de "Military Balance" neemt 
dan wel die van de NAVO en of je nu marktprijzen opvoert of factorkosten, 
telkens blijkt dat de defensie-uitgaven als percentage van het nationale inkomen 
in de jaren 1962-1973 aanhoudend zijn gedaald. In 1962 was dat (volgens 
NAVO-gegevens) nog 5; in 1973 was het inmiddels 3,7 geworden.9 In hun 
"Commentaar op de Defensienota" lieten in 1974 de wetenschappelijke bureaus 
van K.V.P., A.R.P. en c.H.u. bovendien nog zien dat de ontwikkeling van de 
defensiebegroting sinds 1962 belangrijk achter was gebleven bij die van Sociale 
Zaken, Volkshuisvesting, Verkeer & Waterstaat en Onderwijs & Wetenschap
pen.10 Die ontwikkeling heeft zich geheel autonoom voltrokken, zonder enige 
zichtbare relatie met oplevingen of verflauwingen van de conjunctuur. 

7 Warner R. Schilling e.a. "Strategy, Polities, and Defense Budgets", New York 1962. 
p. 104. 

8 "The New York Times", 20 juni 1971. 
9 Zie resp. "De toekomst van de Nederlandse defensie", t.a.p., p. 71 (bijlage 6), en 

"Om de veiligheid van het bestaan - Defensiebeleid in de jaren 1974-1983", Den Haag 
1974, p. 130 (bijlage He). 

10 Centrum voor Staatkundige Vorming, Dr. Abraham Kuyperstichting en Jhr. Mr. A. 
F. de Savornin Lohmanstiehting "Commentaar op de Defensienota", Den Haag 1974, 
p.66. 
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Uit dit alles leid ik niet af dat het tijdens de naweeën van een economische 
recessie ongeoorloofd zou zijn op defensie te besnoeien, omdat die begroting 
er in het verleden ook niet van heeft geprofiteerd als het de economie wat 
beter ging. Neen, mijn conclusie is veeleer dat op de hoogte van de defensie
begroting in het algemeen blijkbaar nog andere factoren van invloed zijn dan 
de stand van 's Rijks financiën. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat dat 
in de huidige situatie anders is. Theoretisch is het niet uitgesloten dat de mili
taire uitgaven juist omhoog moeten op een moment dat zulks de minister van 
financiën uiterst ongelegen komt. 

Andere factoren,' krachtsverhoudingen 
Welke andere factoren kunnen hier dan een rol spelen? Een belangrijke 

plaats komt natuurlijk toe aan de percepties die wij erop nahouden omtrent 
de gevaren die ons bedreigen. Binnen het bestek van dit opstel vallen dan twee 
stromingen te signaleren. Volgens de eerste bestaan er inderdaad gevaren, maar 
is het Westelijk bondgenootschap meer dan sterk genoeg om daar mee af te 
rekenen. Een andere school daarentegen leert dat die zogenaamde gevaren voor 
het merendeel ontspruiten aan een verhitte fantasie en dat men er in het alge
meen beter aan zou doen oog te hebben voor de onafzienbare mogelijkheden 
die het tijdperk van de ontspanning tussen Oost en West, de détente dus, voor 
ons in petto houdt. 

Wat de kwestie van die krachtsverhoudingen betreft: dat is een zeer om
streden zaak. Zo maakt het, om te beginnen, al groot verschil wáár of wannéér 
men meet: alleen in de Centraal-Europese sector of ook op andere delen van 
het grondgebied dat de beide blokken beslaap, op het moment dat het eerste 
schot valt of vijf, vijftien of dertig dagen later (wanneer dus de onderscheiden 
mobilisatieprogramma's gelegenheid hebben gehad op gang te komen). Te 
goeder naam en faam bekend staande instellingen, zoals het Internationale 
Instituut voor Strategische Studies (1.1.S.S.) in Londen en het Internationale 
Instituut voor Vredesonderzoek in Stockholm (S.1.P.R.1.), publiceren regel
matig hun eigen cij feropstellingen. Die tabellen vertonen kleine of grotere 
verschillen; dat geldt in nog sterkere mate voor de interpretaties die de in
stituten aan deze cijfers hechten. Over het algemeen staat het S.1.P.R.I. nogal 
skeptisch tegenover beweringen van NAVO-zijde als zou het Warschau-Pact 
op het terrein van de conventionele (d.w.z. niet-nucleaire) strijdkrachten een 
belangrijk overwicht bezitten. De medewerkers, en met name de Britse directeur 
Frank Barnaby, vinden dat je met dergelijke cijfers van alles kunt bewijzen. 
Meer dan één vredesonderzoeker in Nederland is het met die opvatting eens. 
De onnauwkeurigheden van de rekenaars, zo luidt dan de redenering, zijn 
waarschijnlijk groter dan het eventuele krachtsverschil te velde. De samen
stellers van de 1.1.S.S.-uitgave "The Military Balance", en met name brigade
generaal Kenneth Hunt, geven toe dat bepaalde kwalitatieve factoren, die niet 
in getallen zijn uit te drukken, in tijd van oorlog wel eens de doorslag kunnen 
geven. Maar ook vestigen zij er de nadruk op dat de NAVO zich thans op 

47 



Ook in de détente: het kruit droog 

kwaliteit (vooral van uitrusting en opleiding) verlaat en dat ze probeert die te 
laten opwegen tegen bepaalde numerieke achterstanden. En zij waarschuwen, 
ten eerste, dat zo'n kwalitatieve voorsprong snel kan wegebben - de nieuwe 
technologieën (te denken valt aan de "precision-guided munitions" of PGM) 
zijn duur, en naarmate de defensiebegrotingen in het Westen krapper worden 
en de exploitatiekosten stijgen, kunnen zij de grens van het onbetaalbare 
naderen -, en vervolgens dat een numerieke achterstand ook zo groot kan 
worden dat hij door geen enkele kwaliteitsverbetering meer valt goed te 

maken.u 

Ik wil voor de afwisseling nog een paar andere stemmen laten horen. Enkele 
medewerkers van prof. Von Weizsäcker, die hem hebben geholpen bij de uit
voering van zijn grote studie over "Kriegsfolgen und Kriegsverhütung" -
wetenschapsbeoefenaren die men toch zeker geen blindheid of ongevoeligheid 
voor de verschrikkingen van een kernoorlog kan verwijten - zijn van oordeel 
dat de NAVO tot een uitsluitend conventionele verdediging tegen een serieuze 
aanval van het Warschau-Pact niet in staat is. Volgens Afheldt en Roth be
schikt het Westen niet over zoveel strijdkrachten dat het door de tegenstanders 
als "voldoende sterk voor een effectieve verdediging" wordt aangezien. Het 
is voor beide auteurs de vraag of dit tekort überhaupt kan worden opgeheven; 
in ieder geval zouden thans de voorwaarden daartoe ontbreken.12 Bovendien 
moet ik opmerken dat nadere bestudering van de onweegbare (niet te kwanti
ficeren) factoren in de militaire krachtsverhouding bepaald niet tot de slotsom 
behoeft te voeren dat het Westen er beter aan toe is dan men op grond van de 
aantallen divisies, tanks en vliegtuigen alléén zou menen. Zijn bijvoorbeeld de 
strijdkrachten van de N AVO over de gehele linie beter geoefend dan die van 
het Warschau-Pact, is hun moreel hoger, zijn ze geografisch in het voordeel? 
Ik heb op deze en sommige andere punten mijn twijfels. 

Nu bestaat er, merkwaardig genoeg, overeenstemming over één ding: de 
huidige krachtsverhoudingen zijn van dien aard dat een militaire agressie in 
Europa erg onaantrekkelijk is. De verdediging is van een zodanige omvang en 
kwaliteit, zo staat het bijvoorbeeld in "The Military Balance", dat ze niet 
anders onder de voet kan worden gelopen dan in een grootscheepse aanval. 
De consequenties voor de would-be aanvaller zouden onberekenbaar zijn, en 
de risico's, met inbegrip van het mogelijk inzetten van kernwapens, zullen hem 
tot behoedzaamheid nopen. Een deel van de Commissie-Röling dat eenzelfde 
redenering volgt trekt daaruit de conclusie dat daarom met een frontale, doel
bewuste aanval op West-Europa "eenvoudigweg geen rekening" behoeft te 
worden gehouden.13 Aan het pleidooi voor een z.g. "defensieve afschrikking" 

u "The Military Balance 1975-1976", t.a.p., p. 101. 
12 Horst Afheldt en Hellmuth Roth "Verteidigung und Abschreckung in Europa" in 

Carl Friedrich von Weizsäcker (Hrsg) "Kriegsfolgen und Kriegsverhütung", München 

1971, p. 291. 
13 "Europese veiligheid", rapport van de Adviescommissie inzake Vraagstukken van 

Ontwapening en Internationale Veiligheid en Vrede, Den Haag 1975, p. 33. 
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dat de betreffende leden ontwikkelen zitten vervolgens enkele verrassende as
pecten. Zij achten het uit den boze als de "NAVO militaire macht" (sic) wordt 
afgestemd op een massale, totale aanval van het Warschau-Pact, want dat zou 
de opbollw vereisen van een militaire macht die door het Warschau-Pact als 
bedreigend ervaren zou kunnen worden.JA Indirect zou men daaruit al kunnen 
afleiden dat dit deel van de Commissie-Röling van oordeel is dat de NAVO 
numeriek in het nadeel verkeert. En die conclusie wordt nog versterkt door de 
mededeling in het rapport dat voor de minimale, defensieve afschrikking 
(d.w.z. het beheersen van uitsluitend ongewilde of beperkte conflicten) een 
militaire krachtsinspanning nodig is van "het nll bestaande niveall" /5 zij het 
dan dat bepaalde wapens moeten worden omgewisseld tegen andere en dat er 
een verklaring moet komen om niet als eerste kernwapens te gebruiken. Prof. 
Teunissen die de hier samengevatte gedachtengang, zij het met enkele kant
tekeningen onderschrijft, probeert op blz. 33 nog het beste van twee werelden 
te combineren: aangezien voor offensieve actie met conventionele middelen 
als regel een belangrijke overmacht is vereist, kan het Westen volgens hem een 
gecalculeerde achterstand in bewapening aanvaarden en tegelijkertijd tóch hopen 
massale gewapende actie van de tegenpartij te kunnen afslaan. De andere onder
tekenaren zijn het daarin kennelijk met hem niet eens. 

Wat moet ik hiervan denken? Als men zegt dat onder de huidige omstan
digheden de bewuste frontale aanval door het Warschau-Pact onwaarschijnlijk 
is - en op dat punt bestaat, zoals gezegd, grote eenstemmigheid - dan is het 
naar mijn overtuiging niet mogelijk voor die verwachting één enkele grond, 
dus bij uitsluiting van alle andere, aan te geven. Zo kan niemand volhouden 
dat ons het vermaarde offensief "van Lübeck tot Passau" enkel en alleen be
spaard blijft vanwege de onzekerheid, die als de kern geldt van de nucleaire 
afschrikking. Evenmin is het bewijs te leveren dat zo'n aanval achterwege blijft 
omdat zich bij de betrokken staatslieden een radicale "ommekeer des harten" 
heeft voorgedaan. Allerlei factoren spelen een rol en het staat niet bij voorbaat 
vast dat de mate waarin zo'n gewild conflict onwaarschijnlijk is, roerloos de
zelfde blijft, wanneer in één of meer van die factoren wijziging wordt ge
bracht - bijvoorbeeld door het uitschakelen (of nagenoeg uitschakelen) van 
de nucleaire component, het eenzijdig kortwieken van de Westerse defensie 
of het bij herhaling afleggen van de verklaring, dat men niet zal vechten als 
de afschrikking heeft gefaald.16 

Ommekeer des harten? 
Een "ommekeer des harten": is dat toch niettemin het perspectief dat in de 

détente ligt besloten? Toen het tot de Sovjet-leiders doordrong welke afschu
welijke consequenties een totale kernoorlog voor de wereld zou meebrengen, 

1\ Ibid., p. 48. 
Je; Ibid., p. 36. 
16 Zie ook: "Aspecten van de afschrikking - Over de rol van kernwapens in Europa", 

uitgave van het Nederlands Instituut voor Vredesvraagstukken, Den Haag 1975, p. 14. 
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hebben ze al formeel het leerstuk van de "onvermijdelijkheid" van de oorlog 
tussen imperialisme en communisme laten vallen. Dat was in wezen de be
tekenis van de nieuwe slogans over de "vreedzame coëxistentie". Is het nu niet 
denkbaar dat hun bekering verder voortschrijdt, dat ze hun oude revolutionaire 
streken en hun absurde fobieën verliezen en dat ze het "socialistische kamp" 
herscheppen tot een open en vrije samenleving, waar menselijke scheppings
drang, geestelijke beleving en politieke besluitvorming uit hun huidige dwang
buis worden verlost? Het zou mooi zijn, als het zo was. Misschien zouden oude 
geschillen, die thans in Oost-Europa worden onderdrukt, weer met enige 
heftigheid ontbranden. Maar daarmee zou de wereld, daarmee zou Europa 
gemakkelijker raad weten als eenmaal de onheilspellende spanning tussen 
Oost en West was opgeheven. Dan zou politieke samenwerking in West
Europa tussen democraten en communisten niet meer zozeer de gevaren in zich 
bergen die we associëren met een ritje op de rug van de tijger. De landen van 
de Derde Wereld zouden minder gevaar lopen te worden platgedrukt aan de 
boezem van deze of gene supermogendheid. De wereld zou eindelijk haar 
onverdeelde aandacht kunnen besteden aan nuttiger zaken. Maar helaas, helaas, 
de oude fobieën van de Sovjet-leiders tekenen zich eerder scherper af dan dat 
ze verflauwen. Als beheerders en begunstigden van een minderheidsregime in 
eigen land zijn zij er nog steeds op uit elders in de wereld ook minderheids
regimes aan de macht te brengen, zoveel mogelijk naar hun eigen kleur en 
opvatting. De binnenlandse oppositie muilkorven zij of werken haar het land 
uit. Vorig jaar juni, toen de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in 
Europa haar voltooiing naderde, hield Joeri Andropov, chef van de geheime 
Russische staatspolitie, een van zijn zeldzame toespraken. Hij waarschuwde dat 
de Sovjet-samenleving het doelwit was van een Westelijke "ideologische sabo
tage", die zich hulde in oproepen tot hervorming. Als de belangen van samen
leving en individu "niet samenvallen", zo vervolgde hij, "moet de voorkeur 
uitgaan naar de belangen van de samenleving in haar geheel",17 Partijleider 
Brezjnev liet er tijdens zijn korte rede in Helsinki nauwelijks twijfel over be
staan dat de Sovjet-Unie zich door het Westen nimmer zal laten vertellen, 
welke vrijheden zij zich ten opzichte van de "socialistische" landen in Oost- en 
Centraal-Europa al dan niet mag veroorloven.1S Niettemin dacht een politiek 
zo ervaren man als de Britse premier Wilson werkelijk nog een ogenblik dat hij 
getuige was geweest van de herroeping van de z.g. Brezjnev-doctrine ... 

De Westelijke samenleving vertoont, naar de opvatting van de Sovjet-leiders, 
steeds duidelijker sporen van verval en decadentie. In hun strijd tegen de vrije 
uitwisseling van informatie en opinies brengen zij met triomfantelijk welbe
hagen het argument in stelling dat zij hun bevolking liever niet in aanraking 
laten komen met de pornografie en de contact-advertenties van het Westen. 
In een Duitse uitzending van radio-Moskou werd enige jaren terug al gezegd 

17 "TheNewYorkTimes", 21 juli 1975. 
18 "The New Y ork Times", 31 juli 1975. 
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dat de hele Europese Gemeenschap zo rot was als een mispe1.19 Het wemelt 
letterlijk, nu en vroeger, van de uitspraken dat het de bedoeling is en blijft de 
wereld rijp te maken voor een overwinning van het Sovjet-communisme. Soms 
zijn die uitspraken afkomstig van betrekkelijk onaanzienlijke figuren. Zo schreef 
een lid van het Hongaarse Politburo in "Vraagstukken van Vrede en Socialisme" 
van november 1972 dat het de strategische toeleg van de vreedzame coëxistentie 
is te verzekeren dat de omstandigheden gunstig worden voor een wereldwijde 
overwinning van het socialisme.20 Maar prominente figuren spreken zich in 
precies dezelfde geest uit. Georgi Arbatov, directeur van het Moskouse Instituut 
voor de Studie van de Verenigde Staten en Canada, schreef 3 september j.1. in 
de "Izwestia" dat Amerika, met zijn manipulatie van verkiezingsfondsen, het 
afluisteren van telefoongesprekken, het koeioneren van negers en indianen en 
het beramen van politieke moorden, bepaald niet de eerste kon zijn om de 
Sovjet-Unie iets te verwijten. "Heelmeester, genees uzelf". En na dit advies liet 
Arbatov de mededeling volgen dat de Sovjet-Unie er nooit mee in zal stemmen 
"de processen tot staan te brengen van klasse- en nationale bevrijdingsstrijd, die 
de gevolgen zijn van de objectieve wetten der historische ontwikkeling" .21 

Konstantin Zarodov, hoofdredacteur van het eerder genoemde Marxistische 
tijdschrift "Vraagstukken van Vrede en Socialisme", begon er vorig jaar april 
al op te hameren dat de communisten in het Westen bij hun politieke samen
werking met anderen van de aanvang moeten zorgen de eerste viool te spelen 
en een militante koers te sturen. In coalities met niet-communisten mogen ze 
hun ware opdracht niet vergeten, integendeel zij moeten terdege beseffen dat 
"de meerderheid van het volk" een politiek en niet een rekenkundig begrip is. 
Van belang is niet zozeer dat het Zarodov was die deze opinie naar voren 
bracht (eerst in zijn eigen tijdschrift en op 6 augustus nog eens in de "Prawda"), 
al wordt er in de Sovjet-Unie maar zelden iets "per ongeluk" gedrukt; maar 
van belang is wel het feit dat officieel werd bekendgemaakt dat de schrijver 
op 17 september in het Kremlin was ontvangen door partijleider Brezjnev, die 
hem en zijn tijdschrift uitvoerig had geroemd. Het heet nu dat Zarodov binnen
kort uitkomt met een boek, dat "Drie Revoluties" zal heten. Daarin zal hij 
uiteenzetten dat de Westelijke communisten, zonder zelf het hoofd kwijt te 
raken, chaotische toestanden moeten aanrichten. Zij dienen met alle revolutio
naire middelen die hun ter beschikking staan - stakingen, demonstraties, on
lusten - het proces van democratische hervormingen te versnellen en het op te 
voeren tot een halsbrekend tempo. Door steeds nieuwe en verdergaande eisen 
te stellen en door iedere matiging te mijden scheppen zij de voorwaarden voor 
een greep naar de macht, bij voorkeur langs vreedzame weg maar desnoods ook 

In Günther Wagenlehner "Die gegensätzlichen Systeme im Kontakt" in "Beiträge 
zur Konfliktforschung", 5e jrg. no. 1 (1975), p. 6. 

20 Lothar Menzei "The ideological struggle: a case of Soviet linkage" in "Orbis", 
vol. XVII no. 2, zomer 1973, p. 364. 

21 "The New York Times", 4 september 1975. 
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door gewapende opstand.22 Indien we uit de officiële bejegening van Zarodov 
in Moskou moeten afleiden dat de leiders van de Sovjet-Unie de toestand in 
vele delen van de wereld snel zien rijpen tot een "revolutionaire situatie", dan 
houdt dat voor de toekomst van de détente weinig goeds in. 

Twijfels over kernwapenstrale gie 
De tegenzin om, als er niet onmiddellijk onraad lijkt te dreigen, veel voor 

defensie uit te trekken wordt zeker ook in de hand gewerkt door algemene 
bedenkingen tegen de Westelijke strategie, bedenkingen die voornamelijk ver
band houden met het feit dat kernwapens in die strategie een belangrijke rol 
vervullen. Nu kan men het betreuren dat het kernwapen überhaupt is uitge
vonden en dat de NAVO zich in de loop van haar bestaan van dat wapen zozeer 
afhankelijk heeft gemaakt. Immers, zelfs een oppervlakkige kennis van de aard 
van het kernwapen en van de uitwerking, die het terstond en ook veel later 
nog kan hebben, is voldoende om iedere beschouwer de rillingen over de rug 
te jagen. Men kan verder gaan en bezwaar aantekenen tegen de hele trant van 
redeneren die "het strategische denken" wordt genoemd.23 Maar ten eerste is 
nu ook de potentiële tegenstander ruim voorzien van kernwapens, vervolgens 
is in deze wereld de kennis omtrent nucleaire wapensystemen niet meer onge
daan te maken en tenslotte lijkt het zo langzamerhand onafwendbaar dat het 
bezit van kernwapens zich over steeds meer landen zal gaan uitstrekken. Som
migen menen zelfs het tempo te kunnen voorspellen, waarin dat zal geschieden: 
iedere vijf jaar een nieuwe kernmogendheid erbij! Onder die omstandigheden 
heeft de poging niet veel zin om van de kernwapenproblematiek af te komen 
op de wijze van het Duitse jongetje dat voor een hem onsympathieke tante gaat 
staan en zegt: "Sei nicht da!" 24 

Het is tegelijk de verdienste maar ook de eenzijdigheid van de vredesweten
schap of polemologie dat ze ons voortdurend inscherpt hoe verwerpelijk be
wapening en geweld zijn. Ze draagt de opvatting uit dat met name de wapens 
voor massale verdelging ("weapons of mass destruction"), wel verre van tot 
onze geborgenheid bij te dragen, in wezen de onveiligheid vergroten. Voor 
dezelfde stelling wordt ook, wellicht niet toevallig, plaats ingeruimd in herder
lijke boodschappen van de laatste tijd, waar het bijvoorbeeld heet dat de "mas
sale vernietiging waartoe de moderne technologie in staat stelt ... een gewel
dige schaalvergroting (betekent) van de onveiligheid en immoraliteit die met ... 
tekorten in ons samenleven verbonden zijn".25 Maar de polemologie blijft -
net als trouwens "het strategische denken" - in gebreke wanneer het erom gaat 

22 Thomas P. Whitney "The Zarodov Approach" in "The New York Times", 28 
november 1975. 

23 "Aspecten van de afschrikking", t.a.p., pp. 107-124. 
24 Zie het referaat van dr. C. L. Patijn tijdens een N.I.V.V.-symposium in januari 

1975, "Aspecten van de afschrikking", t.a.p., p. 15. 
25 "Verklaring van de R.-K. Bisschoppenconferentie over bewapeningswedloop en 

ontwapening", Utrecht 13 januari 1976, p. 5. 
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aan te geven hoe we dan wél onze identiteit moeten beschermen. Gemakkelijke 
uitwegen zijn: volstaan met het aanbevelen van ondeugdelijke middelen, in
sinueren dat onze identiteit of essentiële onderdelen daarvan de moeite van het 
beschermen eigenlijk niet waard zijn of ontkennen dat er reële gevaren dreigen. 
Tot het beeld dat van de polemologie als geheel is ontstaan heeft ongetwijfeld 
bijgedragen dat sommige van haar beoefenaren nu eens de ene en dan weer de 
andere van deze ontsnappingsroutes hebben bewandeld of nog bewandelen. De 
alternatieven die zij aanbieden voor nucleaire afschrikking en militaire defensie 
maken, voor zover deze niet de algehele en eenzijdige ontwapening ten doel 
hebben, maar zelden een serieuze of werkelijk doordachte indruk. De plei
dooien die zij leveren en de acties die zij voeren ten gunste van ingrijpende 
maatschappijverandering lijken soms te zijn ingegeven door het verlangen de 
contrasten met potentiële tegenstanders alvast zoveel mogelijk op te heffen. 
En daarbij hoort tevens dat zij de eigenaardigheden - ik sprak zojuist van 
"absurde fobieën" - van die potentiële tegenstanders met aanzienlijk begrip 
tegemoet treden. Gelukkig is met het gedrag van deze afzonderlijke beoefenaren 
niet het hele beeld van de polemologie getekend. Er zijn er ook die zich zouden 
schamen een of meer van die gemakkelijke uitwegen te kiezen. Maar wat dan? 
De vurig verbeide oplossingen blijven uit. De uitgestelde hoop krenkt het hart; 
en van grote delen van de vredeswetenschap maakt zich tegenwoordig een diepe 
zwartgalligheid meester. Misschien wel kenmerkend is deze uitspraak van 
Von Weizsäcker: "De wereldvrede is niet de gouden eeuw. Niet de eliminatie 
van conflicten, maar de eliminatie van een bepaalde wijze van beslechting is de 
onvermijdelijke vrede van de technische wereld. Deze wereldvrede zou heel wel 
een van de duisterste tijdperken uit de geschiedenis van de mensheid kunnen 
worden. De weg daarheen zou een laatste wereldoorlog of een bloedige om
wenteling kunnen zijn, en de gedaante van die vrede zou een onontkoombare 
dictatuur kunnen zijn. Toch is ze noodzakelijk".26 Aldus erkent de vermaarde 
"Friedensforscher" tenminste dat hier een levensgroot dilemma ligt: om zijn 
leven te redden zal de mens wellicht zijn vrijheid moeten offeren. Zijn uit
spraak maakt duidelijk dat een onvoorwaardelijke en weldoordachte afwijzing 
van de wapens voor massale verdelging gemakkelijk leidt tot een houding van 
"appeasement", ook al is dat dan in arren moede. 

Détente: geen tijdperk van vrede 
Defensiebereidheid in een tijdperk van détente. Ik meen dat Amerikaanse 

politici als Nixon en Kissinger schuld dragen aan veel misverstanden door over 
het tijdperk van détente te spreken als over een tijdperk van vrede. We doen er 
goed aan te beseffen dat détente een gemêleerde verstandhouding is: naast 
sommige elementen van samenwerking zitten er talrijke elementen in van 

26 Carl Friedrich van Weizsäcker "Bedingungen des Friedens" (Mit der Laudatio von 
Georg Picht anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels). 
Göttingen 1964, pp. 7-8. 
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tegenstelling. Ik hoop in het voorgaande te hebben aangetoond dat de relatie 
tussen Oost en West nog overwegend een antagonistische is en dat over en weer 
eigenlijk alleen het schrikbeeld van de grote kernoorlog tot een begin van ont
nuchtering heeft geleid. Als gezegd wordt dat de Koude Oorlog voorbij is, dan 
versta ik daar hoofdzakelijk onder dat we voortaan, als het even kan, willen 
voorkomen dat wij als gevolg van blind anti-communisme in een dergelijke 
oorlog worden meegesleurd. Van het behoud van de identiteit waar we aan 
verknocht zijn komt dan immers niet veel terecht. Maar evenmin zal dat het 
geval zijn indien wij gevolg geven aan nobele (soms ook wel minder nobele) 
uitnodigingen tot "appeasement". Als stelling vind ik het sterk naar het 
aprioristische zwemen indien wel gevergd wordt van ons dat wij terwille van 
de wereldvrede onze levensstijl en onze maatschappijvorm op zekere dag in het 
avondblad wikkelen, maar dat niet aan onze toekomstige tiran (zie Von Weizs
äcker) de eis wordt gesteld dat hij voor hetzelfde goede doel zijn oogmerken 
eens wat intoomt en bijvoorbeeld een proef neemt met de open en vrije samen
leving. 

Het beoefenen van de détente is een ingewikkeld spel. Om het goed te 
kunnen doen zijn een koel verstand, een groot realiteitsbesef en heel wat op
lettendheid vereist. Naar twee kanten toe lopen partijen gevaar hun hele inzet 
te verspelen: namelijk door elkaar te dicht aan het kleed te komen of door 
tegenover de ander te inschikkelijk te zijn. De Sovjet-Unie en haar bondgenoten 
( de Cubanen incluis) geven niet de indruk dat zij de laatstgenoemde fout zullen 
begaan. Juist om te voorkomen dat zij tot die eerdere zonde vervallen dient de 
nucleaire afschrikking van het Westen. Zolang er niets beters (of niets minder 
slechts) komt opdagen zit er weinig anders op dan deze nucleaire afschrikking 
te handhaven, onderwijl proberend de ongewenste risico's van het systeem zo
veel mogelijk te beperken. De Sovjet-leiders weten omgekeerd maar al te goed 
dat ze weinig vrees behoeven te koesteren voor offensieve daden van de Weste
lijk democratieën. Want welk beeld vertoont thans dat Westen? Afgezien van 
het feit dat zijn strijdkrachten eenvoudig niet bij machte zijn Oosteuropese 
landen in te nemen en tegen hun wil te bezetten heersen hier inflatie, werk
loosheid, bondgenootschappelijke naijver, twijfel aan de gemeenschappelijke 
strategie en een diepe bevangenheid door vraagstukken als democratisering, 
milieuzorg en een mondiale herverdeling van rijkdommen. Natuurlijk houden 
ze daar in het Kremlin, uit overwegingen van leerstellige zuiverheid en binnen
landse consumptie, de hypothese van een Westelijke aanval overeind. Maar ze 
lachen waarschijnlijk in hun vuistje telkens wanneer dat voor een Westerling 
aanleiding wordt een diepgaand gewetensonderzoek te plegen. Neen, als er in 
dit spel van de détente en op dit moment één risico is, waaraan het Westen 
blootstaat, dan spruit dat niet voort uit zijn eigen offensieve of expansionistische 
neigingen, maar uit de politieke erosie die het heeft toegelaten of niet weten te 
voorkomen. Een politieke erosie die niet alleen zichtbaar wordt aan de noorde
lijke stranden van de Middellandse Zee maar die ook tot uiting komt in de 
toegenomen populariteit van de Volksfrontgedachte. De gedachte vat p06t dat 
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de vijand aan de poort helemaal geen vijand meer is. Ook dat is een misver
stand dat gevaren inhoudt voor het bewaren van onze identiteit. Om het te 
bestrijden is de militaire verdediging niet het enige, misschien zelfs niet het 
voornaamste wat we nodig hebben. Maar er is bepaald ook geen reden de 
militaire verdediging onder dit of andere misverstanden te laten glijden. 

BOEKBESPREKING 

Milieu, groei en schaarste. Geschrift van de Prof. mr. B. M. 
Teldersstichting nr. 26. Nijhoff, Den Haag 1975; 204 blz. 

Nadat eerst de progressieve partijen in 1972 in een rapport, samengesteld 
door de Commissie-Mansholt, hun visie hadden gegeven op de vraagstukken 
van het milieu en de economische groei en vervolgens ook vanuit de drie 
grote christelijke partijen 'Gerede twijfel' was verschenen als resultaat van een 
bezinning in deze kring over die vraagstukken, is ook de derde grote politieke 
stroming in Nederland, de liberale, met een studie over dit onderwerp voor 
de dag getreden, die in opdracht van de Teldersstichting door een kleine 
commissie onder voorzitterschap van prof. Zoutendijk werd gemaakt. Dit uit
stekend uitgevoerde boek, onder de titel 'Milieu, groei en schaarste', geeft in 
ruim 200 pagina's een uitvoerig en soms zeer gedetailleerd overzicht van de 
vraagstukken op het gebied dat met de titel is omschreven. En dat niet alleen, 
het tracht ook aan te geven welk beleid vanuit liberaal standpunt gevoerd dient 
te worden om deze vraagstukken op te lossen. Vele aspecten worden in ogen
schouw genomen, ondersteund door een overvloed van gegevens. Een be
spreking die hieraan volledig recht zou doen, is binnen een beperkt kader 
niet te geven. Misschien is dat ook niet allereerst nodig. Interessanter is 
dunkt mij na te gaan wat vanuit liberaal gezichtspunt de wezenlijke oorzaken 
zijn van de huidige milieucrisis en welke liberale oplossingen worden geboden 
om het milieu te bewaren en zuinig met grondstoffen op deze wereld om te 
gaan. Daarom zal ik volstaan met het geven van een kort overzicht van de 
feitelijke inhoud van het geschrift, om daarna aan de meer fundamentele 
zaken een wat uitvoeriger kritische beschouwing te wijden. 

Na een inleiding waarin de oorzaken van de huidige milieu- en schaarste
problematiek in het kort worden geschetst, worden in hoofdstuk II enkele 
belangrijke publikaties over de onderhavige problematiek kritisch besproken. 
Uitvoerig wordt stilgestaan bij het rapport van de Club van Rome en het ver
volg daarop in de studie van Mesarovié en Pestel, het zogenaamde Tweede 
rapport aan de Club van Rome. De 'Blueprint for survival', in Nederland 
verschenen onder de titel 'Blauwdruk voor overleving', wordt, hoewel een 
oprechte bezorgdheid daarin niet kan worden ontkend, als romantisch en 
idealistisch terzijde gelegd. Van de politiek getinte studies kan alleen 'Gerede 

ss 



Boekbespreking 

twijfel' enige instemming verwerven. Het in de aanvang genoemde rapport van 
de Commissie-Mansholt wordt echter rijp voor de bureaula of zelfs de prullen
mand geacht, omdat hier de problemen van milieu en schaarste ondergeschikt 
gemaakt zouden zijn aan de wens tot maatschappijverandering naar socialistische 
smaak. Het PPR-rapport 'Barsten in de groei' wordt slechts genoemd, maar 
geen verdere aandacht waardig geacht. Daarentegen wordt een uitvoerige 
beschouwing gewijd aan Huetings studie 'Nieuwe schaarste en economische 
groei', waarin een bijzonder interessante poging wordt ondernomen het 
milieu ook economische functies toe te kennen en de prijs daarvan te bepalen. 

De uitgangspunten voor een liberaal milieu- en schaarstebeleid zijn het 
onderwerp van het volgende hoofdstuk. Centraal staan hierbij de vrijheid 
van de individu en de handhaving en versterking van de grondslagen van ons 
huidige maatschappelijke stelsel. Deze uitgangspunten zijn de oorzaak van de 
steeds in deze studie opduikende polemiek met 'de politieke linkerzijde' die, 
al of niet terecht, ervan wordt verdacht deze fundamentele waarden aan te 
willen tasten. Andere uitgangspunten zijn ondermeer een betere planning op 
langere termijn, een beter gebruik van de instrumenten die de overheid ter 
beschikking staan en de bevordering van een 'individueel milieubewustzijn'. 

In het vierde hoofdstuk worden deze uitgangspunten nader uitgewerkt. Ook 
hier wordt weer duidelijk stelling genomen tegen al degenen die overheids
produktie als het redmiddel uit de milieucrisis zien. Gewezen wordt op het 
feit dat in de communistische landen evengoed milieuvervuiling optreedt. 
Naar de mening van de schrijvers verdient de ondernemingsgewijze produktie 
om een veelheid van redenen verre de voorkeur. De modernere socialistische 
opvatting, waarbij het niet nodig wordt geacht dat de overheid zelf produceert 
als deze maar in voldoende mate zeggenschap heeft over de investering, kan 
ook geen genade vinden in de ogen van de schrijvers, daar ook deze onher
roepelijk zal leiden tot het verdwijnen van de ondernemingsgewijze produktie. 
De grote fout van deze socialistische gedachtengang, zo menen de liberale 
auteurs, ligt in de miskenning van de betekenis van het prijsmechanisme als 
ordeningsmechanisme voor de oplossing van de problemen van milieu en 
schaarste. In de liberale visie is het de taak van de overheid om dit prijs
mechanisme zo goed mogelijk te laten functioneren. De wijze waarop dit zou 
dienen te geschieden, wordt uiteengezet in een beschouwing van de instrumenten 
die de overheid hiertoe ter beschikking staan. Allereerst worden genoemd de 
zeer ingrijpende en dus spaarzamelijk te gebruiken verbods- en gebodsbe
palingen, alsook rantsoenering en distributie. Verder het stellen van grens
waarden (de schrijvers gebruiken steeds het woord 'norm'), het opleggen van 
heffingen, waarbij kennelijk alleen gedacht wordt aan bestemmingsheffingen 
- dus geen 'regulerende' heffingen - waarvan de opbrengsten behalve voor 
de bestrijding van de milieuvervuiling en voor schadevergoedingen ook kunnen 
dienen om subsidies te geven. Daartoe zouden deze heffingen in een milieu
fonds moeten worden gestort, dat tevens gevoed wordt met een deel van de 
aardgasbaten die nu ten onrechte geheel en al in de algemene middelen ver-
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dwijnen. Het doel van deze heffingen is om de uiteindelijke gebruiker van een 
goed de rekening aan te bieden van de veroorzaakte vervuiling opdat hij de 
prikkel ontvangt naar vervangende goederen om te zien die minder vervuilen 
en dus goedkoper zijn. Op dezelfde wijze zal de producent genoopt worden 
naar vervangende vervaardigingswijzen om te zien. Subsidies kan de overheid 
gebruiken om de gevolgen van de bestrijding van de milieuverontreiniging 
tijdelijk te verzachten voor de ondernemingen en hun gelegenheid te geven 
andere wegen die tot minder vervuiling leiden te onderzoeken en in te slaan. 
Tenslotte heeft de overheid in de opbouw van haar tarieven voor de vele 
voorzieningen en diensten die zij verleent, een uitstekend middel om een 
beleid te voeren dat verspilling en vervuiling tegengaat. De vrijheid tot het 
voeren van een nationaal milieu- en schaarstebeleid wordt echter sterk beperkt 
door het feit dat Nederland op talloze wijzen met andere landen, in 't bij
zonder met die in EG-verband, verbonden is. Daarom wordt in dit hoofdstuk 
uitvoerig stilgestaan bij de internationale kanten van het milieubeleid. Tenslotte 
wordt ook aandacht geschonken aan de vraag hoe de overheid de burger meer 
milieubewust kan maken. Wat mij daarbij trof was dat de schrijvers zo beducht 
zijn om met name bij de voorlichting over het milieu de zaken niet alleen 
van de technische maar ook van de principiële kant te benaderen. 

Dat voor een goed beleid een goede organisatie van het overheidsbestuur 
van groot belang is, is onbetwistbaar. Wie echter een uitvoerige beschrijving 
van de organisatie van het huidige milieu in het vijfde hoofdstuk leest, moet 
wel tot de conclusie komen dat het hiermee droevig gesteld is. Deze is meer 
het toevallige (neven) resultaat van een kabinetsformatie, vertroebeld door 
allerlei competentiekwesties, - men denke aan de niet aflatende twisten tussen 
ruimtelijke ordening en milieuhygiëne - dan van een weloverwogen plan. 
Maar zolang de politieke wil hiertoe ontbreekt, zullen ook de voorstellen 
uit deze studie om hierin verbetering te brengen geen schijn van kans hebben. 

Het meest opmerkelijke voorstel is wel om een milieu- en grondstoffen
commissie, uitgerust met grote bevoegdheden als zelfstandig bestuursorgaan 
in te stellen. (Waarschijnlijk geïnspireerd door de Environmental Protection 
Agency in de VS.) Naar mijn smaak is zo'n orgaan niet in overeenstemming 
met de geest van ons staatsbestel, een criterium dat de schrijvers ook zelf 
gebruiken om bepaalde voorstellen tot een betere organisatie, zoals de in
stelling van superdepartementen of het verlenen van een grotere macht aan 
de minister president, af te wijzen. 

Natuurlijk is de groei van de bevolking zowel in Nederland als in de 
wereld een uitermate belangrijke factor in het ontstaan van de huidige milieu
en grondstoffencrisis. Maar er is nog een andere n.l. de toeneming van de 
produktie en consumptie. Daarom is het toch wel eenzijdig om zo uitvoerig 
op het bevolkingsvraagstuk in te gaan, als in hoofdstuk VI van de studie 
geschiedt, zonder daarbij eenzelfde aandacht te geven aan het milieubeslag, 
de combinatie van bevolkingsgrootte en consumptie. Wel citeren de schrijvers 
de berekening dat de milieubelasting van 200 miljoen inwoners van de Ver-
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enigde Staten even groot is als die van 5 miljard Indiërs. Maar de conclusie, 
dat het eigenlijke bevolkingsvraagstuk in deze wereld eerder in de ont
wikkelde dan in de onderontwikkelde landen ligt, wordt eenvoudig van de 
hand gewezen, terwijl dat toch iets is om wat langer bij stil te staan. 

In hoofdstuk XII, dat meer dan 50 pagina's telt, worden de knelpunten 
van de beleidsonderdelen verder uitgewerkt op een wijze die getuigt van 
kennis van zaken. Ik wil volstaan met het noemen van de hoofdpunten hier
uit. Achtereenvolgens komen aan de orde het grondstoffenbeleid ; het energie
beleid met zijn vele facetten; het risico spreidingsbeleid, waarbij aandacht 
wordt gegeven aan de verschillende mogelijkheden om situaties van acute 
schaarste op te vangen (oliecrisis); het verkeer en vervoer, waarbij het huidige 
verkeersvraagstuk, in het bijzonder in de Randstad, wordt geweten (terecht?) 
aan het ontbreken van een geïntegreerde planmatige aanpak, en waarbij 
wederom gepleit wordt om de externe kosten zoals verkeersverstopping, ge
luidshinder en vult u zelf maar in, door middel van heffingen door te be
rekenen aan de gebruiker van het verkeer; en tenslotte het landbouwbeleid 
waarbij niet alleen de bio-industrie, maar ook de biologische landbouw, hoe 
controversieel ook, niet vergeten wordt. Zoals men ziet is aan de schrijvers 

niet veel ontgaan. 
Het gehele rapport wordt op puntige wijze in het laatste hoofdstuk samen-

gevat waar de conclusies en aanbevelingen uit de diverse hoofdstukken op 
een rijtje worden gezet. Aan het slot is voor hen, die nog dieper op bepaalde 
onderdelen zouden willen ingaan, een 12-tal bijlagen toegevoegd. 

De overheersende indruk die na lezing bij mij achterbleef was dat de 
schrijvers de vraagstukken van milieu en schaarste zien als in wezen van 
technische aard en dat dientengevolge ook de oplossingen ervoor in het tech
nische vlak liggen. Niet dat deze eenvoudig zullen zijn. Integendeel, er zullen 
heel wat inspanningen worden gevraagd. Maar het is mogelijk. Dat is een 
optimistisch makende gedachte. Deze gedachtengang houdt verband met wat, 
naar mijn gevoel, een typische karaktertrek van de liberale gedachtenwereld 
is, nl. haar optimistische kijk op de mens en zijn mogelijkheden. De oorsprong 
van het liberalisme in de 1ge eeuw met zijn geloof in de vooruitgang ver
loochent zich niet. Geef voldoende vrijheid aan de mens, dan zal hij geleid 
door zijn verstand en met behulp van zijn techniek de goede weg bewandelen. 
De taak van de overheid is dan ook in de allereerste plaats het verzekeren 

van die vrijheid. 
Alleen vanuit deze achtergrond valt het mijns inziens te verklaren dat de ver

banden tussen het milieuvraagstuk en de richting waarin ons maatschappelijk 
leven, ja zelfs onze gehele westerse cultuur zich beweegt, buiten het gezichts
veld blijven. Soms kreeg ik het gevoel dat de schrijvers wel weet hebben van 
deze samenhang maar er voor terugschrikken om haar aan de orde te stellen. 
Typerend is bijvoorbeeld zo'n opmerking op p. 69 waarin staat dat een 
ideologische benadering van het milieuprobleem bij de voorlichting hierover 
vermeden moet worden, of een zinsnede waarin gesteld wordt dat bij een 
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effectief milieubeleid geen oneigenlijke, ideologisch bepaalde doelstellingen 
gebruikt moeten worden. 

Het is mijn overtuiging dat, wanneer het milieuvraagstuk niet geplaatst wordt 
in het grotere geheel van het denken over de zin en de toekomst van onze 
westerse beschaving, de oplossingen die aan de hand worden gedaan niet 
veel meer zijn dan symptoombestrijding. Daar kan men een heel eind mee 
komen, maar op de richting en de uiteindelijke afloop van het proces heeft 
het geen invloed. De schrijvers geven zich veel moeite om aan te tonen dat 
het maatschappelijk stelsel van ondernemingsgewijze produktie niet schuldig 
is aan de huidige milieuvervuiling. Tot op zekere hoogte kan ik daarin wel 
met hen meegaan. De oorzaak ervan ligt niet in het economisch-sociale stelsel, 
maar dieper, namelijk in het geloof in een vooruitgang die niet genormeerd is, 
in een streven naar economische groei, waaraan geen grenzen zijn gesteld, 
maar die doel in zichzelf is geworden. Wat dit betreft is er niet zo'n groot 
verschil tussen het kapitalistische of socialistische stelsel. In ieder geval is dat 
tot op heden nog niet gebleken. 

Zoals de titel aangeeft, komt in deze studie het verschijnsel van de groei, 
zowel de economische als die van de bevolking, aan de orde. Wel wordt ge
schetst hoe groot de groei is, wat de gevolgen hiervan zijn en wat de mens
heid in de toekomst te wachten staat als deze groei zo doorgaat. Wat ik echter 
mis is een normatieve beoordeling van het verschijnsel groei. Ook hier blijft 
een principiële bezinning over de zin van de economische groei achterwege 
en daarmee ook een antwoord op de vraag hoe deze gewaardeerd moet worden. 
Juist een zaak die in 'Gerede twijfel' volop aan de orde kwam. Het zou be
langwekkend kunnen zijn hierover ook eens een liberaal geluid te horen. 

De technische, optimistische visie, waarop ik reeds eerder doelde, wordt in 
het bijzonder getypeerd door de remedie die de auteurs voorstellen voor de 
problemen van de milieuverontreiniging en de dreigende schaarste. Deze 
remedie is het 'prijsmechanisme'. Op vele, vele pagina's wordt de lofzang 
gezongen op de heilzame werking van dit mechanisme. Zo klinkt het op p. 46: 
"Naar onze overtuiging is er geen beter mechanisme te bedenken en dient de 
overheid er slechts voor te zorgen dat het prijsmechanisme optimaal functio
neert door het tegengaan van monopolievorming, door het bevorderen van 
goede voorlichting en het tegengaan van misleidende reclame, alsmede door 
het aan de produktieprocessen toerekenen van alle maatschappelijke kosten", 
en op de volgende bladzij: "Het is ... het meest zinvol de maatregelen zoveel 
mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande coördinatiemechanisme. Dit is 
het prijsmechanisme." En even verder worden de lezers gemaand de betekenis 
van dit mechanisme niet te onderschatten. 

Men ziet, de auteurs hebben er hoge verwachtingen van. Terecht? Het is 
spijtig te moeten vaststellen dat hierop in dit boek geen antwoord wordt 
gegeven. Ik kan dat niet anders dan een flinke tekortkoming noemen. Juist 
omdat het hier gaat om een zo fundamentele zaak was een diepgaande 
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kritische beschouwing van het prijsmechanisme een eerste vereiste geweest. 
Nu wordt de suggestie gewekt dat het prijsmechanisme (en het woord 'mecha
nisme' draagt daar sterk toe bij) zoiets is als een natuurgegeven, net als de 
zwaartekracht. Begrippen die voor ieder duidelijk zijn en daarom geen verdere 
toelichting behoeven. 

Daar het hier gaat om de kern van deze studie kan ik er niet omheen enkele 
kritische aantekeningen te plaatsen om duidelijk te maken dat het zeer de 
vraag is of dit geneesmiddel voor het milieuprobleem wel zo heilzaam is als 
de schrijvers verwachten en of het geen nare, ongewenste bijwerkingen heeft. 
Allereerst moet men zich afvragen of dit wel zo'n eenvoudig mechaniek is 
als wordt verondersteld. Te snel wordt uit het oog verloren dat het een 
economisch denkmodel is, dat, gegeven een aantal voorwaarden, de econoom 
kan helpen inzicht te krijgen in het economisch gebeuren. Deze voorwaarden, 
zoals volledige concurrentie, doorzichtige marktsituaties, komen in de praktijk 
lang niet altijd voor, waardoor een zuivere werking van het prijsmechanisme 
onmogelijk wordt. Belangrijker in dit verband is echter dat het effect van het 
prijsmechanisme, namelijk vermindering van vervuiling en verspilling door 
de kosten daarvan in rekening te brengen, afhangt van de 'vraagelasticiteit' . 
Deze kan sterk uiteen lopen al naar gelang o.a. de mogelijkheid van vervanging 
van produkten met een grote milieuvervuiling door meer milieuvriendelijke 
produkten. 

In de tweede plaats merk ik op dat het wel eenvoudig klinkt wanneer men 
zegt dat in de prijs ook alle maatschappelijke kosten moeten worden opge
nomen, maar dat dan wel de vraag rijst hoe dit moet gebeuren. Het heeft 
me wat verbaasd dat de schrijvers, die aan Huetings boek zoveel aandacht 
besteedden, hierdoor niet wat voorzichtiger zijn geworden ten opzichte van 
dit punt. Hueting immers komt tot de slotsom dat het met het (economisch) 
instrumentarium, dat ter beschikking staat, niet mogelijk is om een antwoord 
te vinden op de kernvraag 'wat is de natuur waard'. Want voor 'milieu
goederen' is geen markt en daarom kan ook de prijs ervan niet economisch 
worden bepaald. Deze prijs kan alleen worden vastgesteld door de overheid. 
Daarmee is het een politieke zaak geworden. Ik heb de indruk dat de schrijvers, 
naar goed liberale traditie, daarvoor vuurbang zijn. Dat blijkt ook uit wat zij 
schrijven over het vaststellen van grenswaarden (normen). Naar hun mening 
zouden deze wetenschappelijk gefundeerd moeten zijn, maar helaas is het nog 
niet zover, zodat een zekere willekeur bij de vaststelling nog onvermijdelijk 
is. Ik geloof dat deze mening op een illusie berust. De wetenschap kan alleen, 
in principe althans, een zogenaamde 'geen effect grens' aangeven. Grens
waarden geven aan in hoeverre de overheid een bepaalde vervuiling toelaat
baar acht en zijn dus per definitie subjectief bepaald. De hoogte ervan is een 
maar voor de waardering die de overheid hecht aan een schoon milieu. 

Tenslotte valt er ook nog iets te zeggen over de gevolgen die de werking 
van het prijsmechanisme kan hebben. Op p. 50 van de studie wordt de con-
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clusie getrokken dat vele goederen duurder zullen worden tengevolge van 
milieu-eisen en het optreden van grondstoffenschaarste. Welke gevolgen zal 
dit hebben? Tot nu toe is het de gewoonte geweest dat de stijging van prijzen 
vrijwel automatisch gecompenseerd wordt door de stijging van het inkomen. 
Terecht wordt dan ook opgemerkt, dat, wanneer dit ook het geval zou zijn 
bij de stijging tengevolge van milieu-eisen, er van een werkelijke doorbe
rekening van alle kosten geen sprake meer zal zijn. Integendeel, daarmee 
zou een extra bijdrage aan de inflatie worden geleverd. Politiek gezien zal het 
geweldig moeilijk zijn om de gewoonte van het afwentelen van prijsstijgingen, 
zoals we dat de afgelopen jaren gezien hebben, te doorbreken. Maar stel dat dat 
mogelijk is. Dan betekent dit, dat het reële inkomen door de milieukosten 
zal verminderen. Deze vermindering van inkomen zal het hardst aankomen bij 
de laagste inkomens, de sociaal zwakkeren. Dit ontgaat de schrijvers niet, maar 
zij maken er zich wel te gemakkelijk van af door slechts te pleiten voor 
indexering van de eerste levensbehoeften. Naar mijn mening komt hierbij 
het vraagstuk van de welvaartsverdeling in onze maatschappij op duidelijke 
wijze op ons af. Tot nu toe heeft dit altijd buiten de deur kunnen blijven, 
omdat de steeds stijgende welvaart ook hen die minder verdienen uiteindelijk 
toch gaf wat de rijkeren reeds bezaten. Wanneer de economie nauwelijks of in 
het geheel niet meer groeit, en de kosten van het milieu zelfs tot ver
mindering van het inkomen leiden, zal men de vraag niet meer kunnen ont
wijken of de bestaande verdeling van de welvaart ook wel aanvaardbaar is. 
Heeft de vrees voor nivelleringstendenzen de schrijvers parten gespeeld dat 
zij dit niet eens gesignaleerd hebben? De vraag van de welvaartsverdeling 
dient zich in veel scherpere vorm aan wanneer we bezien wat de gevolgen 
kunnen zijn van de werking van het prijsmechanisme op wereldschaal. Wat 
gebeurt er wanneer de schaarste van bepaalde grondstoffen in de prijs ervan 
wordt doorberekend? Vandaag de dag hoeven we daarover niet meer in het 
onzekere te verkeren. Nemen we als voorbeeld de grondstof olie. Het valt 
niet te ontkennen dat de stijging van de prijs van deze grondstof juist voor 
de arme landen rampzalig is geweest en dat niet alleen door de prijsstijging 
op zich, maar ook doordat de westerse landen het mechanisme van afwenteling 
ook internationaal toepasten, en de hogere olieprijs doorberekenden in de 
prijzen van hun industriële produkten. Het gevolg is dat de verdeling van de 
welvaart in de wereld nog schever en nog onrechtvaardiger is komen te liggen. 
Met dit voorbeeld voor ogen valt het niet moeilijk te voorspellen wat er ge
beurt wanneer de schaarste van grondstoffen nu of in de naaste toekomst in 
hun prijs wordt uitgedrukt. De slotsom moet zijn dat, ofschoon het prijs
mechanisme de schaarstefactor terecht in rekening brengt, men aan de ge
volgen ervan, juist wanneer deze getoetst worden aan normen van rechtvaardig
heid, niet zo maar voorbij kan gaan. Dat dit in dit boek gebeurt is bijzonder 
teleurstellend. 

Uit deze kritische opmerkingen mag niet worden afgeleid dat ik voor het 
prijsmechanisme geen enkele rol zie weggelegd in het milieubeleid. Mijn be-
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doeling was aan te tonen dat de liberale auteurs het zich veel te gemakkelijk 
maken wanneer zij het prijsmechanisme aandienen als de in wezen zo een
voudige oplossing voor het milieu- en schaarsteprobleem. Door het ontbreken 
van een kritische en principiële bezinning op belangrijke punten, in 't bij
zonder op het prijsmechanisme en zijn werking mist het, naar mijn smaak 
althans, de nodige diepgang. Dat is daarom zo jammer omdat het boek, wat 
het feitelijke deel betreft, met kennis van zaken geschreven is, een schat aan 
gegevens bergt en desondanks goed leesbaar is gebleven. 

Tenslotte nog een vraag. In hoeverre zijn de denkbeelden die uit dit boek 
naar voren komen representatief voor het liberale denken over deze zaken? 
Ik stel die vraag omdat uit deze studie meer zorg voor het milieu blijkt dan 
ik in de liberale politiek van alle dag terugvind. 

Zo'n opmerking geldt eigenlijk ook 'Gerede twijfel'. Jammer genoeg zie ik in 
de politiek van de christelijke partijen nog zo weinig van wat in 'Gerede 
twijfel' wordt uitgedrukt. Misschien was 'Gerede twijfel' ook te weinig con
creet. Wellicht zal 'Milieu, groei en schaarste', een wel concrete studie, aan
leiding zijn om op 'Gerede twijfel' een vervolg te schrijven dat voor de 
praktische politiek meer aanknopingspunten biedt voor een goed milieubeheer. 

Dr. P. HÖRCHNER 
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V AN DE REDACTIE 

Dr. Okke Jager schrijft in dit nummer over 'Teveel eer voor de arbeid': 
het niet/we arbeidsethos moet de beroepsarbeid minder eer geven om een veel 
ruimer bef{rip van arbeid meer te eren, zo luidt een conclusie van zijn verhaal. 

Het is een boeiende beschouwing over de werkloosheid, geschreven vanuit 
een heel andere invalshoek dan de gebruikelijke sociaal-economische beschou
wingen. De enige oplossing, aldus dr. Jager, is dat het werkloos willen zijn 
(het werkschuw zijn) samenvalt met het werkloos moeten zijn. 'Willen' en 
'moeten' zullen bij elkaar moeten komen; de verbetering van de wereld wordt 
ons opgedrongen, maar mee werken geeft minder pijn, aldus dr. Jager. En 
ook: werkloos-zijn heeft alleen betrekking op het zonder baan zitten; baanloos
zijn is dan ook een veel beter begrip. Dr. Jager is van mening dat iedere 
voor de gemeenschap zinvolle bezigheid als arbeid erkend moet worden, zo 
nodig gehonoreerd. 

Vervolgens schrijft dr. A. J. Vermaat ook over de werkloosheid, echter 
op een heel andere wijze dan dr. Jager. Het is het tweede deel van zijn 
artikel' De 1 % norm van Duisenberg', waarvan het eerste deel in het februari
nummer is opgenomen. 

Uitvoerig verklaart dr. Vermaat de relatie van de collectieve lasten met de 
werkgelegenheid. Zijn conclusie is dat aan een forse bezuiniging ter afremming 
van de groei van de collectieve sector niet ontkomen kan worden en hij geeft 
tal van voorbeelden van mogelijke bezuinigingen. Hij stelt aan het slot 
van zijn beschouwing dat een bevredigende omvang van de werkgelegenheid 
fundamenteel is voor het voortbestaan van de huidige democratische ver

houdingen. 

Tenslotte schrijft dr. C. M. E. van Schelven over de te verwachten problemen 
iu de financiering van de gezondheidszorg, gelet op de knelpunten in de 
ontwikkeling van de collectieve sector waarover de heer Vermaat schrijft. 
Dr. Van Schelven bepleit drie maatregelen: herziening van de wetgeving (er 
moet een wet ziekenhuisvoorzieningen komen die de regering voldoende 
bevoegdheden geeft de ontwikkelingen te begeleiden en de kosten te beheersen), 
een vermindering van het aantal ziekenhuisbedden tot 4 per 1000 inwoners 
en een stelsel van financiering door budgettering. 

Tenslotte: het bestuur van de Dr. A. Kuyperstichting heeft mr. J. H. Gros
heide benoemd tot lid van de redactie. 
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TEVEEL EER VOOR DE ARBEID 

door 

Dr. Okke lager 

Herverdeling vraagt relativering 
Op twee manieren kunnen wij te maken krijgen met een nieuw arbeidsethos. 

Er zijn mensen die een andere houding tegenover beroepsarbeid willen aan
nemen; vanuit het oude arbeidsethos worden zij werkschuw genoemd. Er zijn 
ook mensen die een andere houding tegenover beroepsarbeid moeten aannemen; 
vanuit het oude arbeidsethos worden zij werkloos genoemd. Helaas vallen die 
twee groepen niet samen. Toch is de enige oplossing voor de toekomst, dat 
willen en moeten bij elkaar komen: wij moeten het willen. De schaarser wor
dende arbeid moet herverdeeld worden. De bereidheid daartoe is alleen aan
wezig na afwijzing van de prestatie-ideologie, zoals de V.V.D. die propageert: 
werk wat harder, dan verdient u méér en wij zullen ervoor zorgen dat niet 
meteen alles weer via belastingen door de gemeenschap wordt opgeëist. 

Nu er zóveel gedwongen werkloosheid is dat zelfs de partij van kabouter 
RoeI van Duyn als nieuwe leus "recht op arbeid" voorstelt, wordt het voor de 
confessionele partijen steeds moeilijker te laten zien dat zij een totaal ander 
perspectief hebben dan de liberale prestatiemaatschappij. In wat sinds Weber 
de protestantse ethiek genoemd wordt, zijn economische groei en volledige 
werkgelegenheid nauw verbonden. Juist dat houdt in dat een relativering (door 
normering) van het eerste óók een relativering van het laatste moet betekenen. 
Maar de oproep tot selectieve groei gaat velen iets gemakkelijker af dan die 
tot gezamenlijk minder-werken en minder-verdienen. Het lijkt wel alsof in de 
politiek de consequenties van het schaars-worden van energie eerder aanvaard 
kunnen worden dan die van het schaars-worden van arbeid. Vooral in calvinis
tische kring heeft men méér moeite met minder-presteren (in beroepsarbeid) 
dan met minder-besteden (versobering). 

Nu lijkt het inderdaad een kwalijke grap van een boze geest, dat wij het 
normeren van de economische ontwikkeling moeten combineren met de be
strijding van inflatie en werkloosheid. Maar er is nóg een merkwaardige 
samenloop van omstandigheden, waaruit kan blijken dat ook een Ander mee
speelt. We moeten God er niet te gauw bijhalen, maar het lijkt wel of er een 
synchroniserende macht is, die feiten en mentaliteiten op tijd laat samenkomen. 

Terecht wordt tegenwoordig gezegd door politici (ook al kan dat een 
uitvlucht zijn), dat de mentaliteit waarmee we de huidige problematiek be
naderen, in dit stadium belangrijker is dan allerlei gedetailleerde oplossingen. 
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Met het oog op nieuwe feiten is allereerst een nieuwe geestesgesteldheid 
vereist. Die was natuurlijk al veel eerder nodig, maar het gebeurt vaker dat 
wij door feiten gedwongen worden tot een houding, waartoe we ons al eerder 
door het geloof gedrongen hadden moeten voelen. De omstandigheden kunnen 
ons noodzaken Goddelijke geboden te gehoorzamen, die wij voordien verwaar
loosden. Het jubeljaar leek steeds niet haalbaar, maar in Jeremia 34 moest het 
er van komen, noodgedwongen, om Jeruzalem voldoende verdedigers te ver
schaffen. Zo kan de tijd meewerken met de wet. De vijand kan meewerken 
met God. Als het niet lukt met kritiek, doet God het met een crisis. Als het 
jubeljaar niet komt van binnenuit, dan komt het van buitenaf. Zo forceert de 
milieucrisis tot het inslaan van zgn. onmogelijke wegen, die God al veel eerder 
had aangewezen. Niet door het goede in de mens, maar door het vuile in de 
wereld worden wij geprest tot internationale samenwerking. De vraag of we 
er niet mee moeten wachten tot de mensen er rijp voor zijn, wordt door de 
feiten achterhaald. Zo sloot Israël een verbintenis: niemand zou een Judeeër 
in slavernij houden; maar even later kwamen ze daar alweer op terug. Zo kan 
het gaan, als de harten niet meegaan met de structuren, als de mentaliteit van 
de mensen achterblijft bij de gang van zaken, als het alleen de nóód is die 
leert bidden of werken of versoberen. Een afgedwongen structurele heiliging 
is een heiliging voor zolang ze duurt. En daarom leggen politici er nu terecht 
de nadruk op, dat voor allerlei noodzakelijke maatregelen als vaste basis 
allereerst een nieuwe consensus nodig is. 

Maar we mogen er niet aan voorbij zien, dat de nieuwe feiten ook al een 
nieuwe mentaliteit áántreffen. Er is niet alleen een politiek-economische crisis 
die een nieuwe stijl van leven vereist; er is ook een cultuur-historische ont
wikkeling waardoor de tijd als vanzelf al rijp werd voor die nieuwe stijl. 

Het "werkschuw tuig" greep reeds speels vooruit naar een arbeidsethos, dat 
nu in volle ernst bepleit wordt door economen en politici. Op het eerste gezicht 
lijkt de levensstijl van die jonge generatie alleen maar de oplossing van nieuwe 
problemen in de weg te staan, alsof alweer de duvel er mee speelt. Wij moeten 
nu immers een extra accent leggen op wat zij intussen hadden leren relativeren 
en ontsacraliseren: het bedrijfsleven, de economische groei, de werkgelegenheid. 
Maar de vrees voor kortsluiting vanuit deze noodzaak berust op een opper
vlakkig oordeel. De werkloosheid vraagt om overheidsgelden voor het bedrijfs
leven en om een oproep tot extra bestedingen die rechtstreeks in strijd schijnen 
met de aangeprezen versobering van produktie en consumptie, maar die even
goed bij die nieuwe levensstijl kunnen aansluiten door bijv. uitdrukkelijk de 
vervaardiging en aanschaffing van duurzamer produkten te stimuleren i.p.v. de 
wegwerpartikelen die we ook niet meer nodig hebben, als we met minder 
goederen meer tijd vrij hebben voor het zelf onderhouden van onze spullen. 

Er schijnt een kloof te zijn tussen hen die alles op alles zetten om de 
werkgelegenheid te bevorderen, en anderen die merkten dat een baan toch 
ook niet alles is. Maar uitgerekend dát nieuwe arbeidsethos is nodig voor de 
oplossing van de problemen van de werkloosheid. Werktijdverkorting en 

65 



Teveel eer voor de arbeid 

arbeidsverdeling worden pas geaccepteerd, als de binding van welstand en 
aanzien aan de arbeidsplaats is gerelativeerd. En (dat wordt vaak vergeten!) 
dat nieuwe arbeidsethos is ook noodzakelijk om allerlei gevolgen van de 
werkloosheid te voorkomen, zoals het gevaar dat angst voor baan verlies iedere 
economische bedrijvigheid iets onaantastbaars geeft. De nieuwe stijl van leven, 
die al was opgeroepen door andere oorzaken, zoals de reactie op bereikte 
welvaart, is precies de stijl die de thans bereikte crisissituatie het hoofd kan 
bieden. Voorzover boeken als "Bevrijde tijd" 1 van welvaart en automatisering 
uitgaan, zijn ze allerminst door de crisis achterhaald. Ook al zouden de 
futurologen geen gelijk hebben met hun verwachting van een hoog energetische, 
kybernetische maatschappij waarin we alleen nog op woensdag werken, toch 
hebben zij mede de stoot gegeven tot een arbeidsethos dat wij nu bij de 
nieuwe schaarste niet meer kunnen missen. 

Groter geheel 
Het is te begrijpen dat politici en economen zich weinig of niet aangesproken. 

voelen door futurologische, sociologische, cultuurhistorische en theologische 
beschouwingen. Maar zelfs hun maatregelen-op-korte-termijn moeten het hebben 
van een mentaliteit die al jarenlang bezig is te ontstaan, omdat wij behalve in 
een tijdelijke crisis ook in een bepaalde cultuurfase zijn beland. 

En op dit punt wordt het eigene van een christelijke visie interessant. Het 
typisch-christelijke van een christen-politicus zit niet in zijn motivatie, zijn 
inspiratie, zijn normen, zijn optreden, zijn oplossingen van problemen, want 
zijn humanistische collega's hoeven niet minder bezield, minder integer, minder 
normgebonden, minder vindingrijk te zijn. Het typisch-christelijke ligt vooral 
in een visie op de eenheid van de geschiedenis, een unieke optiek die ons in 
staat stelt de tekenen der tijden te onderscheiden en de opeenvolgende crises 
te typeren. Het maakt groot verschil of wij politieke en economische rampen 
karakteriseren als laatste stuiptrekkingen of als geboorteweeën. "Dit is het 
begin der weeën": door de crises heen wordt een nieuwe mensheid geboren, 

1 Mijn "Bevrijde tijd", Wageningen 1974, werd in A.R. Staatkunde van februari 1975 
besproken door A. Borstlap. Tegenover de uitspraak in die overigens zeer sympathieke 
recensie, dat in dit boek "geen spoor is te vinden van enige bekommernis" over verspilling 
en overtollige produkten, mag ik wijzen op blz. 131 van "Bevrijde tijd", waar dit nu juist 
wél duidelijk ter sprake komt. Tegenover de suggestie dat de politiek en de vakbeweging 
en de derde wereld nauwelijks een rol spelen in dat boek, mag ik er op wijzen dat al 
op blz. 9 het uitgangspunt is: "Politieke partijen en vakbonden hebben er moeite mee, 
om te schakelen" en op blz. 14: "Als wij ons niet meer laten beheersen door een 
grimmige prestatiedrang, heeft dat verregaande gevolgen voor de verhouding tussen rijken 
en armen ... Een nieuwe arbeidsethiek heeft meteen maatschappelijke en politieke conse
quenties. Voordat wij iets voor de derde wereld kunnen doen, moeten wij een andere in
stelling aankweken". Tegenover de opmerking dat ook het doel van de produktie voor
werp moet worden van de medezeggenschap der werknemers, mag ik erop wijzen dat dit 
op blz. 59 ter sprake komt. De recensent zal bedoeld hebben dat de genoemde thema's 
nadere uitwerking verdienen; dat is ongetwijfeld juist. 

66 



Teveel eer voor de arbeid 

en als "al deze dingen moeten geschieden", is dat geen noodlot, maar een 
geboorteproces. In dat beeld past ook die eigenaardige coïncidentie, dat de 
nodige maatregelen een andere mentaliteit vereisen en dat tegelijk zo'n nieuw 
bewustzijn al op komst is. De weeën dwingen het lichaam van de moeder, 
zoals de egyptische plagen de farao dwongen, om de strij d op te geven; maar 
de weeën wijzen ook op de aanwezigheid van een kind - en als Ze moeten 
komen, dan moéten ze komen. De verbetering van de wereld wordt ons 
opgedrongen, maar meewerken geeft minder pijn. Daarom moeten politici 
niet alleen zeggen dat de "huidige problemen onoplosbaar zullen blijken, 
indien we onze op de na-oorlogse welvaart-ideologie gebaseerde verlangens 
onverkort wensen te handhaven, indien we verkregen rechten als vanzelf
sprekend en onaantastbaar zouden blijven beschouwen, indien we slechts bereid 
zijn een stapje terug te doen, nadat onze buurman het voorbeeld heeft gegeven, 
of indien we zouden menen, dat er geen aanleiding kan zijn vertrouwde 
standpunten die we sinds jaar en dag innemen, nu plotseling te herzien" .2 

Het is wel goed dat dit gezegd wordt; maar er moet méér gezegd worden. 
Die politici moeten ook naarstig opsporen, wáár de welvaartsideologie door
broken is, waar mensen al een stapje terugdoen, waar vertrouwde standpunten 
reeds zijn herzien, dus waar hun eigenlijke bondgenoten zitten, en dan nagaan 
hoe zo'n nieuwe stijl kon ontstaan, niet maar als een afgedwongen reactie op 
de huidige problematiek, maar vooral als een uitvloeisel van een nieuwe 
cultuur-fase. Het andere arbeidsethos mag niet geïsoleerd bekeken worden. 
Het heeft zijn plaats in een groter cultureel geheel, waarop niet alleen econo
mische en politieke factoren inwerken. En pas vanuit een brede cultuurhisto
rische benadering kunnen politici voorkómen, dat hun oproep tot een andere 
mentaliteit alleen maar een tijdelijke aanpassing afdwingt. 

Van Peursen geeft een vereenvoudigde voorstelling van de cultuurhistorie: 
het mythische denken, waarin de mens opgaat in de wereld die hem omringt; 
het ontologische denken, waarin de mens afstand neemt van de natuur en 
zichzelf, en het functionele denken, waarin de mens oog krijgt voor relaties 
en zo de traditionele gegevens God, natuur, medemens en eigen identiteit op 
een nieuwe wijze tracht te benaderen. In de eerste fase wordt de mens ge
obsedeerd door het "dat", in de tweede analyseert hij het "wat", in de derde 
vraagt hij naar het "hoe". 

Wij leven nu in de overgang van het ontologische naar het functionele 
denken, dat het "dat" en het "wat" niet als eigen thema's, maar pas via het 
"hoe" ter sprake brengt. In elke fase zijn negatieve en positieve tendensen te 
onderscheiden. Het mythische denken kan ontsporen in magie; het ontologische 
denken in substantialisme, dat in zichzelf rustende entiteiten isoleert, zoals in 
de vraag die aan een kandidaat bij een kerkelijk examen werd gesteld: "Als 
daar op tafel een Bijbel ligt en u loopt om die tafel heen, kunt u dan zeggen: 
"Ik ben om Gods woord heengelopen"?" Men rekende op een bevestigend 

2 CDA, Permanente Programadviescommissie, eerste jaarlijks advies, 1975, 43. 
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antwoord: dat is substantialisme. Het functionele denken kan ontaarden in 
operationalisme, dat de verschijnselen (bijv. sex) reduceert tot de operaties. 
Men kan - ook in de politiek - te snel over het "dat" heen naar het "hoe" 
springen, zoals wanneer de bezinning op dreigen-met-geweld niet uitgaat van 
verwondering over het "dat" (men vindt het absurd zich te verbazen over wat 
onvermijdelijk en onmisbaar is), maar zich meteen richt op het "hoe". Nu 
wil Van Peursen alleen maar een model geven, dus niet een periodisering van 
de geschiedenis, zoals men die wel vaker ontworpen heeft. Wel tekent hij elk 
nieuw stadium als een bevrijding uit de gevaren van het voorafgaande, maar 
hij ziet het oude, hoewel ingeperkt in andere kaders, meegaan naar het nieuwe. 
Een dominant van de vorige cultuurfase wordt opgenomen in de volgende, 
maar dan niet als dominant. 

Nu is voor het functionele denken niet de vraag naar het zijn centraal, 
maar die naar de zin. Dat moet ook z'n weerslag hebben op het arbeidsethos. 
De arbeid is dan niet meer een ding, een soort substantie, iets wat verhandeld 
kan worden, maar een manier om het eigen mens-zijn en de relaties met het 
omringende te verwerkelijken; we werken niet meer om den brode, maar de 
financiële resultaten van de arbeid vormen met andere aspecten als arbeids
vreugde en recreatie een mozaïek, waarin elk onderdeel functioneel onderge
schikt is aan de zin van het functioneren van de mens. Het winstmotief staat 
niet meer op zichzelf. Men moet dit niet een negatief arbeidsethos noemen. 
Het is een zakelijke, instrumentale instelling tegenover de manier waarop een 
mens zijn leven inricht, waarbij de verschillende leefmilieus - arbeid, gezin, 
vrije tijd - gelijkwaardig zijn geworden, nu de bereikte welvaart het mogelijk 
maakt bij allerlei beslissingen de belangen van die levenssferen tegen elkaar 
af te wegen. De betrokkenheid op de arbeid berust dan niet meer op de strijd 
tegen de armoede en een daarvoor ontworpen plichtsbesef, maar op dat mozaïek 
van zinvol menselijk functioneren. Naar analogie van de ruimtelijke ordening 
begint men ook te zoeken naar een betere verdeling van de tijd, een soepeler 
regeling van werktijden die men zelf wil indelen, een facultatief pensioen e.d. 
Zo'n arbeidsethos is niet negatief, maar relatief - of liever relationeel. En het 
paradoxale is, dat door dat relationele de arbeid zin krijgt in zichzelf, niet als 
een middel tot behoefte-bevrediging, maar reeds bevredigend als arbeid. Vanuit 
het functionele denken vraagt men niet Of er economische groei moet zijn, 
maar hàe de groei moet zijn, niet Of de overheid moet ingrijpen, maar hàe 
de overheid moet ingrijpen. Vanuit het functionele vragen we niet: wàt is goed, 
welk produkt, welke arbeidsvorm, welke regeringsvorm, maar: hoelang is het 
goed? Men denkt vaak dat een bedrijf altijd maar moet doorgaan, als het 
eenmaal bestaat; maar op een gegeven moment moet hetzelfde kader kunnen 
beginnen met een ander bedrijf of een ander produkt. Vanuit de hoe-vraag 
ontdekken wij dat de mens, die het zo ver gebracht heeft in het produceren, 
nog moet leren cónsumeren. Hoe moeten we omgaan met de aarde, met de 
mensen, met de dingen, met de tijd? Dat ook onze eigen identiteit relationeel 
is, ontdekken wij in de ontspanning, waarin wij iets van onszelf prijsgeven 
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- prestaties, prestiges, status, geliefde ideeën -, maar dan juist om de 
eigen identiteit te bewaren, zoals de arbeid in het relationele zichzelf hervindt. 
Ontspanning past niet in een schema dat alleen denkt vanuit twee polen. De 
cultuur is vaak verstaan als een spanning tussen orde en chaos. En parallel 
daarmee tussen geest en materie. En zo ook tussen arbeid, vooral geestelijke 
arbeid, en niets-doen. Maar naast die polen heeft de ontspanning eigen rechten 
en mogelijkheden. Als deconcentratie komt de ontspanning overeen met de 
tegenpool van de vaste orde; als weloverwogen activiteit kan de ontspanning 
overeenkomen met de tegenpool van de chaos. Ontspanning hoeft niet te 
ontaarden in de verstrooiing, die als een vlucht is beschreven door Augustinus, 
Pascal en Kierkegaard; in de relax kan, wat Augustinus noemt de "intentio" , 
de eigen gerichtheid, bewaard blijven. Via de ontdekking van het relationele 
wordt alles weer tot de juiste proporties teruggebracht. Dat is ontspannend, 
ook in de arbeid. 

Het functionele denken kan ons bevrijden van de krampachtigheid die een 
man als Kuyper dwong om de zgn. chaos en materie van zijn ont-spanning, 
noodzakelijk geworden na drie ernstige over-spanningen, te ordenen in de 
gedisciplineerde wandelingen waarover hij schreef: "Telkens als ik mijn tochten 
volbracht heb, ben ik blij als een schooljongen, die zijn strafwerk af heeft". 
En zijn dochter vertelde: "Weer of geen weer, vadert wandelt twee uur per 
dag, maar niet om te wandelen en niet om rond te kijken; hij wandelt voor 
zijn werk. Altijd op het horloge, altijd precies langs dezelfde wegen, zo ge
routineerd, dat hij bij iedere hoek van de straat en bij zekere bomen en weg
kruisingen in het Haagse bos, precies weet te zeggen, hoe lang hij nu gelopen 
heeft". Dat heet dan nog wandelen! Hier heerst de geest zó over de stof, dat 
in feite de stof, nl. het horloge, heerst over de geest. Het individu loopt ge
isoleerd in een onwerkelijke wereld. Het lijkt wel substantialisme. 

Hoezeer het functionele denken bevrijdend kan zijn, blijkt als wij het model 
van Van Peursen vergelijken met dat van Paulo Freire, die in Brazilië de 
emancipatie van onmondigen wil bevorderen door het immanent karakter van 
mythisch en magisch denken te doorbreken. Hij onderscheidt drie bewustzijns
niveaus: 1) het semi-intransitieve - de feiten hebben dan een superieure macht, 
waaraan het bewustzijn zich weerloos aanpast; 2) het naïef-transitieve: de mens 
leert problemen te onderscheiden, maar kan zijn situatie nog niet plaatsen in 
een totaal-maatschappelijk verband; en 3) het kritisch bewustzijn: de mens 
krijgt inzicht in de samenhang van de verschijnselen. 

Naam en beroep 
Bij Freire corresponderen de drie bewustzijnsniveaus duidelijk met ver

schillende configuraties, maar bij Van Peursen mogen we vragen: is dat 
functionele denken iets nieuws, uit de laatste tijd? In zekere zin was het er al 
lang: in het christendom. "Christus kennen, is zijn weldaden kennen", zei 
Melanchton. Merkwaardig dat er in "bevindelijke" kring enige huiver is voor 
deze cultuurfase, terwijl juist in de bevindelijke kennis een tendens steekt 
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naar functioneel denken. Het was er nog eerder: Israël is al uit mythisch en 
ontocratisch denken uitgeleid, al was het griekse denken niet zo ontocratisch 
en het joodse niet zo vrij van ontocratie als sommigen beweren. Reeds vóór 
Christus heeft de mensheid drie leefwijzen gekend, die doen denken aan de 
fasen van Van Peursen. Met bijv. Rosenstock-Huessy moeten wij teruggaan 
naar de oudste levensstijl om te kunnen meewerken aan de nieuwste: niets 
van wat in die vroegere leefwijzen waardevol was, mag verloren gaan. Nu 
er over een nieuwe levensstijl gesproken wordt door de kerken, is het goed 
te bedenken dat de mensheid in de loop van de geschiedenis al zo vaak met 
een nieuwe levensstijl is begonnen. De oudste vorm van het menselijk samen
leven is het leven in stamverband, in een ordening naar families, omdat de 
mensen elkaar een naam begonnen te geven: vader, moeder, broeder, zuster. 
Dat legde dan verplichtingen op. Tegenwoordig gaat een groot deel van onze 
tijd verloren aan het invullen van formulieren, waarin we wel eerst onze naam 
moeten noteren, maar dan meteen ons beroep. Eén regeltje mogen we onszelf 
zijn, en dan schuift het beroep zich breed voor de naam en de naam wordt 
een nummer: we zijn de zoveelste student of de zoveelste dominee. En dat 
beroep bepaalt dan verder de hele uitwerking van het formulier: de loon
klasse, onze status in de maatschappij, de lengte van onze vakantie, ons 
pensioen. Het beroep bepaalt álles, tot aan het laatste oordeel, als we weer 
bij onze náám worden geroepen, zoals bij de doop, toen we nog geen beroep 
hadden. Als stamleden gaven we elkaar een naam en kenden we nog niet de 
ordening naar beroepen. Alle manlijke stamleden waren krijgers, jagers en 
vissers; werktijd en vrije tijd liepen gewoon door elkaar heen, want er moest 
telkens feest gevierd worden om het groepsleven in stand te houden. Bij de 
maaltijd werd dan de geest van de stamvader aangeroepen; een overblijfsel 
daarvan is nog onze heildronk, waarmee we toasten op iemand. Wij zouden 
zo'n feest verspillend vinden: soms werd bijna de hele oogst opgemaakt; maar 
het was nódig voor die mensen om een "hoge tijd" te hebben, een Hochzeit, 
omdat zij zich in de tijd oriënteerden aan de geest van de stamvader. En in 
de ruimte oriënteerden zij zich aan de dieren, die een pad baanden door de 
wildernis naar het water, zodat de mens dat ook begon te doen. En nu 
moeten we niet zeggen: die primitieven, dat is lang geleden ... ; het gaat 
om ons: wat er goed was in hun leefwijze, moet meegaan naar de nieuwe 
levensstijl. Wij hebben van dat stamleven geleerd wat het betekent tot een 
familie te behoren, een naam te dragen die niet mag verdwijnen achter het 
beroep, en onszelf de tijd te gunnen om feest te vieren. 

Natuurlijk had dat stamleven ook vele schaduwkanten: door de ordening 
naar families was er steeds sprake van bl@edwraak en stammenoorlogen; men 
moest telkens wegtrekken, omdat de grond te droog was of omdat er een 
grote vloed kwam opzetten. Aan die noodsituatie ontsprong de volgende ont
dekking van de mens: wij hebben geleerd een gebied te beheersen, het water 
te gebruiken, - doordat wij onze ogen opsloegen naar de sterren en de regel
maat van de hemel ontdekten: als dáár Sirius staat, dan komt het water van 
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de Nijl. En zo ontstonden na de stammen de rijken, de oude wereldrijken: 
Assyrië, Egypte, - altijd met astrologie erbij, maar de schoolboekjes ver
tellen niet waarom dat zo is. Dat was noodzakelijk, omdat de mens zich moest 
oriënteren aan de sterren om een gebied als geheel aan zich dienstbaar te 
maken. En de mens moest dan ook weer dienstbaar zijn aan dat geheel. Hij 
moest rijksbewoner worden in een nieuwe orde, een orde des hemels. In de 
wildernis had de mens de hemel nauwelijks gezien, maar nu woonde hij langs 
de rivieren, onder de open hemel. Toén kwamen de tempels en de priesters, 
en de farao die zorgen kon voor wat de stammen vaak niet hadden: vrede en 
voedsel. En toen pas kwam de ordening in beroepen. De ene ster verschilt van 
de andere in glans, ontdekten ze in Egypte. Dat moest zich weerspiegelen op 
aarde: de ene mens staat in zijn beroep hoger dan de ander. Zo ontstond de 
maatschappelijke ladder, in het diensthuis. Die "heilige" ladder deugt niet van 
huis uit. De bakker staat boven de schenker, zeiden ze in Egypte (daarom zeiden 
ze het in Israël precies andersom), - dat ligt vast in de sterrenhemel en de 
beweging van de sterren moeten we navolgen op de aarde. Zo ontstond de 
beweging van de arbeid. Voortaan woonde men niet meer in ronde hutten, 
maar in huizen met vier zijden, naar vier windrichtingen. U kunt nu nog 
zien bij een oude boerenhofstee, dat er een mesthoop ligt aan de kant van 
de weg. Wij denken dan: wat onhygiënisch; maar het gaat om de beweging 
van de arbeid: van de stal naar de mesthoop, van de mesthoop naar de akker; 
de mens gaat in en uit; poorten werden belangrijker dan muren; in de poort 
werd dan ook recht gesproken. In plaats van het dansritme van de stammen, 
kwam het ritme van de arbeid, van de seizoenen, van de kalender. En hét 
feest, de vrije tijd, de Hochzeit, moest toen wel zijn: het nieuwjaarsfeest. 
Elke nieuwe levensstijl van de mens begint met een ontdekking en een door
breking van de verstarring van de vorige leefwijze, maar raakt in een later 
stadium ook zelf versteend. De indeling in beroepen wordt een indeling m 
klassen, standen, kasten. De arbeid wordt slavernij in het diensthuis. 

Toekomst en pauze 
En dan komt Israël! De stam luisterde naar het verleden, de geest van de 

stamvader. Het rijk luisterde naar het heden, de eeuwige kringloop van de 
hemel. Israël luistert naar de toekomst. Dat wil niet zeggen dat voor Israël 
het verleden en het heden niets betekenen of dat de joden de geschiedenis 
hebben uitgevonden, zoals bepaalde theologen beweren; maar wel is voor dit 
volk de toekomst dominant, zodat wij wel weer even moeten denken aan het 
functionele denken, dat sociale structuren als historisch ziet en naar ont
wikkelingen in de toekomst vraagt. Een derde gestalte van menselijk samen
leven al vóór Christus! Daarom moet Israël eerst in Abraham de stammen 
achter zich laten (de familie) en dan in Mozes de rijken achter zich laten 
(het diensthuis ). Beiden, Abraham èn Mozes, moeten uittrekken. Zo ontstaat 
na de stam en het rijk een volk, dat niet vertrouwt op de geesten en de dieren, 
ook niet op de sterren, maar op God. Ze leven niet van de jacht of de akker-
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bouw, maar van het manna in de woestijn. Het uit-zichzelf-vruchtbare Egypte 
waar wij door slimme manipulatie de produktie nog kunnen opvoeren en dat 
door de hele oudheid als dé korenschuur is gezien, wordt in Deuteronomium 11 

als een gesloten slavenbestaan gebrandmerkt, terwijl het wachten op de vroege 
en late regen (op Gods tijd!) het beeld wordt voor gezegende en vervulde 
dagen. Israël viert de sabbat: hier kan het dwingende ritme van familie
plichten en van de tredmolen van de arbeid in het diensthuis doorbroken 
worden. Want de geesten en de sterren, - zij staan nooit stil. Zij rusten 
nooit. Israël kan stilstaan. Israël kan in het sabbatsjaar zelfs de akker laten 
rusten. En in het jubeljaar vervallen alle vroegere rechten en eigendommen: 
een nieuwe levensstijl waar wij nog lang niet aan toe zijn. Het is dan ook 
moeilijk: wie luistert naar de toekomst, is op dit moment nog niet zo veel 
bijzonders, heeft geen duurzaamheid (als het gouden kalf, dat harde metaal), 
moet nog iets worden. We zijn dan het lelijke eendje, waarin niemand nog de 
zwaan kan zien. En wie de stem van de toekomst niet hoort, ergert zich aan 
het lelijke eendje. Vandaar het anti-semitisme. 

Ook de leefwijze van Israël loopt vast, want het volk gaat meer leven onder 
de wet dan onder de genade en voelt zich bij voorbaat uitverkoren. Dan komt 
er weer iets nieuws. Maar kan dat nog? We hebben toch alles al gehad? Na 
de vertegenwoordigers van het verleden, van het heden en van de toekomst is 
een vierde tijdvorm toch ondenkbaar? We denken dat bij Van Peursen ook: 
het dat, het wat, het hoe, - wat moet daarna nog komen? Dat wordt utopie, 
zegt Van Peursen, en daar houdt hij zich verder niet mee bezig. Maar toch 
kan het: naast verleden, heden en toekomst: de "pauze", - naast het ritme 
van familie, arbeid en wet: de vrije tijd. En die wordt door de Grieken ont
dekt: de tijd voor het spel, de kunst, de wetenschap. Waarom door de Grieken? 
De stammen leefden in de wildernis, de rijken aan de rivieren, Israël in de 
woestijn, maar de Grieken gingen de zee bevaren. Ze ontdekten andere 
volken en dus de pluriformiteit; zij werden nieuwsgierig; zij leerden dat we 
in twee kringen kunnen verkeren: de kring waar we zelf bij horen, én de 
kring waar we als buitenstaander kunnen beschouwen, als toeschouwer. Zo 
ontstaat het theoretiseren, het nadenken, het filosoferen, het toneelspel, - in 
een tweede wereld, een pauze, een vrije tijd, waarin wij onze naam en onze 
titel hebben afgestroopt en alleen nog maar mens zijn. Zo wordt het humane 
ontdekt: wat wij gemeen hebben, los van de familienaam, los van het beroep, 
en afgezien van de verkiezing. 

Maar ook de levenswijze van de Grieken loopt vast: wie alles beschouwt, 
is niet meer echt geëngageerd. Het is typerend, dat het griekse woord voor God 
geen vocativus kent. De aanroep ,,0, God" verdwijnt! God wordt een begrip, 
God wordt óók beschouwd: namen werden woorden, en woorden werden be
grippen. Dan is er genoeg gefilosofeerd; dan moet er gehandeld worden: dan 
komt de Stoa. In het Romeinse Rijk waarin de vier antieke leefwijzen elkaar 
ontmoeten, wordt de Stoa de heersende leer: hoe zullen wij handelen, opdat 
we toekomst hebben? En opnieuw duikt het functionele denken op. 
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Wie niet werkt . .. 

En dan, als we alles gehad hebben - verleden, heden, toekomst en 
pauze, - in de volheid des tijds, dan komt Jezus. Wat kan Hij nog voor 
nieuws brengen? Er zijn toch niet meer dan vier vormen denkbaar? Hij brengt 
ook niet zozeer een nieuwe stij! van leven, maar Hij maakt ons vrij van de 
absolute gebondenheid aan welke levenswijze dan ook. Vrij van de macht 
van de familie, de macht van de arbeid, de macht van de wet en de macht 
van de theorie. Hij kan alle leefritmes meeleven - de familie, de arbeid, 
de thora en de vrije tijd -, maar Hij raakt er nooit in gevangen. Alle 
vormen en riten eisen altijd weer aandacht op voor zichzelf als heilig, door de 
traditie gewijd; maar in Jezus' aanval op het wetticisme wordt exemplarisch 
duidelijk, dat Hij - juist vanuit de traditie van Israël - elke culturele 
of morele zelfverabsolutering van de traditie afwijst. Hij doorbreekt alle 
verstarringen en maakt de weg vrij naar de Heilige Stad, waar de stammen én 
de rijken én Israël én het humanisme hun heerlijkheid zullen inbrengen, alles 
wat er goed was in hun steeds weer nieuwe levensstijl. Maar Hij is geen 
deus ex machina en in afwachting van het messiaanse rijk hebben we voorlopig 
alleen nog de kerk. De kerk is vrij van de familieband ("Wie vader of moeder 
liefheeft boven Mij ... "), vrij van de wet, vrij van de arbeidsdwang. Maar zo 
ontstaat het misverstand van de gnostiek: het wordt bandeloosheid en werke
loosheid. Dan moet Paulus schrijven: Wie niet werkt, zal niet eten. Hij schrijft 
dat tegen de gnostiek. Er is geen sprake van, dat hij de overtrokken waardering 
van de arbeid zou bedoelen, zoals die onder ons vanzelfsprekend is geworden. 

De arbeidsdrift begon niet bij de calvinisten, zoals men vaak zegt, maar al 
in de Middeleeuwen, in de kloosters, met een religieuze verering voor de 
arbeid, hoewel in evenwicht gehouden door de gebedspraktijk. De ordening 
van de arbeid werd een hiërarchisch onderdeel van het georganiseerde leven 
der Europese christenheid dat de civitas Dei op aarde moest representeren, 
zoals de samenleving in Egypte de orde des hemels weerspiegelen moest. De 
arbeid werd ingebed in de objectieve ordening van het leven, die met name in 
de beroepsformatie van de maatschappij haar uitdrukking vond. Zo werd het 
volk teruggeleid naar de piramide, naar het diensthuis van het rijk. 

De reformatie brak met de hiërarchische ordening, maar maakte juist daar
door van de hele wereld een klooster en van elke gelovige een monnik. En 
monniken hebben een gedisciplineerd werkschema: vroeg opstaan en alles 
keurig op tijd. Calvinisten kijken op de klok. God kan het nog nauwelijks 
zijn beminden in de slaap geven. De slaap in Ps. 27, schreef Calvijn, be
tekent "rustige arbeid": wel rustig, maar toch arbeid! En vanwege het gebrek 
aan slaap, zeg maar, verwierven de calvinisten natuurlijk veel bezit. Daar was 
het niet om begonnen. Maar door hard werken en sober leven hielden ze veel 
over: bezit als gevolg van het werk. Ineens is dat omgeslagen en begon men 
te zeggen: we hebben bezit nodig om te kunnen werken. Vanwaar die omslag? 
Omdat intussen de achtergrond van het christelijk geloof was weggevallen, en 
de gezamenlijke bezieling die er nog was in de Middeleeuwen en in de tijd 
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van de reformatie. Dan komt de werkende enkeling, het geïnspireerde individu. 
Dan gaat Rousseau terug naar Adam. En dan wordt het bezit voorwaarde voor 
scheppende arbeid. En zo ontstaat de burger wiens bezit moet worden be
schermd, en de liberale economie waarin wel produktie en consumptie aan 
bod komen, maar niet de distributie, zodat we er nu niet meer mee uit de voeten 
kunnen. En dan komt het liberale vooruitgangsoptimisme in de harde leer
school van twee wereldoorlogen, waarvan de tweede door Churchill de over
bodige oorlog genoemd is en terecht. Na de eerste hadden we het kunnen 
weten, dat de problemen niet meer opgelost konden worden vanuit de be
staande politieke en economische struktuur. Maar toch werd de economie 
weer opgebouwd op de oude basis. Zo kwamen de crisisjaren en een tweede 
oorlog om ons wakker te maken. En als we nu niet wakker worden, komt er 
nog een derde ook. Totdat we eindelijk leren dat we samen offers moeten 
brengen voor een gemeenschappelijk huishouden. Het is geen toeval dat na de 
oorlog Duitsland in twee delen gespleten is. En Korea, en Vietnam. De tijd 
van nationale staten met eigen belangen is voorbij. Het moet komen tot een 
internationale arbeidsverdeling, waarbij niet meer aan het economische het 
primaat wordt verleend. 

Baanloos 
Maar het moet toch allemaal eerst verdiend worden? Dat dreigt de dood

doener te worden, waarbij men vergeet dat een samenleving de verzorging 
van goederen en diensten naar eigen goeddunken kan inrichten. Hier zijn geen 
natuurwetten die wel gevolgd móeten worden. Het hoeft geen wet te zijn, als 
de economen beweren dat de consumptiegoederen nuttigheden zijn en dat de 
arbeid een onnuttigheid is om die goederen te verwerven. Wij kunnen het 
evengoed omkeren: dat het bezit van veel goederen een onnuttigheid is en de 
arbeid een nuttigheid. De arbeid hoeft niet ondergeschikt te blijven aan het 
bedrijfsdoel, in een orde die gebaseerd is op de gedachte: méér is beter dan 
minder. De bron van het arbeidsethos is de interne noodzaak om zingevend 
en vormend bezig te zijn. Door een verandering of afwezigheid van externe 
oorzaken hoeft de bron niet uit te drogen. Iedere voor de gemeenschap zin
volle bezigheid moet als arbeid erkend worden en, zo nodig, gehonoreerd. 
Reeds nu is er in de welzijnssector een sterke professionalisering van wat 
vroeger het werk van vrijwilligers was. Er is werk genoeg. Maar de maat
schappij wil het niet organiseren en financieren. Overigens hoeft de beloning 
niet altijd uit geld te bestaan. Er kan ook een psychisch inkomen zijn. De 
kritiek op de oude gedachte van 1888 die vandaag weer opleeft: arbeid naar 
keuze en een gegarandeerd inkomen voor iedereen, - berust vaak op de 
ideologie dat mensen alleen bereid zijn zich in te spannen, als ze daarvoor 
geldelijk worden beloond. Voor een niet-geldelijke beloning moet zelfs nog 
een woord worden uitgevonden. Het is op zichzelf wel waardevol, dat een 
werkloze zijn verantwoordelijkheid en solidariteit wil beleven door zijn steentje 
bij te dragen aan het eigen inkomen en dat van anderen. Maar is deze bijdrage 
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de énige mogelijkheid om verantwoordelijkheid en solidariteit te beleven? 
De volledige werkgelegenheid, zoals die nu als norm gehanteerd wordt, kan 
niet blijvend gelden. Dat betekent voor christenen, dat we onze roeping niet 
uitsluitend of hoofdzakelijk in het beroep kunnen zien. Dan zou het grootste 
deel van ons leven geen roeping hebben. Ook een zieke en een werkloze hebben 
een roeping en hebben werk te doen. Een werkloze heeft alleen maar geen 
baan. Hij moet dan ook een baanloze worden genoemd en niet een werkloze. 
Hebben we van de primitieve stammen niet de betekenis van de naamgeving 
geleerd? Als we iemand een nieuwe naam geven, roept dat een nieuwe moge
lijkheid op. Zo lang we een baanloze een werkloze noemen, doen we tekort 
aan zijn mens-zijn. Hij is baanloos, meer niet! Dat betekent helemaal niet: 
een baan is maar een baan. Juist als we niet bij voorbaat het beroep als Godde
lijk zien, zien we ook niet iedere arbeid als een roeping. We worden dan 
kieskeuriger tegenover de kwaliteit van de arbeid. We willen bijv. een klein 
bedrijf i.p.v. een groot. Of we willen minder werken en dan ook minder 
verdienen, zodat de vrijgekomen arbeid aan anderen ten goede komt. En als 
het doorgaat (en het móet doorgaan) dat iedere werker ook verantwoordelijk 
wordt voor de gevolgen van het werk, dan zijn de gevolgen niet te overzien. 
Dan komt er nog een derde soort baanloosheid. Daar spreekt nog niemand 
over, want we hebben onze handen vol aan de structurele en de conjuncturele 
baanloosheid. Maar er kan nog een derde soort komen: de vrijwillige baanloos
heid ter voorkoming van een slecht geweten. 

Relativeren en experimenteren 
Het is vooral voor calvinisten bijzonder moeilijk, tegenover werk en baan

loosheid een nieuw begin te maken. Gerbrandy schreef over "het onchristelijk 
verschijnsel van werkloosheid". "De werkloosheid vloekt tegen de eis, door 
het calvinisme het scherpst gesteld, van arbeid voor eigen dagelijks brood".3 

Wie het zo blijft aanvoelen, heeft straks geen leven meer. Een werkelijke 
gelijkheid van kansen betekent dat slechts voor een minderheid de beroeps
arbeid een levensvulling kan zijn. De meerderheid zal de ontplooiing van de 
persoonlijkheid en het "woekeren met talenten" daarbuiten moeten vinden. Er 
is dus een nieuwe moed nodig op twee punten: de moed om te relativeren en 
de moed om te experimenteren. Beide zijn alleen op te brengen vanuit enig 
inzicht in de geschiedenis van de mensheid. Dán pas leren wij hoe betrekkelijk 
ons (calvinistisch) arbeidsethos is: de westerse werkwoede gaat terug op een 
mengelmoes van een laat-joodse verdiensteleer en een griekse negativiteit, die 
ons maar laat dóórwerken om zo effectief mogelijk van het werk áf te zijn. 
Daarom is het dwaasheid om de pleitbezorgers van een nieuw arbeidsethos 
van minachting van de arbeid te beschuldigen. Juist de gebruikelijke arbeids
drift berust op een heimelijke verachting van de arbeid! Wij geven de arbeid 
teveel eer, omdat wij hem te weinig eer geven. Het nieuwe arbeidsethos moet 

3 P. S. Gerbrandy, Calvinisme en maatschappelijke orde, 1937, 18 v. 
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de arbeid dus minder eer geven om hem méér te eren. Zo moeten wij ook het 
betrekkelijke van beroeps arbeid leren zien om de waarde van de ruimer ge
definieerde arbeid te ontdekken. "Werktijdverkorting" gaat vaak uit van een 
verouderd arbeidsbegrip. Behalve de betrekkelijkheid leert de geschiedenis 
ons ook, dat wij nieuwe experimenten moeten aandurven. Een pad banen door 
de wildernis: ook dat leek eerst onmogelijk. Een geheel gebied beheersen: de 
mens heeft het erop gewaagd. Elke nieuwe levensstijl was eerst "economisch 
onhaalbaar". Da Costa noemde de afschaffing van de slavernij een hersen
schim. Hebben wij nu nog steeds niet geleerd, dat wij vaak kunnen wat wij 
moeten, als wij maar willen? 

Het denken-op-korte-termijn moet - juist in de politiek - door een brede, 
historische benadering doorbroken worden, - ook al worden de problemen 
daar aanvankelijk nog groter door, omdat méér eerbied voor de arbeid moet 
leiden tot minder eerbied voor arbeid-aIs-werkverschaffing. De afwijzing van 
allerlei tegen de gemeenschap gerichte werkgelegenheid wordt onontkoombaar, 
als de arbeid weer een eigen zin krijgt voor mensen die zichzelf geen stam
leden voelen, geen rijksbewoners, geen volksgenoten, geen humane toeschou
wers, maar aardebewoners. Dat wordt dan de laatste fase, althans binnen onze 
horizon. Niet het begin van het eind, maar het begin van de weeën. Dus het 
begin van het begin ... 
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door 

Prof. dr. A. J. Vermaat 

De collectieve lasten en de werkgelegenheid op korte termijn 
In de voorgaande paragraaf werden een aantal overwegingen gegeven over 

de wenselijke omvang van de collectieve sector. Het ging daarbij om over
wegingen van vooral morele en psychologische aard. Bovendien ging het 
vooral om de verdeling van een veronderstelde gegeven trendmatige groei. 
Aparte aandacht verdient het aspect van de werkgelegenheid. De vraagstelling 
is hierbij tweeërlei: (a) Moet terwille van een geringere structurele werk
loosheid de groei van de collectieve sector op korte termijn niet aanzienlijk 
beperkt worden? (b) Wat is op langere termijn gezien de relatie tussen de 
omvang van de publieke sector en de werkgelegenheid? 

Laten wij in deze paragraaf kijken naar de invloed van de collectieve sector 
op de werkgelegenheid op korte en middellange termijn. Welke redenering 
kan men dan ontvouwen? Op het ogenblik circuleren er een aantal verschillende 
ideeën. Zo stelt bijvoorbeeld een groep economisten, onder aanvoering van 
de socialist Stevers het volgende. Er is nu sprake van een structurele werkloos
heid, d.w.z. een vorm van gebrek aan werkgelegenheid die niet veroorzaakt 
is door een conjuncturele onderbesteding maar door een te hoog niveau van 
de arbeidskosten in vergelijking tot de opbrengst van de produktie. De eerste 
prioriteit moet dan ook zijn het niveau van de relatieve arbeidskosten te ver
lagen, opdat er een eind komt aan het afstoten van arbeid uit de niet zo best 
meer renderende bedrijven, en wellicht ook nieuwe investeringsinitiatieven 
totstandkomen door de wat betere rendementsvooruitzichten. Hoe kan men zo'n 
verlaging van de reële arbeidskosten bewerkstelligen? Op dit punt wordt een 
cruciale rol gespeeld door het antwoord op de vraag of de actieve beroeps
bevolking bereid is af te zien van reële inkomensverbetering. Stevers c.s. menen 
dat de actieve werknemer hiertoe niet bereid is in voldoende en voortdurende 
mate. De enige resterende oplossing is dan dat de collectieve sector nu een 
stap terug doet. De door de regering geplande stijging van belasting- en 
premiedruk moet in zo'n geval worden teruggeschroefd. Stevers voegt hieraan 
toe, dat een absolute vermindering op korte termijn z.i. nodig zal zijn om het 
huidige niveau van de werkloosheid te verlagen. 

* Het eerste deel van deze bijdrage is opgenomen in het nummer van februari 1976. 
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Het economische draagvlak moet z-Ï_ nu allereerst worden verbeterd, opdat 
later de collectieve sector kan worden uitgebouwd op een gezonde basis, d.w.z. 
ondersteund door het economisch gedrag van de burgers. 

In tegenstelling tot bovenstaande visie stelt de socialist Van den Doel dat 
de actieve werknemers wel degelijk bereid zullen zijn gedurende een aantal 
jaren geheel af te zien van de gewenste verbetering van het reële verteerbare 
inkomen. Z.i. zien de werknemers het belang van de collectieve voorzieningen 
voldoende in om dit offer te brengen, mits de politici de noodzaak hiervan 
als goede "ondernemers" weten te verkopen èn een stuk wetgeving op het 
terrein van bijvoorbeeld de bedrijfsdemocratisering weten te realiseren. In deze 
visie behoeft noch de 1 %-norm van Duisenberg, noch het bereikte absolute 
niveau naar beneden te worden bijgesteld. 

Welke koers vaart nu het kabinet? Toegegeven wordt de wenselijkheid van 
de verlaging van de reële arbeidskosten ter stabilisering van de structurele 
werkloosheid. Dit blijkt ondermeer uit de afgekondigde loonpauze. Evenzeer 
onderschrijft men de vrees van vele economisten dat de actieven - als het 
moet door afwenteling - een zekere reële ruimte voor zichzelf blijven opeisen. 
Dit blijkt uit de neerwaartse bijstelling van de norm voor de uitbreiding van 
de collectieve lasten. Toch wil men eigenlijk vasthouden aan de oorspronkelijke 
expansie-plannen voor de collectieve sector. Het beleid is in dit opzicht de 
gevangene van het verleden. Dit geldt in meerdere opzichten. In de eerste 
plaats is het zo, dat tijdens het regime-Nelissen aan het begin van de zeventiger 
jaren - onbedoeld - een structurele onderbesteding is ingezet als resultaat 
van de krachtige pogingen om de overbesteding uit de zestiger jaren de kop in 
te drukken. Het kabinet-Den Dyl heeft dit - overigens maar al te graag -
moeten corrigeren, en men heeft toen gekozen voor een tamelijk eenzijdige 
uitbreiding van de collectieve sector, gefinancierd uit de revenuen van het 
vergrote structurele tekort van de Rijksbegroting. Deze operatie is later nog eens 
ondersteund door de aanwending van de aardgasbaten, die de schatkist zijn 
gaan binnenstromen. Een dusdanige uitbreiding van de collectieve uitgaven 
stopt niet zomaar; het gaat veelal om het geven van het groene licht voor 
nieuwe activiteiten - naast intensivering van bestaande taken zoals bijvoorbeeld 
meer leerlingen op het v.w.o. of meer studenten aan de universiteiten - die 
in de volgende jaren steeds meer middelen vereisen. In de tweede plaats is het 
zo, dat elke minister van een vakdepartement zijn voorganger wil evenaren, 
en dat kost uiteraard geld. Eigenlijk zou de minister van Financiën een functio
neel veto moeten hebben. In de derde plaats is het zo, dat de socialisten door 
hun eigen - soms wat groteske - oppositie in het verleden wel gedwongen 
zijn om allerlei wenselijkheden op korte termijn uit te voeren. Paradoxaal 
genoeg ondergraaft men van die zijde met zo'n neiging juist de kansen op het 
voeren van een socialistisch beleid op een wat langere en daarom meer funda
mentele termijn.1 

1 Wanneer socialisten gaan regeren, blijken zij soms de zittende ambtenaren te zien als 
"remmers" van het nieuwe beleid. Men ziet dan allerlei "politieke" adviseurs verschijnen. 
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Het bovenstaande debat samenvattend zou ik het volgende willen stellen. 
Het aanmerkelijk ombuigen van de expansieve tendens der collectieve sector 
is een ingrijpende zaak; zeker in een klimaat van politieke labiliteit. Toch is 
het verschaffen van een zekere ruimte aan de actieve beroepsbevolking - gezien 
de levende wensen hiertoe - op een wat langere termijn gezien een element 
van zelfbehoud voor de collectieve sector. Men moet de economische problemen 
immers zich niet te zeer laten ontwikkelen, wil men later niet gedwongen 
worden veel pijnlijker saneringsoperaties door te voeren. Een restrictie op de 
gebruikelijke - en overigens niet onwenselijke - groei van de collectieve 
sector is nodig, indien men de bestaande werkgelegenheid niet verder wil 
ondermijnen. Een absolute verlaging van de gezamenlijke druk van belastingen 
en sociale premies lijkt mij - tenzij de conjunctuur zich ineens en zeer intensief 
zou herstellen - niet mogelijk. Daarom moet men kiezen voor een wat geringer 
expansietempo voor de collectieve sector op een wat langere termijn, waardoor 
de sanering wordt uitgesmeerd over bijvoorbeeld vijf jaren. Men aanvaardt 
daarmee wel een wat hoger niveau van de werkloosheid gedurende deze "aan
passingsperiode". Gezien de eerder gememoreerde twijfels aan de veronderstelde 
3,75%-groei, lijkt een verdere bijstelling naar beneden gewenst, tenzij men mag 
aannemen dat de actieven een vrijwillige zelfbeperking zullen opbrengen. 
Vervolgens nog twee korte aanvullende opmerkingen. De eerste hiervan is 
deze, dat men wel moet zorgen dat er geen nieuwe vorm van onderbesteding 
gaat optreden. Dit zou de conjuncturele recessie onnodig verhevigen, en daarmee 
de economische oplossingen weer geheel op losse schroeven zetten. De tweede 
kanttekening is gericht op de relatief achterblijvende positie van de export
sector, ten gevolge van de sterke externe guldenswaarde. Men moet zich be
zinnen op een zodanige aanwending van de aardgasopbrengsten ten gunste van 
de (potentiële) exportsectoren, dat wanneer deze bron van exporten wegvalt 
Nederland niet een onaanvaardbare achterstand heeft opgelopen. 

De publieke sector en de werkgelegenheid op langere termijn 
In deze paragraaf gaat het om de vraag of een omvangrijke resp. een snel 

groeiende collectieve sector de werkgelegenheid op de langere termijn aantast, 
dan wel de groei uit de economie haalt. 

Laat ik ter inleiding eerst een zijpad inslaan. Van regeringszijde wordt 
nogal eens de nadruk gelegd op de volgende handicap voor de overheidssector. 
De prijsindex van de materiële overheidsbestedingen stijgt in de loop van 
de tijd sneller dan de prijsindex van bijvoorbeeld de particuliere consumptie.2 

Zou men de volumina van particuliere consumptie en overheidsconsumptie 
even snel willen laten stijgen, dan zou de nominale groei van de overheids
bestedingen sneller moeten gaan dan de nominale groei van de private be
stedingen, zodat dientengevolge het aandeel van deze overheidsuitgaven in de 
totale uitgaven dienen toe te nemen. Met andere woorden: langs deze weg 

2 Vergelijk hiervoor de Miljoenennota 1975 pag 11, grafiek 1.1. 
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van constante reële verhoudingen, zou het aandeel van de overheidssector in 
het nationaal inkomen reeds moeten stijgen_ Welke oorzaak steekt hierachter? 
Het gaat hierbij vooral om het relatief duurder worden van de arbeid plus 
het feit, dat de prestaties in de overheidssector net als in de dienstensector 
in het algemeen een relatief sterk arbeidsintensief karakter vertonen_ Dit maakt 
het continueren van eenzelfde volume relatief duurder. Wanneer dus - zoals 
in de laatste tien jaar het geval is geweest - de arbeidsinkomensquote duidelijk 
stijgt, ontstaan er niet alleen rendementsproblemen (met als gevolg arbeids
uitstoot) in de private produktiesector, maar eveneens knelpunten in de over
heidssector bij de handhaving van het voorzieningenpakket. Slaagt de overheid 
erin dit pakket te handhaven of zelfs nog qua omvang uit te breiden, dan kan 
dit alleen door een aanmerkelijke verzwaring van de collectieve druk 

Hierboven is het probleem gesignaleerd_ Het is tijd voor een eerste kant
tekening_ Een relatief arbeidsintensieve produktie (bijvoorbeeld van de over
heidsdiensten) behoeft geen problemen op te leveren bij een stijging van de 
loonvoet, indien er een duidelijke verbetering van de arbeidsproduktiviteit 
optreedt, zodat de kosten per eenheid prestatie niet of veel minder stijgen 
(zoals bijvoorbeeld in de landbouw). In het algemeen treedt een dusdanige 
arbeidsproduktiviteitsstijging in de dienstensector niet op, zij het dat er een 
aantal uitzonderingen zijn. Statistisch gezien bepaalt men de omvang van de 
overheidsprestaties aan de hand van de kosten, d.w.z. men vooronderstelt de 
afwezigheid van een stijgende arbeidsproduktiviteit. Dit behoeft niet in alle 
gevallen juist te zijn; in dergelijke gevallen geeft de prijsindex dus een ver
tekend beeld. Het zou een verdienste voor het beleid zijn, indien men op dit 
terrein over hardere gegevens zou beschikken. Afgezien van dergelijke - niet 
gesignaleerde - meevallers zal er binnen de overheidsdiensten doorgaans 
weinig sprake zijn van grote arbeidsproduktiviteitsstijgingen. 

Gezien het voorgaande ligt het voor de hand dat een vergroting van deze 
arbeidsintensieve sector goed zou zijn voor de werkgelegenheid; immers er 
is relatief veel arbeid nodig voor de levering van dergelijke overheidsprestaties. 
(De groep van inkomensoverdrachten via bijvoorbeeld de sociale voorzieningen 
wijken in dit opzicht niet af van de inkomens van de actieven ). De conclusie 
zou dan zijn, dat een vergroting van de collectieve sector goed is voor de 
werkgelegenheid. Bekijkt men de officiële regeringsdocumenten van de laatste 
jaren, dan vindt men dergelijke gedachten inderdaad vermeld. Recentelijk is de 
opstelling van de regering wat terughoudender geworden. Dit hangt samen 
met de volgende problemen. 

In de eerste plaats is een hindernis voor het uitvoeren van bovenstaande 
conclusie het gevoelen van de burgers, die op de markt een andere prioriteit 
tot uitdrukking kunnen brengen. Men wenst een bepaalde minimale reële 
verbetering van het vrij besteedbare inkomen, zodat de nominale lonen extra 
moeten stijgen en de reële arbeidskosten eveneens extra stijgen met negatieve 
gevolgen voor de werkgelegenheid in de bedrijvensector. Per saldo kan het 
resulterend effect zelfs negatief worden, indien de aanspraken van de overheids-
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sector over bepaalde ruimtegrenzen heengaan. Het probleem is dus dat de 
koopkrachtige burger niet voldoende bereid is de werkgelegenheid in de 
overheidssector te honoreren. Dit is des te vervelender voor een sector waarin 
de stijging van de arbeidsproduktiviteit ontbreekt. 

Een tweede probleem wordt gevormd door de vraag in hoeverre de binnen 
de (semi)overheidssector geschapen arbeidsplaatsen relatief (te) duur zijn, 
waardoor per saldo niet een maximale bijdrage wordt geleverd aan de werk
gelegenheid. 

Vervolgens een aantal opmerkingen over een derde probleemcomplex. 
Wanneer de arbeidsproduktiviteit in een sector niet of nauwelijks toeneemt, 
en wanneer de reële omvang van zo'n sector toch wordt uitgebreid, betekent 
dit een afname van de groei van de totale produktiviteit, en daarmee van de 
groei van het nationale produkt. De ruimtegroei loopt dan terug, zodat de 
verdelingsproblemen toenemen, maar eveneens gaat er extra werkloosheid op
treden in de sectoren van de investeringsgoederen resp. duurzame consumptie
goederen, terwijl soortgelijke effecten optreden in bedrijfstakken waarin de 
nog enige tijd doorgaande produktiviteitsstijging sneller verloopt dan de groei 
van de afzet. De groei economie moet als het ware getransformeerd worden 
tot een meer stationaire groei. Dit heeft voordelen uit een oogpunt van ver
mindering van het grondstoffengebruik en de belasting van het milieu, maar 
het vergt - op z'n minst tijdelijk - een acceptatie van een grotere werkloosheid 
dan in een sterk groeiende economie. Een te snelle overgang kan onnodig grote 
problemen scheppen. 

Vervolgens een vierde probleemcomplex, n1. de internationale vervlechting 
van de Nederlandse economie. Wil men minstens de bereikte welstand be
houden, dan dient ook de export intact te blijven wil men zich kunnen blijven 
verzekeren van de benodigde importen. Een stagnerende economie verge
makkelijkt het behoud van de export bepaald niet. Het kunnen blijven concur
reren behoeft niet altijd een blijvende stijging van de arbeidsproduktiviteit te 
impliceren, want men kan door depreciatie van de externe waarde van de 
gulden of door een achterblijven bij de internationale inflatie in de markt 
proberen te blijven. Op een wat langere termijn verliest men langs deze weg 
toch de aansluiting op de wereldexportmarkt. Er is nog steeds een bepaalde 
mate van technische vernieuwing noodzakelijk. De toepassing hiervan vergt 
ongetwijfeld het doen van belangrijke investeringen. Voor het voldoende op 
peil houden van een dergelijk proces van bedrijfsinvesteringen inclusief de 
benodigde research is weer een bepaald niveau van lopende en verwachte 
bedrijfsrendementen nodig. De cirkel wordt dan weer gesloten door het hiertoe 
benodigde peil van de binnenlandse afzet van bedrijven, hetzij aan de private 
sector, hetzij aan overheidsbestedingen buiten de overheidsdienstensector in 
engere zin. 

De bovenstaande uiteenzettingen zou ik als volgt willen samenvatten. Het 
uitbreiden van de collectieve sector in een situatie van geringe economische 
ruimte stuit op weerstanden. Gezien de vrijwel autonome minimum-claims van 
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de actieven, maar ook van de niet (meer) actieven, ontstaat het probleem van 
het gebrek aan economische honorering van de collectieve bestedingen. Zou 
men van de zijde van de burgers een dergelijke vergaande beperking van het 
reële particuliere inkomen gedurende meerdere jaren wel aanvaarden - en 
daarmee de politieke democratie ook economisch vertalen - dan nog ontstaat 
het probleem van een minimale technisch-economische ontwikkeling ten behoeve 
van het intact laten van de export, en daarmee van een zekere minimale econo
mische groei, zij het dat deze groei selectief van aard kan zijn. Gezien deze 
problemen ziet het er niet naar uit, dat zonder een restrictie op de groei van de 
collectieve sector een toename van de werkloosheid kan worden vermeden in 
structurele zin. De mate van benodigde restrictie hangt voornamelijk af van 
de groei van het nationaal inkomen die men zonder beleidswijziging mag 
verwachten èn van het vermogen van de burgers hun private bestedingswensen 
ondergeschikt te maken aan de bestaande wens tot uitbreiding van collectieve 
voorzieningen. Zonder externe druk mag men hierover niet te optimistisch zijn. 

De noodzaak tot bezuiniging 
Uit het bovenstaande blijkt onmiskenbaar dat de verwachtingen voor de 

economische ontwikkelingen op wat langere termijn achterblijven bij hetgeen 
men in Nederland de afgelopen jaren gewend was. De totale ruimte zal 
kleiner zijn dan in het verleden, en dus ook de ruimte voor de vergroting 
van de collectieve sector. Zelfs al vergroot men het aandeel van de collectieve 
sector in de verwachte groei - en dit doet men in feite bij de nieuwe 1 % 
groei - dan nog neemt deze marginale jaarlijkse ruimte af vergeleken bij de 
geraamde ruimte aan het begin van de rit van het kabinet-Den Uyl. De conclusie 
is dat de uitgavengroei niet voortgezet kan worden volgens het oorspronkelijk 
aangenomen tempo, nog afgezien van de reeds geuite kritiek op de gekozen 
nieuwe 1 %-norm. 

Het is dienstig om een indruk te hebben van de omvang van deze geringere 
groei van de collectieve uitgaven. Hierbij moet men denken aan a. de geringere 
trendmatige groei van de economie, namelijk een geraamde 3,75% in plaats 
van de eertijds verwachte 4,3%, en b. een expansienorm die verlaagd is van 
circa 1,3 tot 1 procentpunt van het nationaal inkomen_ Gezien de geringere 
groei van het nationaal inkomen werkt dit laatste verschil als het ware dubbel, 
want zowel de basis als de groei voet van de expansiefactor wordt verminderd. 
Uitgaande van het huidige nationaal inkomen in prijzen van 1976 en de 
aangenomen groeicij fers kan men een berekening maken van de te verwachten 
ruimtevermindering voor de collectieve uitgaven. Ramingen van de zijde van 
de regering noemen het niet geringe bedrag van circa 10 miljard gulden in 
1980 in prijzen van 1980. Hierbij nog een aantal toelichtende kanttekeningen. 

Een dergelijke omvangrijke besnoeiing van de groei doet het woord "be
zuinigingen" naar voren komen. Strikt genomen gaat het om een (over een 
vijftal jaren gecumuleerde) vermindering van de vergroting. Ter indicatie van 
deze opmerking het totaal van de groei van de totale begrotingsruimte (na 
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aftrek van de middelen benodigd voor een 80%-inflatiecorrectie), namelijk een 
30 miljard tlm 1980, geraamd in tabel 4.6 op pag. 42 van de laatste Miljoenen
nota. Ruwweg mag men dus zeggen dat de ruimte verminderd wordt met circa 
één derde dee1.3 Uiteraard kan men een dergelijke rekensom ook maken voor 
de private sector, of de besteedbare inkomens van de actieven. Ook voor hen 
treedt een vermindering van de geraamde groei op. Toch is het voor het 
voeren van een regeringsbeleid geen eenvoudige zaak om een dergelijke aan
passing in het uitgavenbeleid te volbrengen. Het is immers niet zo, dat het 
alleen zou gaan om een eventueel uitstellen of afzeggen van alleen maar nieuwe 
beleidsinitiatieven. De uitgavengroei wordt voor het overgrote deel veroorzaakt 
door het zogenaamde "ongewijzigde beleid", d.w.z. het verder uitvoeren van de 
in het verleden genomen besluiten. Zonder nieuwe uitgavenbeslissingen blijken 
de collectieve uitgaven dus enorm te stijgen van jaar op jaar. Gedeeltelijk komt 
dit door een impliciete groei van de omvang van de voorzieningen; het aantal 
deelgerechtigden of te verzorgen personen blijkt steeds te groeien. Gedeeltelijk 
ook wordt deze groei veroorzaakt door het veelal loonintensieve karakter van 
een groot aantal voorzieningen en uitgavenkategorieën. Het valt dus te begrijpen 
dat een aanzienlijke beperking van de expansiemogelijkheden van de collectieve 
sector zelfs zonder het aanvatten van nieuwe taken of voorzieningen leidt tot 
knelpunten in het uitgavenbeleid. Terecht spreekt men dan van "bezuinigingen", 
al gaat het nominaal om een vermindering van de verhoging. Overigens mag 
men niet zonder meer stellen dat de private sector in dit opzicht geen last 
zou hebben van een dergelijk verschijnsel, al zal dit vermoedelijk kwantitatief 
wat geringer zijn. 

W ààr kan er worden bezuinigd? 
Deze vraag zal door velen worden gesteld, of men het prettig vindt of niet. 

De lezer mag niet verwachten dat deze vraag hier afdoende zal worden 
beantwoord. Het zou immers een heel subjectief antwoord zijn. Welke persoon 
of instantie kan de prioriteiten bepalen? Hier zit m.i. een reëel probleem. 
De burger wordt als zodanig nimmer uitdrukkelijk gesteld voor de keus welke 
collectieve uitgaven zijn hoogste prioriteit hebben. Zijn stem bij de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer heeft slechts een ver verwijderd verband met dit 
vraagstuk; bovendien werd de laatste verkiezing niet zozeer door deze afweging 
gedomineerd. Een verder probleem wordt gevormd door het feit dat niet 
iedereen in dezelfde mate betrokken is bij allerlei collectieve uitgaven. De 
AOW-uitkering zal een betrekkelijk jong persoon weinig zeggen, terwijl de 
leerlingenschaal een vrijgezel weinig zal interesseren. Toch zou het oppervlakkig 
zijn om deze problematiek zonder enige maatschappelijke informatie op te 
lossen. Inpraak via instellingen van betrokkenen, en indien uitvoerbaar wellicht 
een enquête op hoofdpunten onder de gehele bevolking - naar een idee van 

3 Dit beeld is in feite wat anders, omdat in de betreffende tabel voor 1979 en 1980 
nog een ongedekt tekort fungeert van in totaal 5 miljard gulden. 
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oud-minister Veldkamp - kan een bijdrage leveren tot het vinden van een 
verantwoorde oplossing, die bovendien enige kans maakt door het gedrag van 
de burgers te worden gehonoreerd. 

Het lijkt mij wel zinvol een aantal algemene opmerkingen te maken over 
de noodzakelijke vermageringsoperatie van de collectieve sector. Een eerste 
opmerking houdt in, dat alle uitgavencategorieën in beginsel in aanmerking 
komen voor de herwaardering. Er zijn immers vaak (partij)-politieke stok
paardjes, die in werkelijkheid niet of nauwelijks gedekt worden door de 
voorkeuren van de staatsburgers. Om een voorbeeld te noemen, is het niet wat 
merkwaardig om anno 1976 nog te beginnen met het subsidiëren van het 
politieke vormingswerk van jongeren? 

Een tweede opmerking geldt de verschillende soorten van uitgaven. Ook 
hier geldt dat niet a priori bepaalde deelsectoren uitgesloten mogen worden 
van de heroriëntatie. Men kan bijvoorbeeld niet stellen, dat de sector van de 
sociale voorzieningen buiten de problematiek valt; evenmin kan men besluiten 
de struktuur van de overheidsvoorzieningen buiten de beschouwing te laten. 
Waarom zou men niet een nadere analyse mogen maken van omvangrijke 
uitgavenposten als de defensieuitgaven, de scholenbouw en schoolstichtings
normen, de landbouwstruktuurpolitiek, het volkshuisvestingsbeleid, het perso
neelsbeleid (salaris- en promotiebeleid, differentiatie naar werk- of taakuren), 
de sociale werkvoorziening en de gezondheidsvoorzieningen. 

Wel kan men trachten nadere criteria te formuleren voor de mate van 
prioriteit van de verschillende uitgaven. Naast de intensiteit van gewenstheid 
door de bevolking c.q. door (de grootte van de specifieke groep van) betrok
kenen valt te denken aan de volgende overwegingen. 

In welke mate hebben de bedoelde uitgaven te maken met kwetsbare groepen? 
Beïnvloedt het achterwege laten van bedoelde uitgaven het uitgaven-patroon 
van andere groepen? Moet het verminderen van uitgaven later worden ge
compenseerd door inhaal-uitgaven? Wat is de invloed op de ontwikkeling van 
de arbeidsproduktiviteit in de overheidssector? Wat is de invloed op de groei 
van de private sector? In welke mate wordt de werkgelegenheid beïnvloed 
binnen de collectieve sector resp. de particuliere sector? Dit soort van over
wegingen kan gebruikt worden bij de beoordeling van potentiële besnoeiingen. 
Ik voeg hieraan nog twee persoonlijke punten toe. Men dient niet al te 
gemakkelijk te kiezen voor het snoeien op de overheidsinvesteringen, tenzij 
de geringere groei trend dit verantwoord maakt of tenzij de private sector 
het gat opvangt. Verder dient men niet al te gemakkelijk opzij te gaan voor 
eenmaal gegroeide toestanden of verhoudingen. Men zal terdege moeten over
wegen om allerlei wettelijke rechten te veranderen, want anders wentelt men 
de druk te eenzijdig af op rechtspositioneel niet zulke sterke uitgaven (sub
sidies e.d.). 

Net als de praktijk van de laatste jaren zal men slechts kunnen overgaan 
tot het aansnijden van nieuwe taken en uitgaven, indien men de bestaande 
prioriteiten diepgaand heeft onderzocht. Men hoede zich dus voor het al te 
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gemakkelijk opperen van nieuwe wensen op het gebied van de collectieve 
uitgaven. Men kan hier denken aan nog op stapel staande projecten als de 
nieuwe gewestvorming, de introductie van de middenschool in het middelbaar 
onderwijs en een nieuwe volksverzekering ziektekosten. Hier ligt een taak voor 
het praktische werk van de fracties in de Kamer en voor de politieke partijen 
bij het opstellen van de nieuwe verkiezingsprogramma's dit jaar. 

De intensievere afweging van allerlei bestaande en nieuwe overheidsuitgaven 
kan worden bevorderd door een grotere publiciteit. Met name ook het opzetten 
van zogenaamde "kosten-baten" analyses kan in dit opzicht verhelderend 
werken.4 Verder wordt gerefereerd aan de eerder in dit artikel gemaakte op
merkingen over een grotere soberheid en efficiëncy bij het uitgavenbeleid. 
Hierbij passen opmerkingen over het tegengaan van ontduiking van regels en 
het maken van misbruik of oneigenlijk gebruik van allerlei voorzieningen. 
Dit laatste geldt ook voor de organisatie van het beleid. Men denke hierbij 
aan de verbrokkeling op het terrein van de sociale verzekeringen. Ook het 
toezicht op de doelmatigheid van het uitgavenbeleid kan worden verbeterd 
door uitbreiding van lichamen als de Algemene Rekenkamer. In dit kader kan 
men ook denken aan een vereenvoudiging van wetgeving, waardoor de be
straffing van de uitvoerings- en controle-organen kan worden verminderd, 
zoals bijvoorbeeld in de onderwijssector. 

Indien men denkt aan de grote mate van gevoeligheid van de sector der 
collectieve uitgaven voor de ontwikkeling van de lonen, kan men pleiten voor 
een grotere prioriteit voor de bestrijding van de inflatie. Een geringere geld
ontwaarding kan immers bijdragen aan de beteugeling van de loonontwikkeling. 
Wat algemener gesteld: men is in Nederland toe aan een herafweging van de 
prioriteiten van de algemeen erkende doelstellingen voor het algemeen
economisch beleid. In het kader hiervan komt aan de orde de vraag in welke 
mate een grotere hoeveelheid werklozen moet worden geaccepteerd op grond 
van andere doelstellingen. Ofwel, wat verstaat men vandaag onder het streven 
naar volledige werkgelegenheid. Op dit punt wordt in de onderstaande epiloog 
nog in het kort ingegaan. 

Ook de sector van de sociale voorzieningen zal niet buiten schot kunnen 
blijven. De suggesties op dit terrein zijn al vrijwel gemeengoed geworden 
in de discussie. Zo denkt men sterk aan een gehele of gedeeltelijke (n1. voor 
de hogere inkomenstrekkers ) bevriezing van de kinderbijslag, terwijl de uit
keringen voor het eerste en tweede kind zelfs na enige tijd afgeschaft kunnen 
worden. Men dient in zulke gevallen overigens te waken voor het verstrekken 
van een looncompensatie aan elke salaristrekker, waardoor de uitgaven per saldo 
zelfs zouden stijgen! Wil men aan sommige lage inkomens een zekere compen
satie bieden, dan moet men de kinderaftrek variëren. Het zou overigens een 
goede zaak zijn, indien men kinderbijslag en kinderaftrek nader zou integreren. 

4 Op methodologisch terrein maakt men in dit opzicht enige vordering; verwezen 
wordt naar twee edities van het blad Beleidsanalyse van de COBA, nl. 1974-1 en 1975-4. 
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Verder kan men denken aan het op zeer korte termijn geheel afschaffen van 
kinderbijslaguitkeringen aan nieuw-geborenen! Verder zou men moeten nagaan 
in hoeverre allerlei sociale uitkeringen onbedoeld terecht komen in de zakken 
van familieleden; rond de maandwisseling schijnen bepaalde bezoekcijfers 
duidelijk op te lopen_ 

Op korte termijn dient een eind te worden gemaakt aan lekken in de 
toepassing van de Algemene Bijstandswet. Er treedt in een aantal gevallen 
immers een soort van indirecte financiering op. Zo kan men bijvoorbeeld 
volstrekt legaal een zeer hoogwaardige pensioenvoorziening opzetten voor het 
personeel in bejaardenoorden (met een premie die zelfs die van de ambtenaren 
overtreft!) en de kosten ervan afwentelen op de bejaarden, die voor een zeer 
groot deel gefinancierd worden door de bijstandsuitkeringen, zonder dat het 
ministerie van CRM neen kan zeggen. (Overigens is het de vraag in hoeverre 
er in de toekomst gedacht zal moeten worden aan een soort van onderhouds
plicht van kinderen ten opzichte van hun ouders). 

Een volgend punt is het eventueel vragen van een eigen bijdrage aan 
gebruikers van ziektekostenverzekeringen en het weer instellen van eerste 
dagen met geheel of gedeeltelijk eigen risico bij toepassing van de ziektewet. 
Hoewel dit maatregelen zijn met een negatieve bijwerking, dient men ze af 
te wegen tegen andere alternatieven. Géén enkele maatregel is immers zonder 
onplezierige nevengevolgen. Verder kan nog worden gememoreerd de gedachte 
om alle uitkeringen in het kader van de sociale sector na een beperkte over
gangstijd terug te brengen naar een uniform (laag) minimum, dat onafhankelijk 
is van iemands vroegere inkomen (net als bijvoorbeeld de AOW-uitkering). 
Ook voor die overgangsperiode kan men nadere maatregelen nemen, zoals 
bijvoorbeeld een wijziging van het begrip "passende arbeid" in het kader van 
de werkloosheidswetten. Het lijkt verder niet onredelijk om de sociale minima 
vooralsnog waardevastheid te garanderen en de mogelijke reële verbeteringen 
afzonderlijk af te wegen. 

Een volgend belangrijk punt wordt gevormd door de salarissen van de 
overheidsambtenaren en hen die hiermee zijn gelijkgesteld. De technische 
uitvoering van het zogenaamde trendbeleid is aan een herziening toe. Het op 
grote schaal werken met minima in de prijscompensatie of in de initiële 
loonsverhogingen noodzaakt hiertoe. Het is verder de vraag of het niveau van 
de ambtenarensalarissen niet herzien moet worden. Is de zekerheid qua werk
gelegenheid - en het niet betalen van de werkloosheidspremies - niet een 
dusdanige factor van psychisch en geldelijk inkomen, dat een herijking nodig 
en billijk kan worden geacht? In hetzelfde kader geldt de vraag naar de hoogte 
van de pensioenbijdrage van de ambtenaar. De toekomst voor het ABP is m.i. 
verre van rooskleurig.5 

Ten aanzien van de pensioenproblematiek moet ik nog een andere opmerking 

5 Zie mijn artikel: Hoe duur wordt het ambtenarenpensioen?, in Economisch-Statis
tische Berichten van 19 november 1975, pp. 1120 e.v. 
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maken. Het ziet er in de gewijzigde economische omstandigheden niet naar 
uit, dat er spoedig een algemeen pensioen voor iedere werknemer zal komen, 
laat staan een pensioenvoorziening die de welvaartsvaste vergelijking met de 
ambtenarenpensioenen kan doorstaan. Indien dit vermoeden juist is, kan men 
zich afvragen of het maatschappelijk gezien niet juister zou zijn om ook ten 
aanzien van de ambtenaren - en gelijkwaardige werknemers - terug te 
gaan op pensioengebied, bijvoorbeeld naar een pensioen dat gebaseerd is op 
de gehele actieve periode (en dus geen "eindloon" -stelsel) en dat slechts 
waardevast is en niet meer welvaartsvast. De geringere premies zouden een 
verlichting zijn voor het Staatsbudget. 

Tenslotte nog een aantal opmerkingen die betrekking hebben op de inkomens
kant van de collectieve sector. De geringere economische ruimte legt een 
zwaarder accent op het inkomensbeleid. In het kader van bovengeschetste 
problematieken zal de vraag naar een aanvaardbare lastenverdeling een belang
rijke rol kunnen spelen bij het vormen van de bereidheid bij alle betrokkenen 
de onplezierige nevengevolgen van de maatregelen ten aanzien van de collectieve 
sector te accepteren. Het schort de laatste jaren aan een goed overzicht over 
de totale lastenverdeling. Enerzijds doel ik met deze uitspraak op het onvol
doende zicht hebben op de totale druk van de loon- en inkomstenbelasting, de 
sociale premies en allerlei parafiscale heffingen resp. subsidiestelseIs met 
gedeeltelijke draagkrachtelementen. Anderzijds doel ik op het door Halberstadt 
en De Kam tijdens het Hofstra-congres in Leiden geuite vermoeden dat allerlei 
aftrekkansen binnen het domein van de inkomstenbelasting de draagkracht
theorie overboord zetten in de praktijk van de belastingheffing. Hoe dit ook zij, 
een beter zichtbare en onderling gecoördineerde lastenheffing lijkt mij een 
noodzakelijke voorwaarde voor het doorvoeren van de noodzakelijke vermage
ringsoperatie in de collectieve sector. 

Het bovenstaande mag de lezer niet de indruk geven, dat er nog best 
ruimte is voor het over de gehele linie verhogen van belastingen en sociale 
premies. De drukverzwaring conform de gekozen 1 %-norm à la Duisenberg 
staat reeds op zeer gespannen voet met de door de burgers feitelijk gewenste 
ruimtevergroting. Wel kunnen enkele knelpunten worden weggewerkt (zoals 
bijvoorbeeld de druk voor weduwnaars met jongere kinderen) door elders 
verzwaringen aan te brengen. Het valt bijvoorbeeld te bezien of allerlei 
aftrekken niet zouden kunnen geschieden tegen de marginale tarieven gerekend 
vanaf de schijven na de belastingvrije voet. Eveneens sluit men van bepaalde 
zijde niet uit, dat het structurele begrotingstekort in de toekomst nog verder 
zal kunnen worden verhoogd. Dit is echter een wat penibele operatie. Het 
is namelijk erg moeilijk om vast te stellen dat het feitelijke besparingsoverschot 
van de particuliere sector van structurele aard is. In ieder geval zou men een 
dergelijke vergroting van het tekort moeten aanwenden voor de financiering 
van al dan niet tijdelijke lastenverlichtingen, omdat een vastleggen van 
dergelijke financieringsbronnen in de vorm van nieuwe permanente overheids
bestedingen na enkele jaren opnieuw tot problemen kan leiden. Zo'n aan-
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wending van een groter begrotingstekort kan pas geschieden als het structurele 
karakter ervan onomstotelijk vast staat. 

Wel kan men in de komende jaren nader aandacht geven aan een vermin
dering van de collectieve uitgavenproblematiek door meer gebruik te maken 
van het profijtbeginsel, of wellicht in bepaalde gevallen zelfs het geheel terug
voeren naar de markt van een huidige collectieve voorziening. Te zeer is men 
immers in het verleden uitgegaan van de regel, dat een subsidiëring voor de 
lagere inkomenstrekkers ook een betaling voor alle inkomenstrekkers zou be
tekenen. Het is bovendien een methode om iets van de scheiding tussen 
collectieve wensen en de bereidheid tot financiering van dergelijke wensen te 
verminderen. Door zo'n koppeling van het genieten van een door de overheid 
gefinancierde voorziening en de (gedeeltelijke) betaling ervan door genieters 
herstelt men enigszins de band tussen de geuite wensen en de bereidheid tot 
betaling. Met name op het gebied van allerlei recreatieve voorzieningen lijken 
mij hiertoe toepassingsmogelijkheden te liggen. Bovendien kan men langs deze 
weg de gehele subsidiesector nogeens uitwieden. 

De ratio van deze particuliere financiering via een bredere toepassing van 
het profijtbeginsel is gelegen in de psychologische aard van het verzet van de 
burger tegen een te grote aantasting van zijn vrije bestedingsbeslissingen door 
de druk van belastingen en sociale premies. In het voorgaande werd immers 
gewezen op de behoefte van de actieven om elk jaar een bepaalde minimale 
materiële welvaartsverbetering te realiseren. Via een indirecte benutting hiervan 
langs de weg van het profijtbeginsel kan men deze knellende band wellicht 
enigszins losser maken. 

Nabeschouwing 
In dit artikel is een beschouwing gewijd aan de vr:lag naar de gewenste 

omvang van de groei van de collectieve sector. De nieuwe 1 %-norm van de 
regering vormt een antwoord op de minder gunstige verwachtingen met be
trekking tot de economische ontwikkeling. Gezien de wensen van de particu
liere sector in het verleden is het zeer de vraag of men dit nieuwe overheids
beleid zal honoreren. Zelfs wanneer dit wel geschiedt, betekent de nieuwe 
norm voor het financiële beleid een aanzienlijke problematiek voor wat betreft 
de neerwaartse bij buiging van de collectieve uitgaven, overheidsbestedingen en 
sociale uitkeringen tezamen. Deze problemen zijn bovendien niet van tijdelijke, 
maar van structurele aard. Dit betekent dat een uitstel van uitgaven of een 
éénmalige operatie onvoldoende soelaas zal bieden. De structurele aard van 
deze problematiek kan nog versterkt worden door een verder afnemende groei; 
van meerdere kanten acht men de raming van de 3,75% groei van het 
nationaal inkomen eerder een taakstelling - waarop het beleid waarschijnlijk 
onvoldoende is afgesteld - dan een redelijke prognose bij ongewijzigd beleid. 

De hantering van de nieuwe 1 %-norm betekent bij een huidige omvang van 
de totale collectieve sector van 55% van het gehele nationaal inkomen en een 
verwachte trendmatige groei van 3,75% gemiddeld per jaar, een ruimte voor de 
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actieve particuliere sector van 0,65% van het nationaal inkomen_ Het blijft 
de vraag in hoeverre deze ruimte strookt met de eisen van betrokkenen_ 

Van regeringszijde gaat men uit van een benodigde verlaging van de groei 
van de collectieve uitgaven met circa 10 miljard gulden over de periode 
1976 tlm 1980. Gezien de kleine marge van de gebruikelijke nieuwe beleids
taken betekent een dergelijke operatie een vergaand ingrijpen in het zgn. onge
wijzigde beleid. Tal van gebruikelijke uitgaven, vele gegroeide voorzieningen 
zullen aan een nauwkeurige herijking moeten worden onderworpen. Het is 
wenselijk via inspraak van betrokkenen nadere informatie te trekken over de 
voorkeuren die er leven onder de burgers. Daarnaast kan men het profijt
beginsel weer een grotere plaats toewijzen voor de financiering van een aantal 
collectieve voorzieningen. De overheid zal in ieder geval veel energie moeten 
besteden aan het opvoeren van de efficiency van het uitgavenbeleid en het 
doorlichten van de "kosten en baten" van diverse projekten. 

Het lijkt niet uitgesloten dat in de toekomst de kloof tussen de collectieve 
wensen en de bereidheid tot het dragen van financiële lasten onoverbrugbaar 
wordt. Dan wordt een wijziging van het belastingstelsel noodzakelijk teneinde 
de schizofrenie van de belastingbetaler te overwinnen. Bovendien noopt de 
- vermoedelijk nog steeds groeiende - circulatie van zwart geld tot enigerlei 
ingrijpen in het geldstelsel of het belastingsysteem. 

Men kan in zo'n geval vooral denken aan een nieuwe algemene belasting 
op de toegevoegde waarde, die bij de bedrijven wordt geheven onder ver
mindering van de huidige bruto lonen en salarissen. Op deze wijze wordt in 
elk geval enig tegenwicht gegeven aan het psychologisch averechtse effect 
van de hoge marginale tarieven van belastingen en sociale premies. In ieder 
geval zal een stringent inkomensbeleid nodig zijn, met als kern een vergaand 
indicatief loonbeleid. Dit is trouwens met het oog op de inflatiebestrijding 
toch nodig.6 

Het is geen boute uitspraak om te beweren dat in een economisch stelsel 
als dat van Nederland het overwinnen van de historisch gezien tamelijk grote 
werkloosheid een moeizame zaak zal blijken te zijn. Met name het inhouden 
van de groei van de collectieve uitgaven zal niet eenvoudig zijn, zeker niet bij 
de huidige labiele politieke verhoudingen. De vraag rijst dan, of het niet eerlijk 
zou zijn te erkennen dat de bevolking in feite niet de hoogste prioriteit 
geeft aan de bestrijding van de werkloosheid, evenmin als zij de inflatie
bestrijding als de hoogste prioriteit van beleid heeft gehonoreerd in de 
zestiger jaren. Dit zou een zekere overspanning van het beleid kunnen weg
nemen. De aandacht zou dan meer moeten verschuiven naar de verdeling van 
de resterende werkgelegenheid en naar maatregelen voor de opvang van niet 
(meer) actieven. 

Uit een oogpunt van milieu-beheer en op grond van overwegingen met be-

6 Men vergelijke het slothoofdstuk van een recente CDA-publicatie: Inflatie als 
politiek probleem. 
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trekking tot de vervreemding van de mens in de moderne arbeidssituatie zou 
men een dergelijke wending misschien kunnen toejuichen. De nadelen zijn 
echter aanzienlijk, althans voor de eerstkomende decennia. Er zal immers 
sprake zijn van een duidelijke materiële teruggang; psychologisch gezien is 
zo'n achteruitgang moeilijk verteerbaar, tenzij er een situatie van externe 
druk present is zoals oorlogstijd e.d. Ook loopt men de kans dat een tezeer 
blijven doorzetten van de collectieve uitgaven tegen de wens in van de be
roepsbevolking - al dan niet via extra inflatie - uitloopt op een voort
durende afkalving van de resterende werkloosheid, terwijl men door een gebrek 
aan research en bedrijfsinvesteringen internationaal gezien de boot steeds vaker 

gaat missen. 
Het gevaar van een zodanige economische ontwikkeling is gelegen in de 

terugslag van het politieke systeem. Het voortdurend aanhouden, of zelfs toe
nemen van de werkloosheid in een periode van afbrokkelende materiële wel
vaart zal kunnen leiden tot anarchistische toestanden. Wil men het bestaande 
systeem van de parlementaire democratie behouden, dan zal men de werkge
legenheid blijvend de hoogste prioriteit moeten geven in de zin van voldoende 
werkgelegenheid voor wie dit wenst. Futurologische fabeltjes zoals werk
weken van twee dagen zal men in de toekomst minder vernemen. Reëel gezien 
zal de arbeid goedkoper moeten worden, en daarmee intensiever worden aan
gewend. Slechts een uitdrukkelijke wens tot welvaartsverlaging kan arbeid in 
grote mate doen uitschakelen uit het produktieproces. Dit vereist echter tijd, 
als het al ooit zal gelukken! 

Op grond van deze keuze moet men nagaan wat dit betekent voor de andere 
doeleinden van sociaal-economisch beleid. Groeibeleid en de mate en wijze van 
inflatiebestrijding dienen hiervan afhankelijk te worden gesteld. Het formu
leren en overdragen van een aanvaardbaar inkomensbeleid - hoe moeilijk en 
hoe ingewikkeld ook - zal het voornaamste instrument zijn om dergelijke 
doeleinden te kunnen verwezenlijken in een economie met een democratische 
inslag. Dit laatste betekent een aanpassing van onze pluralistische economische 
orde; een onderwerp waarop ik later elders hoop in te gaan. Ik neig ertoe deze 
stelling, dat het bestaan van een bevredigende omvang van de werkgelegenheid 
fundamenteel is voor het voortbestaan van de huidige democratische verhou
dingen, te generaliseren. Waarschijnlijk is de uitdaging van de toekomst, 
namelijk het behoud en herstel van het fysische milieu en de oplossing voor 
de begrensdheid van grondstoffen en energiedragers, slechts aanvaardbaar èn 
economisch mogelijk wanneer men materiële offers van de gehele bevolking 
kan vragen, d.w.z. indien men de lasten eerlijk verdeelt en ieder daad
werkelijk laat meewerken aan de economische basis van de samenleving. 

90 



MAATREGELEN IN VERBAND MET DE KOSTENSTIJGING 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG 

door 

Dr. C. M. E. van Schelven 

In bijna ieder land is de vraag naar de bijdrage van de staat tot de finan
ciering van de verbetering van de infra-structuur, die bijdraagt tot de reële 
verbetering van de levensomstandigheden, groter dan de beschikbare finan
cieringsmogelijkheden. Het ligt daarom ook voor de hand de omvang van de 
financiering van functies als de gezondheidszorg, uit te drukken in percenten 
van het nationale produkt. Men ziet de verhouding dan jaarlijks toenemen. 
Dit zal niet leiden tot een situatie waarin het gehele nationaal produkt aan 
de gezondheidszorg zal worden besteed, maar wel tot een situatie dat de groei 
tot staan zal komen. Er zal dan een ombuigproces plaats vinden, waarvan men de 
aard tijdig moet analyseren, om het ook te kunnen begeleiden, om te voor
komen dat het schoksgewijs verloopt.1 De regeringen zullen prioriteiten moeten 
stellen en meteen maatregelen moeten treffen om te zorgen dat de toegewezen 
fondsen rationeel worden besteed. Immers de verbetering van de infrastructuur 
blijkt niet zonder meer samen te gaan met de verhoging van de bedragen die 
men daaraan besteedt: worden deze bedragen regelmatig verhoogd, dan blijft 
het rendement achter. Ook bij de gezondheidszorg blijkt dit. De vraag is, op 
welke basis zal men de prioriteiten vaststellen. Daarvoor is veel informatie 
nodig en de nodige meningsvorming, die nog niet volledig aanwezig is. In 
afwachting van een duidelijk positief beleid is het nodig om de groei af te 
remmen. De regering heeft daarover een nota gepubliceerd en enkele maat
regelen genomen en in discussie gegeven. 

Het verloop van de cijfers van de gezondheidszorg is voldoende bekend.2 

Uit de publikaties van het bureau van de Centrale Raad voor de Volksgezond
heid blijkt dat de posten ziekenhuizen en genees- en verbandmiddelen de 
sterkste stijging vertonen. De ontwikkeling beweegt zich eenzijdig in de 
richting van de ziekenhuisgeneeskunde en er wordt een steeds sterker beroep 
gedaan op de geneesmiddelen. 

1 B. M. S. van Praag C.S., Het makro-rekenmodel, in: (1975) Med. Contact 30, 165. 
2 Het bureau van de Centrale Raad voor de Volksgezondheid ving aan met de publi

katie van een serie: Benadering van de ontwikkeling van de kosten van de Nederlandse 
gezondheidszorg, in: Verslagen, Adviezen, Rapporten no. 20; uitg. Min. van Volksgezond
heid en Milieuhygiëne. 
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De situatie trok reeds in de zestiger jaren de aandacht van de Sociaal
Economische Raad, omdat bleek dat de regelmatige stijging van de premie 
het loonbeleid beïnvloedde. Onder het bewind van de eerste minister voor 
volksgezondheid leidde dit tot maatregelen die het beperkingsbeleid moesten 
voorbereiden. Minister Stuyt heeft aan drie organisatiebureaus opdracht ge
geven een onderzoek in te stellen naar de beheersbaarheid van de gezond
heidszorg. Het rapport van de bureaus Berenschot, G.I.T.P. en Bosboom en 
Hegener verscheen in oktober 1973. De ratio van de opdracht die in het 
rapport wordt geformuleerd, heeft zijn actualiteit nog niet verloren: 

beheersing van de gezondheidszorg is niet voldoende door autonome 
en ongecoördineerde groei, door het ontbreken van prioriteitsstellingen, 
zulks onder druk van de consument; een en ander bij uitgeschakeld 
marktmechanisme, waardoor dit een probleem van bestuur is. 

Inmiddels liep toen reeds de opdracht van Staatssecretaris Kruisinga tot 
het uitvoeren van een aantal onderzoeksopdrachten op econometrische basis, 
die later werd samengebracht in een werkgroep rekenmodellen, hetgeen geleid 
heeft tot het rapport "Het Ziekenhuis in de Gezondheidszorg", van de hand 
van B. M. S. van Praag, J. van der Gaag en F. F. H. Rutten; het zag in april 
1975 het licht.3 

In het volgende stel ik mij voor aan de orde te stellen de voornaamste 
punten van het beperkingsbeleid, nI. de herziening van de wetgeving, de ver
mindering van het aantal ziekenhuisbedden en de financiering door budget
tering. 

De Wet Ziekenhuisvoorzieningen 
Ten aanzien van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen heeft zich het verschijnsel 

voorgedaan dat tijdens de parlementaire behandeling de ontwikkeling zich in 
een dermate snel tempo bleek te voltrekken dat ingrijpende wijzigingen van 
het aanvankelijke ontwerp nodig bleken. De opzet van de wet is deze dat de 
meeste bepalingen in werking zouden treden als het nationale ziekenhuisplan 
gereed was. Dit plan was ontworpen op de wijze als het scholenplan voor het 
lager onderwijs en naar het model van de wet ruimtelijke ordening wat de 
verschillende rechtsbeschermingsvoorschriften betreft. Voorwaarde voor een 
dergelijk model was dat homogene elementen in het plan zouden fungeren. 
In de praktijk bleek zulks niet op te gaan. Het ontwerp, dat de provincies 
volgens de bepalingen van de wet moesten opstellen, bleek een inventarisatie 
te zijn van het bestaande. De verschillende inrichtingen waren ook van der
mate verschillende geaardheid, dat het planmodel van de wet niet bruikbaar 
was.4 Als instrument om de kostenontwikkeling te beheersen is de wet in deze 

3 Een samenvatting in de publicatie zie noot 1. 
4 P. J. van Leeuwen, Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen; T. v. Soc. Genees-
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vorm niet toereikend. De Staatssecretaris heeft dan ook reeds een wijzigings
ontwerp aangekondigd waarin de planprocedure gemoderniseerd zal worden. 

Doch ook in andere zin vertoonde het ontwerp nog een tekort. De wet was 
aanvankelijk opgezet als een ziekenhuisbouwwet. Wanneer het plan gepubli
ceerd zou zijn (het zou in het Staatsblad komen en voor vijf jaar vaststaan), 
dan zouden de ziekenhuizen in het kader van dit plan bouwvergunningen 
kunnen aanvragen. Er zouden dan ziekenhuizen verrijzen, waarvan de omvang 
in de vergunning was omschreven en waarvan het aantal bedden bij de bouw 
zou vaststaan. De verdere gang van zaken werd aan het beheer van de be
stuurders overgelaten. Eén uitzondering was er in deze opzet: dure en in
grijpende bouwkundige voorzieningen vragende functies zouden afzonderlijke 
vergunningen nodig maken (art. 18). 

Inmiddels bleek ook dat niet alleen de bouw maar ook de functies van het 
ziekenhuis bijzonder gewichtig waren bij het beheersen van de kosten, zodat 
de Staatssecretaris in de Structuurnota aankondigde dat ons ook bevoegdheden 
ter beschikking zouden moeten staan om ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk te 
sluiten. 

Uit de gang van zaken met de Wet Ziekenhuisvoorzieningen is wel komen 
vast te staan dat een tweetal instrumenten voor het beheersen van de gang van 
zaken in ziekenhuizen nodig zijn: een bouwvergunning en een erkenning, of 
overeenkomst of een anders genaamd document, waarin de functies van het 
ziekenhuis zijn omschreven en dat aan het beheer van de instelling voldoende 
ruimte laat voor aanpassing van ontwikkelingen op korte termijn. Dat voldoet 
aan de eis van rechtszekerheid voor de instellingen. 

Rechtszekerheid 
In de zg. Knelpuntennota 5 wordt een onderscheid gemaakt, ten aanzien 

van de rechtszekerheid van gesubsidieerde instellingen, t.w. de rechtszekerheid 
naar struktureel aspect, d.w.z. of er redelijke zekerheid bestaat tot verwerke
lijking van het "recht op welzijn" en naar het instrumenteel aspect, of er voor 
de beheerders van instellingen voldoende zekerheid is met het oog op het 
beheer en de arbeidsverhoudingen. Deze rechtszekerheid is ongetwijfeld be
doeld toen in de Staten-Generaal hierop een beroep werd gedaan om aan te 
dringen op snelle invoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen. De rechts
zekerheid in de zin van de liberale rechtstaattheorie, die in naam van het 
"gouvernement par la loi" de grootst mogelijke precisie eist van de wettelijke 
voorschriften is in een plan-wetgeving als de Wet Ziekenhuisvoorzieningen niet 

kunde 53(1975), 770 beschrijft de verwijdering tussen de wet en het veld. Dat een nieuwe 
juridische techniek nodig is ZEtte ik uiteen in het januari-nummer van Bestuursweten
schappen. 

5 Rapport van de Beraadsgroep Knelpunten, harmonisatie, welzijnsbeleid en welzijns
wetgeving. II Kamer (1973/4\, 12968. 
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te realiseren. In de praktijk dient de rechtszekerheid gerealiseerd te worden 
door het overleg met de betrokkenen.6 

Om te komen tot een kostenbeheersing in de gezondheidszorg zal het 
nodig zijn dat de minister de beschikking krijgt over een wet die in moderne 
zin de dynamische planning van de gezondheidszorg tot uitvoering brengt. 

De vermindering van het aantal ziekenhuis bedden 
Een ingrijpende maatregel, aangekondigd in de Structuurnota, en ook reeds 

eerder door de Staatssecretaris in de publiciteit gebracht, is de vermindering 
van het aantal ziekenhuisbedden tot 4 per duizend inwoners. Er is een aantal 
ontwikkelingen op gang gekomen dat geleid heeft tot een lagere behoefe aan 
ziekenhuisbedden, er is in verschillende gebieden daardoor een overbedding 
ontstaan 7: het aantal verpleeghuizen is in overeenstemming met de plannen 
uitgebreid en heeft daardoor de bezetting van de ziekenhuizen doen terug
lopen; tevens is een toename te constateren van de poliklinische behandelings
methoden en van de extra-murale zorg; er is een toename van de betekenis van 
de preventie en van een wijziging van het morbiditeitspatroon; tenslotte resul
teren effectievere behandelingsmethoden in een vermindering van de ge
middelde verpleegd uur per opname. Daar staat tegenover dat door een toe
neming van de vergrijzing van de bevolking een grotere consumptie van 
ziekenhuisdiensten ontstaat. 

Dit leidde er toe dat in de Structuurnota Gezondheidszorg de noodzaak 
van de verlaging van het aantal ziekenhuisbedden werd aangekondigd. In het 
reeds geciteerde macro-rekenmodel 8 werd geconcludeerd: 

"Vier per duizend is voldoende, gegeven de verwachte toeneming van 
het aantal huisartsen en mits er aparte maatregelen genomen worden voor 
bepaalde leeftijdsgroepen, met name de bejaarden". 

In de verslagen van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen vindt men 
vermeld hoe voor het eerst in het advies inzake de regio Den Haag met dit 
verhoudingscijfer werd gewerkt, en tot welke verdere onderzoeksmethoden 
de reacties op dit rapport aanleiding gaven. Het tekort aan de nodige ge
gevens voor het opstellen van de rapporten verdient de aandacht. De in 1973 
aangevangen werkzaamheden voor de raming van de behoeften van de regio's 
waarin academische ziekenhuizen voorkomen verlopen volgens dezelfde lijnen, 

6 H. R. van Gunsteren, The Quest for Control, diss. Leiden (1972) (dezer dagen 
in druk te verschijnen): "Goal programmings, even when stated in the form of law, are 
not subject to judicial control" en: "the fact that there are so many relations which 
cannot, or not adequately be handled within the traditional Rechtsstaat framework, means 
th at there is legal uncertainty" (102, gesenc. ed.). 

'7 Verslag College v. Ziekenhuisvoorzieningen 1972/3, blz. 51. 
8 "En wij zijn van mening dat deze conclusie de kritieken die ons rapport opgeroepen 

hebben, ongeschonden overleefd heeft" (blz. 1650). 
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waarbij getracht wordt door grotere verfijningen de aanvaardbaarheid van de 
uitkomsten te versterken. 

Financiering door budgettering 
In de Structuurnota wordt in enkele zinnen gesproken over de mogelijkheid 

van financiering van de gezondheidszorg door budgettering. In de nota wordt 
er aan herinnerd dat de suggestie is gedaan om op dit systeem over te gaan, 
vooral omdat het een grote vereenvoudiging van de administratie zou geven en 
de besteding van de middelen veel overzichtelijker zou maken. A. J. Chardon 
heeft in een rede uitvoerig de bijzonder gecompliceerde administratie van 
een ziekenhuis gesteld tegenover een financiering door budgettering. Wanneer 
de verpleegprijsvaststelling zou worden vervangen door een taakstellende be
groting, die ieder jaar zou worden vastgesteld, zou daarmee een belangrijke 
toename van de efficiency worden bereikt. "Dit lijkt een aantrekkelijke ge
dachte", aldus de nota, die op dit principiële punt opmerkelijk aarzelend is. 
Er wordt gesproken niet alleen over de budgettering per inrichting, maar ook 
per regio. De toewijzing van middelen aan het volledige veld van de gezond
heidszorg blijft in de nota nog onbesproken, hoewel men moet aannemen dat 
die gedachte bij de opstellers van de nota leefde, aangezien de kosten van de 
gezondheidszorg gerelateerd worden aan het nationaal inkomen. 

De gedachte aan budgettering ligt in ons systeem van financiering ook 
daarom voor de hand, omdat evenals in andere Europese landen, het systeem 
van de ziekenkostenverzekering deel uitmaakt van het algemene systeem 
van de sociale voorzieningen. De bijdragen van de verzekerden, tot betaling 
waarvan zij immers verplicht zijn, krijgen meer en meer het karakter van een 
"ear-marked tax", met name nu de AWBZ als een algemene volksverzekering 
is ingevoerd. Het is duidelijk dat men dan geneigd zal zijn tegenover deze 
belastingopbrengsten een vast bedrag aan uitgaven te stellen. 

Prof. Groot heeft aan budgettering een rede gewijd,9 die bij de publikatie 
de titel droeg: budgettering en beheersbaarheid.10 Aan het punt van de 

f) 1. M. J. Groot, Budgettering en beheersbaarheid in de gezondheidszorg, in: Het 
Ziekenhuis (1975), bijv. dd. 18.11.75. 

10 Later (21.5.1975) is een verslag van de lezing in genoemd tijdschrift verschenen 
onder de titel: "Budgettering als alternatief voor het tariefstelsel"; G. W. de Wit (Med. 
Contact (1975) 30, 1659) wijst op dat verschil. Ook R. Maxwell (Health Care, The 
Growing Dilemma (1974), een McKinsey-rapport dat grote invloed heeft gehad op de 
regionalisatie-maatregelen in de N.H.S. in Engeland) is nog wat vaag over de aanbe
veling dat alleen budgettering tot kostenbeheersing kan leiden, die hij later in een inter
view deed (Brit. Med. J. (1975), 3, p. 424): "However brutal it may sound, the fact is 
that limited man power, equipment, money and time make the rationing of health care 
inevitabIe" . Trouwens ten onzent heeft H. Festen deze noodzaak duidelijk in het licht 
gesteld in zijn nieuwjaarsrede als voorzitter van de Centrale Raad voor de Volksgezond
heid (Jaarverslag 1974, in: Verslagen, Adviezen, Rapporten (1975) no. 32, blz. 9, ver
wijzend naar de publicaties van A. Cremers (gebruik van ziekenhuisbedden), P. Brons 
(indicatie tot apendectomie) en Th. de Vries (over de werking van ziekenhuislaboratoria), 
die allen in de richting gaan van polypragmasie). 
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kostenbeheersing wijdt de spreker aan het eind van zijn rede enige aandacht, 
waar hij opmerkt dat de premie van de komende volksverzekering als een 
"ear-marked tax" zal moeten worden gezien; hij spreekt de verwachting uit 
dat de ontwikkeling van de kosten van de gezondheidszorg niet direct zal 
worden betrokken in het proces van de afweging der verschillende collectieve 
voorzieningen. Te betwijfelen valt echter of deze verwachting in vervulling 
zal gaan. 

Veeleer moet worden aangenomen dat het gunstige oordeel dat de Structuur
nota over de budgettering uitspreekt, is ingegeven door het feit dat budgettering 
in de huidige situatie het enige middel is waardoor een beheersing van de 
kosten binnen niet al te lange termijn kan worden bereikt. De genoemde spreker 
wijst zelf op het Engelse voorbeeld: Engeland onderscheidt zich als enig land 
in West-Europa, waar men de kosten enigszins in de hand heeft kunnen 
houden en vermoedelijk heeft Gordon Forsyth n gelijk als hij zegt dat het 
Engelse systeem thans reeds de elementen heeft die men op het vasteland 
van Europa in de toekomst zal moeten hebben. Maar er is nog een voorbeeld 
in Europa dat duidelijk wijst in de richting van de mogelijkheid tot budget
tering, te weten Duitsland.12 Door betaling aan de artsenbond van het totale 
bedrag dat bij overeenkomst is vastgesteld, zijn de ziekenfondsen bevrijd van 
alle financiële verplichtingen ten aanzien van het verschaffen van medische 
hulp aan de verzekerden. Maar twee maatregelen moeten aan de budgettering 
zonder meer vooraf gaan, wil men de kosten onder de controle houden: in 
de eerste plaats de budgettering van het totale bedrag van de gezondheidszorg 
en in de tweede plaats een goed werkende controle op de praktijk van de 
individuele arts, met betrekking tot diagnose en behandeling en het voor
schrijven van geneesmiddelen. Van Langendonk wijst dan op Duitsland waar 
men reeds veertig jaar ervaring heeft met het budgetteren van de totale kosten. 
Strikt genomen is dit alleen het geval bij het "Pauschalhonorierungsverfahren" 
en is het "Einzelleistungshonorierungsverfahren" gebaseerd op een verrich
tingentarief. Van belang is echter dat in beide gevallen controle wordt uitge
oefend om vermijdbare behandelingen te voorkomen. 

Een belangrijke verandering in het beheer van de individuele inrichtingen 
zal bij een budgettering hierin zijn gelegen dat het dan nodig zal zijn om te 
beschikken over ziekenhuis-managers die inderdaad in staat zijn de verschil
lende belangen, die in het ziekenhuis samenkomen, te combineren. De betekenis 
van de besturen van de ziekenhuizen zal wat verminderen - reeds thans een 

11 J. van Langendonk, Prelude to Harmony on a Community Theme: Health Care 
Insurance Policies in the Six and Great Britain (1975). Met een introductie over de 
Engelse situatie van Gordon Forsyth. Dit is de Engelse aangevulde dissertatie (Leuven) 
van dr. Van Langendonk, voorzien van een introductie van J. Blanpain, een bijzonder 
lezenswaardige analyse. 

Pag. 31: "In most respects therefore the N.H.S. al ready has the cardinal features of 
the suggested European system." 

12 Pag. 229 e.v. 
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duidelijke tendens - maar de zwaarte van de functie van die directies zal 
belangrijk toenemen. Hierin is trouwens reeds een argument gevonden om 
te pleiten voor ziekenhuizen van al te geringe omvang, teneinde het mogelijk 
te maken dat een directie van voldoende gewicht in de ziekenhuizen kan 
optreden. 

Wat betreft de verhouding tot de artsen, die de zorg verlenen, de "mede
werkers" van de ziekenfondsen is het moment gekomen om te overwegen of 
de privaatrechtelijke overeenkomsten dienen te worden vervangen door andere 
instrumenten, die kunnen worden ingepast in de algemene financiële program
mering van de gezondheidszorg. Van Langendonk (p. 294) stelt voor dat de 
privaatrechtelijke overeenkomsten zullen worden vervangen door collectieve 
contracten, die door de wet zullen worden gesanctioneerd, aanvankelijk voor 
die medewerkers, die zich daarbij wensen aan te sluiten, in een later stadium 
voor alle medewerkers. De advisering inzake deze contracten zou geleid 
kunnen worden door de bestaande kanalen, t.w. de Ziekenfondsraad. De 
'medical audit', die in dit systeem zijn plaats zal moeten hebben, zal dan 
meer moeten zijn gericht, aldus Van Langendonk terecht, op de kwaliteit, dan 
op het ophelderen van misbruik. 

De financiële begrenzing van het gebeuren in de gezondheidszorg zal met 
zich brengen dat men het nodige onderzoek zal doen naar efficiënte methoden, 
waarvan de noodzaak onder het huidige regiem minder dwingend is. Het is 
duidelijk dat een budgettering flexibel zal moeten zijn, zodat duidelijke 
tekorten in de zorg ten gevolge van onvoldoende financiering kunnen worden 
gecorrigeerd. Ondernemingen als de Winchester-conferentie 1974 in Engeland, 
waar men zich boog over de problemen die de financiering door de N.H.S. 
stelde, leveren ongetwijfeld resultaten op die bijdragen tot kostenbeheersing. 

Voor zover bij de plannen tot financiële beperking er op wordt gewezen 
dat de kwaliteit van de zorg daardoor in gevaar zou kunnen komen, zij er in 
de eerste plaats op gewezen dat een systematische evaluatie van het medisch 
handelen ten onzent nog niet plaats vindt:La en voorts is te denken in dit 
verband aan H. Mahler's waarschuwing 14: "The public outcry, when the 
subject has been one of public debate, has been on the grounds that there 
will be a decrease in the 'quality' of service. 'Quality' is a dangerous argument 
to make in a health service which is not problem-oriented but institution
oriented". De directeur-generaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie waar
schuwt met deze woorden er voor dat de gezondheidszorg teveel als een zaak 
van instellingen wordt gezien in plaats van als een algemeen probleem dat 
door samenwerking van instellingen en personen tot oplossing m~et worden 
gebracht. 

13 W. R. Caspari, G. F. Disse en dr. A. F. Caspari, Kwaliteit en Doelmatigheid van 
het medische werken in ziekenhuizen (1973). 

14 H. Mahler, Director General World Health Org.: Health - A Demystification 
of Medical Technology, The Lancet, nov. 1975, p. 7940. 
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Ten aanzien van de vraag welke maatregelen nu op korte termijn nodig 
zijn om ook ten aanzien van de gezondheidszorg tot een beperking van c!e 
kosten te komen, is in de eerste plaats te wijzen op de noodzaak van de komst 
van een moderne planningswet, die de regering voldoende bevoegdheden geeft 
om het proces te sturen en voldoende verplichtingen oplegt om met degenen 
die het aangaat te overleggen. In de tweede plaats zou de vermindering van 
ziekenhuisbedden met de nodige geleidelijkheid dienen te geschieden, waarbij 
niet uit het oog moet verloren dat zulks begeleid moet worden door een 
manpower-planning. Ten derde lijkt de budgettering het enige en onvermijde
lijke middel om tot een werkelijke kostenbeperking te komen; Engeland en 
Duitsland bieden de voorbeelden. 15 

15 Blijkens het zo juist verschenen verslagboek van het in 1974 gehouden symposium 
door het Henri Dunant Instituut in Genève (The Health Care Cost Explosion, ed. by 
D. A. Ehrlich, Bern, 1975) gaan ten departemente van volksgezondheid de gedachten 
eveneens in deze richting: blz. 116 (vert.): " ... Derhalve moet er iets worden onder
nomen, àf de onheilspellende "natuurlijke krachten" zullen hun werking uitoefenen. Wij 
hebben op verschillende manieren getracht om de kosten van de gezondheidszorg te 
prognostiseren. Dit is moeilijk, omdat wij nog niet de beschikking over een budget-systeem 
hebben; niettemin waren wij in staat om de trend van 1963-1980 te extrapoleren ... 
Landen zonder een budgetteringssysteem hebben de neiging om dit geleidelijk in te 
voeren in plaats van een systeem van sociale verzekering waarbij alle kosten worden 
vergoed aan de dienstverleners. De richting van de ontwikkeling in de zeventiger jaren 
is van een volledige kostenvergoeding naar een budget· systeem (systeem met taakstellende 
begroting). De eerste plaats waar het budgetterings-systeem kan worden ingevoerd is 
natuurlijk het ziekenhuis", aldus P. Siderius. 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft mr. drs. C. MoelkeI' over het Meerjarenplan voor het 
Personenvervoer. Hij vraagt zich af, of deze plannen een verbetering inhouden 
van het collectieve vervoer en of dit meerjarenplan de komende jaren ook een 
bijdrage levert aan de noodzakelijke structurele bezuiniging in de overheids
bestedingen. Hij spitst zijn kritische beschouwing toe op de Amsterdamse 
situatie. 

Zijn conclusie is dat het meerjarenplan kiest voor een korte termijn beleid 
dat vervoerstechnisch de problemen allerminst oplost en bovendien op iets 
langere termijn steeds grotere exploitatietekorten zal opleveren. De schrijver is 
van mening dat alleen enige omvangrijke diepte-investeringen de problemen 
werkelijk kunnen oplossen. Ontbreken de middelen daartoe op dit moment, 
dan doet men er volgens de schrijver beter aan deze investeringen een paar jaar 
uit te stellen en ter overbrugging met een noodoplossing te komen, dan dat 
men mi voor goedkopere oplossingen kiest die het probleem niet werkelijk 
oplossen, maar waar wij wel 10 tot 25 jaar aan vast zitten. 

Vervolgens schrijft drs. G. H. Voortman over de groei van de overheids
uitgaven voor het onderwijs. Hij analyseert de ontwikkeling van de onderwijs
uitgaven tot nu toe. Daaruit blijkt dat de groei van de uitgat'en voor een belang
rijk deel kan worden toegeschreven aan niet of nauwelijks te beïnvloeden 
factoren. Hij beschrijft voorts een aantal ontwikkelingen die in de toekomst 
een verdere opwaartse druk op het kostenniveau zullen uitoefenen: een grotere 
deelname aan het onderwijs vooral vanaf het 15e jaar en de arbeidskosten
ontwikkeling. 

Zijn conclusie is dat nog geheel afgezien van de beleidsplannen van de 
regering, het ongewijzigde beleid al zo'n sterke toename van de kosten laat 
zien dat het zeer de vraag is of onderwijs mee kan doen in de zgn. 1 %
operatie. 

Tot slot bespreekt drs. C. J. Vos de studie van dr. W. van Voorden, 'In
stitutionalisering en arbeidsmarktbeleid', en dr. A. Kouwenhoven de studie 
van dr. R. L. Haan 'Economie in principe en in praktij.k'. 
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HET MEERJARENPLAN VOOR HET PERSONENVERVOER 

"Spaar nu, betaal later" - een dure status quo zonder toekomstwaarde 

door 

mr. drs. C. Moelker 

Inleiding 
Bij brief van 27 november 1975 heeft de minister van Verkeer en 

Waterstaat het "Meerjarenplan voor het personenvervoer" aan de voorzitter 
van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal aangeboden. Het karakter van 
het meerjarenplan beschrijft de minister in zijn inleiding op blz. 3: 

"Het MPP is een beleidsplan voor de jaren 1976 tot en met 1980, zij het 
dat de financiële uitwerking, net als de meerjarenafspraken van het kabinet 
niet verder gaat dan 1978. Het is de bedoeling deze planning een voort
schrijdend karakter te geven door eens in de twee tot drie jaar een nieuw MPP 
te maken. Ook spreekt vanzelf dat het plan jaarlijks bij de begrotingsbehan
deling aangepast kan worden." 

In het volgende wil ik enige kanten van het meerjarenplan belichten aan 
de hand van de vragen of de voorzieningen die het meerjarenplan biedt, op 
lange termijn beschouwd (dus van 1 ° tot 25 jaar) passen in het raam van goed 
collectief vervoer en de stadsvernieuwing, en of het meerjarenplan kan dienen 
als instrument voor het verwerkelijken van relatieve verminderingen van de 
overheidsbestedingen, ook op deze iets langere termijn. 

1. Karakteristiek van het plan 
Het meerjarenplan bestrijkt een tijdperk van 5 jaar: 1976 tot 1980, en de 

financiële uitwerking gaat tot 1978. Het kan jaarlijks worden aangepast bij 
de begrotingsbehandeling, eens in de twee of drie jaar wordt een nieuw 
meerjarenplan gemaakt, en zo schrijdt de plansgewijze behartiging van het 
personenvervoer voort. Duidelijkheidshalve spreek ik in het vervolg ook wel 
van het eerste vijfjarenplan, aangezien alleen dit plan ter discussie staat, en 
niet een volgend. 

De doelstelling van het verkeers- en vervoersbeleid (blz. 40) is het tegemoet 
komen aan de vraag naar vervoer van personen en goederen uitsluitend 
voorzover de bijdrage aan het welzijn van de gemeenschap per saldo positief is. 
Deze doelstelling vereist afweging tussen de voordelen van het tegemoetkomen 
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aan de vraag naar verkeer en vervoer en de nadelen, die tengevolge daarvan 
optreden. Deze afweging is geen rekenkundig proces, doch heeft een duidelijk 
politiek karakter. Daarbij dient te worden uitgegaan van de regeringsverklaring 
van 28 mei 1973. 

Het gekozen beleid (blz. 41) is dat met een functioneel differentiatie naar 
plaats en zo mogelijk tijd, waarbij het accent komt te liggen op fysieke 
maatregelen om een selectief autogebruik te bereiken en ter bevordering van 
het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. (De cursivering is van mij). 

De middelen die gebruikt worden zijn (blz. 42 en volgende): 
A - selectief autogebruik in de stedelijke gebieden, 
B - betrachting van terughoudendheid bij de aanleg van wegen, 
C - bevordering van het gebruik van fiets en bromfiets, 
D - verhoging van de omloopsnelheid en regelmaat van het openbaar 

vervoer, 
E - grootschalige infrastructuurprojecten voor het openbaar vervoer, 
F - het voorzieningsniveau van het openbaar vervoer, 
G - letten op de verhouding van tarieven van het openbaar vervoer en 

kosten van autorijden, 
H - actiepunten ter ondersteuning van het beleid. 

2. Kritiek op de middelen 
In onze kring is op de feitelijke armoede van het meerjarenplan ondanks 

het veelvoud van beloftevoUe woorden, al gewezen door het kamerlid M. W. 
Schakel, die het meerjarenplan de "nota van de zeven genen" noemde. Het 
is dan ook niet gering wat het meerjarenplan doet: wijzen op het grote 
maatschappelijke kwaad dat een onbeheerst verkeer aanricht, en vervolgens een 
pakket maatregelen bieden dat in zijn nieuwe elementen weinig overtui
gend is, terwijl op de langere termijn eerder kostenverhogende gevolgen te 
verwachten zijn, maar zonder fundamentele verbeteringen in het collectieve 
vervoer. Ik zal dit naar aanleiding van de genoemde acht middelen concretiseren. 

Men doet in het eerste vijfjarenplan enige belangrijke keuzehandelingen: 
A - in de stedelijke gebieden wordt het autogebruik geselecteerd, want de 

concentratie van autoverkeer in kleine gebieden en in korte tijdsbestekken 
heeft aperte maatschappelijke nadelen; 

B - men betracht terughoudendheid bij de aanleg van wegen om diezelfde 
maatschappelijke nadelen te verminderen. 

Velen zullen het met de keuzen eens zijn, anderen zullen het er niet mee 
eens zijn maar beseffen dat er in vele gebieden geen alternatieven meer zijn. 
Maar nu! 

C - men bevordert het gebruik van fiets en bromfiets. Men denkt dat de 
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fiets nog op afstanden tot 10 km gebruikt zal worden - maar hoe algemeen? 
Voor het woon-werkverkeer lijkt de gedachte meer op een stelling van het 
"Simplisties Verbond", want eerst 10 km fietsen naar je werk, daarna weer 
10 km terug is geen woon-werkverkeer meer maar een tochtje. Zulke tochtjes 
maak je in je vrije tijd, in het weekeinde of in de vakantie. Toen Amsterdam 
na 1950 wijken bouwde die verder dan de oudere wijken van de binnenstad 
gelegen zijn, kreeg het vervoer met de fiets een knauw. Toch ging het om 
"nieuwe" afstanden van tussen de 5 en 8 km! Bovendien brengt een geslaagde 
produktieslag "meer fietsen in het eerste vijfjarenplan" het gevaar met zich 
mee dat het collectieve vervoer zich bij slecht weer geplaatst ziet voor een 
sterk verhoogde spitsvraag waarvoor geen materieel en personeel beschikbaar is. 
De KNVTO, de ondernemersorganisatie in het collectieve personenvervoer, 
heeft hierop terecht reeds gewezen. Een van de weinige gelukkige ontwikke
lingen van de laatste jaren was nu juist dat de scherpe regenpieken een beetje 
terugliepen, door het afnemende fietsverkeer in de grootste steden. Hier dringt 
zich voor het eerst het beeld op van de status quo: het meerjarenplan wil de 
status quo handhaven, en liever nog terug naar vroeger, de status quo ante. 

D - natuurlijk is het van belang om de omloopsnelheid van het materieel 
van het collectieve vervoer te verhogen. Want met minder materieel en personeel 
kan dan hetzelfde worden gepresteerd, of met hetzelfde meer, of met een 
klein beetje minder materieel een klein beetje meer, een tussenpositie. 

Die verhoging van de produktie zal bij het terugdringen van de auto wel 
nodig zijn ook, want de mensen laten zich bij afstanden boven 5 km moeilijk 
op de fiets zetten. Of anders gezegd, en onder verwijzing naar wat ik in 
paragraaf 1 cursiveerde in het gekozen beleid: als je het langzame verkeer wilt 
bevorderen slaat dat ipso facto op de kortste afstanden. Als je dan de auto 
uit de stedelijke concentraties bant, blijft de hoofdmoot van de vervoerstaak 
over voor het collectieve vervoer. In hun "Strategische verkeers- en vervoers
studie Groot-Amsterdam" (zie "Verkeerskunde" 1976, 2) zeggen Broersma 
en Hoekwater dat bij bepaalde maatregelen tegenover 2Y2 % vermindering van 
het autoverkeer bijna 28 % meer openbaar vervoer behoort te staan. Wanneer 
we deze verhoudingen voor ogen houden is het verbazingwekkend dat het 
eerste vijfjarenplan van het kabinet slechts rekent met een groei van 10 % 
over al die vijf jaar samen, uitgedrukt in de sombere woorden "uitbreiding van 
de tekorten". 

Een heel duister aspect aan deze zaak is buitendien nog dat het erg moeilijk 
zal zijn om de omloopsnelheid daadwerkelijk te verhogen. Men schijnt te 
denken aan een sterk versnelde tramdienst (zie de reeds aangehaalde studie 
in "Verkeerskunde") . Nu is de gemiddelde omloopstijd in de gebieden waar 
het om gaat, opgebouwd uit % rijtijd en 114 stoptijd. Als we nu een sterke 
versnelling eens stellen op 25 % van de totale omloopstijd, dan betekent dit 
dat bij gelijkblijvende stoptijd de snelheid tussen de haltes van gemiddeld 
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20 km/h verhoogd moet worden tot gemiddeld 27 km/ho Maar op die stukjes 
tussen de haltes kunnen aanzet en afremming in elk geval niet meer veranderd 
worden. Op het overblijvende deel moet dus een zéér hoge snelheid worden 
geproduceerd. Hoe dat moet is vooralsnog niet duidelijk, omdat we in de 
tramconceptie, die thans opgeld doet blijven zitten met straten met kruisend 
verkeer. Daarnaast zijn er enige plaatselijke karaktertrekken: Den Haag heeft 
al veel beschermde trambanen, en verder wil men daar niet gaan; herinner de 
Koekampbogen. In Rotterdam is de toestand ook al betrekkelijk gunstig verge
leken met wat nog aan de klassieke trambanen mogelijk is. In Amsterdam zijn 
de mogelijkheden om in de relatief slechte toestand verbetering te brengen 
beperkt. Het aanleggen van een beschermde baan is op een aantal essentiële 
punten (binnenring, Vijzelstraat) erg moeilijk; de stamlijn is, anders dan in 
Rotterdam, niet ondergronds gebracht, en in de laatste tijd zijn de inzichten 
in Amsterdam zo veranderd dat de sneltramgedachte in feite heeft afgedaan 
(ik kom daarop uitvoerig terug in paragraaf 4). 

Al met al lijkt een flinke verhoging van de omloopsnelheid er in geen van 
de drie tramsteden in te zitten, en daardoor zal het effect van het voorgestelde 
middel in de praktijk tegenvallen. 

F - het verzorgingsniveau van het collectieve vervoer zou moeten worden 
verhoogd, als men deze vorm van vervoer aantrekkelijk wil maken. Opnieuw 
is het verschil tussen begin en eind van het eerste vijfjarenplan slechts 10 %, 
dat is op deze korte termijn zelfs niet meer dan een smalle onzekerheidsmarge, 
een soort storingsterm. Deze "verbetering" van het verzorgingsniveau staat in 
schrille tegenstelling met hetgeen op blz. 11 wordt aangehaald uit de 
regeringsverklaring van 28 mei 1973! 

Wat de beide middelen D en F aangaat was het eerlijker geweest te zeggen 
dat men tot 1980 doende is de status quo te handhaven, zij het op vriendelijke 
wijze met een kleine afronding naar boven. Met verbetering van de kwaliteit 
van het openbaar vervoer heeft het niets te maken, en ook niet met kwanti
tatieve verbetering. 

Van middel G - de betere afstelling van tarieven van het collectieve vervoer 
en de kosten van zelf autorijden - lijkt me niet veel te verwachten. Er is 
nogal eens politiek pasgeld nodig, die gereed gemunt wordt uit het overnemen 
van amendementen tegen kostenverhogende maatregelen tegen het autootje 
dat iedereen nu pas kan betalen. De praktische mogelijkheden zijn trouwens 
door de minister al niet erg hoog geschat. 

In twee middelen wordt de armoede van het meerjarenplan en zijn gebrek 
aan stuwkracht wel bijzonder gedemonstreerd: H - de actiepunten, en E -
de grootschalige infrastructurele voorzieningen. 
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In het eerste vijfjarenplan wordt het beleid onderstreept door actiepunten, 
dat zijn demonstratieprojecten en experimenten. We kunnen er zeker van zijn 
dat ze de minister herhaaldelijk van sympathieke aandacht in de media zullen 
voorzien, want ze hebben veel nieuwswaarde. Maar die twee demonstratie
fietsroutes in Den Haag en Tilburg staan nog ver van een landelijk net van 
fietsroutes (nog maar daar gelaten of aan lange fietsroutes nu zozeer behoefte 
bestaat). En ook het actiepunt van centrale beheersing van het tramverkeer 
is zo'n punt met journalistieke kwaliteiten. Wie Amsterdamse tram zegt, denkt 
aan de Leidsestraatlijnen 1 en 2, en denkt aan de strijd om de prioriteit van 
elkaar kruisende tram- en buslijnen. Het Amsterdamse lijnennet maakt het 
uiterst problematisch een middel te vinden om de regelmaat van tram- en 
buslijnen zelfs op beschermde banen te verwerkelijken. 

Het pijnlijke van dit soort actiepunten is, dat ze relatief weinig geld vragen, 
even weinig resultaat opleveren, maar de aandacht trekken, boeien, en ons van 
de werkelijke problemen afhouden. Het is in feite kabinetspolitiek die de ge
vestigde belangen beschermt. 

Punt E tenslotte betreft grootschalige infrastructurele voorzieningen voor het 
collectieve vervoer. De nota zelf zegt het al: die komen er niet. Het is dus 
geen middel! "In gevallen van zeer noodzakelijk te achten uitbreidingen in het 
stedelijke vervoernet zal in de eerste plaats een buslijn of een tramlijn in aan
merking komen" (blz. 30, 45). Wat in de tweede plaats zal komen verzwijgt 
de nota, maar "aan de bouw van kostbare nieuwe metrolijnen zal geen mede
werking worden verleend". 

Dat bij de uitbreidingen in de eerste plaats aan busdiensten wordt gedacht 
stemt overeen met een werkwijze, die bij de stadsbedrijven al sinds 1930 
praktijk is. De status quo blijft gehandhaafd tot 1980, zij het met de be
perking tot de zeer noodzakelijke uibreidingen. Dit is duidelijke taal, een taal 
waarvan we de vervulling reeds hebben beleefd toen de minister weigerde de 
frequentie van de Rotterdamse Hoogvlietlijn te verhogen, terwijl het nog 
steeds niet mogelijk is gebleken de behoefte aan nachtvervoer op werkdagen 
af te tasten in Wereldhaven Nummer Een ... Over de kwaliteit van het be
staan gesproken, en de regeringsverklaring van 1973! 

Ik stelde reeds, dat het meerjarenplan niet tot grote infrastructurele werken 
heeft geïnspireerd. Integendeel, alle werken voor het collectieve vervoer die 
grootschalig en infrastructureel zijn en reeds wáren goedgekeurd, hebben 
plaats genomen in de rijtuigen van het eerste vijfjarenplan. Welke zijn die 
werken? De Zoetermeerlijn, de Schiphollijn, de Hemtunnel, de aansluiting 
bij De Haar voor Veenendaal, de spoorverdubbeling tussen Zaandam en 
Purmerend, de tramlijn tussen Utrecht en Nieuwegein (waarom moet deze 
tramlijn waarop afwijkend materieel wordt geëxploiteerd, door NS worden be
stuurd en niet door de provincie of de betrokken gemeenten? van spreiding 
van macht gesproken!), de metrolijn Rotterdam-Centrum - Rotterdam-Oost, de 
metrolijnen naar de Bijlmer vanaf Amsterdam-CS. Deze werken maken de 
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ruggegraat van het eerste vijfjarenplan uit, de rest is randversiering van het 
kaliber van de goede bedoelingen, de strevingen en de actiepunten. 

3. Structurele fout 
Het eerste vijfjarenplan bevat dus naast wat al goedgekeurd is of in uit

voering, enige goedkope, weinig effectieve extraatjes. Het probleem is dat het 
zich inderdaad over vijf jaar uitstrekt en dat het in die vijf jaar de status quo 
zoveel mogelijk handhaaft. Dat heeft gevolgen voor de periode ná het eerste 
vijfjarenplan en dan is het eerste plan helemaal zo goedkoop niet meer. Ik 
zal deze gedachten ontvouwen. 

Wanneer men bij netsuitbreidingen alleen maar stelt dat men in zeer nood
zakelijke gevallen met een bus gaat werken, en men doet niets anders, dan 
legt men de ontwikkeling voor de eerste 15 jaar vast, want dat is de levens
duur van een autobus (tenzij men in de toekomst wil disinvesteren, en dat zal 
de bedoeling wel niet zijn). Tevens legt men een bepaald exploitatiekosten
patroon vast, gedicteerd door de personeelsinzet bij busbediening en de loon
quote in het aldus geleverde produkt. Hetzelfde geldt voor een tramlijn. Van 
een tramlijn is de levensduur van de infrastructuur 25 jaar, dat is nog erger. 

De welwillendheid van het eerste vijfjarenplan om Amstelveen per tram 
vanuit Amsterdam bereikbaar te maken is in dit opzicht desastreus. Er wordt 
geen uitspraak gedaan over de bereikbaarheid van de binnenstad en andere 
delen van de Amsterdamse agglomeratie (want een tram laten rij den binnen 
Amstelveen is geen kunst), over de capaciteitsproblemen van de trambanen 
binnen de oude bebouwing van Amsterdam, de storingskansen en de blijvende 
verkeershinder die op kruisingen wordt ondervonden wordt gezwegen (in 
tegenstelling tot het onderzoek van Broersma en Hoekwater), de niet zo 
gunstige snelheid van de enige sneltramlijn die Amsterdam nog kent wordt 
niet in het geding gebracht (wel blijkt de rijtijd van een sneltram tussen 
Amstelveen en Amsterdam de norm uit de "Verstedelijkingsnota" grof te over
schrijden, volgens een "Memorandum" van de gemeente Amstelveen). Men 
aanvaardt in het eerste vijfjarenplan kennelijk (er wordt weinig geëxpliciteerd) 
de vele sociale nadelen van gedeelde diensten in spitsroosters, en verscherpt 
dit nog door de eis dat in de dalperioden het ruimte-aanbod moet worden 
teruggebracht. Een dusdanige, slecht gefundeerde uitspraak legt dan niettemin 
het vervoersbeeld tussen Amsterdam enerzijds, Schiphol-Oost en Uithoorn 
anderzijds vast voor de eerstkomende 30 jaar, en legt tegelijkertijd een grote 
druk op latere begrotingen doordat de exploitatietekorten uit die begrotingen 
moeten worden gedekt. In deze voorkeur voor de tram wreekt zich vermoedelijk 
het in het meerjarenplan erkende politieke karakter van de afweging van de 
alternatieven. 

Nog duidelijker blijkt deze politieke afweging in de sfeer van de metro. 
Op blz. 30 schrijft de minister: "de metro wordt wel gezien als het meest 
hoogwaardige stedelijke vervoer. De aanleg van nieuwe metrolijnen vergt 
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echter zeer kostbare infrastructuur. Vooral in bestaande steden zijn hiervoor 
vaak grote doorbraken nodig met alle bezwaren van dien. Daar komt nog 
bij dat de bouw vele jaren vraagt." 

Deze alinea vráágt om commentaar. Inderdaad is de metro waar die toe
pasbaar is (en dat is maar in enkele gevallen zo, evenals een spoorlijn voor 
het vervoer over langere afstanden maar in enkele gevallen toepasbaar is) het 
hoogwaardigste stedelijke vervoermiddel. Die ene metrolijn in Rotterdam ver
voerde in 1974 30 miljoen van de 130 miljoen reizigers, dat is 23%. Deze 
23% is gegarandeerd op tijd, storingsvrij en met vervlakte personeelsroosters 
vervoerd. Dat is voldoende reden om te bezien of een deel van de over
blijvende 77% van het Rotterdams collectief vervoer niet op dezelfde wijze zou 
kunnen worden verricht. 

Het spreekt vanzelf dat "de aanleg van nieuwe metrolijnen zeer kostbare 
infrastructuur vergt"; maar het heeft geen zin die investering bot af te wijzen 
en zich te beperken tot het jaar na jaar financieren van oplopende tekorten die 
uit de voortzetting van de status quo voortvloeien. Hier is plaats voor het af
wegen van kosten en nut voor de gemeenschap op lange termijn. Er was een 
tijd waarin de progressieve politieke voorkeur in crisisomstandigheden juist 
in de richting ging van grote infrastructurele werken. .. Die voorkeur zou 
beter aansluiten bij de uitkomsten van de strategische studies die het ministerie 
zelf ten dienste van het meerjarenplan liet verrichten. Daaruit bleek dat juist in 
de grootste steden de grootste moeilijkheden zijn, en daar door verbeteringen 
van het lokale (agglomeratieve) vervoer dan ook de gunstigste resultaten zijn 
te behalen; en moeten behandeld worden, zou ik denken, als men in een kader 
van prioriteiten werkt. 

De minister zegt vervolgens dat "vooral in bestaande steden hiervoor vaak 
grote doorbraken nodig zijn met alle bezwaren van dien", en "dat daar nog bij 
komt dat de bouw vele jaren vraagt". Welnu zonder concreet onderzoek in de 
sfeer van de aanleg van die en die bepaalde metrolijn heeft zijn gevoelen weinig 
beleidsvormende waarde. Amsterdam is een bestaande stad, en voor de aanleg 
van een tweede metrolijn (waaraan, zoals ik in paragraaf 5 zal uiteenzetten, 
dringend behoefte bestaat) is op zich zelf geen doorbraak nodig. Ook in het 
geval van de metrolijn naar Rotterdam-West is het door te breken gedeelte 
minimaal. Dat de bouw vele jaren vergt is om budgettaire redenen alleen 
maar gelukkig, terwijl daaruit eens te meer blijkt dat zelfs bij drastische 
infrastructurele werken de veranderingen maar langzaam tot stand komen. 
Maar het is iets geheel anders of men van veranderingen afziet, zoals de 
teneur van het eerste vijfjarenplan in al zijn nieuwe aspecten is, of welbewust 
zorgt dat men met zijn beperkte middelen stelselmatig preludeert op belang
rijke, beslist noodzakelijke infrastructurele wijzigingen waarvoor men pas in 
het tweede vijfjarenplan omvangrijke middelen ter beschikking kan stellen. 
Helaas, het moet nog eens gezegd worden, men doet dit niet, men aanvaardt 
tegen steeds hogere jaarlijks te vergoeden tekorten een weinig aantrekkelijk 
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openbaar vervoer, dat ons zelfs op enige hoofdlijnen in stedelijke agglomeraties 
in de steek dreigt te laten. 

Op dit stuk is mijns inziens een spoedige essentiële beleidsombuiging ver
eist. Te overdenken ware of het geleidelijk nû al investeren in enige passende 
metrolijnen op de lange duur geen relatief beter financieel resultaat oplevert. 

De capaciteit van een metro zou ook te groot zijn voor Nederlandse steden. 
Niet de maximale capaciteit van een metrolijn beslist of deze er wel of niet 
komt, maar een metrolijn moet daar komen waar de beheersbaarheid van het 
bestaande tram- en autobusstelsel om enigerlei reden uit de hand loopt, bij
voorbeeld wanneer zo'n stelsel niet meer aan de taakstelling in het verkeers
circulatieplan kan voldoen. Mij dunkt dat de stortvloed van trams, stads
bussen en streekbussen op het Amsterdamse Stationsplein (feitelijk beslaan hun 
haltes een hele stationswijk ) een fundamentele, structurele verandering vereist. 

4. Meerjarenplan, verkeerscirculatieplan en stadsvernieuwing 
In Amsterdam komt binnenkort een verkeerscirculatieplan in de openbaar

heid. Zoals elke vaderlander zal begrijpen is dat in Amsterdam een inge
wikkelde materie. Samen met de grondkeuzen in het meerjarenplan personen
vervoer wordt het autovervoer aanzienlijk teruggedrongen. Daarvoor zou het 
collectieve vervoer moeten worden uitgebreid, maar zover schijnt de minister 
niet te willen gaan, in dát opzicht wil hij liever de status quo handhaven. 
Opnieuw zien we in deze wrijving tussen landsbestuur en stadsbestuur een 
consequentie van het meerjarenplan waarover we bezorgd moeten zijn; het IS 

in wezen een blijk van dubbele moraal in het personenvervoersbeleid. 

Merkwaardig en het vermelden waard is nu, dat uit het verkeerscirculatie
plan een kwalitatieve wijziging blijkt van de verkeers- en vervoerstoestand in 
Amsterdam ten gevolge van opnieuw gewijzigde inzichten. Hoe is dat met die 
inzichten gegaan? 

Een aantal jaren geleden ging men uit van een beginselplan van metro
lijnen, die zouden worden aangevuld met zware en lichte buslijnen. Dat plan 
werd achterhaald door "gewijzigde inzichten" en nog het een en ander, en 
tenslotte door de gemeenteraad vernietigd. Men baseerde zich toen op snel
tramlijnen, aangevuld met gewone tram- en buslijnen. Op zichzelf was de 
eerste en tot heden toe enige sneltramlijn 1 een succes, maar toetsing aan de 
taakstelling in het toekomstige vervoersbeeld moest ontbreken doordat er nog 
geen algemeen verkeers- en vervoersplan en een circulatieplan waren. Intussen 
blijkt men in de hoofdstad thans voor drie dingen te hebben gekozen: 

l. een fijnmazig tramnet, zoals bij de verlenging van lijn 2 naar West is 
aangekondigd; er is een splitsing van lijn 13 ontworpen en het aantal 
ringlijnen wordt verdubbeld; 

2. snelheidsverlaging van lijn 1, want deze krijgt er twee haltes in het 
oude stadsgebied bij, die juist ter verhoging van de snelheid waren op
geheven; 
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3. vermindering van het aantal tramlijnen op het Stationsplein; een aantal 
lijnen gaat niet verder dan de Dam of de Munt. 

De kwalitatieve verandering die door deze keuzen in de toestand is gebracht 
is nu deze, dat het toekomstige tramstelsel van Amsterdam geen rol meer zal 
spelen in het snel, gegarandeerd op tijd en met grote capaciteit overwinnen 
van afstanden, terwijl de groeiende bevolking benoorden het IJ, wanneer ze 
op het Stationsplein wordt aangevoerd per NS-trein of NS-streekbus, minder 
mogelijkheden vindt in de vorm van tramlijnen naar elders. Het verkeers
circulatieplan, dat immers slechts op de binnenstad betrekking heeft, voorziet 
hier niet in, zodat het plan noodzakelijkerwijs moet worden aangevuld. Nodig 
is een project voor een vervoermiddel dat wel in staat is die groepen van de 
bevolking, die in de Amsterdamse binnenstad of elders in de agglomeratie 
willen zijn en van buiten komen, de gewenste vervoermogelijkheid te geven, 
waaronder overstapmogelijkheden op het tramnet. Hiervoor zal ik in paragraaf 
6 een eenvoudig voorstel formuleren. Duidelijk is wel dat het circulatieplan 
wat het collectieve vervoer aangaat, kiest voor een goed geëxploiteerd stelsel 
van fijne verdelers in een engmazig net, namelijk de klassieke tram, veelal 
maar niet overal op beschermde banen (zij het dan geen absoluut vrije banen, 
want talrijke kruisingen blijven bestaan). Het is jammer dat men deze keus, 
die "impliciet" een verlaten van de sneltramgedachte behelst, niet thans reeds 
vergezeld heeft doen gaan door een project voor aanvullende vervoermaat
regelen voor de langere afstand. De getroffenen bevinden zich niet in de 
Bijlmerrneer, waar binnen vijf jaar een volledige metrovoorziening is, maar in 
gebieden boven het IJ waar de Hemtunnel maar gedeeltelijk een oplossing 
biedt (voor Zaanstad-Westzijde, voor Purmerend-Noord, het gebied om 
Alkmaar en om Hoorn), én in gebieden als Buitenveldert, Amstelveen, Schip
hol-Oost, Amstelland, de Meerlanden, waar eveneens een vervoermiddel van 
de vereiste schaal ontbreekt. 

5. Stadsvernieuwing 
Stadsvernieuwing speelt overal een rol, maar vooral in de grote steden is 

het probleem omvangrijk, en in Amsterdam wel het grootst. In de Ver
stedelijkingsnota wordt van een beperkt aantalopvangkernen gesproken. De 
toekomst is deels al verleden tijd, want Zoetermeer en Purmerend worden al 
gebouwd. Bij voorkeur dient vestiging plaats te vinden in steden en dorpen 
die aan raillijnen liggen of komen te liggen. Een belangwekkend gegeven, 
waaruit blijkt hoezeer men in het eerste vijfjarenplan de verkeerde richting 
dreigt te kiezen. 

In het gewest Amsterdam kunnen bijvoorbeeld omstreeks 1985 geen grote 
gebieden meer volgebouwd worden. De streek van Buitenveldert, Amstel
veen, Aalsmeer, Leimuiden, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen zal 
dan geen verdere op Amsterdam gerichte bevolking meer kunnen opnemen en 
is voltooid. Dit betreft een gebied met ongeveer 200.000 inwoners. In het 
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verkeer met het oude Amsterdam én andere gedeelten van de agglomeratie 
spelen auto, fiets en bromfiets geen rol meer van kwantitatieve betekenis. De 
kwalitatieve verandering die het evoluerend Amsterdams denken heeft teweeg
gebracht, heeft de tram als vervoermiddel voor deze bevolkingsgroep van 
200.000 zielen ook uitgeschakeld (op deze afstanden zou het, mede de omvang 
van het vervoer in aanmerking genomen, trouwens toch een bijzonder kostbare 
kwestie zijn geworden). De schaal nu waarop het vervoer moet plaats vinden 
maakt een metro-oplossing zoals voor de Bijlmer is gekozen noodzakelijk. 
Tegenover de plaats gevonden hebbende schaalvergroting dient immers een 
schaalverkleinend middel te staan, wil men nog van een leefbaar stadsgewest, 
van een stadsgewestelijk leven en van een veelvormige, bereikbare binnenstad 
kunnen blijven genieten. 

Soortgelijke overwegingen gelden voor het gebied benoorden het IJ. De 
nieuwe wijken binnen de gemeentegrens hebben een sterke groei van het 
openbaar vervoer te zien gegeven, dat op klassieke wijze met buslijnen wordt 
afgewikkeld. De naastbij gelegen wijk van Zaanstad, de Oostzijde, die bijna 
eender als Amstelveen met Amsterdam is vergroeid, mist een behoorlijke raiI
verbinding. Purmerend en Purmerend-Noord worden met een lange omweg 
door de Hemtunnel gevoerd. Purmerend-Zuid zal het met de bus moeten 
doen. Reeds thans is in de wijk om het Amsterdamse Centraal Station heen 
één massa ver uiteenliggende bushaltes. Deze massa zou nog toenemen als 
het groeiende collectieve vervoer in de komende jaren niet fundamenteel 
anders wordt afgewikkeld. In hun fatale korte-termijn-politiek gaan het eerste 
vijfjarenplan en het Amsterdamse verkeerscirculatieplan helaas hand in hand. 
Over de groeiende sociale bezwaren die een grote personeelsinzet aan spits
busbestuurders oproept wordt niet gerept, en ook over de fysieke bezwaren 
voor de buurten waar de IJtunnelbuslijnen doorheen rijden wordt niet ge
sproken. De omvang van het probleem is hier vergelijkbaar met dat van het 
in het geheel niet door railverkeer bediende zuidelijke deel van het gewest; 
het gaat in het Noorden om iets minder dan 200.000 rechtstreeks betrokkenen, 
de concentratie op de binnenstad is door de ene toegangspoort, het Centraal 
Station, nog groter. 

Waar Bijlmermeer door de uiteindelijke concentratie op één stadsstraat, 
toch een metro-oplossing waard was met 120.000 inwoners, zouden ook al die 
bewoners van Amsterdam-Noord en andere woongebieden ten noorden van het 
IJ die op het centrum van Amsterdam gericht zijn, een metro-oplossing waard 
zijn. 

6. Pleidooi voor voorstadsmetro 
Men moet wat ik betoog niet los zien van het nieuwe Amsterdamse circulatie

plan en andere gewijzigde inzichten, waarin voor de rol van de moderne, goed 
geëxploiteerde stadstram alleen de afstand tussen de 2 en 5 km is weggelegd. 
Voor ritten met grotere lengtes zijn buiten de Bijlmermetro, geen goede voor-
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zieningen gegeven of in het vooruitzicht gesteld, terwijl fiets en auto om 
uiteenlopende redenen uitvallen. De bestaande en groeiende behoefte kan 
slechts door een nieuwe voorstadsmetrolijn worden opgevangen. Alleen die 
biedt snelheid, comfort, volstrekte betrouwbaarheid, volstrekt afgesloten baan, 
veiligheid voor reizigers en andere verkeersdeelnemers, vervlakte personeels
roosters en in het geheel gezien relatief geringe personeelskosten, tenslotte, 
door het ontbreken van de bovenleiding, de minste landschapsontsiering. Be
langrijke stukken voor de infrastructuur zijn in het Noorden en Zuiden van 
het gewest Amsterdam al gereserveerd, en op zichzelf behoeft voor de 6 km 
metrobuis geen stadswijk te worden afgebroken. Rechtstreeks is deze in
vestering nuttig voor ongeveer 400.000 betrokkenen en een nog steeds waarde
volle binnenstad, waarvan de veelvormige functies behouden moeten blijven. 

Uiteraard biedt een zo snel, comfortabel en betrouwbaar vervoermiddel als 
de metro is, ook perspectieven op het gebied van de exploitatieve integratie. 
Binnen afzienbare tijd komen tariefharmonisatie en tariefintegratie tussen 
stads- en streekvervoerders tot stand. Daarna verzet zich er niets meer tegen om 
de kostbaar geëxploiteerde streekbussen, die één bestuurder per 70 reizigers 
vergen, te laten eindigen bij het verste naar buiten liggende metrostation, 
van waar de streekreizigers in korte tijd door de Rotterdamse en Amsterdamse 
metro milieuvriendelijk en uiterst veilig naar hun bestemming worden ver
voerd. In Amsterdam kan in de loop van 1977 met deze soepele integratie 
al worden begonnen, als het metrostation Weesperplein in gebruik wordt ge
nomen. Aan de nadelen die de nabijgelegen woon buurt van het NS-(CN-) 
busverkeer ondervindt komt dan vanzelf een einde. Zó kan óók een beginsel 
van het meerj arenplan (blz. 15) worden verwerkelijkt! 

De investeringen in de metro heten zeer duur te zijn. Is het meerjarenplan 
hier niet de kluts kwijt? Een kwaliteitstramlijn als de Haagse Kraayenstein
lijn schijnt 100 miljoen gulden te kosten, en wordt in het eerste vijfjarenplan 
aangekondigd. Een aftakking van de Bijlmermetro naar Amstelveen en Schip
hol-Oost is eens op 150 miljoen gulden geschat, maar deze aanloop heeft 
tenminste toekomstwaarde wat van een tramlijn op dit traject niet kan worden 
gezegd. Het bestaande Amsterdamse tramnet immers nadert zijn capaciteits
grens al. Blijkens de Haagse cijfers ontlopen de kosten van aanleg elkander 
niet eens zo veel. 

En nog een vergelijking van kosten: een metrobuis van 6 km lengte, aan
gevuld met nog eens 40 km bovengrondse metrobaan kost naar het huidige 
prijspeil 2 miljard gulden. De Rijksweg 10, die in een grote boog om Amster
dam, HET nationale verkeersprobleem heen loopt, vergt ten minste 6 miljard. 
Dat is een AUTOweg, DUS het is begrijpelijk dat daarvoor gelden worden 
verschaft en de noodzaak daartoe niet in twijfel wordt getrokken. Maar ondanks 
die autoringweg kan er geen vrij autoverkeer in de binnenstad worden toe
gelaten. Moet men die nieuwe metro buis dan uit de weg gaan? 
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Conclusie 
De beperktheid van VlSle, de ondoordachte voorstellen, die in wezen de 

status quo vastleggen voor nog eens 10 tot 25 jaar na 1980, en de slechte 
kwaliteit van het vervoersprodukt dat men tegen toenemende kosten biedt 
(dat zal wel betekenen: een geleidelijk lager wordend voorzieningenniveau ) 
maken dat men zich ten stelligste tegen de tendenties die in het meerjarenplan 
personenvervoer 1975 zijn vervat moet verzetten. Uit een oogpunt van consu
mentenbescherming, zeker. Wij zien de financieringsproblemen bij de rijks
overheid zeer wel; de 1 %-operatie is een krachttoer van de eerste orde. Niette
min: waar het thans om gaat is het veilig stellen van diepte-investeringen die 
het mogelijk maken dat het collectieve vervoer een beter produkt biedt en 
tegelijkertijd in de loop van de jaren een geringer beroep doet op de algemene 
middelen wegens exploitatieve tekorten, voortkomend uit verouderde exploi
tatiemethoden en achtergebleven infrastructuur. Ontbreken die middelen op dit 
moment, dan zullen wij deze diepte-investeringen een paar jaar moeten uit
stellen. Wat in ieder geval niet moet gebeuren, is vanwege de financiële pro
blemen van dit moment thans te kiezen voor een goedkoper lijkende oplossing, 
waar wij de eerste 10 à 25 jaar aan vastzitten. Dit zal helemaal geen goedkope 
methode blijken te zijn, en bovendien worden de problemen er niet werkelijk 
door aangepakt. 
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DE GROEI VAN DE OVERHEIDSUITGAVEN VOOR HET ONDERWIJS 

door 

drs. G. H. Voortman 

"Hoe ongeloofwaardig het ook moge klinken voor een zo omvangrijk deel 
van de overheidsuitgaven, feit is dat een gedetailleerd inzicht in de kosten van 
het onderwijs en de kostenontwikkeling in de afgelopen jaren niet te ver
krijgen is." 1 

" ... van een zinvolle analyse van de onderwijsuitgaven over de afgelopen 
jaren kan dus hoegenaamd geen sprake zijn." 2 

Deze passages uit het Onderwijscontourennota maken duidelijk dat het niet 
eenvoudig is te schrijven over de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven, gelet 
ook op de noodzakelijke bezuinigingsoperatie van de overheid. Daar komt nog 
bij dat bezuinigingen op het onderwijsbudget door velen in en buiten het 
onderwijs als onoorbaar worden gezien en gewoonlijk gepaard gaan met heftig 
verzet. 

Het verdient echter naar ons oordeel aanbeveling de realiteit onder ogen 
te zien en tijdig maatregelen te overwegen ter ondervanging van de financiële 
problematiek. Voorkomen moet worden dat het onderwijs periodiek geplaatst 
wordt voor een bezuiniging zoals wij die in de afgelopen jaren hebben gekend. 
Dergelijke korte-termijnbeslissingen zouden wel eens de kwaliteit van het 
onderwijs ernstig kunnen schaden. 

De uitgaven voor het onderwijs 
Het onderwijs en de gezondheidszorg zijn in onze samenleving voorbeelden 

van sectoren met sterk stijgende kosten: rising cost industry.3 Wij bepalen ons 
tot de overheidsuitgaven voor het onderwijs. 

Tabel 1. Overheidsuitgaven voor het onderwijs (in mln gIds) 4 

1960 1964 1968 1972 1973 1974 1975 1976 

Totaal 2.006 3.785 6.358 10.445 11.845 14.710 17.980 20.301 
waarvan Min. v. Oen W 1.426 2.924 5.083 8.880 10.067 12.044 15.285 16.980 
Ontwikkeling (1960 = 100) 100 189 317 521 590 706 896 1.012 

1 Contouren van een toekomstig onderwijsbestel-discussienota, p. 117 (Contourennota) . 
2 Contourennota, p. 119. 
3 De economie van het onderwijs. Preadviezen van 1. Emmerij, M. Frank, O. F. Stale

man e.a., 's-Gravenhage, Nijhoff, 1968. 
4 Onderwijscontourennota, p. 120 (bron CBS). 
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Deze relatief sterke stijging vindt ook haar weerslag op de rijksbegroting. 

Tabel 2. Aandeel ministerie van O. en W. in het totaal der rijksbegroting 5 

Jaren 1960 1964 1968 1972 1976 

14,0 18,6 21,3 23,6 24,1 

Deze toename van de onderwijsuitgaven wordt door een aantal factoren 
veroorzaakt. 

Onderwijs is in hoge mate arbeidsintensief. In tegenstelling tot andere 
sectoren van maatschappelijke bedrijvigheid is in het onderwijs een tendens 
tot vergroting van de arbeidsintensiviteit waar te nemen. Dit komt tot uiting 
in het aandeel van de personele uitgaven in het totaal van de onderwijsuitgaven. 
Voor het kleuter-, basis- en voorgezet onderwijs was dit aandeel in 1969 
89% en in 1975 91 %. 

Het gevolg hiervan is dat de onderwijsuitgaven zeer direct worden beïnvloed 
door de ontwikkelingen op het loonfront. Verhoogde personele lasten worden 
niet geheel of gedeeltelijk ondervangen door produktiviteitsstijging. 

Een tweede factor van groot belang is de toenemende deelname aan het 
onderwijs. 

Tabel 3. Belangstelling voor het volledig dagonderwijs in een percentage van 
de totale bevolking per leeftijdsgroep 6 

Jaren 5·9 jrg 10-14 jrg 15-19 jrg 20-24 jrg 25-29 jrg 
-----_._~~-_._ .. _-----~--------_._" .. ~. -----------~ 

1962 97,9 95,5 32,6 5,7 
1968 98,6 98,1 40,1 7,9 2,4 
1972 98,8 99,4 48,9 9,9 3,3 
Ontwikkeling 
1962-1972 + 1 % +4% + 50 % + 74% 

Voor de leeftijdsgroepen 15-19 en 20-24 jarigen is de deelname aan het 
volledig dagonderwijs, gedeeltelijk ten koste van het niet-volledig dagonderwijs, 
fors toegenomen. Deze groei is in het algemeen spontaan tot stand gekomen. 
Dat dit een stijging van de overheidsuitgaven voor onderwijs tot gevolg heeft, 
ligt voor de hand, temeer doordat de onderwijsvormen voor deze leeftijds
groepen relatief duur zijn (m.b.o., h.b.o. en w.o.). 

Vervolgens is een verklarende factor het door de overheid gevoerde beleid. 

5 Ibid., p. 120. 
ij Ibid., p. 129. 
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De ontwikkeling van de gemiddelde uitgaven per leerling/student bij een 
aantalonderwijstypen kan daarvoor een indicatie geven, hoewel deze kosten 
uiteraard ook door de loonkostenontwikkeling beïnvloed zijn. 

Tabel 4. Begrote exploitatieuitgaven uitgedrukt in een bedrag per leerling/ 
student 7 

Onderwijstype 1970 1975 Ontwikkeling Gemiddelde 
1970·1975 toename per jaar 

(1970=100) 1970-1975 

Kleuteronderwijs 640 1590 250 25,0 

Basisonderwij s 750 1480 197 16,2 

vwo-havo-mavo 1990 3480 175 12,5 

l.t.o. 2040 3800 187 14,5 

l.e.a.o. 1520 3270 216 19,3 

h.n.o. 1910 3390 177 12,8 

m.t.o. 2370 5180 219 19,8 

m.e.a.o. 2280 4250 186 14,3 

s.p.o. 2990 4260 143 7,2 

k.l.o.s. 1720 2650 154 8,6 

p.a. 2960 5190 175 12,5 

h.t.o. 4490 7500 167 11,2 

h.e.a.o. 3230 5380 167 11,2 

A-wetenschappen 4800 8200 171 11,8 

B-wetenschappen 17400 36500 210 18,3 

De relatief sterke toename van de kosten van het kleuter- en basisonderwijs 
is een gevolg van de hoge prioriteit die door de regering aan deze sectoren 
is toegekend. Salarismaatregelen, leerlingenschaal verlaging en subsidiërings
verbetering verklaren dit extra stijgingspercentage. Voor het m.t.o. is de graads
verhoging in de salariëring doorgevoerd, terwijl in het l.e.a.o. gedeeltelijk 
een cursusduurverlenging tot stand is gebracht. Ondanks bezuinigingsmaat
regelen in het voortgezet onderwijs is het gemiddelde groeipercentage van de 
kosten toch aanzienlijk gebleven. 

Voorts zien wij in de onderwijsbegroting jaarlijks de uitgaven toenemen, 
die wij als indirecte onderwijskosten kunnen betitelen. De uitgaven voor het 
departement zelf kunnen we daaronder rangschikken, maar ook uitgaven voor 
randdiensten etc. Wij doen ter illustratie een greep uit de onderwijsbegroting 
1976 (in mln gIds): 

7 Ibid., p. 132. 
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Begrotingsposten 1974 1975 1976 
---~---_.- ~----- ---------

Her- en bijscholing docenten 9,7 30,3 29,9 
Kosten leerplan ontwikkeling 3,1 17,2 17,8 
Subsidies pedag. centra 10,4 12,2 13,8 
Subsidies schoolbegeleidingsdiensten 32,0 
Kosten ontwikkelingswerk 19,0 48,6 62,3 
Subsidie CITO 4,6 6,9 8,9 
etc., etc. 

Samenvattend kunnen wij als de belangrijkste oorzaken van de stijging van 
de onderwijsuitgaven zien: 

de ontwikkeling van het loonpeil; 
de toegenomen deelname aan het secundair en tertiair onderwijs; 
het overheidsbeleid. 

Toekomstige ontwikkeling van de onderwijsuitgaven 
Hoe zullen de onderwijsuitgaven zich in de nabije toekomst ontwikkelen? 

In het algemeen moet gesteld worden dat het beschikbare basismateriaal tot 
nog toe ontoereikend is gebleven om verantwoorde schattingen te kunnen 
maken voor het toekomstig uitgavenpatroon. Wij zullen daarom moeten volstaan 
met het geven van enige indicaties. 

Een deel van de te verwachten stijging is direct gekoppeld aan het door de 
regering te voeren inkomensbeleid, op grond van de koppeling aan de ambte
narensalarissen. Daarbij kan opgemerkt worden dat de inkomensnivellering 
een remmende factor is op de inkomensontwikkeling van de onderwijsgevenden. 
Overheidsinkomensbeleid en inflatie beheersen deze factor. Daarom ook kan 
op dit moment nog niet voorspeld worden wat hiervan de uitwerking zal zijn 
op het onderwijsbudget. 

Terzake de ontwikkeling in de deelname aan het onderwijs voor 15-19 
jarigen en gelet ook op de trend in andere landen, dan is er reden om aan 
te nemen dat deze deelname nog verder zal toenemen. In welk tempo dit het 
geval zal zijn, is echter moeilijk te voorspellen. Wellicht wordt de groei 
momenteel versneld door de grote jeugdwerkeloosheid. Bovendien zijn er 
vernieuwingen en uitbreidingen in het middelbaar beroepsonderwijs en in de 
sector onderwijsvoorzieningen voor werkende jongeren in voorbereiding of 
uitvoering, waardoor de keuzemogelijkheden voor bepaalde leerlingengroepen 
verruimd worden. 

De Onderwijscontourennota zegt hierover: 8 

"Dat geldt in ieder geval, wanneer in de komende jaren de volledige 
leerplicht zal worden ingevoerd voor leerlingen tot en met 17 jaar. Uitgaande 

8 Ibid., p. 131. 
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van het huidige uitgavenniveau en rekening houdend met het wegvallen van 
schoolgeldopbrengsten, zou invoering per 1 januari 1985 van een 12-jarige 
leerplicht leiden tot een uitgavenverhoging van -t- 350 miljoen in 1985 ..... . 
De autonome stijging van het aantal leerlingen zal echter in 1985 reeds een 
uitgavenstijging vergen van -t- 1.050 miljoen ten opzichte van 1975. Hierbij 
is geen rekening gehouden met investeringen in gebouwen en apparatuur." 
Over de wijze waarop deze kostencijfers zijn verkregen, laat de Contourennota 
zich niet uit. Niettemin lijken deze gegevens als indicatoren wel bruikbaar. 

Ook voor de groep 20-24 jarigen wordt nog een aanzienlijke deelname
stijging verwacht. De deelname aan het hoger onderwijs beloopt momenteel 
zo'n 15% van de groep 19 t/m 24-jarigen. In de V.S. ligt dit percentage al 
boven de 40%, waarmede natuurlijk niet gezegd wil zijn dat beide onderwijs
stelsels en daarmee de deelnamecijfers zonder meer onderling vergelijkbaar zijn. 
Niettemin lijkt een verdere deelnamegroei redelijkerwijs voorspelbaar. De 
Contourennota becijfert dat een stijging tot 30% een kostenverhoging met 
-t- 4 miljard te zien zal geven in 1985, bij overigens gelijkblijvende omstandig-

heden.8 

Dit beeld van de min of meer autonome kostenstijgingen kan nog aangevuld 
worden met bespiegelingen over de uitgaven die het gevolg zullen zijn van een 
stuk overheidsbeleid, gericht op vernieuwing en verbetering van het onderwijs. 

De plannen van de regering wijzen in de eerste plaats al op een verder
gaande stijging van wat wij genoemd hebben de indirecte kosten, de uitgaven 
voor randdiensten etc. Deze kostenstijging is veelal direct beïnvloedbaar door 
de regering en is afhankelijk van de prioriteitenstelling van de betrokken 

bewindsman. 
Veel moeilijker wordt het te ramen wat vernieuwingsprojecten, zoals de 

integratie KBO, de middenschool en de herstructurering van het hoger onder
wijs bij eventuele doorvoering, zullen gaan kosten. In eerste aanleg lijken deze 
kosten relatief niet zo belangrijk, omdat de ratio aantal leerlingen/studenten 
per docent de belangrijkste kostenindicator is en ook wel zal blijven. Toch 
zullen bestaande verschillen in salariëring en subsidievoorschriften opgeheven 
moeten worden bij een ingrijpende herstructurering en dat kan een kosten
verhoging van enige betekenis opleveren. Daarnaast zal de huisvestingsproble
matiek toch ook de nodige fondsen vergen. 

Vervolgens is er nog onafhankelijk van ingrijpende herstructureringen het 
verlangen, meer tegemoet te komen aan de specifieke begaafdheden van de 
individuele leerlingen: de individualisering in het onderwijs. Vrijwel algemeen 
is de opvatting dat zo'n individualisering, de doorbreking van het klassikaal 
systeem, gepaard moet gaan met een leerlingenschaalverlaging. Dit wordt ook 
als een voorwaarde gezien voor de hiervoor al genoemde vernieuwingen door 
middel van herstructurering. Doch leerlingenschaalverlagingen zijn kostbare 
operaties. Ter illustratie: een schaalverlaging bij het kleuteronderwijs met 1 
leerling (33-32) geeft ongeveer 3% kostenstijging bij dit onderwijs, bij het 
voortgezet onderwijs (20 - 19) ongeveer 5%. 
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Nog afgezien van de regeringsplannen, die zich moeilijk laten kwantificeren, 
lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat de onderwijsuitgaven fors zullen blijven 
stijgen bij ongewijzigd beleid en daarvoor zal een toenemend aandeel in het 
overheidsbudget noodzakelijk zijn. Het is zelfs zeer de vraag of zodanige 
bezuinigingen mogelijk zijn op korte termijn, dat het onderwijs evenredig kan 
bijdragen aan de 1 %-operatie van het kabinet. 

Mogelijkheden ter bestrijding van de groei 
Niettemin: Er moeten grenzen aan de groei van de onderwijsuitgaven worden 

gesteld. Zijn die grenzen al bereikt? Daarop moeten de politici het antwoord 
geven. In elk geval lijkt de grens benaderd te worden. De bezuinigings
maatregelen van Van Veen/Schelfhout en Van Kemenade/De Jong/Klein en 
de beperkingen die aan het hoger onderwijs worden gesteld duiden daarop. 
Daarbij komt nog de aangekondigde bezuinigingsoperatie van het huidige 
kabinet. 

Maar zoals gezegd: het is zeer de vraag of het onderwijs wel pas op de plaats 
kán maken. Zou dat niet betekenen dat de kwaliteit sterk wordt aangetast 
en de vernieuwingsplannen wel vergeten kunnen worden? Wij kunnen voor het 
beantwoorden van deze vraag wellicht het beste enige instrumenten bespreken 
die bij een dreigende overschrijding van de grens gehanteerd kunnen worden. 

Albeda noemt in A.R. Staatkunde een aantal mogelijkheden 9: 
1. Op het onderwijs besnoeien; 
2. De vraag naar het onderwijs beperken; 
3. Het onderwijs voor de gebruikers duurder maken; 
4. Verlaging van de arbeidsintensiviteit/vergroting van de produktiviteit; 
5. Zoeken naar extra middelen. 

Besnoeien op onderwijsuitgaven 
Het middel van het besnoeien op de onderwijsuitgaven is tot nu toe 

veelvuldig en welhaast bij uitsluiting gehanteerd. Dat komt voort uit het 
gebrek aan een langere termijn financieringsplan voor het onderwijs en het 
ontbreken van de vereiste basisgegevens. Het gevolg hiervan is dat men 
periodiek bij het opstellen van de rijksbegroting geplaatst wordt voor een 
deficit, dat in enkele maanden tijds weggewerkt moet worden. 

Het eerst wordt dan veelal naar de post materiële uitgaven gekeken. De 
post scholenbouw is daarvan een voorbeeld. Ondanks een redelijk deugdelijke 
benadering van de verlangde uitgaven in het rapport Scholenbouw, waaruit 
bleek dat jaarlijks minimaal 520 miljoen nodig zou zijn voor het voortgezet 
onderwijs, werd deze post in 1976 toch weer met 100 miljoen teruggebracht: 
1974 308, 1975 521 en 1976 420 miljoen. Zulk soort noodsprongen moet 
voorkomen worden, alleen al uit het oogpunt van een stukje continuïteit. 

9 Anti-revolutionaire Staatkunde, maart 1972; W. Albeda, Onderwijs, economisch be
schouwd, pp. 98-109. 
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De materiële uitgaven op de schoolbegrotingen zijn al jarenlang ontoereikend 
aangepast aan het gestegen prijspeil; in 1976 is zelfs geen enkele verhoging 
doorgevoerd. Het lijkt wat op het toepassen van het piepsysteem: terugdraaien 
van de subsidiekraan tot een moment dat het beslist niet meer kan. Wat zijn 
daarvan de gevolgen voor een doelmatig beheer? Het zal overigens duidelijk 
zijn, dat waar de materiële uitgaven nog geen 10% van de kosten uitmaken, 
een besnoeiing van enige betekenis in de sfeer van de personele uitgaven 
gezocht moet worden. De bezuinigingsoperaties van Van Veen/Schelfhout en 
Van Kemenade/De Jong/Klein hebben hierop ook al betrekking gehad. Een 
leerlingenschaal verhoging en een lesurenvermindering houdt immers in, dat 
minder docenten het onderwijs kunnen verzorgen. Een aantal docenten wordt 
werkeloos of a.s. docenten komen niet aan de slag; gevolg: een beroep op de 
sociale voorzieningen. Het totale effect van zo'n maatregel voor de collectieve 
voorzieningen wordt daardoor verminderd. Wat de gevolgen voor de kwaliteit 
van het onderwijs zijn, weten wij niet. Een uurtje meer of minder, doet dat 
schade? Wellicht niet of heel beperkt, doch ook hieraan zijn grenzen. In elk 
geval is het gevaarlijk dit middel te hanteren zonder voldoende de gevolgen 
er van te kennen. 

Een ander middel kan zijn de vergroting van de weektaak van de onderwijs
gevenden. Dit middel behoeft de kwaliteit van het onderwijs niet aan te tasten, 
doch is het sociaal verantwoord? In elk geval wordt wel de werkgelegenheid 
door zo'n maatregel aangetast; het kan echter zijn dat de deelnamegroei dit 
verlies in absolute zin compenseert. 

Een derde instrument voor bezuiniging is de loonkostenstijging af te remmen. 
Dit gebeurt al enigszins door de inkomensnivellering. Het aanpakken van de 
te grote salarisverschillen (zie bv. het inkomen van de hoogleraar versus de 
kleuterleidster, de directeur van een Ie en een 3e graads school) zou in elk 
geval niet de werkgelegenheid en ook niet de kwaliteit van het onderwijs 
behoeven aan te tasten, en dat lijkt een aantrekkelijk perspectief. Het is 
uiteraard ook mogelijk tevens aan de secundaire arbeidsvoorwaarden te denken. 

Voor bezuinigingen van enige importantie blijven dus als mogelijkheden 
over het drukken van het salarisniveau of uitbreiding van de weektaak. 

Beperken van de vraag / onderwijs duurder maken 
Beperking van de vraag naar onderwijs lijkt, zeker op korte termijn, geen 

haalbare mogelijkheid. De spontane groei in de onderwijsdeelname is moeilijk 
af te remmen, nog afgezien van de vraag of dit verantwoord zou zijn. Voor 
het hoger onderwijs beschikt de overheid over een beperkt instrument om dit 
te bereiken (de numerus fixus); voor het voortgezet onderwijs ontbreekt dit 
instrumentarium geheel. 

Een middel kan ook zijn het volgen van onderwijs boven de leerplichtige 
leeftijd duurder te maken en zo de deelname terug te dringen. Beide middelen 
verdragen zich echter niet met belangrijke beleidsuitgangspunten van de 
overheid, zoals het bevorderen van gelijke kansen voor iedereen. De groei 
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komt nu juist tot stand door een grotere deelname van leerlingen/studenten uit 
minder draagkrachtige gezinnen. Deze ontwikkeling verkleint de achterstand 
van Nederland in vergelijking met verscheidene andere landen. lO 

Verlagen arbeidsintensiviteit 
Te weinig aandacht in het onderwijsbeleid is tot nu toe gegeven aan het 

onderzoeken van de mogelijkheden tot verlaging van de arbeidsintensiviteit 
c.q. vergroting van de produktiviteit in het onderwijs. Nu is dit ook een erg 
moeilijk begaanbaar terrein. Voor een efficiencybenadering is kennis van de 
resultaten en kosten noodzakelijk. Het onderwijsprodukt kan gemeten worden 
in examenresultaten; onderwijs beoogt echter veel meer dan reproduktie van 
een hoeveelheid kennis op een bepaald moment, in een bepaalde periode. 
Doch verworven inzicht en opgedane vorming, ongeacht het al of niet 
verkregen diploma, laten zich moeilijk meten. Staleman wees hierop al in 
1968.11 Daarom zal voorlopig wel volstaan moeten worden met een benadering 
die er op gericht is een zelfde produkt met minder hoge kosten tot stand te 
brengen. Ook hiervoor ontbreken veel basisgegevens. Zie hiervoor weer de 
Onderwij scon tourennota.12 

Wij volstaan met het maken van een aantal kanttekeningen. 
- Om de produktiviteit te verhogen moet aandacht worden gegeven aan 

vermindering van het aantal 'drop outs'. Doorbreking van het klassikaal 
onderwijs en/of een verbeterde verwijzing van leerlingen naar de onderscheiden 
vormen van voortgezet en hoger onderwijs zou de produktiviteit kunnen 
verhogen, wellicht zelfs vrij aanzienlijk. Een leerling die niet ten volle aan de 
gestelde minimumeisen heeft voldaan, moet niet verplicht worden een vol jaar 
over te doen: dit is tegenover de leerling niet verantwoord en het is een 
ondoelmatig gebruik van schaarse middelen. Dit is overigens gemakkelijker 
geschreven dan in praktijk gebracht; daarvan zijn wij ons bewust. Niettemin: 
bij herstructureringen in het onderwijsstelsel zal alleen al uit doelmatigheids
overwegingen hiervan moeten worden uitgegaan en wellicht zou in het huidige 
onderwijs ook al krachtiger in deze richting kunnen worden gewerkt. Relatief 
dure schooltoelatingsprocedures zouden wel eens goedkoper kunnen blijken te 
zijn dan men op het eerste gezicht denkt. 

- Een oud middel voor kostenbesparingen in het bedrijfsleven is arbeids
verdeling, een in het onderwijs weinig bekend middel. Enige arbeidsverdeling 
begint overigens, zij het vanuit een andere invalshoek dan de kosten in het 
onderwijs naar voren te komen: schooldekanaat, brugklasleider e.d. Voorbeelden 
die in het V.O. tot stand zijn gekomen dank zij het fenomeen van de taakuren. 
Voorts zal een onderzoek in het V.O. op gang gebracht worden in de richting 
van een weektaak voor docenten. Aanzetten zijn er, meer nog niet. 

10 Robin Shannon, Aspecten van onderwijs financiering en gc:lijke kansen in Nederland 
en in andere lidstaten van de O.E.S.O. Art. in Openbare uitgaven september 1975. 

11 De economie van het onderwijs. 
12 Contouren nota, pp. 116-119. 
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Een verdergaande specialisatie in de school zou niet alleen kwalitatief nuttig 
kunnen zijn, er lijken ook mogelijkheden te zijn voor kostenbesparingen. 
De Onderwijscontourennota duidt ook in die richting, als geschreven wordt 
over onderwij sassistenten.13 

_ Te denken valt ook aan de inschakeling van hulpapparatuur, waardoor 
besparingen op de relatief dure arbeid van docenten bereikt kan worden. Dit 
zal overigens nog verscheidene jaren van gericht onderzoek vergen. Maar daar 
zal dan wel spoedig mee begonnen moeten worden.14 

_ Tenslotte valt te denken aan veranderingen in het subsidiesysteem. Het 
huidige subsidiesysteem voor diverse onderwijstypen nodigt bepaald niet uit 
tot een doelmatig beheer van de subsidiegelden. Bezuinigingen die men door 
efficiency verkrijgt roepen slechts de dreiging op dat in volgende jaren de 
subsidienorm verlaagd zal worden. Dat is fout; het subsidiesysteem zelf moet 
uitnodigen tot een verantwoord beheer. Wellicht dat een grotere vrijheid van 
handelen al een stap in de goede richting kan zijn.15 

Al deze veranderingen zijn niet op stel en sprong aan te brengen. Sommige 
verbeteringen zullen voorafgegaan moeten worden door deugdelijk onderzoek 
en voorbereiding. Daarin zal in de komende jaren extra geld gestoken moeten 
worden: de kost gaat voor de baat uit. 

Vervolgens zullen alle voorstellen tot herstructurering en vernieuwing van 
het onderwijs op hun financiële konsekwenties en doelmatigheidsverbetering 
beoordeeld moeten worden. Een goed beheer van schaarse middelen noopt 
hiertoe. Dit lijkt het intrappen van een open deur; de in de inleiding aange
haalde passages uit de Contourennota spreken echter andere taal. 

Nog een klein uitstapje in dit verband. Bij toenemende druk op de onderwijs
uitgaven wordt steeds weer het geluid gehoord dat de verzuiling in het 
onderwijs te kostbaar is. Uit het voorgaande blijkt echter dat de leerling/ 
docent verhouding de belangrijkste kostenfactor is. Deze is voor de grote en 
de kleine scholen dezelfde; grote kostenverschillen per leerling doen zich daar
bij dus niet voor. Het onderzoek naar de 'opbrengsten' van grote scholen moet 
bovendien nog plaats vinden: het zou best eens kunnen zijn dat deze in
efficiënter blijken te zijn dan de kleine scholen, waar meer aandacht gegeven 
kan worden aan de individuele leerling. Bedoeld wordt hier het aange
kondigde onderzoek naar de optimale schoolgrootte. Daar komt nog bij dat 
het doel van het onderwijs ook is een bijdrage te leveren aan de vorming van 
jonge mensen. In die vorming is d~ levens- en wereldbeschouwing een 
essentieel onderdeel, een onlosmakelijk deel van het onderwijsprodukt. Daarom 
achten wij dergelijke opmerkingen in het kader van het financieringsvraagstuk 

misplaatst. 

13 Contourennota, p. 134. 
14 Anti-revolutionaire Staatkunde, maart 1972; P. van den Broek, Onderwijspolitiek 

en didaktiek, pp. 109-115. 
15 Contourennota, p. 134. 
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Extra middelen 
Het lijkt vrijwel onontkoombaar dat extra middelen voor het onderwijs ge

vonden zullen moeten worden. Bezuinigingen van de verwachte omvang zij n 
moeilijk op korte termijn te vinden, zonder schade toe te brengen aan de 
kwaliteit van het onderwijs en/of afbreuk te doen aan essentiële beleidsuit
gangspunten. Voor de langere termijn zal het beleid gericht moeten zijn op 
het onderzoek en op grond daarvan doorvoeren van arbeidsbesparende 
methoden en produktiviteitsverhoging; hiervoor is het onderwijs thans nog 
niet gereed. 

121 



BOEKBESPREKING 

I 
Dr. W. van Voorden, Institutionalisering en arbeidsmarktbeleid. 

Uitgave Samsom Uitgeverij, Alphen aid Rijn 1975, 270 blz. 
Prijs f 28,50. 

De laatste jaren is, ongetwijfeld tegen de achtergrond van een grote werk
loosheid, het onderzoek naar vraagstukken op het gebied van de arbeidsmarkt 
sterk toegenomen. Dit ging gepaard met een toenemende behoefte aan meer 
systematisch inzicht in het functioneren van de arbeidsmarkt als zodanig. Recente 
publikaties, o.a. van Koefoed, Ruiter, Becker en Stanmeyre, wijzen in deze 
richting. Deze auteurs pleiten voor de formulering van een arbeidsmarktmodel 
als methode om theorieën over een complex geheel als de arbeidsmarkt te 
toetsen en als leidraad voor verder onderzoek op dit gebied. In zijn onlangs 
verschenen boek "Institutionalisering en arbeidsmarktbeleid" doet dr. W. van 
Voorden een poging om zo'n model te ontwikkelen. Het doel van dit boek is te 
komen tot een "sociologisch theoretisch arbeidsmarktmodel". Dr. van Voorden 
acht een dergelijk model noodzakelijk, omdat - zoals hij in het eerste deel van 
zijn studie aangeeft - de traditionele economische theorie van de arbeidsmarkt 
(die in principe neerkomt op de toepassing van de leer der grensproduktiviteit 
op de arbeidsmarkt) ten gevolge van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen 
al model van de arbeidsmarkt nog slechts een beperkte verklarende waarde 

heeft. 
Als ingang tot zijn sociologisch-theoretisch model kiest de auteur het begrip 

institutionalisering. Dit begrip biedt naar zijn mening de mogelijkheid om de 
arbeidsmarkt als maatschappelijk verschijnsel èn het arbeidsmarktbeleid te ana
I yseren. Andere theoretische uitgangspunten, zoals de "systeembenadering", de 
"actionyresearch" en het "doel-middelen schema" bieden deze mogelijkheid niet. 
Op zich valt van een dergelijke keuze weinig te zeggen. Een model is immers 
een hulpmiddel voor analyse. Eerst in de loop van de "modelcyclus", d.w.z. aan 
de hand van de toepassing en de daarmee gepaard gaande verfijning en uit
breiding van het model, kan blijken of deze keuze de juiste is geweest. Bij de 
uitwerking van zijn model gaat de auteur o.m. te rade bij sociologen als 
Lambers, Lourau, Peper en Zijderveld. In navolging van Zijderveld beschouwt 
hij institutionalisering als een proces van verduurzaming van normen, waarden 
en doelstellingen, dat onder bepaalde omstandigheden kan uitmonden in een 
structuur. Institutionaliseringsprocessen kunnen bewust of gestuurd en onbe
wust of ongestuurd zijn. Onbewuste of ongestuurde institutionaliseringsproces
sen komen op als resultaat van het functioneren van de arbeidsmarkt. Bij de 
bewuste of gestuurde institutionalisering gaat het om een verduurzamings-

122 



Boekbespreking 

proces, dat het gevolg is van doelbewuste beleidsactie. In navolging van Lam
bers wordt onderscheiden, dat deze beleidsactie intern, d.w.z. door de belang
hebbende marktpartijen, of extern, d.w.z. door een boven de marktpartijen 
gesteld orgaan, op gang kan worden gebracht. 

Met deze nadere analyse van het institutionaliseringsproces zijn in feite de 
voornaamste uitgangspunten van het institutionele arbeidsmarktmodel gege
yen. 

Het tweede gedeelte van het boek houdt zich bezig met een klein deel van 
het institutionele model, te weten de extern geïnitieerde, gestuurde institutio
nalisering. Hierin onderzoekt de auteur aan de hand van het model het beleid 
van de overheid met betrekking tot de arbeidsmarkt. Daarbij richt hij zich met 
name op het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening van het Ministe
rie van Sociale Zaken. Naar mijn mening is de keuze van dit onderwerp voor de 
beleidsanalyse niet toevallig. Immers, bij beleidsacties van de overheid zullen 
institutionaliseringsprocessen zich duidelijker manifesteren en zal de analyse 
van doelstellingen en hun structurele uitwerking eerder mogelijk zijn dan bij 
onbewuste of ongestuurde institutionaliseringsprocessen. 

Uitgaande van het institutionele model zijn er bij de analyse van het overheids
beleid twee elementen van belang, te weten de doelstellingen van dat beleid en 
de manier, waarop dat beleid structureel vorm heeft gekregen. Aan de hand 
van deze tweedeling onderzoekt Van Voorden het arbeidsmarktbeleid in het 
algemeen en enkele concrete beleidsinstrumenten, te weten de beroepskeuze
voorlichting, het beleid ten aanzien van scholing, her- en omscholing. Daarbij 
constateert hij zowel in het arbeidsmarktbeleid als bij de toepassing van de 
afzonderlijke beleidsinstrumenten een verschuiving in doelstellingen. Deze ver
schuiving verliep als volgt. Kenmerkend voor de periode kort na de tweede 
wereldoorlog is het streven naar optimale arbeidsallocatie, waarbij aandacht 
werd geschonken aan de individuele werknemer. In de eerste helft van de zes
tiger jaren volgt dan een verbreding van het beleidsvlak, aangeduid met de 
term "actief arbeidsmarktbeleid". Dit actieve arbeidsmarktbeleid was van het 
begin af aan sterk gerelateerd aan de economische groei, waardoor meer sociale 
en individu-gerichte gezichtspunten op de achtergrond zijn geraakt. De laatste 
jaren is hierin een kentering opgetreden, waardoor aan sociale doelstellingen 
weer een duidelijke plaats wordt toegekend naast de economische groei. Deze 
verschuiving in doelstellingen ging gepaard met wijzigingen in de structurele 
vormgeving van het arbeidsmarktbeleid. Gewezen wordt op een grotere pro
fessionalisering van het arbeidsvoorzieningsapparaat, een toegenomen coördi
natie met andere overheidsorganen en een toenemende integratie tussen over
heid en bedrijfsleven. De analyse van de afzonderlijke beleidsinstrumenten 
geeft een soortgelijk beeld. 

Naar aanleiding van de - hier kort weergegeven - beleidsanalyse komt Van 
Voorden tot de conclusie, dat het institutionele arbeidsmarktmodel op theore
tisch niveau bruikbaar is, maar dat het minder geschikt is voor de ordening 
van empirisch materiaal. Daarbij rijst voor mij de vraag naar de functie van 
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het model. Expliciet is dit nergens vermeld, maar ik neem aan dat de schrijver 
dit model vooral als een hulpmiddel voor beleidsanalyse beschouwt. Gelet op 
de manier waarop dit institutionele model hier is toegepast wijkt het naar mijn 
gevoel niet veel af van de door de schrijver eerder verworpen methode van het 
"doel-middelen schema". 

Bijzonder interessant is de afsluiting van het boek, waarin voortbouwend op 
de beleidsanalyse een drietal dilemma's voor het arbiedsmarktbeleid in de toe
komst beschreven wordt. 

Ten eerste constateert de schrijver een dilemma met betrekking tot de doel
stellingen. De sinds het begin van de zestiger jaren bestaande, eenzijdige aan 
dacht voor de economische groei als doelstelling van het arbeidsmarktbeleid is 
recentelijk o.a. door Albeda, Den Broeder, Van Wezel ter discussie gesteld. 
Albeda sprak in dat verband van "humanisering van de arbeidsmarkt". Sommi
gen noemen zelfs als uiteindelijk doel van de arbeidsmarkt het zeker stellen en 
verbeteren van de materiële en immateriële levensomstandigheden. 

Naar mijn gevoel wreekt zich hier het feit, dat Van Voorden in zijn beleids
analyse vrijwel uitsluitend is uitgegaan van het arbeidsmarktbeleid, zoals dat 
door het Directoraat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening is gevoerd. Bij de 
uitvoering van een actief, aan economische groei gerelateerd arbeidsmarktbeleid 
waren en zijn in de praktijk verschillende departementen betrokken. Voor de 
uitwerking van meer sociaal getinte en individu-gerichte doelstellingen van het 
arbeidsmarktbeleid zal een actieve samenwerking nodig zijn van al die instan
ties, die zich bezighouden met kwantiteit en kwaliteit van vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt. 

In de tweede plaats wordt een dilemma geconstateerd met betrekking tot de 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Van Voorden bepleit een ver
dergaande integratie om zodoende maatschappelijke steun te vinden voor het 
arbeidsmarktbeleid van de overheid. Het belang van een dergelijke integratie 
kan ik onderschrijven, hoewel deze naar mijn gevoel vooral betrekking zal 
moeten hebben op de beleidsvoorbereiding en niet zozeer op de beleidsuitvoe
ring. In dit verband speelt overigens nog een andere kwestie. Van Voorden 
noemt de aanwezigheid van maatschappelijke steun voor een bepaald beleid een 
belangrijke voorwaarde voor de totstandkoming van een institutionaliserings
proces. Noch in zijn model noch in zijn beleidsanalyse houdt hij er echter 
rekening mee, dat de maatschappelijke steun voor een overheidsbeleid vooral tot 
uiting komt via de parlementaire goedkeuring van dat beleid. 

Tenslotte constateert Van Voorden een dilemma op het gebied van de 
dienstverlening door de Gewestelijke Arbeidsbureau's. Hij stelt, dat de cen
trale functie van de G.A.B.'s ligt op het gebied van de bemiddeling van arbeids
krachten. Het feit, dat van het totaal aantal indiensttredingen in de industrie 
slechts een gering deel door de G.A.B.'s wordt geplaatst, is volgens hem te 
wijten aan de uitvoering van taken, die niet logisch aansluiten op de bemid
delingsaktiviteiten. Daarbij doelt hij op de rol van de G.A.B.'s bij ontslag
zaken op grond van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en 
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de controlerende taken van de G.A.B.'s in het kader van de Werkloosheidswet, 
de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Rijksgroepsregeling werkloze werk
nemers. Hij bepleit dan ook een afstoten van deze "oneigenlijke" taken om 
zodoende de bemiddelingsfunctie van het G.A.B. centraal te kunnen stellen. 
Hoewel deze conclusie plausibel is, is zij nauwelijks gebaseerd op de in dit 
boek gegeven analyse. Ook de beleidsinstrumenten, die de revue passeren, 
houden slechts indirect verband met de bemiddelingsfunctie. 

Het geheel overziende meen ik te kunnen stellen, dat Van Voorden ondanks 
enkele tekortkomingen in zijn analyse een heldere en systematische beschrijving 
geeft van een vaak zeer complexe problematiek. drs. C. J. Vos 

Dr. R. L. Haan, Economie in principe en in praktijk - Een 
methodologische verkenning. Uitg. J. Haan, Groningen 
1975, 128 pag. Prijs f 16,50. 

In dit boek heeft de schrijver een poging ondernomen om, uitgaande van 
enkele kerngedachten van de Wijsbegeerte der Wetsidee, een bijdrage te leveren 
aan de economische methodologie. 

Methodologie is de leer die de wetenschappelijke waarde en reikwijdte 
van de methoden van theoretisch onderzoek vaststelt. Economische methodo
logie tracht dus na te gaan welke methoden in de economische wetenschap 
worden toegepast; zij wil een antwoord geven op de vraag welke methoden 
het meest geëigend zijn voor de verklaring van economische verschijnselen. Op 
welke wijze kan adequate kennis omtrent samenhangen in het economisch 
leven worden verkregen? Wat zijn de plaats en de betekenis van hypothesen 
als hulpmiddelen voor wetenschappelijk economisch onderzoek? Hebben 
economische stellingen het karakter van verifieerbare proporties? In hoeverre 
is de economie een empirische wetenschap dan wel een zuiver formele theorie? 

Het gaat dL Haan evenwel niet om een verhandeling over economische 
methodologie als zodanig. In zijn boek beoogt hij slechts - zoals de titel ervan 
aangeeft - een methodologische kennis te verrichten, de situatie aldaar op te 
nemen, teneinde inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de economische weten
schap en datgene waarop zij betrekking heeft, namelijk de economische praktijk. 
De verhouding tussen economische theorie en economische praktijk vormt 
uiteraard een centraal thema voor de economische methodologie. Op zoek 
naar de precisering van deze relatie, richt hij zijn aandacht voornamelijk op 
de economische praktijk, alsmede op datgene wat de wetenschapsbeoefenaar 
daaronder verstaat. Naar zijn oordeel dient men, wanneer men zich bezig
houdt met het vraagstuk betreffende de verhouding tussen theorie en praktijk, 
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in eerste instantie te weten wat de praktijk is; datgene wat onder economische 
praktijk moet worden verstaan, is zijns inziens in wezen een "wijsgerige 

kwestie" (pag. V). 

De "praktijk" die de wetenschappelijke economist analyseert is niet als 
zodanig gegeven. De veelal als objectieve, als "harde" feiten aangeduide ver
schijnselen zijn door de wetenschapsbeoefenaar geschematiseerde afbeeldingen, 
of anders gezegd: modellen van de werkelijkheid. De economische praktijk 
is zomaar niet voorhanden, doch zij wordt bepaald door het theoretisch veld, 
dat wordt uitgezet door de man van wetenschap. De economie bestudeert de 
economische praktijk derhalve niet op ongerichte wijze; zij ontvangt hierbij 
richting door de door haar toegepaste methode van onderzoek. Zoals Haan 
te kennen geeft, wordt de richting die de theorie inslaat, bepaald door een 
keuze ten aanzien van de mens- en maatschappij beschouwing van de economist; 
zijn uitgangspunt, zijn geloof, zijn intuïtie, zijn wereldbeeld, zijn inzicht en 
eruditie, spelen naast vakkennis een beslissende rol (pag. 7, 8). 

Inderdaad manifesteert zich in de theoretische ken-activiteit steeds de per
soonlijkheid van de denker. Zijn denkinstelling is nimmer neutraal; zij gaat 
aan alle theoretisch denken vooraf. Aan alle wetenschapsbeoefening is een 
subjectief element inherent. Dat element demonstreert zich reeds bij de 
keuze der probleemstelling; men krijgt in de wetenschap alleen antwoorden 
op de vragen die men stelt. Dat persoonlijke element werkt ook door in de 
methoden die worden gehanteerd. Het is niet de wetenschap die abstraheert, 
maar de wetenschapsbeoefenaar; zijn persoonlijk engagement is richting
gevend voor zijn wetenschappelijk onderzoek. Maar dat betekent niet, dat de 
theoreticus zijn veld van onderzoek naar willekeur mag deformeren. De band 
met de "praktijk" moet daarbij altijd intact blijven. De realiteit van de ver
schijnselen, waarover wordt gereflecteerd, mag niet worden geïgnoreerd. Niet 
dat iedereen daar steeds even zwaar aan heeft getild. Volgens sommigen zou 
de werkelijkheid slechts een degeneratie zijn van de wetenschap. Toen men 
Hegel er eens op wees, dat zijn theorie in strijd was met de feiten, zou hij 
geantwoord hebben: "Des te erger voor de feiten!" 

De methodologie beweegt zich dus binnen het spanningsveld van theorie 
en werkelijkheid. Zij baseert zich op de omstandigheid, dat de weten
schap - evenals de common-sense - uitgaat van de ervaring, doch zich 
vervolgens - in tegenstelling tot de common-sense - in een proces van 
abstractie van het empirisch gegevene afwendt. Wetenschapsbeoefening 
wordt gekenmerkt door formalisering, in de zin van afzien van ver
wijzing naar de werkelijkheid. Nochtans dient de formele structuur waar
van de wetenschap zich bedient, op de werkelijkheid betrokken te zijn. 
Wetenschappelijk onderzoek vangt altijd aan bij de empirisch voorhanden 
werkelijkheid, bij de "naïeve ervaring". Maar daar blij ft het niet bij stilstaan. 
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Met het oogmerk systematisch inzicht te verkrijgen in de te bestuderen ver
schijnselen en samenhangen moet van het in de empirie gegeven totaal-gebeuren 
worden geabstraheerd. En het door dit abstractie-proces afgezonderde ken
object, dat de wetenschap bestudeert, is niet een fragment van de werkelijk
heid, doch een optiek, waaronder de wetenschapper haar bestudeert en be
schouwt, een aspect, een modaliteit. Een wetenschaps beoefenaar neemt nooit 
de gehele werkelijkheid in beschouwing, doch slechts een aspect, een zijde 
ervan. Wetenschapsbeoefening vindt plaats op de grondslag van modale 
abstractie. Dat geldt voor iedere tak van wetenschap, dat geldt - mutatis 
mutandis - ook voor de economische wetenschap. De concrete werkelijkheid, 
aldus dr. Haan, is ons niet als typisch economisch gekwalificeerde werkelijk
heid gegeven (pag. 29). 

Uit deze zienswijze leidt hij af, dat een bepaald "concreet streven" niet 
kan aanduiden wat inhoudelijk onder economische praktijk kan worden ver
staan. Kwalificaties als "datgene wat de groei bevordert" (pag. 37), of 
"streven naar rijkdom, c.q. naar maximaal geldelijk inkomen" (pag. 38) acht 
hij daartoe ontoereikend. Een exclusief economische duiding missen deze 
doelstellingen z.i., aangezien zij alle modale aspecten der werkelijkheid ver
tonen. A fortiori geldt dit ten aanzien van "datgene wat gericht is op het be
halen van winst" (pag. 36). Wanneer een dergelijk streven vereenzelvigd 
wordt met het typisch-economische, dan is er volgens dr. Haan sprake van een 
"dubbele verwarring": primo, wordt het economische gezichtspunt (in modale 
zin) geïdentificeerd met de typisch kwalificerende functie van een bepaalde 
individualiteitsstructuur, n1. het bedrijf; secundo, wordt deze kwalificerende 
functie vereenzelvigd met bepaalde subjectieve doelstellingen van bedrijfs
leiders. Een concreet handelen, een concreet streven, zelfs een concrete in
stelling (zoals de markt), kan in de gedachtengang van de schrijver, het 
specifiek economische niet markeren. De economische praktijk is - algemener 
uitgedrukt - niet een zijnde, een verschijnsel, maar een zij nswij ze, een aspect. 
Om alle misverstanden dienaangaande de pas af te snijden, gaat hij zelfs zo ver 
te stellen, dat met de term "economische praktijk" in zijn boek steeds bedoeld 
wordt "economisch aspect" (pag. V). 

Aangenomen dat de identificatie van "economische praktijk" en "econo
misch aspect" juist is, rijst vervolgens de vraag, wat, volgens de schrijver, in
houdelijk onder de economische modaliteit kan worden verstaan. Welke aan
duiding wil hij daaraan geven? Zoals bekend, worden door de Wijsbegeerte der 
Wetsidee de modaliteiten - de aspecten of zijden van de zijnden -, aangeduid 
als zinzijden; datgene waardoor een zinzijde wordt gekarakteriseerd is haar 
zinkern. Binnen ieder aspect der werkelijkheid bestaat een onverbrekelijke 
zin-samenhang tussen de elementaire zin-momenten van zijn modale structuur. 
Deze zin-momenten vertonen weliswaar analogieën met de overeenkomstige 
zin-momenten der andere modale aspecten, maar zij zijn tot de laatste on-
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herleidbaar, aangezien zij door de zinkern van haar eigen modale structuur 
ondubbelzinnig zijn gekwalificeerd. En om de vraag te beantwoorden, wat de 
"economische praktijk" typeert, heeft dr. Haan zich in zijn boek tot taak ge
steld zich een begrip te vormen van het economisch aspect der werkelijkheid 
als onherleidbare, modale structuur. Daartoe heeft hij getracht het eigene van 
de zin-kern van het economisch aspect in het vizier te krijgen. 

Op zoek hiernaar refereert hij aan de aanduiding, gegeven door prof. Dooye
weerd, nl. de "spaarzame wijze van beheer van schaarse goederen ... the 
sparing or frugal mode of administering scarce goods, implying an alternative 
choice of their destination with regard to the satisfaction of different human 
needs" ("A New Critique", 11, pag. 66). In dit verband zij in herinnering 
gebracht, dat op Dooyeweerd's omschrijving van de zin-kern van het econo
misch aspect, nogal eens kritiek is uitgebracht. Besparing als zin-kern van 
het economische, zou te statisch zijn en zou de dynamiek, kenmerkend voor het 
economische leven, in onvoldoende mate tot uitdrukking brengen. (Hier kan 
tegenover worden gesteld, dat Dooyeweerd in zijn algemene theorie der wets
kringen nadrukkelijk heeft betoogd, dat het economische aspect niet als een 
statische modaliteit mag worden beschouwd; onder invloed van het ontsluitings
proces wordt dit modale aspect steeds geactualiseerd). Voorts, zoals prof. H. 
van Riessen (in zijn boek: "Wijsbegeerte") heeft aangetekend, komt door de 
genoemde aanduiding, de fundering van het economische in het sociale, niet tot 
uiting. Ook dr. Haan wijst hierop. Aangezien de sociale modaliteit een substraat
kring vormt van het economische aspect, dient dit naar zijn mening ook in de 
omschrijving van de zin-kern van dit aspect uit de verf te komen. 

In zijn kritische kanttekeningen met betrekking tot Dooyeweerd's omschrij
ving, gaat hij echter nog een stap verder. Ook het schaarste-element moet zijns 
inziens uit de aanduiding van de zin-kern van het economisch aspect worden 
geschrapt. Prof. Dooyeweerd incorporeert in zijn karakteristiek van de 
economische zin-zijde der werkelijkheid de "schaarse" goederen. Tegen die 
kwalificatie koestert Haan bepaalde bezwaren; naar zijn mening is de stelling, 
dat de middelen fundamenteel schaars zijn, alleen verdedigbaar, wanneer wordt 
uitgegaan van de oneindigheid der menselijke behoeften (pag. 48). De stelling, 
dat menselijke welvaart een oneindige behoefte zou impliceren om beslag te 
leggen op economische middelen, acht hij problematisch ("een Westers
kapitalistisch economisch principe", pag. 49). Het gebruik van het woord 
"besparing" bij de aanduiding van de economische zin-kern, komt hem dan ook 
onjuist voor, daar het begrip besparing gerelateerd is aan het schaarste-begrip 
(pag. 72). (Wel voegt hij daaraan toe, dat het schaarste-begrip in de economie 
zijn plaats kan behouden, wanneer het betrokken wordt op de maatschappij 
in haar geheel, pag. 83). Hoe dit ook moge zijn, in zijn eigen omschrijving 
van de zinkern van het economische aspect, krijgt het schaarste-element geen 
plaats. 

Het typerende van het economische aspect der werkelijkheid onderkent 
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dr.. Haan in "intermenselijke waardering" (pag. 72). Kennelijk slaat het 
adjectief "intermenselijk" op het sociale substraat, dat hij terecht in de om
schrijving van de economische modaliteit heeft opgenomen. Deze toevoeging 
achten wij een belangrijk winstpunt. Overigens kan - in het algemeen ge
sproken - het begrip "waardering" niet het economisch aspect onherleidbaar 
en ondubbelzinnig kwalificeren. Immers ook in het esthetische, het juridische, 
het ethische aspect der werkelijkheid, kortom, in alle z.g. superstaatkringen 
van het sociale, vindt intermenselijke waardering plaats, zij het niet in specifiek 
economische zin. Met het oog hierop preciseert dr. Haan de term intermense
lijke waardering naderhand door toevoeging van het element "ruilbetrekking". 
De ruilrelatie acht hij essentieel voor de economische praktijk. De zinkern van 
het economisch aspect der werkelijkheid omschrijft hij in verband daarmede 
als "ruil, in de meest ruime zin van het woord" (pag. 81). Economische 
organisatie is, volgens hem, organisatie van ruilverhoudingen; economische 
rationaliteit is rationaliteit in ruilbetrekkingen; economisch behoorlijk is wat 
passend is in ruilverkeersrelaties. 

Alhoewel het in de economische wetenschap inderdaad gaat om ruil ver
houdingen, om de uitwisseling van niet-identieke goederen en diensten, valt 
het m.i. te betreuren, dat in de door dr. Haan gegeven aanduiding van de 
zinkern der economische modaliteit, het normatieve karakter van het econo
mische aspect niet ot uitdrukking komt. Immers ten opzichte van de vraag of 
een ruilhandeling menselijk en maatschappelijk verantwoord is, stelt het ruil
beginsel zich neutraal op. Het lijkt me derhalve een petitio principii te stellen, 
dat economisch behoorlijk datgene is wat passend is in ruilverkeersrelaties. 
Persoonlijk heb ik me afgevraagd of de door de schrijver gegeven aanduiding 
van de economische zinkern wel weergeeft wat hijzelf beoogt, n1. een economie 
als "humane wetenschap", waarin "de mens beter tot zijn recht komt" (pag. 
107). Dr. Haan wenst dat het economisch gedrag bestudeerd wordt in zijn 
betrekking tot economische normen van waaruit het z.i. alleen begrepen kan 
worden. Maar biedt het ruil beginsel hiertoe een toereikende grondslag? Ook 
heb ik een vraagteken geplaatst bij zijn adstructie van het inkomensbegrip 
- indien dit op de ruil wordt betrokken -; naar zijn mening zou de betekenis 
van het begrip nationaal inkomen eigenlijk moeten zijn: saldo van de betalings
balans op lopende rekening (pag. 101). Scherper wordt m.i. de economische 
modaliteit gekwalificeerd door datgene wat hij in ander verband aangeeft als 
de zinkern van het economisch aspect, n1. "normatieve, interpersonele nuts
vergelijking" (pag. 80). Door deze terminologie wordt immers een relatie 
gelegd tussen de economische praktijk èn normatieve waarderingsoordelen; 
vooral bij de vaststelling van het maatschappelijk nut van de inkomens zijn 
deze waarderingsoordelen van essentiële betekenis. Met deze aanduiding van 
de zinkern van het economische wordt expliciet tot uitdrukking gebracht dat 
het economisch aspect een, in het sociale gefundeerd, normatief aspect der 
werkelijkheid is . 
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Ofschoon de in dit boek geboden stof een weergave vormt van voor een 
gemêleerd lezerspubliek geschreven reeks artikelen, die eerder gepubliceerd 
werden in de tijdschriften Philosophia Reformata, Anti-Revolutionaire Staat
kunde en De Bazuin, is dr. Haan er niettemin in geslaagd het geheel op over
zichtelijke en leesbare wijze te systematiseren. Voor ieder die geïnteresseerd is 
in economisch-methodologische vraagstukken is kennisneming ervan zeker de 
moeite waard. 

Delft dr. A. Kouwenhoven 
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V AN DE REDACTIE 

In dit nummer wordt herdacht dat mr. G. Groen van Prinsterer honderd jaar 
geleden, op 19 mei 1876, is overleden. 

De gedachten van de redactie gaan daarbij uit naar een wijze van herdenken, 
waarbij een belangrijk accent valt op de betekenis van Groens benadering van 
het maatschappelijk en politiek gebeuren voor de huidige vraagstukken waar
voor wij staan. Groen leefde in de nadagen van de liberale revolutie en in de 
aanloopperiode van de industriële ontwikkeling. Op dit breukvlak nam hij 
stelling en baande een weg voor o.m. de antirevolutionaire richting. Thans 
beleven wij, als wij de signalen goed taxeren, in zekere zin de nadagen van 
deze industriële ontwikkeling op weg naar de zgn. post-industriële maatschappij. 
Het lijkt niet uitgesloten dat bij het starten van de motor en bij het langzaam 
laten uitrijden van het voertuig dat onze wijze van samenleven de afgelopen 
decennia zo ingrijpend heeft veranderd, dezelfde vragen moeten worden gesteld 
en beantwoord. In beide situaties gaat het immers om een overgangsfase waarin 
de koers voor de middellange en langere termijn bepaald moet worden. Dat 
was bij de aanvang van de antirevolutionaire richting temidden van tal van 
revolutionaire tendenties het geval; dat is voor de huidige ARP in haar 
ontwikkeling tot een samenbundeling met andere christen-democratische stro
mingen eveneens de vraag. Wat heeft Groen ons vandaag te zeggen is in dit 
verband, naar het ons voorkomt, een centrale vraag die alleszins aan de orde 
mag komen in artikelen die beogen Groen daarin te herdenken. 

De artikelen leggen daar volop getuigenis van af. Mr. A. M. Domzer schrijft 
over !!'" die schijnbare tegenstrddigheid van dat rusteloze werken en 
schrijven en het tàch van dat werken en schrijven niet verwachten!! als dè 
erfenis van Groen; dr. W. A. Visser 't Hooft schrijft over Groens idee van de 
weg van de christenen als een derde weg waarin op twee fronten strijd moet 
worden geleverd: tégen de revolutie en tégen de re.actie. Mr. I. A. Diepenhorst 
signaleert dat Groen de betekenis van beginselen eerder begreep dan anderen. 
Mevrouw dr. M. Elisabeth Kluit schrijft over Groens teleurstelling dat de 
christelijke vriendenkring uiteenviel, maar zij wijst er tevens op dat wat er 
door die kring op maatschappelijk, kerkelijk en staatkundig terrein tot stand 
kwam niet verloren is gegaan. Dr. B. Zylstra uit Canada schrijft over de 
invloed van Groen op Eric Voegelin. 

!!Een groot mem!!, !!een van de grote klokkeluiders van de 1ge eeJitI''', !!een 
rots in de branding!!, zo wordt Groen in dit nummer beschreven. 

Men raakt wellicht bij het lezen van deze passagqs ook geïnteresseerd in 
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Groens zwakke kanten; men mag het Groen ook niet aandoen die In een 
herdenkingsnummer te verzwijgen. 

Dr. P. Kasteel schrijft dat Groen de naam had duister te zijn. "Een bewogen 
man in een moeilijk beweegbaar harnas", schrijft dr. C. Rijnsdorp in een 
artikel over de wat hij noemt "kanselarij-achtige" stijl van het schrijven van 

Groen. 

Maar meer over de inhoud van zijn werk: Visser 't Hooft betreurt het dat 
Groen geen "Ongeloof en Reactie" heeft geschreven. Diepenhorst (over Groen: 
"een groot man, zonder ergens geniale trekken te vertonen") wijst erop dat 
Groen de republikeinse gezindheid niet volledig recht deed, het liberalisme 
niet van de revolutie los kon zien en te zeer de boventijdelijke oorsprong 
van het gezag vereenzelvigde met de bevoegdheid van de koning. Mevrouw drs. 
J. L. van Essen schrijft o.m. over de kritiek op Groens ordenen van de konink
lijke huisarchieven. Kasteel signaleert uitspraken van Groen over de rooms
katholieken die op gespannen voet staan met zijn gedachten over godsdienst
vrijheid. Hij schrijft over Groens aanvankelijke typering van het rooms-katho
licisme als een "gevaarlijk bijgeloof", maar geeft ook aan hoe Groen langzamer
hand evolueerde tot het inzicht dat "niet Rome . .. onze gevaarlijkste vijandin 
(was). Niet de ultramontaanse, maar de conservatief-liberale politiek . .. " 

Niettemin: wat overheerst is de warmte en sympathie waarmee in dit her
denkingsnummer over Groen wordt geschreven. Met bewondering ook en af 
en toe met verbazing over de omvang van zijn werkzaamheden en de terreinen 

die hij bestreek. 

A10gen de artikelen in dit nummer ertoe bijdragen dat de erfenis van Groen 
_ met name zijn moed, originaliteit en vooral ook de manier waarop hij politiek 
bedreef - wordt verstaan, ook in haar betekenis voor de vragen waarvoor wij 

ons in deze tijd gesteld zien. 
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REDE TER GELEGENHEID VAN DE lOOSTE STERFDAG 
V AN GROEN VAN PRINSTERER * 

door 

mr. A. M. DOn/Ier 

Wat doen Christenen in de politiek? 
Wat hebben zij daar te zoeken? Wat hebben zij eraan bij te dragen? 

Brengen zij er geen elementen in, die er eigenlijk niet thuis behoren, die als 
dissonanten gaan werken en per saldo zowel de 'duidelijkheid' van het 
politiek handelen en spreken als de zuiverheid, of, zoals men tegenwoordig 
graag zegt 'de geloofwaardigheid' van hun Christelijk belijden aantasten. 

Wanneer wij vandaag de lOOste sterfdag van mr. Guillaurne Groen van 
Prinsterer herdenken, dan is dat niet in de laatste plaats om de wijze waarop 
hij die vragen in ons volksleven aan de orde heeft gesteld en er, met zijn 
leven en werken, een antwoord op heeft gegeven, dat als een blok in ons 
samenleven is blijven liggen. Voor de enen een steen des aanstoots, voor 
anderen een hoeksteen van hun handelen en denken, een blok dat - mense
lijkerwijs gesproken - het stroombed van onze geschiedenis méé bepaalt 
en er dat eigenaardig profiel aan helpt geven, waarin wij ons nû nog tegelijker
tijd benauwd en vertrouwd voelen. 

Het is maar half juist om te zeggen, dat Groen de vraag waarmee ik begon, 
aan de orde heeft gesteld, want zij was voor hem - zeker gedurende het 
grootste deel van zijn leven - in het geheel geen vraag en zou door hem 
nóóit zo zijn verwoord. Toen hij zich voor het eerst in de staatkundige dis
cussie mengde, voor het eerst in 's lands raadzaal plaats nam - en nog 
lang daarna - wist hij zich daar met zijn boodschap geheel op zijn plaats 
en yoelde zich met ten minste evenveel recht als welk medelid ook vertegen
woordiger van het gehele Nederlandse volk. Aan het begin en aan het einde van 
zijn lange leven gaf hij zijn vermaningen tegen de omwentelingsgeest der eeuw 
en zijn verdediging van de rechten der kerk en van de christelijke school uit 
onder de naam "Nederlandse gedachten". Pas allengs, door de conflicten 
met zijn tegenstanders en door de wrijving met vermeende en halve mede
standers, werd hem bewust dat hij hun als een spelbreker voorkwam en dat 
zij zijn optreden en spreken als buiten de orde ervoeren. Eerst toen heeft hij 
zich op het eigenaardige van zijn positie bezonnen en kwam de vraag, die ik 

* Rede uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van de lOOste sterfdag van 
mr. G. Groen van Prinsterer op 19 mei 1976 in de Waalse kerk te Den Haag. 
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noemde, op hem af. Toen gaf hij, tien jaar voor het eind van zijn leven, die 
bekende en nog altijd verwarrende karakteristiek van zichzelf; een staatsman 

niét, een Evangeliebelijder. 
Menigeen heeft haar opgevat als een bekentenis, dat hij maar een vreemde 

eend was in de politieke vijver - een toegeven dat hij er niet hoorde. Doch 
zo bedoelde hij het stellig niet. In die woorden ligt, integendeel, een uit
daging aan het onbetwistbare staatsmanschap van zijn jeugdvriend, evenknie 
en tegenspeler, Thorbecke, dat, hoe indrukwekkend ook, naar zijn stellige 
overtuiging een dimensie miste. Er ligt een weigering in om zich te laten op
sluiten in het politieke polarisatiemodel van zijn dagen, ni. tussen Thorbeckia
nen en anti-Thorbeckianen, liberalen en conservatieven. En het is vooral een 
wekroep aan dat volk achter de kiezers, waarop hij zich zo graag beriep, om 
zich toch vooral niet buiten de politiek te laten sluiten door de nieuwe, post
revolutionaire maatstaven, wat als politiek mag gelden, wat in de politieke 
arena relevant is en wat daar wél en niet ter sprake behoort te komen. Een 

uitdaging, een weigering en een wekroep. 
De uitdaging richtte zich tot de 'rasion d' état' , de leef regel, van het uit 

de omwentelingen van de 18e eeuw voortgekomen liberale bestel. Haar uit
gangspunt is, dat 'de geregeerden de regeerders tevens' zijn, dat de mensen, 
het 'volk', zelf hebben te beslissen onder welke statelijke orde zij wensen te 
leven. Dit brengt mee dat die orde - om aan de bestemming van elke 
staatsorde te kunnen voldoen, ni. de uiteenstrevende mensen bij elkaar en 
de samenleving draaiende te houden - zich met geen dynastie, maar ook 
met geen groep, stand of klasse vereenzelvigen mag en zich aan geen waar
heid, belang, doelstelling of welk particularisme dienstbaar mag maken. Een 
absoluut stellen van de waarheid van het Evangelie, een opkomen voor de 
voorrechten van de vaderlandse kerk of voor de historische aanspraken van 
bepaalde instellingen, was in dat perspectief het zaaien van verdeeldheid, een 
aantasting van het beginsel dat de meerderheid in gelijkheid en vrijheid be
slist. Elke waarheid en elke aanspraak kan in zo'n orde immers alleen maar 
gelden, naarmate zij door een grotere of kleinere groep van kiezers gedragen 
wordt en steun vindt in de wettelijk geregelde 'volkswil'. Al zijn dan 'de 
geregeerden de regeerders tevens', er moet toch geregeerd worden; dus 
dienen de uiteenstrevende belangen en opvattingen zich redelijk, tolerant en 
verlicht te gedragen en zich in redelijke, tolerante en verlichte compromissen 
onder de regel van de rechtsstaat te schikken. Dat de beslissing, wat nu wel 
redelijk is, toevalt aan de politiek toonaangevenden, dat beseffen die toon
aangevenden in hun zelfgenoegzaamheid niet - dat beseffen zij nooit - doch 
dat was nu juist een buitenstaander als Groen maar al te duidelijk. 

Hij miste in het gepoets en geredder om de zaken en de mensen netjes op 
hun plaats te krijgen in een nieuwe, zindelijke behuizing en om er alle stof
nesten van intolerantie en particularisme op te ruimen, het inzicht, dat daarmee 
het onderdak van de samenleving wordt open gezet voor iedere wind van 
demagogie. Met de demon van het particularisme deden de schoonmakers ook 
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de waarheidsvraag de deur uit. Maar die verjaagde demon keert in het 
ordentelijke en netjes ingedeelde huis terug en brengt zeven geesten mee, 
erger dan hijzelf. Zij halen de uit huis gedane waarheid weer te voorschijn, 
verscheuren haar en verlokken, elk met een slip ervan, de mensen achter hun 
belangen en ideologieën aan. En het eind van zo'n huis is erger dan zijn 
begin. 

Staatsmanschap dat waarheidsvragen tot meerderheidsvragen reduceert, dat 
een grens wil trekken tussen tijd en eeuwigheid en alleen op het tijdelijke ziet, 
komt een dimensie tekort, omdat het de mens miskent - en het miskent de 
mens omdat het met God niet rekent. Het schept wel orde, het brengt schijn
baar zelfs vrede, maar het loopt gevaar zodoende de bronnen van de veer
kracht van het volk, dat het wil organiseren, te verstoppen en de geroemde 
vrijheid en gelijkheid tot verschraalde, schamele, tweedimensionale zaken 
af te platten. 

Groens zelfkarakteristiek was dan ook een weigering om zich in de alter
natieven van die staatkunde te laten vangen. Hij kon geen genoegen nemen 
met een staatkunde, die het gebeuren van de tijd aanvaardt en zich ertoe 
beperkt het zo goed en zo kwaad mogelijk te organiseren. Hij stelde telkens 
weer de vraag aan de orde: wàt gebeurt er eigenlijk? Hij stelde zich buiten 
de tijd, om die tijd te beoordelen en te waarderen; anders gezegd hij zocht 
naar een transcendentaal gezichtspunt, naar een fundament buiten en boven 
het wedervaren - om vandaaruit zijn handelen în dat gebeuren te kiezen. 
Maar zo zeg ik het nog te cerebraal: in de vastheid van zijn geloof kon hij 
het gebeuren van zijn eeuw niet zien als iets dat de volken overkomt, waarin 
wij ons te schikken hebben, onder het motto: Het kan niet anders!, maar als 
iets dat om een antwoord vraagt dat boven dat gebeuren uitwijst, zich ervan 
bevrijdt en zich eventueel dwars tegen dat gebeuren opstelt, een antwoord, 
dat niet uit de mens zelf, dus uit de tijd, komt, maar dat, in gebed, van 
boven verkregen wordt. 

In de onderwijskwestie bijvoorbeeld heeft hem niet een bepaalde theorie 
of leer geleid, maar de gelovige overtuiging, dat een onderwijs, waarbij van 
de bronnen des levens niet meer gerept zou worden en waarin de plaats 
van de mens in het leven behandeld wordt zonder dat daarbij de verhouding 
tot God Drieënig centraal staat, geen voorbereiding op het leven biedt en de 
naam van opvoeding niet verdient. Dat standpunt, hoe wellevend en be
redeneerd ook voorgedragen, rustte uiteindelijk niet op redelijke argumenten" 
maar op de geloofsintuïtie, dat dat niet mag. 

Doch anderzijds wist juist een historicus als Groen heel goed, dat al kan 
de Christenpolitiek niet van deze wereld zijn, hij toch zeer beslist in deze 
wereld is gesteld. Daarom heeft hij er niet mee volstaan om, met de hand 
op het Evangelie, de geest van omwenteling en revolutie af te wijzen, maar 
heeft, met moeite, zoekend en tastend, wegen gewezen om bij de omwenteling 
van instellingen en gedragspatronen toch de zaken, die gehandhaafd moesten 
worden, tot gelding te brengen - ook in de nieuwe bedeling. 
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Schoorvoetend heeft hij erkend, dat in die bedeling een staatskerk niet meer 
paste en dat handhaving van die constructie de kerk alleen maar schaden en 
denatureren kan. Zo is hij tot aanvaarding van de scheiding tussen kerk en 
staat gekomen, doch heeft daaraan dan ook voor de zelfstandigheid van de 
kerk en voor de vrijheid van godsdienst verdergaande consequenties verbonden, 
dan de toonaangevenden voor een verlichte en redelijke ontwikkeling wel 
raadzaam achtten. 

Zo is hij afgestapt van zijn langjarig ideaal ener Christelijke staatsschool 
om, zonder enthousiasme, te erkennen dat de Christelijke school slechts in de 
vorm van vrije school toekomst had. Eenmaal zover heeft hij, met anderen, 
van het nieuwe bestel verlangd, dat het ten aanzien van die scholen dan ook 
ernst zou maken met zijn leuzen van vrijheid en gelijkheid. Zodoende heeft 
hij meegeholpen om aan die begrippen een inhoud te geven, die aan hun 
auteurs zo wel niet voor de geest had gestaan, maar welks legitimiteit op den 
duur door hun nakomelingen moest worden erkend. 

Zo heeft hij uit het nieuwe staatkundige bestel de consequentie getrokken 
om als eerste openlijk van partijen te spreken en de grondslagen voor een 
partij te leggen. De vermaningen tot nationale eenheid en tot Christendom 
boven geloofsverdeeldheid zag hij terecht als evenzovele valstrikken, door 
een paternalistische elite in het post-revolutionaire bestel opgesteld om te 
voorkomen dat haar wijze van zien door andere beginselen zou worden afge
lost. Daarmee heeft hij de gevolgen van de nieuwe staatsidee eerder ge
trokken dan haar verdedigers zelf en er een andere, warmere, vollere toe
passing aan gegeven dan met hun bloedarm denken over geestelijke en politieke 
vrijheid wel overeenkwam. 

Tenslotte: zijn uitspraak 'een staatsman niét, een Evangeliebeleider' was ook 
een wekroep, gericht tot het volk achter de kiezers. 

Dat beroep op het volk achter de kiezers is hem vaak kwalijk genomen en 
heeft hem het verwijt gebracht een volksmenner te wezen. Het gaf geen pas, 
achter de bevoegde, door de wet aangewezen kiezers óm, een beroep te doen 
op degenen, die geen recht van spreken hadden. Wij hebben geen moeite 
om dat anders te zien en Groens houding alleen maar consequenter te vinden 
dan een politiek bestel, dat enerzijds' de geregeerden de regeerders tevens' ver
klaarde doch anderzijds het kiesrecht tot een betrekkelijk kleine kring beperkte. 

Historisch kan men dat beroep plaatsen in het proces van emancipatie, dat 
door de staatkundige en geestelijke omwenteling in gang was gebracht. Het 
staat dan op één lijn met de vrijwel gelijktijdige agitatie om de kleine boeren, 
de kleine middenstand en de handarbeiders te mobiliseren en hun zienswijzen 
en belangen het hun toekomende gewicht in staat en politiek te verschaffen. 
Dat gezichtspunt is zeker belangrijk. Groens optreden als Evangeliebelijder 
in de politiek was een appèl op "de stillen in den lande" om zich niet, als 
onder het ancien régime, in hun kerk en samenkomsten van de wereld af te 
zonderen en die wereld maar aan de machten, zelfgenoegzame staatslieden en 
meer of minder irenische kerkvorsten, over te laten. Door zijn optreden bewees 
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hij hun, dat zij hun plaats in de nieuwe bedeling konden en moesten innemen. 
Door zijn woord wees hij hun de weg, hoe zij in de rij van hun medeburgers 
hadden te treden. En door zijn falen bewees hij hun hoe nodig het was geen 
verstek te laten gaan. 

Maar Groen zelf kon het zeker niet als een stuk emancipatie zien. Voor 
hem was zijn beroep op het volk achter de kiezers voor alles een beroep 
op de verantwoordelijkheid - de verantwoordelijkheid van die kiezers voor 
dat volk, én de verantwoordelijkheid van de burgers, vooral de Evangelie
belijdende burgers voor hun medeburgers. Hij werkte in het besef niet te 
mogen zwijgen! Zwijgen en de zaken overlaten zou een tekort aan ernst zijn 
geweest. De zaken waarover het in zijn dagen ging moesten ernstig genomen 
worden, maar, méér nog, de mens, juist ook de postrevolutionaire mens, 
moest ernstig genomen worden en had recht op een antwoord. Met zijn zeggen, 
dat hij geen staatsman was, bedoelde hij wel in de allerlaatste plaats om een 
schot op te trekken tussen tijd en eeuwigheid, tussen staatkunde en Evangelie. 
Integendeel, hij wilde het schot dat anderen, zijn tegenstanders en zijn aarze
lende medestanders, bezig waren op te trekken of op te laten trekken, door
breken. Zijn wekroep richtte zich tot alle gelovigen om hem daarin terzijde 
te staan en wees hen daartoe op hun verantwoordelijkheid tegenover de 
Schepper van hemel en aarde en de Heiland der mensheid. 

Daarmee is hij als Evangeliebelijder dan toch ook een staatsman geweest. 
Hij heeft daardoor aan de staatkunde een dimensie toegevoegd. 

Doch hij en wij, wij hebben het moeilijk met die dimensie en wij zijn nog 
altijd wat verlegen met de in de aanvang gestelde vraag. 

Er zijn er, die - om in het beeld te blijven - menen dat het de derde 
dimensie is, een dimensie die aanwijsbaar, berekenbaar en voltrekbaar is. Zij 
komen met handleidingen van Christelijke staatkunde, stellen Christelijke 
politieke programma's op en werken aan het 'image', zoals dat tegenwoordig 
heet, van een Evangelische politiek. Zij treden in concurrentie met andere 
programma's en 'images' alsof het vergelijkbare zaken waren. Laten wij maar 
toegeven, dat bij zulke activiteit - hoe nodig en eerbiedwaardig zij ook moge 
zijn - ons telkens de zorg bekruipt of wij niet bezig zijn om het Evangelie 
te verliezen en te verduisteren. 

Er zijn er, die - nog altijd in datzelfde beeld - de boodschap als een 
soort vierde demensie opvatten, vanwaaruit het Evangelie als een bliksem door 
de menselijke constructies en berekeningen heen moet slaan en alles moet ont
zetten, ontstellen en in verwarring brengen - ongeacht de Ultkomst. Laten 
wij maar toegeven, dat dan de vraag opkomt of wij zodoende niet bezig zijn 
de medemens en elkaar te verliezen en de zin - ook de Christelijke zin -
van staat en staatkunde te miskennen. 

Het blijft een hachelijke zaak, conservatieven en progressieven een ergernis, 
en liberalen een dwaasheid. Kijk maar om u heen! Wij blijven met de onrust 
van het In de wereld zijn en toch niet ván de wereld mogen zijn, leven. 
Groen heeft die onrust ook gekend - de onrust van een niet aflatende werk-
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zaamheid en een nimmer opdrogende pen en toch het bewustzijn van de 
betrekkelijkheid en machteloosheid van dat alles. Anders was hij niet zo 
verknocht geweest aan het troostende motto: Repos ailleurs! 

Hij wist dat het heil van de mensheid, van het land en het volk, die hem 
zo dierbaar waren, niet hing aan staatkundige organisatie en staatkundige 
beslissingen, al onderschatte hij het belang daarvan geenszins. Hij wist dat wij 
in Gods hand zijn - dat de gang der geschiedenis door een andere wil dan 
die der volken bepaald wordt en dat het rustpunt van ons leven niet in 
menselijke instellingen te vinden is, maar buiten en boven de politiek moet 
worden gezocht. In die schijnbare tegenstrijdigheid van dat rusteloze werken 
en schrijven en het toch van dat werken en schrijven niét verwachten. In dat 
aanvaarden van de wetmatigheden van de staatkunde en de politieke nood
zaken én het verwerpen van het machtswoord "Het kan niet anders". Daarin 
ligt zijn erfenis. 

Wij kunnen het hem niet nadoen en wij zouden hem niet begrijpen, 
wanneer wij hem gingen canoniseren. Hij heeft ons geen programma nage
laten en geen instellingen in het leven geroepen om daarmee de vraag te 
beantwoorden: wat doen Christenen in de politiek? Maar hij heeft ons in zijn 
leven en werken een veel concreter en veel persoonlijker antwoord getoond 
_ een antwoord dat, juist omdat het niet in formules of patronen te vatten 
is, een inspiratie blijft - een voorbeeld, waar wij na 100 jaar nog met liefde, 
met verbondenheid en in dankbaarheid op terugzien. 
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GROEN VAN PRINSTERER EN HET REVOLUTIEJAAR 1848 

door 

dr. W. A. Visser 't Hooft 

Toen Groen in het begin van 1846 zijn lezingen over "Ongeloof en 
Revolutie" afsloot, sprak hij van de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid, de 
onvermijdelijkheid van nieuwe uitbarstingen ("Ongeloof en Revolutie", 1847, 
p. 405). Een jaar later had hij het gevoel, dat door de ontwikkeling in 
Europa deze zienswijze bevestigd was en dat het uur van het gevaar gekomen 
was (Voorrede van 1847). En toch was dit nog maar voorspel. Want het 
was pas in de eerste maanden van 1848, dat de grote explosie kwam. Groen 
zou later (in latere edities van zijn Handboek) Da Costa's karakterisering 
van het jaar 1848 aanhalen: > 

"Achttienhonderd acht en veertig 
En de band der Staten sprong 
En de dam werd doorgebroken 
Die d'omwentlingszee bedwong". 

Groen was er niet de man naar om op dit kritieke moment alleen maar de 
rol van toeschouwer te spelen. En zo grijpt hij naar de pen en schrijft: "Vrij
heid, Gelijkheid en Broederschap". 

Ik heb de eerste uitgave van dat boekje voor me liggen. Op de kaft staat 
ook de ondertitel: "Toelichting van de Spreuk der Revolutie" en verder als 
motto: "De Satan zelf verandert zich in een engel des lichts" (2 Cor. 11 : 14). 
Het is dus duidelijk, dat we met een strijdschrift te doen hebben. 

Het valt op, dat de vijf korte hoofdstukjes geen doorlopende paginering 
hebben, maar elk weer met pagina één beginnen. Betekent dit, dat de 
hoofdstukken eerst separaat verschenen zijn? Dat lijkt onwaarschijnlijk, omdat 
het eerste hoofdstuk maar 12 bladzijden telt. Of betekent het, dat met het 
oog op de kriische situatie zeer snel gedrukt moest worden? 

Aan de binnenkant een gedrukt strookje, waarop staat: "Presentexemplaar 
van den schrijver". Groen heeft dit geschrift, zoals vele andere uit die periode 
aan mijn overgrootvader gestuurd, die zijn neef was. Er was tussen de neven 
blijkbaar een geestelijke band, want in een briefje, dat Groen aan zijn neef 
stuurde met een nieuwe bijbeluitgave met grotere letters, schrijft hij: "Dit 
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boek waarin wij voor onze zielen hebben gevonden die rust, die tot in eeuwig
heid blijft".l 

Op welk moment van de stormachtige ontwikkeling in 1848 heeft Groen 
dit strijdschrift geschreven? In 1859 laat hij het herdrukken in de "Verspreide 
Geschriften" en voegt er een noot bij: "April-Juni 1848". Ik vermoed dat dit 
betekent, dat het boekje af was voordat het in Parijs tot het wilde oproer en 
de bloedige onderdrukking van eind Juni kwam, want Groen zou anders 
zeker over die tweede opstand zijn hart gelucht hebben. 

We zijn dus in die eerste helft van het jaar 1848, wanneer het overal 
in Europa kraakt en knalt. De epidemie laat zich nergens tegenhouden. Het 
begint in Sicilië, dan Napels en de Kerkelijke Staat. In februari de opstand 
in Parijs, die zonder enige inspanning een eind maakt aan de regering van 
Louis-Philippe en aan het koningschap. Overal wordt nu om een grondwet of, 
waar die al bestaat, een meer democratische grondwet geroepen. In ons land 
beloofde de koning reeds op 15 maart een ingrijpende grondwetsherziening en 
deelde mede "dat hij van conservatief liberaal geworden was". In Duitsland, 
in Berlijn en elders, kwam het tot oproer en tot het bijeenroepen van een 
nationaal parlement. In Oostenrijk-Hongarije was er het oproer in Wenen, dat 
het onvoorstelbare resultaat had, dat vooreerst Metternich, symbool van de 
reactie, ontslagen werd en de studenten de baas konden spelen. Eveneens 
onafhankelijkheidsverklaringen in Budapest en Praag, en revolutionaire be
wegingen in Lombardije. De allergrootste bom, die ook in die maanden 
geworpen werd, werd echter nog bijna niet opgemerkt: dat was het Commu
nistisch Manifest, dat vlak voor de februari-revolutie in het Frans verscheen. 

Franse ziekte 
Hoe heeft Groen deze periode gezien? Ik moet me tot enige hoofdpunten 

beperken. 
Groen ziet deze overal uitbrekende revolutiekoorts als een Franse ziekte. 

Ook nu weer betekent de spreuk der revolutie: "Oranje uit het land en de 
Fransen erin". En men weet uit 1795 wat dat betekent. Groen polemiseert dan 
ook vooral met de profeten van de februari-revolutie, zoals Lamartine en 
Lamennais. 

Groen en zijn vriend Da Costa zijn het in dezen met elkaar eens. Da Costa 
zingt in april 1848: 

"Parijs, de polsslag steeds van Frankrijk en Euroop, 
Spelde in dees laatste tijd den krankte een nieuwe loop" 

1 Merkwaardig is, dat ik ook een present.exemplaar van het "Handboek" heb, dat via 
de familie van mijn vrouw gekomen is. Want Groens zuster was de overgrootmoeder van 
mijn vrouw. En ten slotte ben ik Groen nog een "tegengekomen", omdat het plan om een 
"Oecumenische Raad van Kerken" te stichten voor het eerst (1919) geopperd is (door 
Söderblom) op een bijeenkomst in "Oud Wassenaar", d.i. het buiten, waar Groen zo lang 
gewoond heeft. 
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en verder: 
"Geheel Euroop ontfangt den schok; de kreet der volken 
Gaat op, gemengd van schrik en gramschap tot de wolken". 

(,,1648 en 1848", voorgedragen op 25 april 1848). 

Verder ziet Groen al deze opstanden als één grote samenhangende en door 
één en hetzelfde principe geïnspireerde beweging. De enige verschillen zijn 
graadverschillen. 1848 is eenvoudig een tweede bedrijf van het drama, dat in 
1789 begonnen is. In "Ongeloof en Revolutie" was de hoofdthese geweest, 
dat alle vormen van revolutionaire gezindheid één en dezelfde wortel hadden 
nl. de afwijzing van de soevereiniteit Gods en de verabsolutering van de rede. 
En nu wordt dit weer duidelijk. De ontwikkeling gaat van liberalisme naar 
radicalisme, verder naar socialisme en nog verder naar communisme. Elk van 
deze wordt in Groens geschrift kort beschreven. Het is interessant, dat uit het 
beeld van het socialisme en communisme blijkt, dat Groen alleen het voor
marxistische socialisme en communisme kent. 

Maar Groen kijkt nog dieper. Achter dit alles schuilt een wereldbeschouwing 
en deze is het pantheïsme. Dat pantheïsme komt praktisch neer op atheïsme. 
Want hier wordt de mens zijn eigen god. "De godheid is het droombeeld 
zijner gedachten. Alleen op aarde is de verloren hof van Eden te herwinnen. 
Onsterfelijkheid is bedrog, en het leven heeft geen doel dan de meest ruime 
bevrediging door tijdelijk genot". 

En in dit verband valt Groen dan fel uit tegen mannen, die men eerst als 
verdedigers van het geloof heeft beschouwd en die nu met de revolutie heulen. 
In het bijzonder tegen Lamartine en Lamennais. 

Lamartine was "in veler oog een uitnemend Christen" geweest. Da Costa 
had sommige van zijn gedichten vertaald. En nu was hij eerst met zijn "Histoire 
des Girardins", waarin de wandaden der Franse revolutie goedgepraat worden, 
dan door zijn agitatie en tenslotte door zijn toetreden tot de nieuwe regering 
van februari 1848 een overloper geworden. Da Costa zal weer in dichtmaat 
zeggen, hoe de Réveil-mannen over dat verraad denken: 

"Vermeetle, die den storm al spelend dus ontketent, 
En, reeknende op den mensch, geen driften mederekent" , 

Nog erger staat het met Lamennais. Want die had Groen als een zeer 
betrouwbaar gids beschouwd. Nog in "Ongeloof en Revolutie" hoort Lamennais 
tot de meest genoemde schrijvers. En nu is Lamennais volgens Groen een 
profeet van het rationalisme geworden, prijst de revolutie aan en neemt actief 
deel aan het politieke leven onder het nieuwe regime. Volgens Groen is 
Lamennais' stelsel, dat iedere overheid een werktuig van de Satan is. Hij 
bedient zich wel van de taal der profeten, maar deze taal is in zijn mond de 
taal van een leugenprofeet geworden. Men merkt hoe hoog het verlies van 
deze medestander Groen zit. 
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Kanttekeningen bij Groens analyse 
Ik zou nu enige kanttekeningen bij dit beeld van de situatie in 1848 willen 

maken. 
Het schijnt mij toe, dat Groen Frankrijk te veel als de grote boeman 

beschouwd heeft. Het is zeker waar, dat de februari-omwenteling in Parijs 
een geweldige indruk in de andere Europese landen gemaakt heeft en een 
grote schokwerking gehad heeft. Maar juist het feit, dat binnen enkele dagen 
en weken er zoveel andere omwentelingen en opstanden volgden zonder dat 
er enige directe pressie uit Frankrijk uitgeoefend was, bewijst, dat er in vele 
plaatsen van Europa brandbaar materiaal klaar lag. Parijs gaf het signaal voor 
acties, die in verschillende plaatsen verschillende achtergronden en motiveringen 
hadden. Eigenlijk is er niet één revolutie van 1848 geweest. Eerder een hele 
serie revoluties. Zo is wat in Praag en Budapest losbarst van andere aard dan 
wat er in Parijs gebeurt. Want in Praag en Budapest gaat het om de verwezen
lijking van de nationale identiteit en om het "de tyrannie verdrijven"; in Parijs 
gaat het erom om met een oligarchie af te rekenen en het volk zelf deel te 
laten nemen aan de besluitvorming. Frankrijk kon trouwens in 1848 onmogelijk 
een duidelijk revolutie-model aan Europa aanbieden, omdat het, zoals Guizot 
zei, in een staat van "anarchie intellectuelle" was. Emile Faguet (Politiques 
et Moralistes, Première Série p. 355) geeft daarop het volgende commentaar: 
"Nul temps ou à la lettre tout était remis en question plus complètement. 
Il faut se figurer non pas mille petits Voltaire et petits Montesquieu, mais 
mille petits Rousseau, tous voulant, chacun dans son sens, refaire et refondre 
exactement la société toute entière et Ie monde entier. A cette époque tout est 
parti extrême ... C' est une anarchie intellectuelle; c' est surtout une cacophonie". 

Veel van wat Faguet hier zegt, geldt ook voor de Europese situatie in 1848. 
Alle mogelijke politieke en sociale stromingen werken soms door, soms tegen, 
soms met elkaar om het oude, verroeste staatsbestel nieuw leven te geven. 
Liberalen, radicalen, nationalisten, socialisten, communisten en anarchisten staan 
allen aan de kant van de verandering. En ze hebben grote moeite om zich te 
verdedigen tegen de beschuldiging, dat zij schandelijke mésalliances aangegaan 
hebben. Zelfs de nieuwe paus, Pius IX. Metternich zei van hem: "We hebben 
op alles gerekend, behalve op een liberale paus". En Da Costa zegt, dat de 
Paus wordt: "aangebeden met de naam van liberaal". In april 1848 moet 
Pius IX een rede houden om te verklaren, dat er geen waarheid steekt in het 
gerucht, dat hij de voornaamste aanstoker is van de publieke onrust, die in de 
laatste maanden meerdere landen van Europa en in het bijzonder Italië aangetast 
heeft. 

Zo was de uitbarsting van 1848 allerminst een ongedifferentieerd geheel. 
Zelfs de februari-opstand in Parijs was een compositum mixtum. Louis Blanc 
met zijn utopisch socialisme had totaal andere voorstellingen van de toekomstige 
maatschappij dan Lamartine. Dat zou trouwens in juni blijken. 
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Betekenis pantheïsme 
Groen heeft dus veel te veel gegeneraliseerd en gesimplificeerd toen hij de 

politieke en sociale betekenis van 1848 analyseerde. Hij heeft daarentegen een 
goede neus gehad, toen hij wees op de grote betekenis van het pantheïsme 
als voedingsbodem van de nieuwe ideeën. Dat betekent natuurlijk niet, dat alle 
mannen en vrouwen, die grondige vernieuwing van het leven in staat en 
maatschappij wensten, pantheïsten waren. Maar wel, dat er in die jaren in vele 
landen van Europa een pantheïstische atmosfeer heerste. Het gaat vooral om 
een sacralisering van de mensheid. Er ontstaat een ware "culte de l'humanité" 
(zoals Auguste Comte het zal noemen). Lamartine zegt het lapidair in zijn 
voorrede voor "Jocelyn": "L'intérêt du genre humain s'attache au genre humain 
lui-même". Hij zegt, dat hij geen pantheïst wil heten, maar in feite wint de 
natuurlijke religie het bij hem van de openbaring in Christus. Zeer ver gaat 
Giuseppe Mazzini, de stichter van "Jong Italië", "Jong Zwitserland" en "Jong 
Europa", die een kort ogenblik in Rome aan de macht komt en zijn hele leven 
aan de revolutie wijdt. Hij schrijft in 1847 aan de paus: "Annoncez une ère 
nouvelle, déclarez que l'humanité est sacrée et fille de Dieu" (Fernand Hayward, 
Pie IX et son Temps, p. 76). Volgens hem manifesteert God zich in de mens
heid en de graduele ontwikkeling van de mensheid is de openbaring van de 
goddelijke wet. En Lamennais komt in zijn latere jaren met de theorie, dat het 
recht van elk volk om in vrijheid eigen politieke instellingen te scheppen een 
consequentie is van de deelname van elk mens en elke mensengroep aan de 
soevereiniteit van de mensheid. Emile Faguet (Politiques et Moralistes, 
Deuxième Série p. 121) merkt daarbij op: "Humanité obligeant l'homme, sorte 
de Dieu immanent aux commandements de qui l'homme doit obéir". En in 
Duitsland is in de nadagen van idealisme en vooral ook Hegelianisme een 
pantheïstisch spiritualisme de "Religion der Gebildeten" geworden, die tegen 
de katholieke restauratie-ideologie en de Lutherse synthese van troon en altaar 
in opstand komt. 

Rots in de branding 
Zo staat dan Groen in 1848 als een rots in de branding. Hij schrijft in 

maart (in een lezing geciteerd in het Handboek der Geschiedenis van het 
Vaderland, derde druk, p. 900): "Nederland voorheen was groot, toen het 
klein was; Nederland voorheen stond pal, ook toen alles wankelbaar was". 
En hij vraagt waarom ons land nu, in 1848, zich door de revolutionaire 
krachten heen en weer laat slingeren. Het antwoord is dat het waarachtig 
Evangelie uit staat en kerk, uit school en huis gebannen is of ook dat het 
alleen in schijn behouden is. De Christenen hebben zich gevoegd en geen 
weerstand geboden. Geen half-Evangelie, geen Evangelie dat welbehagelijk is 
aan allen kan schenken wat voor de redding der volken nodig is. 

Het is indrukwekkend Groen zo in de naam van het Evangelie ten strijde 
te zien trekken tegen de geest van de tijd. Hij moet nu in de revolutionaire 
situatie bewijzen, dat hij wist wat hij deed, toen hij "Ongeloof en Revolutie" 
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schreef. En onze bewondering voor zijn moed wordt nog sterker, wanneer wij 
ons realiseren, dat hij voor de taak een eigen christelijke conceptie voor de 
politiek uit te werken vrijwel alleen stond. Want Groens strijd was een strijd 
voor de herverovering van de door revolutionaire machten bezette gebieden 
van cultuur, staat en maatschappij. Maar hij zag om zich heen vrijwel alleen 
Christenen, die die gebieden aan de vijand overlieten of die het met de vijand 
op een akkoordje gooiden. Vele van zijn Réveil-vrinden schermden zich af 
tegen de wereld en interesseerden zich alleen voor de vragen van het persoonlijk 
geloof. Tegenover deze piëtisten, de Vermittlungs-theologen en de modernisten, 
voor wie de moderniteit het eigenlijke waarheidscriterium geworden was. Groen 
had voor zijn strijd een theologie nodig, die vanuit het Evangelie een "Hin
wendung zur Welt" voltrekken zou (zoals Barth het veel later zou noemen) 
en tot basis van een positieve staatsleer en sociale ethiek zou kunnen dienen. 
Maar bij welke theologen of rechtsfilosofen kon hij dat in de dertiger en 
veertiger jaren vinden? En omdat hij in zijn land en zijn kerk niet kon vinden 
wat hij zocht, is hij elders rond gaan kijken. Hij vond inspiratie in Burke en 
Lamennais, maar de meest systematische gedachtengang ontdekte hij in Von 
Haller. Dat was echter geen gelukkige greep. Want deze Zwitserse protestant 
was overgegaan tot het katholicisme en wel het katholicisme van de Romantiek 
met zijn verheerlijking van de Middeleeuwen. Zo kwam Groen eigenlijk tegen 
zijn bedoeling in reactionair gezelschap. Ook de latere relatie met Friedrich 
Julius Stahl, die toch vooral een confessioneel Lutheraan was en op het over
heidsgezag dat zware, eenzijdige accent legde, dat karakteristiek was voor de 
Lutherse orthodoxie, wees in deze richting. Juist in 1848 was Stahl één van de 
twee voorzitters van de Kirchentag in Wittenberg, die bij acclamatie een 
protest tegen de revolutie aannam, dat in feite tegen het nationale parlement in 
Frankfort gericht was en die daarna toch maar besloot dat protest niet te laten 
uitgaan, omdat daardoor de kritiek op de kerk nieuwe stof zou krijgen. Ik zeg, 
dat het niet Groens bedoeling was om de reactionaire kant op te gaan. Hij heeft 
menigmaal met kracht betoogd, dat hij de reactie evenzeer afwees als de 
revolutie. Hij weet, dat wie een totale prioriteit aan de orde geeft de vrijheid 
prijs zal geven. Hij zegt in 1848 in "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" dat 
hij niet alleen een radicaal revolutionair bewind vreest maar evenzeer een op 
geweld berustend régime van contra-revolutionaire aard. Hij ziet dus de weg 
van de Christenen als een derde weg en hun strijd als een strijd op twee 
fronten. 

Maar wanneer hij zijn gedachten uitwerkt, dan krijgt het front tegen de 
revolutie de volle aandacht en wordt het front tegen de reactie veronachtzaamd. 
Hij heeft geen lezingen gehouden over "Ongeloof en Reactie" en hij heeft in 
1848 na zijn boekje over "Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" geen kritiek 
geschrift over "Orde, Overheidsgezag en Onderdanigheid" geschreven, ofschoon 
daar op dat moment, ook vooral in de kerkelijke wereld, alle reden toe was. 
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Eenzijdigheid 
Vanwaar deze eenzijdigheid? Ik meen, dat hij overtuigd was een bijzondere 

roeping te hebben om aan zijn tijdgenoten het inzicht door te geven, dat het 
christelijk Europa bezig was de wortels van het eigen leven af te snijden, dat 
Europa niet alleen geseculariseerd, maar gepaganiseerd werd en dat in die 
situatie geen halfslachtig christendom boven geloofsverdeeldheid uitkomst kon 
geven maar alleen een herontdekking van het volle Evangelie. In dat inzicht 
ligt de kracht van Groen. Hij heeft in een tijd van toekomstillusies gezien welke 
enorme geestelijke gevaren Europa bedreigden. Maar doordat hij deze roeping 
vervulde heeft hij weinig aandacht over gehad voor de andere kant van de 
zaak. 

Soms komt hij dicht in de buurt van een andere aanpak. Zo zegt hij in 
"Ongeloof en Revolutie" (uitgave 1847, p. 187), dat de denkbeelden van recht, 
vrijheid, verdraagzaamheid, humaniteit, zedelijkheid, die "deze eeuw", dus de 
moderne wereld hoogschat, niet op de akker van de moderne wereld, maar op 
christelijke bodem geteeld zijn. En hij zegt dan: "Deze rijke erfenis, door de 
orthodozie niet bewaard, is in de magt der wijsbegeerte gevallen". Hoe jammer, 
dat hij dit niet uitwerkt of liever weer zo uitwerkt, dat hij er een argument 
tegen de revolutie uit haalt. Want hij had hier kunnen tonen, dat vanwege de 
ongehoorzaamheid van de christenheid evangelische doeleinden menigmaal 
buiten de kerk om verwezenlijkt worden. Wat zou er van de verdraagzaamheid 
terecht gekomen zijn als de kerken het alleen voor het zeggen gehad zouden 
hebben? God onderwijst nu eenmaal evenzeer de kerk door de wereld als 
andersom (Berkhof). En zo moeten we aan Groen de vraag stellen of die uit 
het Evangelie als het ware losgescheurde bladen zinloos en waardeloos 
geworden zijn. Moeten de Christenen zich er niet over verheugen en eraan 
meewerken, dat volken of klassen zelf verantwoording over kunnen nemen 
voor hun eigen leven, zelfs als dat niet in naam van het Evangelie gebeurt? 
En had de kerk de uitbarsting van 1848 niet moeten zien als een uitdaging om 
veronachtzaamde aspecten van de christelijke boodschap opnieuw te ontdekken? 

Maar ook al stellen wij deze vragen, zo blijft onze waardering voor Groen 
als één van de grote klokkeluiders van de 1ge eeuw. Wie naar dat klokgelui 
luistert, kan nog veel leren, dat wij ook vandaag nog nodig hebben. 

145 



GROEN VAN PRINSTERER EN DE REVOLUTIE 

door 

mr. J. A. Diepenhorst 

De herdenking van een sterfdag na verloop van jaren pleit voor de grootheid 
van hen, welke iets dergelijks betreft, tenzij de gelegenheid wordt aangegrepen 
door zekere belanghebbenden om voor eigen denkbeelden aanhang te winnen, 
indien al niet enkel de bedoeling was zichzelf voor een kort ogenblik in het 
middelpunt te plaatsen. Het plan, om voor Groen van Prinsterer nu hij honderd 
jaar geleden overleed opnieuw aandacht te vragen, berust stellig op zuivere 
gronden, want zomin als in 1876 zit heden aan Groeniaanse denkbeelden het 
tij geheel mee. Misschien voelt deze of gene zich nog het meest tot Groen 
aangetrokken omdat hij het alleenstaan niet schuwde en voor steun zelfs ge
voelig, nooit vanwege ontbrekende of dunnende aanhang schroomde een 
standpunt uit te spreken. Het nemini me mancipavi, ik trad bij geen mens in 
slaafse dienst, kon hij naar eer en geweten betuigen. Gedurende een periode, 
waarin men elkaar vlug een merk opdrukt om daaraan verder vrijwel ongeacht 
wat de betrokkene mocht zeggen of doen, hetzij lof, hetzij blaam, te verbinden, 
mag wat groter respect worden verwacht dan anders het geval zou wezen voor 
een geestelijk zo zelfstandig man als Groen van Prinsterer was, bij hen, die 
het in bepaalde kwesties alleen staan beslist als pijnlijk ervaren en moeite 
hebben met een bekend woord ván de anti-revolutionaire voorman: "in mijn 
isolement ligt mijn kracht". 

Tot op zekere hoogte is dit isolement na Groens verscheiden vrijwel opge
heven. Het laat zich verdedigen dat de waardering jegens zijn figuur op dit 
ogenblik geenszins bij die, gekoesterd voor de hem tijdens zijn leven ver 
overvleugeld hebbende Thorbecke achterstaat. De laatste heeft, misschien niet 
dadelijk, maar toch wel gedurende de tweede helft van zijn loopbaan, eigen 
opvattingen kunnen verwerkelijken, de eerste is telkens in zijn verwachtingen 
omtrent de realisering van wat hij verdedigde, bedrogen uitgekomen. Kon 
Thorbecke wijzen op een grondwetsherziening in zijn geest, op door hem zelf 
tot stand gebrachte organieke wetten, op door hem dankzij de middelbaar 
onderwijswet en de wetten welke de aanleg van onze grote verbindingen met 
de zee en die van nieuwe spoorwegen bewerkten gewekte geestelijke en 
stoffelijke volkskracht, Groen als wetgever - hij zou zelfs voor zich in zijn 
functie van Kamerlid de rol van medewetgever hebben geweigerd - mocht 
enkel de eer voor een toevoeging in de wet op de kerkgenootschappen van 
1853, artikel 1 opeisen: "Aan alle kerkgenootschappen is en blijft volkomen 
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vrijheid alles wat hun godsdienst en de uitoefening daarvan binnen eigen kring 
betreft te regelen", een psychologisch bevredigende, een feitelijk onbeduidende 
zinsnede. Daarentegen heeft Groen postuum ruimschoots lof geoogst; zijn 
correspondentie bleek minstens zo belangwekkend als die van Thorbecke. 
De erkenning hem door een Buys reeds tijdens zijn leven gegund vanwege 
kennis en breedheid van blik - zulks dan naast prijs voor zijn standvastigheid 
- werd later meer algemeen. Typisch doet echter aan dat tegelijk in geest
verwante kring de kritiek op zijn beschouwingen onbewimpelder werd, dat 
Groen zowel op middelbare leeftijd als op zijn oude dag stevig aangepakt door 
volslagen en halve tegenstanders, nu onder hen, die bereid zouden zijn, zich 
"issus de Groen" te noemen - in navolging van zijn zichzelf toebedeelde 
aanduiding "issu de Calvin" - op een reeks van bedenkingen stuit. 

Een groot man 
Het is gewenst ter voorkoming van misverstand duidelijk te spreken. Groen 

van Prinsterer is een groot man geweest, zonder ergens geniale trekken te 
vertonen. Met zijn deugdelijk bewerkte, onpartijdige, slechts op een enkel 
onderdeel terwille van de toenmalige goede smaak gekuiste bronnenuitgave 
der "Archives ou correspondance inédite de la Maison d'Orange-Nassau" en 
zijn daarop mede gebaseerde Handboek der Geschiedenis van het vaderland, 
heeft hij onze historische kennis verrijkt. Voor- en nadien genoot hij de faam 
van een voor fijnproevers bijzonder te waarderen journalist. Als auteur van 
gemengd staatkundig-juridische verhandelingen was hij leesbaarder dan de 
meeste zijner tijdgenoten, soms zeer pakkend zijn gedachten onder woorden 
brengend. Tijdens zijn parlementaire periode was er belangstelling, af en toe 
zefs bijzondere aandacht voor wat hij te zeggen had, terwijl hij zelf zijn 
Kamerwerk met buitengemene overgave verrichtte. Moest hij zich tot het volk 
richten, dan lukte dat soms uitstekend. In persoonlijk onderhoud en brief liet 
hij zich van zijn beste zijde kennen, levendig, erudiet, ondanks een niet sterk 
gestel bijna onvermoeibaar in weerwil dan van menige klacht die hij hierover 
zelf uitte. 

Waarom men desondanks in sommige opzichten met Groens inzichten niet 
goed raad weet? Zelf heeft hij hoe vaak ook op gewichtige punten van opinie 
veranderend, weinig twijfel gekend; zijn opponenten is hij nooit een antwoord 
schuldig gebleven. Bij alle hoffelijkheid kon hij vlijmscherp zijn, was hij knap 
in het ontdekken van tegenspraak bij anderen, bezat hij een uitnemend ge
heugen, had hij verder de beschikking over dankzij volhardende omvangrijke 
studie grote kennis, en wist hij bovendien gemakkelijk verbindingen te leggen. 
Het viel in de 1ge eeuw lichter dan nu zich op uiteenlopend terrein te bewegen. 
Kerk, staat en maatschappij vormden voor velen nog een eenheid. Groen die 
een zeer meelevend lid der hervormde kerk was, meed een verwikkeld raken 
in verschillen over geloofszaken niet - hij was over de Groninger richting 
bezorgd, over het modernisme ontsteld en meende dat de ethisch irenischen 
een gevaarlijke weg afliepen. Op politiek gebied vond hij gedurende de 
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periode van zijn Kamerlidmaatschappen eigenlijk zijn hoofdwerkzaamheid, tot 
activiteit gebracht door zijn ijveren voor de christelijke school en een toenemende 
afkeer van niet christelijke staatkundige stelsels. Maatschappelijk was hij voor 
een man uit zijn klasse - hij kon zich tot de Haagse notabelen rekenen en 
werd overal onvoorwaardelijk geacht - opvallend nauw bij wel en wee van de 
"gemene man" betrokken. Van de slavernij toonde hij zich een vijand, gelijk 
hij in het algemeen met het lot van in enigerlei opzicht misdeelden - al 
verweet O. G. Heldring (Briefwisseling I1, 's-Gravenhage, 1964, p. 840) 
hem kennis op een afstand - begaan was; wat de koloniale kwestie belangt, 
bewoog hij zich in geleidelijk aan vooruitstrevender richting. Nog eens moet 
de vraag gesteld uit welke oorzaak men met Groen in enige verlegenheid raakt, 
wanneer het om uiteenzetting van zijn ideeën gaat. 

"De eerste der leken" 
Een van zijn goede bekenden, die niet tot zijn onmiddellijke volgelingen 

kan worden gerekend en evenmin een vriend in de eigenlijke zin mocht heten, 
de met Groens latere tegenstander in het meest dramatische politieke conflict 
dat beiden doormaakten, van der Brugghen, op zeer goede voet staande 
Singendonck, heeft eens in een brief Groen - en dit om hem te loven -
"den eerste der leken" genoemd (Briefwisseling lIl, 's-Gravenhage 1949, 175). 
Het lijkt mij dat deze betiteling - buiten de bedoeling van hem die haar 
toekende - Groens positie niet onaardig aangeeft. Deze heeft goed beschouwd 
alles wat hij deed niet als beroep maar eerder als roeping omdat hij er zich 
toe gedreven voelde, en dat soms tegen wil en dank, gedaan. Hij was alleen 
historicus ongeveer van professie, maar tegelijk in eigen vrije tijd, gedurende 
zijn otium, want hij had in 1832 het secretariaat van de koning verlaten en 
al het overige verrichtte hij op voet van volstrekt eigen verkiezing of om het 
eens op een destijds wat in zwang zijnde wijze te zeggen - men was geverseerd 
in de Franse taal - het publiceren, oreren, en politiseren gebeurde "naar 
welgevallen" echter dientengevolge ook op bijzonder geëngageerde wijze, wat 
mogelijk - dit reikt verder dan het reeds genoemde respect - de huidige 
hernieuwde belangstelling voor Groen wijl deze "betrokkenheid" geheel in de 
geest van deze tijd past, verklaart. 

Er behoeft niets afkeurends in zulk een voorstelling van zaken te schuilen. 
Het met zijn christelijk geloof ernst maken ontsiert geen mens. Wel dreigt 
hier enig gevaar. In de religie kan men verenigen wat anders uiteen ligt, en 
moet men scheiden wat overigens voor het oog bij elkaar past. Het evangelie 
kent overgangen en diepere verbanden aldus dat de rede het niet direct kan 
volgen, de begrippen verliezen hun oorspronkelijke belijndheid en vloeien in 
elkaar over; tussen schepping en voorzienigheid, liefde en recht, tijd en 
eeuwigheid lopen de grenzen voor het gelovig bewustzijn niet zo scherp. Wie 
voor een christelijke samenleving is en tegen de godsdienstige neutralisering 
van het bestaan, komt spoedig in de verleiding heilsgeschiedenis en profane 
geschiedenis samen te nemen. Israël en Nederland weliswaar niet bij gelijk-
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stelling maar dan toch bij vergelijking in één adem te noemen (Handboek der 
geschiedenis van het vaderland, 4e druk, Leiden, 1867). Waarom zouden 
lauwheid en ongeloof vandaag niet met lauwheid en ongeloof van destijds, 
waarom zouden wonderen van toen niet met vreemde gebeurtenissen van nu 
op een lijn worden gesteld? Als de zakelijkheid en erger, het scepticisme 
hoogtij vierden, lag het voor de hand hier of ginds enige vergeestelijking 
aan te brengen. 

Drang tot zelfstandigheid 
Zij die zoals Groen van Prinsterer in een vermenging van christelijkheid 

en degelijkheid waren opgevoed, behoorlijk wilden leven hoewel dit enige 
innerlijke strijd kostte, de begeerte voelden zo al niet snel tot grote maatschap
pelijke hoogte te klimmen, dan toch een behoorlijke plaats zich te verwerven, 
waren gesteld op orde en rust, op vastheid, op een hecht maatschappelijk bestel. 
Voor hun ouders had de Napoleontische tijd ingeleid door de Franse Revolutie 
een geweldige schok betekend, die zij soms zelf ook nog gedeeltelijk ervaren 
hadden. Revolutie en keizer wilden nogal wat zeggen, al was het velen vrij 
goed gelukt de wisseling der achtereenvolgende regimes te doorstaan, terwijl 
er geen heksenjacht ontketend was tegen hen die onder de Fransen voorname 
posten hadden bekleed. Groen van Prinsterer zelf, van huisuit "wettelijk en 
behoudend" - legaal- en conservatief-denkend, grootgebracht als enigermate 
het rooms-katholicisme wantrouwend protestant, gevormd in een wat vermuft, 
slechts zijdelings door Bilderdijk verlevendigd Leiden, dat overigens nog 
genoeg aan geleerdheid bood, was in sommige opzichten een volgzame natuur, 
die aanvankelijk op het pijpen van zijn vader danste - Gerretson schrijft dat 
hij door vaderlijke eerzucht in het Kabinet van de koning was "geronseld" 
(Briefwisseling I, 's-Gravenhage 1925, XV) - bezat tegelijk een formidabele 
drang tot zelfstandigheid. Hij bestond ofschoon in overheidsdienst en nog 
wel aan het Hof het waagstuk een eigen periodiek uit te geven, deze ook 
goeddeels te vullen - Nederlandse Gedachten 1829-1832 - om weldra een 
eigen, als hij het nodig oordeelde, de regering - en dus de koning -
kritiserende lijn te volgen. 

In zijn eerste jaren een scherpzinnige, bij alle beschouwelijkheid energieke 
jongeman, ontwikkelt Groen zich - de vraag of het als crisis ervaren innerlijke 
proces toch het woordgebruik van "ontwikkelen" rechtvaardigt, beantwoord 
ik bevestigend - tot radicaal christen, wat verwijdering van zijn vader bracht, 
en voelt zich genoopt telkens vanuit het bewust ervaren geloof zijn houding 
tegenover de hem ontmoetende vraagstukken vast te stellen. De Belgische 
kwestie had hem bij de positie van staatsvorming en gezag bepaald, van 
volkenrecht en praktische internationale politiek. Weldra probeerde hij in een 
merkwaardig boekje "Proeve van de middelen waardoor de waarheid wordt 
gekend en gestaafd" (Leiden 1834) iets dieper op een vroeger slechts door hem 
vermoede problematiek in te gaan, zonder dat hij het veel verder bracht dan 
ook voor staats- en volkenrecht het gezag der Openbaring normatief te ver-
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klaren. De wijsgerige fundering van zijn opvattingen wilde niet best lukken. 
Makkelijker had hij het bij de concrete geschilpunten: de vervolging van de 
Afgescheidenen; de in de grondwet aan te brengen wijzigingen; de stichting 
van bijzondere scholen door hen voor wie de staats school onaanvaardbaar was. 

De gedachte met zijn geloof te schipperen zou voor Groen van Prinsterer 
onverdraaglijk zijn geweest. Bij het publieke leven betrokken, geïnteresseerd 
in de grondslagen van recht en staat, bepaald bij de historische snelle wisseling 
der dingen, vanuit zijn kennis der Griekse wijsbegeerte - zijn letterkundig 
proefschrift, hij promoveerde tweemaal, had zich met Plato bezig gehouden -
gesteld op vaste beginselen of ideeën, bezag hij de loop der nationale en 
internationale geschiedenis met stijgend wantrouwen, die in diepe verontrusting 
omsloeg. Een enkele maal was hij bereid een verloop ten goede aan te nemen, 
doorgaans was hij met somberheid vervuld over de toestand binnen 's lands 
grenzen en daarbuiten. De ontkerstening, de door hem ongodisterij genoemde 
religieuze verschraling van het openbare leven beschouwde hij als diep verval. 
De christelijke staat, wat deze ook mocht zijn, en van huisuit en krachtens 
innerlijke overtuiging toegedaan, met in de historische herinnering van de 
groep, waartoe hij behoorde, de ellende der Franse omwenteling, werd hij met 
een in toenemende mate onder Thorbeckes leiding machtig nationaal liberalisme 
geconfronteerd, dat met name voor de jongeren aantrekkelijker was dan een 
gezapig christelijk conservatisme, dat wel rust maar geen vernieuwing bood. 
Zijn buitenlandse lectuur leerde hem hoe voor de verklaring van staat en 
staatsgezag zelden zo ooit op een boventijdelijke oorsprong in liberale kring 
werd teruggegrepen: de restauratie van 1815 had geen feitelijke kalmte gebracht 
maar in 1830 te onzent tot de Belgische opstand, in Parijs - al even voordien 
- tot de juli-revolutie geleid. Sedertdien bleef het gisten en de gebeurtenissen 
van 1848 in Nederland en in Europa hebben Groen dan ook weinig verrast. 
Fel meelevend, zich verantwoordelijk gevoelend, wilde hij waarschuwen, was 
het zijn verlangen anderen van zijn door historische en staatsrechtelijke studie 
verrijkte kennis te laten pofiteren, dacht hij zich daar te eerder toe geroepen 
omdat hij in de kerk dezelfde ontbindingsverschijnselen zag als in de staat. 
Tegen "Ongeloof en Revolutie" deed hij zijn waarschuwing uitgaan. 

"Ongeloof en Revolutie" 
Vandaar het onder deze eigenaardige titel in 1847 verschenen boek. Ook 

vandaag zal niemand durven verklaren dat het vervelende lectuur vormt. Maar 
zoals na het verschijnen naast instemming menig kritisch geluid werd ver
nomen - ondershands meer dan in opzettelijke boekbesprekingen - moet 
heden wel menig vraagteken worden geplaatst. Groen na te houden dat hij 
faalde een oorzakelijke verklaring van de revolutie uit het ongeloof te bieden, 
lijkt een tikje onrechtvaardig. Zijn bedoeling was een wat andere. Hij wilde in 
deze eigenaardige voor vrienden in zijn boekvertrek uitgesproken lezingenserie 
vooreerst aantonen dat de revolutie, zoals hij die overal waarnam, niet uit de 
als gangbaar beschouwde oorzaken te verklaren viel, om daarna te bewijzen 

150 



Groen van Prinsterer en de revolutie 

dat uit de revolutieleringen wel de toepassing met onvermijdelijkheid moest 
volgen; de feiten op hun beurt deden dan weer te beter de werking van de 
omwentelingsprincipes zien; uit de boom kon de vrucht en uit de vrucht de 
boom worden gekend (a.w. Leiden 1847, 15). Dit alles klinkt aannemelijk 
en wordt ook met enkele doorbrekingen van de opzet uitgewerkt: de revolutie 
wortelend in verkeerde ideeën kiest haar onstuitbare loop en daarin treedt 
dan weer schrijnend haar verderfelijkheid aan het licht. 

Nog eens het klinkt aannemelijk. Maar wat is nu de wezenlijke "Revolutie", 
het gebeuren in Frankrijk of het stelselmatig ongeloof op het terrein van de 
staat en ruimer van de ordeningen van het bestaan dan wel het despotisme 
dat de individuele vrijheid vernietigt; misschien ook het samenstel van be
grippen dat in zijn toepassing de staat ontwricht, zoals vrijheid, gelijkheid, 
volkssoevereiniteit, maatschappelijk verdrag en een nogal raadselachtig aan
doende "Conventionele herschepping"? Noch "Ongeloof en Revolutie", noch 
andere boeken, brochures of brieven van Groen geven volledig opheldering. 
Revolutie is breuk met het historisch gewordene, maar niet alles wat in de 
loop der geschiedenxis realiteit werd en zich vastzette is goed. Enerzijds is er 
de historie en zekere norrnativiteit kan haar niet worden ontzegd, vooral niet 
als men in haar de Openbaring als kern vindt (Briefwisseling II, 80, brief aan 
H. J. Koenen 1-8-'34). Daar staat tegenover dat iemand zich ook niet door zijn 
waardering van het bestaande en de daaraan toegekende hogere wijding mag 
laten afdringen van "het ons van hoger hand afgebakend spoor van regt en 
pligt" (Briefwisseling 111, 504, brief aan H. J. Koenen 21-10-1861). De zich 
hier voordoende tweespalt kon ook nog op andere wijze worden uitgedrukt. 
Reeds in het begin van "Ongeloof en Revolutie" wijst de auteur op een 
dubbele klip, op "tweederlei misbruik" of de les "men moet goden meer 
gehoorzaam zijn dan aan de menschen" of de evenzeer apostolische ver
maning: "Alle ziel zij den Magten over haar gesteld onderworpen" (a.w. 12). 

Nogmaals rijst de vraag wat of voor Groen revolutie is. Hij benadert toch 
de omwenteling geheel vanuit wat zich in zijn onmiddellijk gezichtsveld af
speelt. Hij is toegewijd christen en tevens in hart en nieren Nederlander. Hij 
meent in ons land te vinden een van huis uit gezond monarchaal bestel met 
de koning als wetgever, met de Staten-Generaal opkomend voor de rechten 
van het volk, met een gebondenheid van vorst en volk aan de bijbelse eis tot 
gerechtigheid, welke ons land in zijn historie aldus tot uitdrukking heeft 
weten te brengen, dat van een christelijke natie mocht worden gesproken. 
Helaas hebben zich echter in de 18e eeuw, zulks in afwijking van vooraf
gaande tijden, gedachten losgemaakt, die de oorsprong van het gezag bij de 
mens, in de onderlinge afspraak der rechtsgenoten deden zoeken, die in 
wezen vreemd aan het Europese statenstelsel republikeins van inslag de hoog
heid van het historisch gezag aantastten, een orde van eigen makelij plaatsten 
tegenover het geschiedkundig verankerde aan de erkenning van Gods soeverei
niteit zijn vastheid ontlenend heersend gezag, dat wel misbruiken kende, die 
inmiddels naar ernst en omvang niet onherstelbaar waren, maar dat desondanks 
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een betrouwbaar raam verschafte, waarbinnen kon worden geleefd. De ver
basterde beginselen ondertussen van eigenwettelijke machtsoefening, volks
soevereiniteit, staatsraison, leidden een eigen bestaan, dreven hen die ze aan
vaardden, van het een in het ander. De vrijheid gelijkheid en broederschap 
liepen uit op gevangenis en guillotine, vonden hun afsluiting in napoleontische 
dwinglandij. Het liberalisme, schijnbaar maathoudend bevatte dezelfde nood
lottige zich met noodwendigheid voortplantende zaden, het eenmaal ingezette 
revolutionaire proces was bestemd om zich met noodwendigheid te vol
trekken onder hen die in zijn aanvang hadden bewilligd. 

Naar vanzelf spreekt zal vanuit deze zienswijze over veel gebeurtenissen in 
buiten- en binnenland het vonnis worden gestreken. In de Franse revolutie 
triomfeerde het "ni Dieu, ni maître", zij verslond - Robespierre en Babeuf -
haar eigen kinderen en eindigde niet bij Napoleon. De Nederlandse grondwet 
van 1815, hoewel tamelijk bruikbaar en zich voor gezonde hantering lenend, 
bevatte toch te veel liberale denkbeelden om een behoorlijk niet door de zich 
enkel naar zichzelf richtende volkswil gehinderd regeren te veroorloven. De 
oudheid was vooral dankzij Socrates aan een godverzakende gezagsleer ont
komen en had Cato's wijsheid gehoord: "De inrichting van de staat is het 
werk noch van één tijdperk noch van één mens" (a.w. 47). Onze republiek, 
door Groen graag een getemperde monarchie genoemd, had met het evangelie 
willen rekenen en getoond wat een christelijke staat inhield. De revolutie met 
haar redegeloof moest in Frankrijk in godverzaking uitmonden. Het kon niet 
anders of Nederland moest zijn christelijk karakter verliezen daar het gezag 
ontgoddelijkt, de publieke instellingen geneutraliseerd, de openbare school van 
het evangelie beroofd werd, en niet langer van de historische roeping enig 
besef leefde, het rooms-katholicisme de gelegenheid kreeg zich bedienend van 
de liberale, in wezen de revolutionaire rechtsorde om "de Christelijk-Protes
tantse volkseigenaardigheden" uit te roeien (Briefwisseling IV, 69, brief aan 
J. H. Koenen 12-5-'67). 

Mechanisch idealisme 
Maar Groen kwam op deze wijze de zaken stellend er slecht uit. Niet uit

voerig, wel nadrukkelijk zij er op gewezen, dat hij hoewel bekend met het 
gevaar om de Voorzienigheid na te rekenen (zie de reeds aangehaalde brief 
aan Koenen Briefwisseling 111, 504 met een verwijzing naar de toren van 
Siloa), een te open oog bezat voor voorspoed en tegenslag, of in meer gewijde 
taal zegen en beproeving in het nationale leven als gevolg van menselijk 
handelen. Hij zag te veel de "wonderen der Historie" (Handboek, XIII), van 
oordeel dat op de belijdenis van het Evangelie, de opkomst en bloei, op de 
verzaking van het Evangelie, de ondergang van Nederland het gevolg is 
(t.a.p. X). De revolutionaire beginselen werkten minder zelfstandig, minder 
los van de mensen dan hij meende, en terecht is hem een "mechanisch 
idealisme" verweten door J. C. H. de Pater (Groen's ongeloof en revolutie, 
Wageningen 1949, 103). De omwenteling had in Frankrijk zo goed als 
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elders kunnen worden gestuit, de geschiedenis volgt grilliger lijnen dan Groen 
geneigd was te aanvaarden (H. Smitskamp: Groen van Prinsterer als historicus, 
Amsterdam 1940, 74 e.v.) gelijk ook over het algemeen zijn systematiek wat 
simpel was. 

Bepaald te grote betekenis kent hij aan het historisch gewortelde toe. Men 
kan er niet onder uit hem ongegronde eerbied toe te schrijven voor de 
monarchie, wat hem zelfs in moeilijkheid met de republikeinse staatsvorm 
brengt. G. M. van der Kemp heeft hem verweten met de legitimiteit niet 
gereed te komen (Briefwisseling lIl, 418, brief van 10-7-1860). J. A. Alber
dingk Thijm hield hem voor dat hij willekeurig tussen revolutie en resolutie 
onderscheid moest maken (Briefwisseling III 553, brief van 5-7-1862). Groen 
had toch soms een recht van opstand te erkennen en deed dat ogenschijnlijk 
behendig in werkelijkheid zwak door enkel de directe geloofsgehoorzaamheid 
aan de Almachtige naar voren te schuiven en bovendien van het verzet der 
ultra-calvinisten tegen de afzwering met enige instemming te gewagen (Onge
loof en Revolutie 149). Geheel in het reine kreeg hij de zaken niet. In een 
brief aan H. J. Koenen schrijft hij ruiterlijk (Briefwisseling IV, 's-Gravenhage 
1967, 27, gedateerd 23-10-1866): "Ik ben het met u eens dat onder de 
Romeinse keizers mijn oppositie naar de constitutie van die dagen inconstitutio
neel zou zijn geweest". 

Gehecht aan monarchie en christelijke staat 
Een volstrekte ontkenning dat de Franse revolutie enig goed gewerkt had, 

was natuurlijk onmogelijk; hij gaf dan ook toe dat er door haar heel wat 
verkeerds was opgeruimd (Handboek 673), evenwel daar bleef het bij. Door 
zijn gehechtheid aan de monarchie en aan de christelijke staat, waaronder hij 
ook diens vereniging met de kerk - beider zelfstandigheid meestal mainte
nerend - begreep, was Groen niet in de gelegenheid de republiek - eerst 
naderhand kwam deze behoorlijk aan haar trekken - volledig recht te doen; 
de waardeschatting in "Ongeloof en Revolutie" is doorgaans vrij gering, (a.w. 
149), al wil Groen daar niet het "wettig aanzien van elke Republiek ont
kennen" (a.w. 130); in de latere editie van het Handboek gaat het beter 
(837), zoals hij ook in een noot in de tweede uitgave van "Ongeloof en 
Revolutie" van 1868 het calvinisme "republikeins" van strekking durft te 
noemen (aldaar 137). Het volwaardig burgerschap van joden en katholieken 
erkende hij maar Da Costa heeft het met de antirevolutionaire loyaliteit ten 
deze wat moeilijk gehad (Briefwisseling lIl, 565, brief van H. J. Koenen 
19-9-1862). In de trias politica heeft Groen nooit enig vertrouwen gesteld, 
zoals hij het liberalisme toch eigenlijk niet van de revolutie - hoezeer ook 
tegenover Thorbecke onbillijk - kon losmaken. Hij was een enkele keer bereid 
toe te stemmen dat men publiek gezag door middel van afspraken kon vestigen 
(Briefwisseling 11, 19, brief van 9-1-1834) maar bijna steeds de boventijdelijke 
oorsprong van het gezag vereenzelvigend met de bevoegdheid van de koning, en 
nooit onderscheid makend tussen feitelijke machtsverdeling, die in onder-
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scheiden staten geheel verschillend kon zijn, en diepere autoriteitsfundering 
verkeerde hij steeds met de praktijk op gespannen voet en moest wel heel 
scherpzinnig om niet te zeggen spitsvondig redeneren teneinde de stand van zaken 
enigermate in het gelijk te trekken. Van uitbreiding van het kiesrecht stellig 
niet .afkerig was hij er toch wars van om de "ordeloze massa" de lakens te laten 
uitdelen. Zelfs voor Nederland meende hij, dat in 1848, de "constitutionele 
overmacht" in handen van het revolutionaire gedeelte der bevolking was ge
raakt. Tegen historische eenzijdigheid van de katholieken was hij goed opge
wassen; Brouwers (Heiligerlee en ultramontaanse critiek, Amsterdam 1868) en 
Nuyens (Briefwisseling 111, 773) moesten het ondervinden. Dat hij subjectief 
koos is hij waarschijnlijk zichzelf bewust geweest, doorgaans er afkerig van 
om bij geloofszaken te veel aan bewijs te hechten (Briefwisseling 11, 53, brief 
aan C. J. van Assen 2-4-34) en telkens bij zijn geschiedbeschouwing de grenzen 
der wetenschap overschrijdend. Waar de openbaring bij hem het laatste woord 
sprak, wist hij voorzover dit een mens gegeven is aan nodeloze bevooroordeeld
heid te ontsnappen. Dat hij vriend en tegenstander overtuigde - hoe weinigen 
is dit overigens gegund - kan van hem niet worden gezegd. Beets, die naar 
hij aan Groen schreef, de lectuur van Ongeloof en Revolutie "biddende sloot" 
en die hem ten tijde van deze brief na stond (Briefwisseling 11, 812, brief 
van 8-9-1847) zou uiteindelijk toch een andere opvatting blijken voor te staan. 

Wat in het begin door mij werd opgemerkt dat Groen een groot man was, 
behoeft aan het slot niet te worden teruggetrokken. Hoe zeldzaam is het na 
een eeuw nog als gezaghebbend schrijver, ook al blijkt er van onvolkomenheid, 
te worden aangehaald? Van wie kan getuigd worden dat hij feilen ten spijt, 
het gehoor verdiend behoudt, omdat hij de betekenis van beginselen eerder 
dan anderen begreep, van de Revolutie wezenlijke merktekens onderkende, 
en de problematiek der verhouding tussen Openbaring en historie niet heeft 

geschuwd. 
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VOEGELIN ON UNBELIEF AND REVOLUTION 

door 

Bernard Zylstra 

Eric Voegelin's Prom Enlightenment to Revolution, published last year,1 
is undoubtedly one of the most outstanding parallels to Guillaume Groen 
van Prinsterer's Unbelief and Revolution, published in 1847. 

Voegelin was bom in Cologne, studied at the University of Vienna where 
he was an assistant to Hans Kelsen and entered the United States in 1938 
as a fugitive from Nazism. Af ter teaching at several universities here he 
returned to Germany in 1958 to found the Institute for Political Research 
at the University of Munich. Af ter his retirement he became a member of 
the Hoover Institute at Stanford University in California. Order and HiJtory, 
of which four volumes have been published, is the most significant of his 
numerous publications. Prom Enlightenment to Revolution was written twenty
five years ago as part of an extensive series on the history of political ideas 
in the West. This series was never published in its entirety since Voegelin 
shifted from an analysis of the history of ideas to an analysis of the history 
of order and the order of history. But Professor John H. HalloweIl of 
Duke University in North Carolina persuaded Voegelin to publish this part 
in order to shed light on that most significant century - the Enlightenment -
and its consequence - Revolution. 

In this essay I will attempt to trace some of Voegelin's themes in this 
book in order to show th at Groen van Prinsterer's insights into the relation 
between religion, civilization and the social order in general, and the 
relation between apostasy from the Christian religion and the subsequent 
revolutionary direction of the "modern age" in particular are shared by one 
of the most knowledgeable historians of our generation. In doing this I will 
be more concerned with similarities in approach than with dissimilarities. Some 
obvious differences should be kept in mind. Groen van Prinsterer was a 
Protestant in the Calvinian tradition ; Voegelin has close affinities with Roman 
Catholicism, though he seemingly prefers to be viewed as a pre-Reformation 
Christian. Groen van Prinsterer's thought was characterized by certain Pla
tonizing trends; these are also present in Voegelin, and more distinctly so. 

t Eric Voegelin, Prom Enlighlenmenl 10 Revo/ulion. Edited by John H. HalloweIl 
(Durham, North Carolina: Duke University Press, 1975). 
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T he spiritual crisis of the West 
Voegelin, like Groen van Prinsterer, views the Enlightenment period as 

one of the major contributing forces to the sPiritual crisis of western civilization. 
One of the symptoms of this crisis is the reduction of man and his life to 
the level of material and utilitarian existence through the degeneration of the 
intellectual and spiritual substance of man (page 95). The structttre of this 
crisis is "that of a gradual decomposition of civilizational values, consummated 
historically by repeated upheavals which destroy, or intend to destroy, the 
social bearers of the condemned values. Between the upheavals we find periods 
of stabilization at the respective levels of destruction" (143). One of the 
peculiar consequences of the crisis is "the necessity of substituting for 
transcendental reality an intraworldly evocation which is supposed to fulfill 
the functions of transcendent al reality for the immature type of man" (95). 

T he failures of Christianity 
Voegelin describes the Enlightenment as an apostatic revolt which formally 

abolished Christianity as "the authoritatively unifying spiritual substance of 
mankind" and which "released a movement of ideas which would shape 
decisively the political structure of the West." (3) In his penetrating critique 
of the Age of Reason, Voegelin is not blind to the weaknesses of Christianity 
which contributed to the rise of the Enlightenment world view. In the first 
place, Voegelin argues, Christianity should have come to grips with the new 
political and national forces of the late medieval period rather than subject 
them to the power of the Church institution. The resulting struggle ended 
with the relegation of the Church as spiritual institution to the private sphere, 
while the autonomous political institutions achieved the monopoly of the 
public realm. "This privatization of the spirit left the field open for a 
respiritualization of the public sphere from other sources, in the forms of 
nationalism, humanitarianism, economism both liberal and socialist, biologism 
and psychologism. The growth of a plurality of counter spirits and counter 
churches [here Voegelin pI aces the Reformation movements - BZ] to the 
traditional spiritual institutions is the most fateful consequence of the failure 
of the Church to find a compromise with the new pluralistic world of 
politics. " (20) In the second place, the Church did not adequately cape with 
the advancement of science. As a result we are confronted with "the spiritual 
devastation wrought by the wide-spread conviction th at the rational-scientific 
approach could be a substitute for the spiritual integration of personality." (20f) 
This creates the problem th at the Church is losing its leadership, not only the 
leadership of the civilizational process itself, but the leaders hip of the spirit. 
Finally, there was the unresolved conflict between Christian symbolism and 
its rational, historical critique. The language of Christianity has become a 
'myth' as a "cansequence of the penetration of our world by a rationalism 
which destroys the transcendental meanings of symbols taken from the world 
of the senses." (21) These symbols thus lose their revelatory character. The 
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Church, until recently, showed admirable wisdom in resisting a modernistic, 
rationalistic interpretation of its symbols, but it was helpIess in dealing actively 
with the attack. "Obviously it is a task that would require a new Thomas 
rather than a neo-Thomist." (22) 

Inversion of his/ory 
These evident failures of Christianity should challenge Christians to eliminate 

them, not to abolish Christianity itself. This was the intent of the Enlighten
ment. Voegelin's interpretation of the way in which the eighteenth century 
philosophes attempted to realize this intent is distinctly parallel to Groen van 
Prinsterer's, who speaks of the revolution as the inversion of /he (divine) 
order of redit)'? 

Voegelin similarly speaks of the entire development of thought from the 
start of the modern era through Nietzsche, Marx, Freud and Lenin, in terms 
of a process of inversion, of turning matters upside down.3 His first illustration 
is taken from the area of historical reflection, where he compares Bossuet, 
the last Augustinian historian, with Voltaire, the first popular modern sophist. 
In Bossuet's Christian system, the universality of history is constituted through 
the idea of creation and the descent of mankind from Adam as described in 
the "sacred history" of Israe\. With the moderns, the center of universality 
is shifted from the sacred to the profane level. This shift implies the first 
revolutionary turning of tables : "the construction of history will, in the future, 
not be subordinated to the spiritual drama of humanity, but. .. Christianity 
will be understood as an event in history." (7) This secularization of history 
is accompanied by a new conception of historical development which, in the 
words of Voltaire, concerns "the extinction, the renaissance and the progress 
of the human spirit (I'esprit humain)." These words are reminiscent of the 
Biblical fall, redemption, and final consummation. But their content is 
immanent, intramundane. "The esprit humain and its changes have become 
the object of general history. The transcendental pneuma of Christ is replaced 
by the intramundane spirit of man, and the change of heart bij the change 
of opinion. The corpus mysticum Christi has given way to the corpus mysticum 
humanifafis." (10) 

2 Guillaume Groen van Prinsterer, Unbelief and Revolution: Leeture Xl. Edited 
and translated by Harry Van Dyke. (Amsterdam: The Groen van Prinsterer Fund, 1973), 
p. xvii, where he speaks of "this pernicious school (which) systematically overturned the 
foundations of truth and law in order to erect airy eastles." In Unbelief and Revolution: 
Leetllres VIII and IX (same publisher, 1975), Groen describes the typical philosophe 
thus: "By inverting the order of things he proves himself a true revolutionary ... " (p. 24) 

a For a popular formulation of the process of inversion, which Voegelin of ten 
describes as modern gnosticism, see his Seienee, Polities and Gnostieism (Chicago: Henry 
Regnery. 1968). Voegelin describes this process of inversion as gnosticism because of 
the rejection of the order of being or the ereation order which it implies. In this 
connection see Hans Jonas, T he Gnostie Religion (Boston, 1963), especially the last 
chapter dealing with gnosticism and existentialism. 
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The notion of the extinction, renaissance and progress of the human spmt 
is a secular equivalent of the gnostic conception of the thirteenth century 
Joachim of Flora, whose third Realm of the Spirit would follow the Realms 
of the Father and the Son.4 This notion is a prelude to the later speculations 
on the law of three stages of history in Comte, Marx, and Hitler (dritte 
Reieh!). Invariably, the three stages are phases of progress. The content of 
progress differs from thinker to thinker. In Joachim the last stage is marked 
by spiritual communion without the burdens of institutions and organizations. 
In the secular versions the basic movement of intraworldly "progress" descends 
from the deification of reason and intellect in Voltaire and Comte to the 
deification of the material, animal basis of existence in Marx. The modern 
welfare state is the provisional end point of this descent, this "progress." 
Where Dooyeweerd would speak of the absolutization of a given aspect of 
human experience, Voegelin speaks of a continous change within the process of 
secularization "in accordance with the stratum of human nature that commands 
the attention of the time and becomes the object of the process of deifi
cation." (13) 

The inversion in history presupposes an inversion therefore in the respective 
conceptions of human nature. "The rapid descent from reason, through 
technical and planning intellect, to the economic, psychological and biological 
levels of human nature, as the dominants in the image of man, is astrong 
contrast to the imposing stability of the Christian anthropology through 
eighteen centuries. Once the transcendental anchorage is surrendered, the 
descent from the rational to the animal nature, so it seems, is inevitable." (13) 5 

In this connection we recall that Groen van Prinsterer had already detected 
a constant process of radicalization in the theory and practice of revolution.6 

Voegelin develops the theme of the instability of intraworldly sacred 
histories as a characteristic trait of the new age. He is of the opinion that 
Bossuet, in his interpretation of the 'heresies' of the Reformation, already 
pointed to the reasons for this instability. It is a consequence of the initial 

.Je For Voegelin's interpretation of Joachim, see his The New Seiellee ot PolitieJ 
(The University of Chicago Press, 1952), pp. l1off; and Seienee, Polities and GnojtiáJ1n, 
pp. 92ff. The most recent discussion of the meaning of the continuity of gnosticism 
in history, see Voegelin's The Ecumenie Age, which constitutes vol. 4 of Order and 
History (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1974), especially the Intro
duction (pages 1-58). 

5 One of the most penetrating analyses of modernity's reduction of man to the 
animal level of existence, notably in the line of development from Locke, Adam Smith, 
to Marx, can be found in Hannah Arendt, The Human Condition (The University of 
Chicago Press, 1958), part 111. 

6 Cf. Unbelief and Revolution: Lectures VIII and IX, p. 17: "The principle of this 
vaunted philosophy was the sovereignty of Reason, and the outcome was apostasy from 
god and materialism" That such an outcome was inevitable once the principle had been 
accepted is demonstrable from the genealogy of the ideas." 
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revolutionary break: "once the authority of the tradition is broken by the 
individual innovator, the style of individual innovation determines the further 
course of variations." (14) Voegelin does not here distinguish between Luther 
and Calvin on the one hand and the anabaptists and seventeenth century 
Puritans on the other hand.7 

As a consequence of the initial break, western man has in principle turned 
his back upon the past in order to realize progress in the future. Here lies 
the problem of "the Leff' in the modern age. The Left, writes Kolakowski, 
"is a movement of negation toward the existent worId." 8 

But this ever recurring innovation-as-negation creates a real problem for 
the innovators, namely that of establishing a spiritual community between 
individual intellectuals. Bossuet pointed to this problem in the tension between 
the authority of the Church and the "individualism" of the reformers. The 
perfect truth revealed by God has been replaced by the weak production of 
the human mind so th at, with typically modern Christians like Newton, the 
knowledge of the external worId, particularly in astronomy and physics, sets 
the standard for all our knowiedge, including the knowledge of God. Thus 
the existence of God has become a human persuasion which has to be filled 
with a certain satisfying content to make it useful. The real problem with 
being a Christian in the modern age, therefore, is to avoid filling belief with 
a subjective, pleasing utilitarian content. At any rate, the dividing of Christen
dom in numerous factions, each pursuing a different utilitarian content of 
"faith," is paralleled by the divisions in tbe political and social realm. Voegelin 
points out that established communities are continuously dissolved by the 
competition of new foundations until the multiplicity of sects, schools, parties, 
factions, movements and communes is reached which characterized Europe 
before the outbreak of violence in our time. (15) 

Inversion in human nature 
As lalready mentioned above, the Enlightenment led to a second major 

inversion, namely in our understanding of the direction or goal of man's 
existence on earth. In a discussion of Helvétius and the heritage of Pascal, 
Voegelin shows that Helvétius, as a typical representative of the Age of Reason, 
is no longer capable of understanding the spiritual essence of human life before 
God since he accepts passions as the only moving forces of human existence. 

7 In The New Seienee of Polities, ch. V, Voegelin discusses "Gnostic Revolution -
The Puritan Case," He reads the individualistic and revolutionary themes of mid
seventeenth century Puritanism baek into the conceptions of Luther and especially Calvin, 
who se Institutes he describes as "the first deliberately created Gnostic koran." (p. 139) 
This interpretation entirely overlooks Calvin's dependence upon the church fathers and 
his conception of nature as an order of God. It also neglects basic differences between 
the early reformers and the revival of individualistic·subjectivistic forms of Christianity 
in the seventeenth century, notably in England. 

8 Leszek Kolakowski, Toward a Marxist Humanism: Essays on the Left Today 
(New York: Grove Press, 1968), p. 68. 
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Voegelin, searching for words in the context of his Platonizing interpretation 
of reality, speaks here of "the inversion of the direction in which the 
realissimum of existence is to be sought." Instead of pursuing a summum 
bonum, a highest good, the protagonists of modernity are only interested in 
avoiding a summum malum, a greatest evil - which is, in the final sense, 
death. In terms of this inversion, the internalorder of human nature becomes 
clear. "Whether it be the materialistic, the sensualistic, or the hedonistic 
variants - the strata of human nature are interpreted genetically as derivatives 
of a physical or biological substance at the bottom of existence. The interna! 
structure of man is no longer ordered toward a transcendental aim but is to be 
explained by the operations of physical sensibility or of a pleasure-pain 
mechanism. This inversion of direction becomes from now on the symbol of 
the anti-Christian anthropology in politics - whether it assumes the form of 
economic materialism, or of biologism, or of psychologism." (69) 

With the elimination of a summum bonum, the disorder of the passions is 
looked upon as normal. This has immense politica! consequences since the 
perversion of order is intimately connected with the instrumentalization of man. 
Man is no longer an entity that has an existential center within itself; it has 
become a mechanism of pleasure, pain and passions which can be harnessed 
and instrumentalized by another man. "Here we are at the key point of the 
anti-Christian attack on the existence of man. Only wh en the spiritual center 
of man, through which man is open to the transcendent al realissimum, is 
destroyed can the disorderly aggregate of passions be used as an instrument 
by the legislator... This is the new basic thesis for collectivism in all its 
variants, down to the contemporary forms of totalitarianism." (70) But in less 
extreme forms we are confronted with the same pernicious conception of 
human personality in the more common forms of managerial and organizational 
interference with the soul of man in political propaganda, commercial adver
ti zing, and education based on a behavioristic psychology of conditioned 
reflexes. "This process of general education for the purpose of forming the 
useful member of society, while neglecting or even deliberately destroying 
the life of the soul, is accepted as an institution of our modern society so fully 
that the awareness of the demonism of such interference with the life of the 
soul on a social mass scale, and of the inevitably following destruction of the 
spiritual substance of society, is practically dead." (70) 

1 suppose that these words appear onesided in The Netherlands. But then 
we should immediately recall that the Dutch educational system is unique 
in the western democracies precisely because Groen van Prinsterer fought for 
the maintenance of a Christian direction in the educational system of the 
nation. Outside of the Roman Catholic community this is present only 
sporadically in North America, wh ere the "public school" reigns supreme. 
Voegelin's description of education is typical of the main trends in public 
schooling in the United States and Canada. 
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Inversion in authority 
In the Biblical view of reality, creation is subject to the authority of the 

Creator. Society finds its foundation in a divinely established order. The 
Enlightenment eliminated not only tradition but also revelation and a God
given order for creation as sources and standards of authority in society. 
What is to fiIl this vacuum? T he emPirical process itseft has to turnish the 
standards. But wh at moment in the empirical process can do this? Here 
Voegelin develops the theme of the "authoritative present": "a special doctrine 
is needed to bestow grace on the present and to heighten an otherwise irrelevant 
situation of fact into a standard by which the past and future can be 
measured." (84) d'Alembert provides a good example of this general approach. 
He derives the idea of justice from a situation ot oppression, "from the 
fundamental experience of revolt against oppression and rejects a religious 
or metaphysical foundation of morals." (77) Thus the sentiment of revolt 
overshadows the idea of order. Here, I think, Voegelin has located one of the 
roots of Marxism and neo-Marxism, also in its present Christian varieties 
such as the German political theology and the South American theology of 
liberation which proceed from the concrete now which is experienced as unjust 
and oppressive. What is most significant for us to realize - and we can do 
this more fuIly in the light of Voegelin's analysis - is the fact that the 
fundamental themes of the Enlightenment have become so pervasive in the 
twentieth century, both in the communist world and in the capitalist countries, 
that we are no longer able to distinguish them from radically different Biblical 
themes. As a matter of fact, in many instances we have taken over the inversions 
of the Enlightenment and re ad them back into the Scriptures. One instance 
of such eisegesis (inlegkunde ) is the widespread habit of looking upon the 
exodus-theme in the Bible as prior to the creation-theme since the exodus of 
the people of Israel from Egypt is viewed as a (revolutionary) response to 
a concrete sitllation of oppression. The neglect in Christian circles of the 
Biblical revelation of reality as creation, as the orde red home for man subject 
to the good law of the Creator, as the cosmos which God so loved that he 
sent his only begotten Son, is one of the indirect results of Enlightenment 
influence on Christian thought and practice.9 

If then the given order tor and ot reality is rejected, by what standard 
can men respond to the experience of injustice and oppression in the 
"authoritative present"? Here again the notion of progress returns: science, 
technology and industry will supply the material goods for the welfare of all 
so that empirically justice is done, so that the "needs" of all are fulfilled. 

u One of the more radical and profound statements of the theology of liberation 
is José Miranda, Marx and the Bible: A Critique of the Philosophy of Oppression 
(Ne", Yark: Orbis Books, Maryknoll, 1974). Miranda des cri bes his conception as an 
"uncompromising and anti-ontological actualism." (p. 44) 
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In other words, material abundance supposedly will solve the problems of 
authority and order in society. 

Inversion of the earth 
This utopian notion of material abundance entails a further inversion, 

namely one with reference to our understanding of the earth, man's home. 
In the Christian view of the world, the earth is the Lord's and fulness 
thereof (Psalm 24). The earth is "the gift of God to man as the field of 
his sustenance and of his civilizational achievement." In the Enlightenment, 
the problem of the earth receives a typical intramundane form as exemplified 
in Turgot's Géographie politique. Here the tribe of mankind, the masse totale 
as the secular equivalent of the Body of Christ, has the globe for its habitat, 
that is, as the object of increased technological exploitation by a mastery of 
its resources. (119) The tie that binds men together is no longer the gift of 
divine grace but the material fruits of the earth. The secular equivalent of 
unlimited grace is an infinity of material resources, to be acquired bij man's 
conquest of the earth. 

But does material progress offer a substitute for the order of society? 
Does it eliminate the problem of authority? Of course, it cannot! And for 
this reason, precisely in an age of industrial progress, spiritual regeneration 
is the burning question. (85) Voegelin shows how this problem has al ready 
come to the fore before the French Revolution, but that it was realized 
especially by St. Simon and August Comte, who attempted to find an alternative 
source of order and authority in a new pouvoir spirituel of which the bearers 
would be a new elite, Führer of an intraworldly political religion, of ten of a 
nationalistic kind. (111 f., and 125) 

Mention of an elite places us before the modern phenomenon of the masses. 
In Turgot, the masse totale of mankind had become the substitute for the 
Christian idea of mankind. But in Turgot the intellectuals were the sole 
barriers of progress. In Condorcet's Progrès de l'Esprit Humain (1795), the 
masses have become the object of the elite's dictatorial manipulation so that 
the entire human race can be the subject of progressive history - a prelude 
to Marx's concept ion of the universality of the proletariat. The basis for this 
expansion of the bearers of progress lies in the perfectibility of human nature, 
which in effect means a change in man's creaturely condition, the possibility 
of man's creating a new substance: "the creation of man by God, which 
was eliminated as a superstition, now returns as the creation of the superman 
through Condorcet. The intramundane hubris of self-salvation culminates 
logically . . . in the improvement on God through the creation of a man who 
does not need salvation." (134) Marx, in mij view, is the most radical 
proponent in the modern age of man's self-creation and self-salvation. I 
therefore consider it utter folly on the part of Christians to look upon Marx 
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as a kind of forerunner to the role which the Christian religion should play 
in twentieth century civilization. In view of the current misunderstandings 
on this score it is best to do justice to Marx by quoting his own words on 
the matter of self-creation. In the Economic and Philosophical Manuscripts 
(1844) Marx wrote: "Since, however, for socialist man, the whole of what is 
called world history is nothing but the creation of man by human labour, 
and the emergence of nature for man, he, therefore, has the evident and 
irrefutable proof of his self-creation, of how own origins." 10 In this passage 
all of the revolutionary inversions of the Enlightenment are fused in one of 
the most radical counter-statements to Christian revelation that the modern 
age has produced.ll 

The great inversion: the Revolution of 1789 
All of the "ideas" mentioned thus far could have remained precisely that: 

ideas. This, however, did not happen Voegelin interprets the French Revolution 
as the first major embodiment of these philosophical and theoretical inversions 
in what he calls pragmatic history, that is, concrete human existence in western 
Europe. Like Groen van Prinsterer, Voegelin realizes that there were many 
partial factors - on the political, economic, and social plane - that entered 
into the French Revolution. But all these partial issues, he argues, "are 
overshadowed by the fundamental spiritual issue which the Revolution has 
revealed for the first time in full clearness, namely, that the apocalypse of 
man is driving, by the logic of sentiment, toward the deification of intra
mundane society. The Revolution has been carried by its momentum beyond 
the peripheral questions of governmental form to the very heart of the crisis, 
th at is to the destruction of Western Christian civilization and to the 
tentative creation of a non-Christian society." (176) 

Voegelin does not discuss the Revolution in its various stages in detail. 
But he pays considerable attention to the question of the relationship between 
the Revolution and the subsequent efforts at Restoration. With respect to 
this question he articulates a position that Groen van Prinsterer formulated 
already in the 1830s and 1840s, namely that the Restoration cannot be 
understood except as the dialectic counterpart and fulfilment of the Revolution 
itself. Groen van Prinsterer put it this way: "de reactionair is een revolutionair 
die met zijn eigen leer in tegenspraak is" (the reactionary is a revolutionary 
who is in contradiction with his own doctrine) .12 Voegelin, if anything, puts 
the counterparts even closer together: "Restoration becomes identical with 

10 Karl Marx: Early Writings. Translated and edited by T. B. Bottomore (New York: 
McGraw-Hill, 1963), p. 166. 

11 Cf. B. Zylstra, "Kar! Marx: radicale humanist," Beweging 74 (augustus 1974), 
pp. 58f. 

12 H. Smitskamp, Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen? (Den Haag: 
D. A. Daamen's, 1945), p. 55. 

163 



Voegelin on unbelief and revolution 

completion of the Revolution." (177) He does this because he looks upon 
both Revolution and Restoration as historical facets in the unfolding of the 
underlying spiritual crisis of the West. And he asserts that if we neglect 
this postulate of interpretation, the concrete historical process of Revolution 
and Restoration becomes unintelligible. 

In this light Voegelin presents an interpretation of liberalism that is almost 
identical to Groen van Prinsterer's. The liberals wish to transform the violent 
rhythm of Revolution and Restoration into a gentie undulation of progressive 
reform. Here we find the origin of the notion of a "permanent revolution" 
that is still proclaimed by today's liberals, notably in North America. But, 
says Voegelin, the clichés of permanent revolution, reform, gradualism, and 
peaceful change are the more dangerous because they are escapist. By means 
of these slogans and resultant political programs the liberals create the impres
sion that they have solved the problems of the western spiritual crisis. In 
simple fact, they have only walked around it and mis led the masses. Liberalism 
aggravates the crisis because it detracts attention from a true alternative. The 
liberals propose as an alternative continued material progress under the guidance 
of reason. But in doing so the liberals stay at the level of man' s material 
existence, which is precisely the basic symptom of the underlying sPiritual 
crisis. Voegelin puts the issue quite simply, and it pertains to the protagonists 
of progress in capitalist society: "on the level of pragmatic polities the alter
native of intelligent gradualism does not exist." (180) And the protagonists 
of progress in the revolutionary camp are addressed in this manner: "The 
revolutionary abolition of a regime that is experienced as oppressive by a 
powerful stratum of society will certainly satisfy the successful revolutionary 
group, but it is not at all a guarantee that the new group will be more fit 
than the old one to discharge the obligations of rulership competently. 
Spiritual disorder is not the privilege of a ruling class." (180f) 

Voegelin does not in this book develop an alternative to the mind of 
the Enlightenment and its revolutionary results. He does articulate this briefly: 
''The true alternative would be the restoration of spiritual substance in the 
ruling groups of a society, with the consequent restoration of the moral 
strength in creating a just social order." (180) Voegelin finds the sources for 
that "spiritual substance" in classical Greek philosophy and in the Christian 
religion. We have already noted that Groen, too, had a great interest in PlatoY 

13 Johan Zwaan argues that Groen van Prinsterer's dependence upon Plato has been 
highly overrated. See his Groen van Prinsterer en de klassieke oudheid (Amsterdam: 
Hakkert, 1973). See also J. P. A. Mekkes, "Groen van Prinsterer in de historie," 
Antirevolutionaire staatkunde, vol. 17 (1947), who writes this about Groen's "love" 
for Plato: "Onder dit gezichtspunt lettend op Groen's geesteshouding, vragen wij er de 
aandacht voor, hoe hij nadrukkelijk positie kiest tegen het anti-realisme, de sophisterij 
zijner dagen. Dat hij het daartegenover opneemt voor de realistische wereldbeschouwing 
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But the great historica! significance of Groen van Prinsterer lies in the fact 
that he, an historian and statesman, showed a direction Christians can follow 
in post-Enlightenment culture. Western culture, now in g!obal context, can 
find its spiritual foundations again if the insights of Groen van Prinsterer -
largely confirmed by the analysis of men like Voegelin - were shared by 
the leaders of our civilization. That, to me, is the meaning of reflection on 
Groen' s career at the centennialof his death. 

en wijsbegeerte, die immers een boven het subjectief inzicht verheven wetsorde beoogt 
te erkennen en daarmee blijk geeft, minder diep te zijn afgevallen dan de sophistiek, 
die het met haar "mening" dacht af te kunnen." (p. 117) A similar appreciative critique, 
but then more pointed, can be made of Voegelin. 
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GROEN VAN PRINSTERER EN HET ReVEIL 

door 

dr. M. Elisabeth Kluit 

Groen van Prinsterer en zijn vrouw hebben een zeer speciale plaats ingenomen 
niet alleen in het Haagse, maar in het gehele Nederlandse Réveil. 

Van Allard Pierson stamt het gevleugelde woord: "Groen is gekomen, waar 
hij is gekomen aan een vrouwelijke hand". Wat bedoelde Pierson met dat: 
"waar hij is gekomen"? Het antwoord staat in Piersons uitspraak: "Groen is 
niet ten volle Groen geworden dan door het Réveil", daarheen voerde die 
vrouwelijke hand, de hand van zijn Betsy. Pierson tekende Groen als een man 
die een intensiteit had van liefde en van haat en juist deze karaktertrekken 
maakte hem tot een man van het Réveil,1 

Het Réveil had vele kanten en was vooral in het begin anders naarmate de 
stad, waar het zich afspeelde. Amsterdam borg in de twintiger begin dertiger 
jaren een Bilderdijkiaans-Da Costiaans Réveil, waarin de romantiek hoogtij 
vierde. Maar tegelijkertijd waren Da Costa's Zondagavonden met zijn gebeden 
en Bijbellezingen zo levendig en warm, dat zij vele mensen trokken en echte 
evangelisatie-avonden waren. Na de dood van Bilderdijk op 18 december 1831 
begon de romantiek wat te verzwakken. Bilderdijks invloed verflauwde. Overi
gens wel zeer langzaam. Wie het door het Amsterdamse Réveil uitgegeven 
periodiek Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letter
kunde leest, ziet hoe telkens weer de naam Bilderdijk oprijst in de artikelen 
en boekbesprekingen. 

Het Amsterdams Réveil bleef iets romantisch houden, bovendien was het 
vrijwel geheel een leken-opwekking. Dit laatste en de achtergrond waaruit het 
Réveil in Amsterdam en Den Haag was voortgekomen veroorzaakten het grote 
verschil. In Amsterdam ontlook het Réveil op de grond van het achteruitgegane 
economische leven, in Den Haag sloeg het zijn wortels in de kerkelijke, in de 
diplomatieke en politieke wereld. Feitelijk is het zo, dat in Amsterdam vele jaren 
lang vooral de particuliere mens in het middelpunt stond. Zijn godsdienstige 
belevenissen, zijn strijd, zijn problemen. Dit maakte dat het Amsterdamse 
Réveil min of meer van de wereld afgekeerd stond. Geheel anders was dit in 
Den Haag, dat een politiek middelpunt was. Amsterdam morde over de protectie 
van de Zuidelijke provinciën waardoor zijn handel benadeeld werd. In Den 
Haag werd gefluisterd over te nemen of genomen regeringsmaatregelen. Men 

1 Vgl. A. Pierson: Oudere Tijdgenooten, Amsterdam, 1888, p. 120. 
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kende hier 's konings drang naar het regeren zonder medeweten of mede
werking van de Volksvertegenwoordiging. Men zag hier van nabij de inmenging 
van de staat, beter gezegd van koning en ministers in het kerkelijk leven. 
Het was ook in Den Haag, dat dankzij de murmuraties in de Staten-Generaal, 
de wrijving met de Zuidelijke broeders het eerst werd gesignaleerd. Meer 
nog dan elders. 

De Europese politiek 
De Europese politiek van de jaren 1815-1830 werd beheerst door enerzijds 

het optreden en ageren der Grote Alliantie, anderzijds door de drang naar 
nationaal herstel en nationale onafhankelijkheid. De periode begon met de 
Slotacte van het congres van Wenen, waarin geen rekening was gehouden met 
de wensen en belangen der kleine naties. Deze willekeur zaaide een onrust, die 
jaren duurde. Een der Weense produkten was de vereniging der Noordelijke 
en Zuidelijke Nederlanden, wat ons land nog heel wat narigheden veroorzaakte. 
Wij denken verder aan troebelen en oproeren, oorlogen in Zuid Europa 
(Spanje, Portugal, Zuid-Italië), de Griekse Vrijheidsoorlog, de strijd tussen 
Zuid· en Noord-Nederland. 

In 1824 had Groen zijn studietijd in Leiden afgesloten en keerde hij terug 
in Den Haag. Hij wijdde zich aanvankelijk aan de advocatuur. Doch dit lag 
hem niet helemaal en hij was blij, toen hij in 1827 benoemd werd tot 
referendaris van het Kabinet des Konings en in 1829 tot secretaris. Het jaar 
1827 was een belangrijk jaar voor Groen, zijn verloving met Elisabeth M. M. 
van der Hoop (zijn Betsy) kwam tot stand, gevolgd door het huwelijk in 1828. 
Zijn benoeming aan het Kabinet des Konings was ook belangrijk omdat hij 
hof en regering moest volgen als zij zich om het jaar te Brussel vestigden. 
De vereniging van Noord- en Zuid-Nederland maakte het nodig dat het ene 
jaar Brussel, het andere jaar Den Haag residentie was. 

Groen was een scherpzinnig jong jurist en historicus. Hij was liberaal 
Hervormd met een filosofische inslag. Hij zag in Brussel heel goed de roerig
heid van de Zuiderlingen, die reeds toen meer of min in opstand waren tegen 
het Noorden. Groen schreef later in zijn autobiografische aantekeningen in de 
Nederlandsche Gedachten van 12 december 1873 dat hij in Brussel in de 
"atmosfeer der Revolutie" was gekomen. Hij voegde er direct aan toe: "maar 
er was een tegengif" en wel de preken van ds. J. H. Merle d' Aubigné. Deze 
jonge Waalse predikant was hofprediker als de koning, hof en regering in 
Brussel vertoefden. Merle d' Aubigné had door zijn preken grote invloed op 
de jongere leden van hof en regering, daaronder viel ook Groen.2 

Wij citeren: "Inzonderheid ook in de prediking van Merle dAubigné. 

2 Vgl. M. E. Kluit: "Groen van Prinsterer en het Geloof" (Groennummer Ned. 
Gedachten, 8 mei 1976). Zie verder: Genève; Staatsarchief: Familie-archieven, 3e serie: 
Papiers Bellamy (Brieven van en over]. H. Mede d'Aubigné, ged. zijn pastoraat in Ham
burg). Genève; Universiteits-bibliotheek: Collection-Mede d' Aubigné (brieven aan J. H. 
Merle d'Aubigné). 
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Spoedig leerde ik aldus de beteekenis van het zoogenaamd Réveil. Christelijke 
wederontwaking, de reformatorische terugkeer tot het Evangelisch a.b.c.". 
Groen peilde dit alles verstandelijk, eerst enkele jaren later kwam hij tot een 
volkomen bekering. Maar bij dit alles was ook "de vrouwlijke hand" die hem 

stilaan naar het Réveil voerde. 

Zijn vrouw 
Mevrouw Groen van Prinsterer trachtte voor alles haar Christendom in haar 

leven waar te maken. Haar was een geloof geschonken dat een geloof was 
van de daad, van christelijke naastenliefde. Haar eerste begin in de christelijke 
werken geschiedde in alle eenvoud. Samen met haar vriendin Caroline de 
Clercq-Boissevain richtte zij in mei 1831 een naaischool op. Dat was iets 
nieuws, want van een opleiding tot linnennaaister was nog nergens sprake 
geweest. Aan 12 leerlingen werd onderricht gegeven in breien en in het naaien 
van fijn linnengoed. Onder het werk werd uit de Bijbel gelezen en het 
gelezene besproken en uitgelegd. Ook werd er geregeld met de meisjes gebeden 
en gezongen. Dit eenvoudige christelijke werk maakte diepe indruk op Groen. 
Hij voelde hoe hij veel van zijn Betsy kon leren. Zij was een overtuigd 
Christin, maar zonder een zweem van zelfverzekerdheid. Daarbij was zij van 
een nuchtere eenvoud, doorlicht door haar geloof èn haar humor. Dit diepe 
geloof dat zoveel naastenliefde, zoveel praktische daadkracht en hulpvaardig
heid in zich borg, dat een bodem had van een vurige liefde tot God en Christus 
sprak Groen zeer aan. Zijn moeilijke strijd over geloof en verstand, had zij 
uitgestreden. Ongemerkt liet Groen zich in praktische geloofszaken leiden 
door zijn vrouw. Zo kwam hij "aan haar hand" in de Réveilkringen. 

In de jaren dat de Groens afwisselend in Den Haag en Brussel waren 
hadden zij toch ook contact met de Haagse Réveilkring van Secrétan, die in 
1828 intree had gedaan in de Waalse kerk in Den Haag. De Groens bezochten 
al spoedig de Bijbelbesprekingen van Secrétan op vrijdagavond. Op de vrijdag
avonden zagen zij de De Clercqen, met wie zij al spoedig zeer bevriend werden. 
Verder de jurist en historicus G. M. van der Kemp, wiens ideeën over heden 
en verleden Groen aanspraken en die hij feitelijk deelde. In 1830 kwam ook 
de ziek uit Indië teruggekeerde Willem van Hogendorp. Hij was een van de 
weinigen uit de vroege Réveilkring, die oog had voor de maatschappelijke 
misstanden. Hij schreef eens aan Da Costa: " ... Zoo lang in onze maatschappij 
één huisgezin aanwezig is, dat niet ten minste de eerste behoeften des levens 
in voldoende mate geniet, zoolang kunnen wij als leden van dien staat geen 
zegen over dien staat, noch over zijne leden wachten". Groen begreep Willem 
van Hogendorp en deelde diens verlangen om de maatschappij te verbeteren 
en ook voor de arme mensen leefbaar te maken. 

Armoede 
De jonge Groen maakte in 1826 een tocht naar de koloniën van de Mij. 

van Weldadigheid. Hij schreef daarover: "Aanteekeningen op een reisje naar 
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de coloniën der maatschappij van weldadigheid". Het merkwaardigste van deze 
"Aanteekeningen" is de passage: "Is bedelen een misdrijf?" Wij citeren: 
"Iemand tot armoede, hetzij door, hetzij buiten zijn schuld geraakt, vraagt aan 
anderen hulp en onderstand; deze kunnen die hulp weigeren; maar, zoo zij 
die geven, zoo de arme aldus kan bestaan, welk regt heeft het Gouvernement 
om zich daarmee te bemoeijen? Laat het zijne schuld zijn, dat hij arm is 
geworden; hij is daarvoor door zijne armoede zelve gestraft maar van waar het 
regt om hem nu van datgene te berooven, 't welk aan iedereen toekomt, de 
bevoegdheid om van de mededeelzaamheid zijner medemenschen gebruik te 
maken. Iedereen moet het brood verdienen, dat hij eet; het is zoo; hij behoort 
het te verdienen, doch kan hij ertoe gedwongen worden? Er zijn, vooral in 
hoogere standen der Maatschappij, zoo vele menschen, die hun brood niet 
verdienen; en zoo niemand zijne diensten willekeurig aan de Maatschappij 
onttrekken mag geldt zulks meer omtrent den bedelaar, dan omtrent den 
werkeloozen verteerd er van voorouderlijke schatten? Daarenboven de bedelaar 
heeft even als ieder mensch zijn regten, en deze, daaronder zijne persoonlijke 
vrijheid, behooren heilig te zijn, zoolang hij zich aan geen inbreuk op de regten 
van anderen schuldig heeft gemaakt. Noch het belang van den Staat, noch het 
nut van het algemeen, noch de weldadigheid van het voorgestelde doel kunnen 
voor de miskenning der bijzondere regten eene genoegzame verontschuldiging 
zijn ... 't Is waar de bedelarij brengt vele misdaden voort, en daarom is het 
voorzeker loffelijk middelen te bezigen tot wering van de bedelarij; doch het 
moeten dan evenwel regtvaardige middelen zijn; en iets, 't geen geene misdaad 
is, mag niet, omdat het aanleiding tot misdaad geven kan, als misdaad worden 
gestraft. Eene wet waarbij de bedelarij wordt gestraft, is eene met de eeuwige 
beginsels van regt geheel onvereenigbare Wet".3 

Anti-revolutionair 
Groen was zeker in zijn jonge jaren op maatschappelijk gebied vooruit

strevend. Groen was leerling geweest van Bilderdijk, maar contrarevolutionair 
was hij niet geworden. Feitelijk was hij reeds vroeg Anti-revolutionair. In zijn 
vlugschrift Volksgeest en Burgerzin, anoniem uitgegeven, en in de Neder
landsche Gedachten, een periodiek dat hij vanaf 2 october 1829 met mede
werking van zijn vriend A. G. A. van Rappard liet verschijnen, zien wij dit. 
Dit periodiek gaf Groen mede uit godsdienstige overwegingen uit.4 Het waren 
de eerste stappen die Groen als Réveil-man zette. Naarmate Groens geloof 
sterker en positiever werd gingen zijn ogen open voor veel wat hij als een 
misstand zag. Zo zag hij steeds duidelijker dat kinderen van Christenen als 
Christenen moesten worden opgevoed. Vandaar de huisgodsdienstoefening 

3 Uitgegeven door C. Gerretson in Ons Tijdschrift, oktober 1913. 
4 Vgl. N. van Egmond: Consequent Christendom, Leven en werk van Mr. J. J. L. 

van der Brugghen, Wageningen, 1964, blz. 122 vlg. M. Elisabeth Kluit: Het Protestantse 
Réveil in Nederland en daarbuiten, Amsterdam 1970, blz. 486 vlg. 

169 



Groen van Prinsterer en het Réveil 

voor familie en personeel. Zo zagen de kinderen dat het geloof alle bewoners 
van het huis samenbond. Maar een kind werd niet alleen thuis, ook op school 
opgevoed. Wilde men zijn kind een waarlijk Christelijke opvoeding geven, 
dan moest ook het onderwijs op school doortrokken zijn van het Christelijk 

geloof. 
Een andere misstand die hij zag was de grote armoede onder de lagere 

klassen. De bitter koude winter van 1839 maakte de armoede nog veel 
schrijnender. Toen bonden Groen en zijn vriend P. J. Elout van Soeterwoude 
de strijd aan tegen het monster van de armoede. Zij begonnen geregeld armen
bezoek te doen. Zij wilden nl. geven, geen bedeling. Zij wilden geen ondoor
dachte liefdadigheid. Zij onderzochten ieder geval. Zij spraken met de mensen 
en gaven raad. Ook de dames bleven niet achter. Mevrouw Groen van Prinsterer 
was zeer bevriend geraakt met de vrouw van Dirk van Hogendorp, Marianne 
van Hogendorp-van Hogendorp. Samen wijdden zij zich aan de armenver
zorging. Zij maakten huisbezoek, maar gek genoeg vond men dit niet geheel 
"comme il faut" voor vrouwen uit de eerste Haagse kringen. Zij trokken zich 
er echter niets van aan en gingen rustig door. Mevrouw Groen had hierin de 

steun van haar man. 

Plaats in het Réveil 
Wij willen thans zien welke plaats Groen en zijn vrouw In het Réveil 

innamen. 
Groen maakte deel uit van het Haagse Réveil. Samen met zijn vrouw kwam 

hij op de Bijbelbesprekingen van Secrétan; hij voelde zich ook aangetrokken 
tot de strenge dogmatische ds. Molenaar, de drager van de zuivere leer in de 
Haagse Hervormde kerk. In een brief van 19 maart 1834 schreef Groen aan 
de Amsterdamse Revéilman mr. H. J. Koenen: "Het vasthouden van de 
verpligting der predikanten om de Formulieren van Eenigheid te eerbiedigen 
komt mij voor in de tegenwoordige gesteldheid der kerk, een punt te wezen 
van zeer groot belang." In het lezen van de Bijbel was hij veel ruimer. Op 
6 april 1834 schreef hij aan H. J. Koenen: "Het onbevangen lezen van Gods 
Woord kan voorzeker niet genoeg aangeprezen worden, men komt er zoo ligt, 
zoo onmerkbaar toe om het te onderwerpen of aan een feilbaar verstand, of 

aan een bedrieglijk gevoel". 
Groen kwam in de Haagse Réveilkringen van de dertiger jaren. Het Haagse 

Réveil viel min of meer uiteen in twee kringen, die overigens wel vriend
schappelijk tegenover elkaar stonden: de kring van Secrétan en die van de door 
De Clercq genoemde "strenge partij". Dit waren de reeds op leeftijd zijnde 
C. Baron van Zuylen van Nijevelt, Dirk van Hogendorp, de bekeerling A. J. 
Twent, later ook dc. A. Capadose en natuurlijk de leider ds. D. Molenaar. 
Vooral Van Zuylen van Nijevelt, Dirk van Hogendorp en Capadose stonden 
afwerend tegenover Secrétan. Op 3 februari 1829 schreef Dirk van Hogendorp 
aan zijn vriend Da Costa: " ... het puntje dat het edele van de Gereformeerde 
kerk uitmaakt en waardoor den Heer alle eer en alle macht in Hemel en op 
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aarde wordt toegebracht, zag ik Secrétan nog niet zoo in- en doorgedrongen, 
als het mijns inziens wezen moet om zich geheel aan den Heer en Zijnen 
dienst over te geven ... " Maar met Pinksteren van datzelfde jaar is hij toch 
ingenomen met de Waalse dominee, want: "Hij verkondigde de wedergeboorte 
zuiver en krachtig. In 't kort hij is een waar verkondiger van het Evangelie 
der vrije genade." 

De Groens voelden zich zeer wel onder de prediking van Secrétan en als 
zij in Den Haag kwamen bezochten zij trouw zijn Bijbelkring. Feitelijk was 
het deze groep die door Groen zich uitbreidde tot het Haagse Réveil. Door de 
Groens werd deze kring veel meer gedrongen tot een Christendom dat niet 
alleen uitgedragen werd, maar zich ook uitte in daden van barmhartigheid. 
De naaste kwam op de voorgrond te staan. 

Dat het juist de groep van Secrétan was is goed te begrijpen als men leest 
wat Groen daarvan aan Koenen schrijft op 19 februari 1835: " ... Verleden 
Maandag hebben wij met Secrétan weder een zeer genoegelijken avond gehad. 
Secrétan sprak met veel kracht, onder anderen ook over de noodzakelijkheid 
om, bij de handhaving van het Gereformeerde beginsel, toch in geen onchris
telijk exclusivisme te vallen. .. eerst zij men Chrétien, daarna réformé; eerst 
handhave men de leer van het Concilie de Nicée, als deze weder bevestigd 
zal zijn geworden, zullen wij trapsgewijze ook weer komen aan de Synode 
de Dordt ... " Deze werkelijk Christelijke verdraagzaamheid lag Groen van 
Prinsterer in die jaren. 

Onderwijs 
In 1840 werd Groen gekozen in de Tweede Kamer, welke in dubbele getale 

was samengeroepen in verband met de Grondwetsherziening, noodzakelijk door 
de afscheiding van België. Natuurlijk brak Groen in die Tweede Kamer een 
lans voor de vrijheid van het bijzonder onderwijs. Immers het Christelijk 
onderwijs zou moeten worden gegeven op bijzondere scholen of op veranderde 
staatsscholen. Groen sprak: "Ouders, die met of zonder genoegzamen grond 

s overtuigd zijn dat de strekking van het onderwijs op de bestaande scholen 
onchristelijk is, moeten niet, regtstreeks of zijdelings, worden verhinderd aan 

f hunne kinderen zoodanig onderwijs te geven als zij meenen te kunnen verant-
woorden voor God. Die dwang... is eene aanmatiging ontsproten uit de 

e revolutieleer, welke met voorbij zien van de regten der ouders, de kinderen 
1- beschouwt als eigendom van den Staat ... " Groen had geen succes, de grond-
Ir wetsherziening bracht geen wijziging in art. 226, dat als art. 224 in de 
e Grondwet bleef. Wel werd in november 1840 door Koning Willem II een 
r· commissie ingesteld, belast met een onderzoek naar de bezwaren omtrent het 
r. Lager Onderwijs. Groen maakte deel uit van deze commissie, maar hij had 
n het er moeilijk mee. Op 22 november schreef hij De Clercq: "De zaak van 
p het onderwijs weegt mij zwaar op het hart. Eenige vrijheid van bijzonder 
le onderwijs, dit zeker; maar de scheiding der Scholen? De Roomsch-Catholieken 
'P zullen er op aandringen. En wij? Kan er Christelijk-Onderwijs zijn zonder 
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die scheiding? En hoevele gevaren aan den anderen kant, door den toestand 
van onze Kerk, door de eenheid en kracht van het Pausdom! Bid voor mij 
om wijsheid, om voorzigtigheid, deel mij uwe denkbeelden meê; zend mij ter 
lezing of inzage wat gij nuttig voor mij keurt, doe mij de opiniën ook van 
anderen, waarvoor gij crediet hebt, kennen. Het geldt hier, ik kan het mij niet 
ontveinzen, in zeker opzigt, de toekomst der Natie ... " 

De Clercq begreep Groen, steunde hem. Maar Groen kreeg ook nog uit 
een heel andere hoek instemming en hulp. In 1840 maakte hij kennis met de 
Hemmense predikant O. G. Heldring. Het bleek al spoedig dat hij even als 
Groen zeer bezig werd gehouden door de schoolkwestie. Hij betuigde in een 
brief van 14 november 1840 Groen zijn vreugde over diens benoeming in de 
onderwijs-commissie. Heldring was ook zelf bezig geweest en had een onder
zoek ingesteld naar het schoolbezoek in 50 Gelderse dorpen. Het resultaat 
van deze particuliere enquête was niet fraai. In de zomer volgde 14 van de 
daarvoor in aanmerking komende jeugd het onderwijs; 's winters werd het 
leerlingen-aantal verdubbeld, maar het bleef maar de helft van de kinderen 
die hadden moeten komen. Heldring zond zijn resultaten aan Groen die er 
mogelijk nog nut van kon hebben. 

Réveil uit isolement 
Heldring en Groen vonden elkaar in de zorg voor en over het onderwijs. 

Nog was er geen schoolstrijd uitgebroken, maar een zorgenkind was de school 
wel. Wat betekende dit alles nu voor het Réveil? Eigenlijk dit: Groen van 
Prinsterer enerzijds en O. G. Heldring anderzijds hebben het Réveil uit zijn 
isolement getrokken. Het Réveil, aanvankelijk een godsdienstige opleving van 
de persoon, groeide uit tot groepen. In Amsterdam evangeliserend, romantisch, 
literair maar vóór alles Bijbels. De Bijbel stond in het middelpunt. Da Costa's 
Bijbelbesprekingen en zondagavonden waren de vruchtbare bodem van het 
Amsterdamse Réveil. Den Haag was vooral wat de "strenge partij" betreft 
sterk gebonden aan de Formulieren, terwijl het anderzijds in de kring van 
Secrétan ook Methodistische tendenzen vertoonde. Rotterdam had een zuiver 
piëtistisch Réveil. Hier en daar zag men op kleine schaal ook een begin van 
het Christelijk maatschappelijk werk. Maar het was alles nog incidenteel, er 
was nog geen band. 

Er was contact met het Zwitserse Réveil. De Réveilkringen van Amsterdam 
en Den Haag hadden sterk meegeleefd met de stichting van de Société évangé
lique en de Ecole de Théologie in Genève. Brieven en geldzendingen hadden 
elkaar afgewisseld. In Amsterdam was het vooral Willem de Clercq, die het 
buitenlands contact verzorgde, in Den Haag zorgde Groen van Prinsterer 
daarvoor. 

De Haagse Réveilkring kreeg steeds meer gestalte en breidde zich uit. Er 
waren verschillende trefpunten waar men samenkwam. Capadose, die zich in 
Den Haag gevestigd had, maakte van zijn huis zo'n trefpunt. Hij was een 
geliefd gastheer, men luisterde graag naar zijn Bijbelbesprekingen of zijn 
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toelichtingen over een of ander kerkelijk onderwerp. Op 14 november 1840 
schreef Groen over zo'n avond aan De Clercq: "Wij hadden deze week eene 
goede avond bij Capadose met Hogendorp, Elout, Mackay, Gefken, Bylandt, 
De Jong, Singendonck en Van der Kemp, waar hij ons een belangrijken brief 
van Callenbach ... voorlas in verband met het stukje in Stemmen en Beschou
wingen over Schotland; met uitnoodiging om ons nu en dan te vereenigen ter 
biddende overweging van hetgeen hier door de geloovigen in de Kerk zou 
behooren te worden gedaan. Er was meer eenstemmigheid dan doorgaans bij 
soortgelijke zamenkomsten." Ook de avonden bij Secrétan bleven druk bezocht. 
Groen had daarnaast zelf ook een Bijbel-studiekring. 

Groninger richting 
Met zekere schrik volgden Groen en zijn vrienden, gelijk menig gemeentelid 

en menig predikant, de steeds verdere uitbreiding van de Groninger richting 
in de Hervormde Kerk. In 1841 stelde Groen een adres aan de synode op, 
dat hij met zijn vrienden besprak. Men verzocht de synode tussenkomst te 
geven tegen de veldwinnende Groninger richting. Het verzoek werd gestaafd 
door de aandacht te vestigen op de volgende vier punten: "het gezag der 
Formulieren; de Academische opleiding der predikanten; het verband tusschen 
het Lager Onderwijs en de Kerk; de wijziging van het Kerkbestuur". De vier 
punten werden uitvoerig maar zeer helder besproken. Het adres eindigde met 
een samenvatting van hetgeen door de adressanten gewenst was, te weten: 
"Ie. Handhaving der hoofdwaarheden van het Evangelie, en, als middel hiertoe, 
handhaving der Formulieren van eenigheid, in al wat het wezen en de hoofd
zaak der Hervormde leer, naar den geest van de opstellers en van de Neder
landsche Hervormde Kerk, betreft. 2e Openlijke afkeuring van hetgeen daar
mede in prediking of onderwijs, in tegenspraak is, en bepaaldelijk eene stellige 
verklaring, dat de leer welke door de drie Hoogleeraren in het tijdschrift 
Waarheid in Liefde voorgedragen wordt, strijdig is tegen de belijdenis der 
Hervormde Kerk en de zaligmakende leer der Heilige Schrift. 3e Protest tegen 
de bestaande verordeningen op het Onderwijs als niet vereenigbaar met eene 
Christelijke opvoeding naar de leer der Ned. Herv. Kerk. 4e Aanvankelijke 
revisie der kerkelijke reglementen". Dit adres werd behalve door Groen van 
Prinsterer nog door zes andere personen uit de Haagse Réveilkring na lange 
besprekingen ondertekend. Het was het adres der zeven Haagse Heren. De 
synode reageerde niet, zodat een jaar later de Heren zich richtten tot de 
Hervormde Gemeente in Nederland. 

Groen had gehoopt op een sterke adhesie uit Amsterdam en omgeving. 
Deze bleef uit, men schreef eigen adressen. Er was geen eenheid. Die eenheid 
werd steeds meer gemist. Toch was zij reeds dicht bij. 

De Hemmense dominee O. G. Heldring, die in 1840 met groot plezier en 
dankbaarheid had kennis gemaakt met Da Costa, Koenen enz. in Amsterdam 
en Groen van Prinsterer in Den Haag, voelde zich niet meer zó geïsoleerd in 
het kleine Hemmen in de Betuwse klei. Dit was te belangrijker omdat het 
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niet lang duurde of hij kreeg moeilijkheden met zijn vrijzinnige collega's uit 
de ring. Bij de intrede van ds. Van Schermbeek in EIst kwam het tot een 
uitbarsting. Een van de predikanten merkte op, dat zeker geen der collega's 
meer zo dwaas zou zijn om te geloven in de verzoening en de rechtvaardig
making door het geloof. Heldring sprong op en stelde zich te weer om de 
oude geloofswaarheden te verdedigen. Even later liet hij verschijnen in druk: 
Waarom staan de namiddagkerken zoo ledig? Wat is de oorzaak van den 
grooten tegenzin, die vele Protestanten tegen den Heidelbergschen Catechismus 
toonen? Dit boekje werd hem niet in liefde afgenomen. Er heerste grote ver
ontwaardiging bij zijn collega's van de ring en ook in wijder kring. In 1842 
werkte men hem het classikaal bestuur uit. In dit college wenste men geen 
dwepers te zien. Waar moest Heldring steun vinden? 

Na heel wat strijd en heel wat gepieker zocht hij steun bij Groen van 
Prinsterer. Heldring toog naar Den Haag en zocht Groen in zijn huis aan de 
Korte Vijverberg op. Lang, heel lang spraken de twee mannen samen. Zij 
zagen, en dat was verblijdend, overal uit de donkere bodem jonge groene 
spruiten omhoog komen. Er werd her en der heel wat Christelijk maatschap
pelijk werk gedaan. Wij zagen het van de Groens, wij weten hoe Heldring in 
1839 Hoenderloo ontdekte. In de Gelderse almanak schreef hij een sappig 
verhaal over dit kleine hei dorp. Hij ontving vele geldschenkingen en kon voor 
Hoenderloo een waterput laten slaan en een voorlopig schoolgebouw aan de 
gemeente overdragen. Bovendien had Heldring in zijn eigen parochie op 
originele wijze de armoede en de drankzucht bestreden. Er was een begin van 
maatschappelijk werk in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en 
Nijmegen. Men had het werk in de gevangenissen aangevat ... Men had de 
strijd aangebonden tegen de slavernij. 

Op 22 januari kwam men uit Amsterdam en Den Haag samen. Het was 
een vergadering van "uitsluitend Christelijke broeders". Op deze vergadering 
werden de statuten vastgesteld van een Maatschappij ter bevordering van de 
afschaffing der slavernij, tevens werd een adres aan de koning opgesteld, dat 
op 5 april 1842 werd ingediend. Het haalde niets uit. De regering antwoordde 
zeer hoffelijk maar hield de zaak aan zich. Slechts de regering zou kunnen 
bepalen wanneer het moment van de emancipatie was aangebroken. De afschaf
fing der slavernij en de maatschappij die deze moest bevorderen gingen de 
doofpot in. Maar de mannen van het Réveil hadden van deze mislukte 
geschiedenis wel wat geleerd en dat was, dat er veel meer en sneller werkend 
interlokaal contact moest zijn tussen de geestverwanten. 

Brief aan "Mannen broeders" 
Het lange gesprek tussen Groen en Heldring ging over dat noodzakelijke 

contact. Op verzoek van Groen stelde Heldring een brief op die aan alle 
Réveilvrienden gezonden kon worden. Deze brief kwam tot stand en ging op 
15 Mei 1845 in zee. De brief riep de "Mannen broeders" op tot een gemeen
schappelijke arbeid, tot vereniging van krachten. De brief had resultaat. Er 
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ontstond een levendige correspondentie. De meeste brieven over de plannen 
kwamen bij Groen. Aan hem schreef Da Costa op 29 Mei de gemeenschappe
lijke verlangens van Amsterdam. Deze waren: "Zamenkomsten tusschen de 
vrienden van onderscheidene woonplaatsen, om punten vooral van praktisch 
belang te bespreken, elkander te leeren kennen, te hooren, en van hetgeen in 
ieders bijzonderen kring met betrekking tot de zaken van Gods Koninkrijk 
voorvalt elkander au fait te houden". Groen gaf deze wensen door aan Heldring, 
als zijn eigen wens voegde hij hieraan toe, dat aan de gemeenschappelijke 
werkzaamheden "Oefening van broederlijke gemeenschap" zou moeten vooraf
gaan. 

Op 26 Augustus 1845 kwam ten huize van J. L. Gregory Pierson aan het 
Singel bij de Rosmarijnsteeg te Amsterdam een aantal Réveilmannen bijeen. 
Groen had de leiding van de vergadering. De bijeenkomst bevredigde hem niet. 
Hij miste verschillende predikanten. De dominees James en Hasebroek hadden 
bezwaren tegen "de zaak zelve". Ds. Bruinier kwam niet, uit angst dat hij 
H. P. Scholte zou ontmoeten. De dominees Callenbach, Taats en Van Toorenen
bergen waren bij vergissing niet uitgenodigd. Trouwens het beviel Groen ook 
niet, dat het punt van de kerk geheel op de achtergrond werd geschoven. 
Zijn brief aan Da Costa van 1 September 1845 was dan ook verre van opgewekt. 
Groen schreef: " ... Ik zou bijna zeggen dat ook deze zamenkomst mij in het 
denkbeeld bevestigd heeft dat, om eene nuttige rigting aan onze overleggingen 
te geven, het volstrekt noodig zal wezen ons minder als individuën te be
schouwen en meer als leden, niet slechts der onzigtbare gemeente, maar ook 
van die historische kerk, welke in Nederland, dunkt mij, uit Afgescheidenen 
zowel als Niet-afgescheidenen bestaat, voor zoo ver zij, op grond van Gods 
Woord, zich met de grondslagen der Belijdenis vereenigen; zonder zich aan 
de gestadige toetsing, en wanneer die noodig mogt zijn, ook zuivering van het 
menschelijk werk in het allerminst te willen onttrekken ... " 

Da Costa trachtte Groen in een brief van 5 sepember te troosten en op te 
beuren, van daar zijn einde: "Het is ook voor de toekomst reeds iets, dat een 
broederlijk zamenzijn en hartelijk zamenspreken, onder opzien tot Den Heer, 
en in gemeenschap met een kenbaar opkomend geslacht, ons gegeven werd." 

Vereeniging Christelijke Stemmen 
Inderdaad leverde de eerste bijeenkomst, die een kennismaking was, niet veel 

definitiefs op. Wel kwam men tot de conclusie dat men geen vereniging moest 
oprichten, maar instemmen met Beets' voorstel luidende: "Laat ons niets 
vooraf bepalen, laat ons Christelijke Vrienden heeten en arbeiden in afwachting 
van wat uit deze samenkomsten worden zal". Reeds in de eerste bijeenkomst 
werd het plan geopperd tot oprichting van een eigen tijdschrift. Dit vond grote 
instemming. Terstond nadat men bijeen was geweest, zocht men contact met 
de geestverwante uitgever Höveker. Deze ging op het voorstel in. Op de tweede 
vergadering werd de opzet nader besproken, terwijl Heldring het redacteur
schap aanvaardde. In 1847 verscheen de eerste aflevering van het nieuwe 
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maandschrift: Vereeniging, Christelijke Stemmen. Het eerste nummer werd ge
opend met een artikel van Groen van Prinsterer: "Het gestadig protest der 
wetenschap tegen het staatsregt der Revolutie". 

Er is een merkwaardige ontwikkeling in het Réveil te constateren, wanneer 
men de twee tijdschriften Stemmen en Vereeniging naast elkaar legt. De 
Stemmen uit de jaren 1834-1840, gaven goed doorwrochte theorie en bespie
gelingen op tal van gebieden; de Vereeniging uit de jaren 1847-1875, beperkte 
de theorie en bespiegeling en bood praktijk van het Christelijk en maatschap
pelijk leven. Het blad gaf de verslagen van het werk der Christelijke Vrienden, 
terwijl het tevens volle aandacht gaf aan hun verhouding tot Nederland, 
Europa, ja zelfs de wereld. Ruime plaats was ingeruimd aan de buitenlandse 
berichten, waardoor men een duidelijk beeld kreeg van hetgeen op kerkelijk en 
christelijk-filantropisch gebied geschiedde. De Vereeniging gaf ook veel binnen
landse berichten. Zo werden de mensen op de hoogte gehouden van het begin 
der Nederlandse Diaconessen-arbeid. Het eerste diaconessen-huis hier te lande 
werd in november 1844 te Utrecht geopend. Hier had men een allereerste 
begin van de protestantse wijk- en ziekenhuisverpleging. In 1865 werd mede 
op initiatief van mevrouw Groen van Prinsterer een diaconessenhuis in Den 
Haag geopend. 

Christelijke Vrienden 
De Christelijke Vrienden kwamen geregeld twee maal per jaar bijeen en 

wel op de woensdag na Pasen en op de tweede woensdag in oktober Tot 
een werkelijk genootschap is het niet gekomen, het bleef een vrienden-gezel
schap. De vergaderingen werden dikwijls voorafgegaan door een godsdienstige 
bijeenkomst. De vergaderingen zelf begonnen 's morgens met berichten en 
mededelingen over het Christelijk-maatschappelijk werk in de verschillende 
streken des lands. De arbeid werd uitvoerig besproken, na de woorden volgde 
dikwijls een daad, de giften voor zo menig nuttige en nodige instelling of 
onderneming vloeiden toe. In de middag kwam de bespreking van principiële 
vraagstukken aan de beurt. De onderwerpen werden ingeleid en daarna was 
er vrije discussie. Maatschappelijke, kerkelijke en staatkundige problemen 
kwamen aan bod. 

Groen, die bijna steeds de vergaderingen voorzat, had een zware taak de 
debatten van vaak zeer uiteenlopende vrienden te leiden. Vooral op kerkelijk 
gebied was er veel verschil te onderkennen. 

Groen en zijn meeste Haagse aanhangers stonden de juridisch confessionele 
richting voor. Da Costa was anders: hij was in de loop der jaren tot zeer 
bijbelse, zeer evangelische inzichten gekomen maar hij was veel ruimer dan 
de juridisch-confessionele richting. Koenen, nog gematigder dan Da Costa, 
was beducht voor een te hoog oplaaiende haat tegen Groningen. Beets ging 
nog verder en schreef op 28 juli 1843 aan Groen: "verwacht van mij niet de 
medewerking tot een enkelen stap om de Formulieren opnieuw verbindend 
te maken". Beets had met D. Chantepie de la Saussaye de leiding van de 
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ethisch irenische richting. O. G. Heldring stond op een zuiver kerkelijk 
standpunt. Het was dan ook Heldring die in de mei-vergadering van 1848 
voorstelde een actie te beginnen tot het verkrijgen van een ruimere en meer 
met het Presbyteriaanse beginsel overeenkomende vertegenwoordiging in de 
Ned. Hervormde Kerk. Het was onmogelijk hiervoor aÜe "Vrienden" mee te 
krijgen. Het gaf aanleiding tot veel geredetwist. Ten slotte kwam men tot een 
zeer uitwijkende verklaring: "Over punten, de belangen van een bepaald 
kerkgenootschap betreffende, zal wel raad ingewonnen en gedelibereerd worden 
maar in deze zal door de bijeenkomsten nooit tot eenigen stap of maatregel 
kunnen worden besloten". De volgende morgen kwamen de Ned. Hervormde 
"Vrienden" samen maar zonder enig succes. Er werd niets besloten. Op 17 mei 
kwam een kleine groep waaronder Groen, die het eens was met Heldring, in 
Den Haag bij elkaar. De tijd was nl. rijp om te handelen. De grondwets
herziening van 1848 was in ontwerp gereed en bestreek ook hfdst. VI "Van den 
Godsdienst", daarom had de algemene Synode der Ned. Hervormde Kerk een 
revisie der kerkelijke organisatie op stapel staan. Het was dus het moment om 
verzoek- en bezwaarschriften in te dienen. 

In Den Haag besloot men in augustus te Amsterdam een grote vergadering 
bijeen te roepen. Er werd een commissie benoemd ter voorbereiding. Da Costa, 
Secrétan, Heldring, Van Toorenenbergen, Groen van Prinsterer, Capadose en 
Mackay hadden zitting in de commissie. Zij vormden een staalkaart van 
meningen. Maar men werd het eens, de vergadering zou in het Odeon te 
Amsterdam plaats hebben. De uitnodiging tot bijwonen van de vergadering 
werd gezonden aan alle "getrouwe Leeraren en leden der gemeente". Groen 
wilde Beets graag als voorzitter der vergadering zien optreden. Maar Beets 
weigerde. Groen zond hem het programma van de voorgenomen vergadering 
in de hoop hem op andere gedachten te brengen. Beets schreef een paar 
vriendelijke zinnen en zelfs stelde hij in het uitzicht op de vergadering te 
zullen komen. Op 17 augustus stuurde hij een bericht van verhindering. De 
vergadering haalde weinig uit. Er werd een beginselverklaring aangenomen en 
voorts een adres aan de koning en een aan de synode gezonden. In die adressen 
werd protest aangetekend tegen een eventuele wijziging der kerkelijke organi
satie zonder voorafgaande en behoorlijke raadpleging der gemeenten, waardoor 
het onrecht, dat met medewerking van het gouvernement jarenlang was geschied, 
bevestigd zou worden. 

Het antwoord op de adressen was zeer schamel. De regering deelde mee 
dat de beslissing omtrent de wijziging was en bleef overgelaten aan de synode. 
Deze kerkelijke vergadering nam het adres voor kennisgeving aan en voerde 
in 1852 zonder raadpleging met eventuele gemeenten de gewijzigde kerkelijke 
organisatie in. De vergadering in het Odeon had dus weinig succes te boeken. 
Toch was het goed geweest. Om met Da Costa te spreken: er was een 
"schudding" geweest. Bovendien: 33 predikanten en 288 gemeenteleden waren 
samen geweest en hadden over tal van onderwerpen, met betrekking tot de kerk, 
van gedachten gewisseld. Groen van Prinsterer die tenslotte zelf het voorzitter-
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schap op zich had genomen, kon wat dit betreft tevreden zijn. De vergadering 
in het Odeon had ook getoond dat men niet alleen in het vele Christelijk
maatschappelijk werk, maar ook in het kerkelijke zeer levend was. 

De bijeenkomsten der Christelijke Vrienden hebben tot oktober 1854 ge
duurd. Toch ligt in deze bijeenkomsten het hartstuk van het Nederlands 
Réveil, hier heeft men trachten vorm te geven aan het Réveil in staat, kerk en 
maatschappij. 

Staatkundige Partij 
In de vergadering van april 1850 kwam de vraag naar voren: "Wat is er in 

betrekking tot Nederland te denken van het gevoelen van professor Friedrich 
Julius Stahl, dat de Christenen een staatkundige partij moeten vormen?" Stahl 
was geen onbekende voor de "Vrienden". Een hunner J. A. Singendonck 
schreef enige artikelen in de Vereeniging en had hierin bekendheid gegeven aan 
Stahls ideeën over de Christelijke Staat. Groen was doorkneed in Stahls rechts
filosofie. De vraag over de staatkundige partij werd door Groen nader toege
licht. Hij legde de nadruk op de samenwerking. Hij sprak: "Wij hebben als 
Christenen regten in den Staat en daaraan zijn pligten verbonden; die te hand
haven, die te vervullen in gemeenschap, in overleg, althans in één rigting met 
de broeders, ziedaar onze roeping als partij". Aan die roeping werd gehoor 
gegeven. Er kwam samenwerking ook in politiek opzicht en men versterkte 
dit door een eigen orgaan. In juli 1850 verscheen bij Kemink te Utrecht De 
Nederlander, onder hoofdredactie van Groen van Prinsterer. Dit blad was 
oorspronkelijk min of meer een conservatief periodiek onder leiding van F. A. 
van Hall. Toen deze zijn redacteurschap opgaf, wees Beets Kemink op Groen, 
die gretig hierop ingang. Hij was blij op deze wijze zijn partij een orgaan te 
bezorgen. De Nederlander werd partijblad. In de inldding van het eerste 
nummer schreef Groen: "De nieuwe Redactie acht een uitvoerig programma 
overtollig. Zij wenscht het orgaan te zijn der partij die sedert eene reeks van 
jaren als de Nederlandsche (in de zin ... van de Nederlandsche Gedachten), 
als de Christelijk-historische of ook de Anti-revolutionaire bekend is". De 
staatkundige partij was er en successievelijk kwamen verscheidene mannen van 
het Réveil in de Staten-Generaal. 

Onderwijskwestie 
Maar ook zijn onderwijs-principes bracht Groen naar voren bij de Christe

lijke Vrienden. Wie scherp ziet begrijpt dat hier reeds iets af te lezen valt 
van het komend conflict met J. J. 1. van der Brugghen. Wij geven twee voor
beelden. In de 10e vergadering van de Christelijke Vrienden op 10 oktober 
1849 verdedigde Groen zijn nota waarin hij de wenselijkheid der facultatieve 
splitsing had ontvouwd. Hij pleitte er voor dat de Staat met de gezindheden 
in overleg moest treden en dat een afscheiding van gezindheden op het gebied 
van het openbaar onderwijs mogelijk is, zeker ten aanzien van de drie hoofd
afdelingen: Protestanten, R.Katholieken en Israëlieten. Da Costa en Beets ver-
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zetten zich tegen Groen. Van der Brugghen was niet aanwezig maar schreef 
een nabetrachting in het Nijmeegsch Schoolblad. Ook hij was het niet met 
Groen eens. Veel scherper kwam men tegenover elkaar te staan op de 20e 
bijeenkomst, de najaarsvergadering van 1854. Van der Brugghen refereerde over 
de stelling: Van de onwaarheid, zoals sommigen beweren, dat wij zouden zijn 
in het genot der volle vrijheid van onderwijs. De vrijheid is wel op papier, maar 
niet in feite, zo verklaarde Van der Brugghen. "Een vrijheid op papier is nog 
geen genot dier vrij heil in het leven. Er is behoefte aan reëele vrijheid, onze 
billijke wenschen strekken zich niet zoozeer naar haar onbeperkte volheid als 
naar hare eerlijke waarheid uit. Onbeperkte vrijheid van onderwijs, van de 
wet verwacht, zou geen weldaad zijn; - Genot van redelijke vrijheid van 
onderwijs zal altijd gelijk bij alle vrijheden, de zegen zijn eener het recht 
liefhebbende en daarom de rechten van allen eerbiedigende regeeringswijsheid 
in het toepassen eener verstandige wet". 

Bij de nabespreking bleek dat Van der Brugghen lijnrecht stond tegenover 
J. W. Gefken en Groen van Prinsterer. Gefken verlangde openbaar onderwijs 
bruikbaar voor alle Christenen en dan met afzonderlijke gezindheidsscholen. 
Groen viel hem bij en besprak uitgebreid de scholen voor Protestanten, 
Rooms-Katholieken en Israëlieten. Scholen van staatswege, maar Groen eiste 
ook waarborgen van de wet voor de vrijheid in het bijzonder onderwijs. 

Tot elkaar kwam men niet en deze 20e bijeenkomst had nog veel meer 
moeilijkheden in petto. Reeds enige malen had men uitvoerig gediscussieerd 
over hetgeen men moest doen met de kerkelijke vraagstukken. Per slot werd 
besloten de middag van de 20e vergadering een ander karakter te geven. De 
vergadering zou een kerkelijk karakter dragen en toegankelijk gesteld worden 
voor publiek. Kort samengevat zou men de vraag behandelen: "Of de Kerk 
bestaan kon alleen door reglementen". Uitgenodigd waren als inleiders O. G. 
Heldring en D. Chantepie de la Saussaye. De eerste zou spreken over: Kan 
een kerk alleen door reglementen bestaan; terwijl Chantepie refereerde over 
het wezen van de kerk. Na beide referaten, die opgebouwd waren uit stellingen, 
zou er een algemene samenspreking plaats hebben. 

De vergadering werd verstoord door Jan de Liefde, het enfant terrible 
van het Réveil. Nauwelijks was de tweede referent uitgesproken of De Liefde 
sprong op en deed een uitval in zes geïmproviseerde stellingen. De laatste 
stelling luidde: "De ernstige overweging van elk Christen verdient de vraag 
of, en in hoeverre het oorbaar is, bij te dragen tot en te bidden voor de in
standhouding van een Instituut, dat voor ver weg grooter gedeelte leugen dan 
waarheid onder het volk verspreidt, en mitsdien meer zielen vermoordt dan 
behoudt". De aanwezige predikanten waren woedend en vielen Chantepie de 
la Saussaye bij toen die om aantekeningen in de notulen verzocht van zijn 
protest tegen de stellingen van De Liefde. Hij vond de stellingen "als be
leedigend voor die predikanten wier gevoelen en handelwijze daarin als onbe
hoorlijk en vreesachtig worden voorgesteld". De Liefde verontschuldigde zich 
maar bleef op zijn standpunt staan. Chantepie de la Saussaye eiste hierop een 
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votum van afkeuring door de vergadering, gebeurde dit niet dan ging hij weg. 
Maar niet hij, maar De Liefde verliet de vergadering. De besprekingen werden 

voortgezet. 
Groen, die voorzat gaf een slotconclusie, eindigende met: "De Hervormde 

Kerk is thans onder de overmagt dezer Socratische wijsbegeerte (nI. van de 
Groninger School) niet lijdelijk meer. Zij weet in Wien zij geloofd heeft en 
verlangt niet dat naast de belijdenis een doorloop end vraagteeken worde ge
steld". Het was een vermoeide en een teleurgestelde Groen. Hij voelde een 
onherstelbare breuk. De Christelijke Vrienden kwamen niet meer bijeen. De 
predikanten van de Hervormde en Afgescheiden Kerk stonden tegenover de 
sectariërs en lekeprekers. Ja, feitelijk stonden zij tegenover de Réveil-leek 
in het algemeen. De Hervormde predikanten trokken zich terug in hun Broeder
kring: Ernst en Vrede. Het was voor Groen van Prinsterer een grote teleur
stelling dat de Christelijke Vriendenkring uiteenviel. Maar wat in en door die 
kring op maatschappelijk, kerkelijk en staatkundig terrein tot stand kwam, ging 
niet verloren. Evenmin als het grote aandeel dat Groen van Prinsterer had 
in het werk der Christelijke Vrienden. Het was zijn Christelijk geloof dat hij 

in het Réveil-werk gestalte gaf. 
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dr. P. Kasteel 

In de tweede helft van zijn politieke leven dat hem heel wat teleurstellingen 
had bezorgd, diende Groen zich bij de kiezers aan als "een staatsman niet, een 
evangeliebelijder" . Het evangelie, zoals hij het verstond, beleed hij tot het einde 
van zijn vlekkeloos leven met onuitblusbaar vuur en in die belijdenis lagen alle 
grote dogmata van het overgeleverde Christendom. Een Christendom zonder 
dogma's was hem dromerij, zo geen ongodistische spotternij: "Belijder van 
het Christendom, heb ik nooit het wezen der Hervorming gesteld in een vrij
heid van onderzoek die ten laatste elke geopenbaarde waarheid aan het wankelen 
brengt." 1 

Protestantse staat 
De belijder was aan de katholieken welkom, maar hoe moesten zij oordelen 

over de staatsman? Groen was zijn werkzaamheid op politiek terrein in het 
gehalveerde Koninkrijk van 1840 begonnen met het verlangen uit te spreken 
naar herleving van een Protestantse Staat. In zijn aangehaalde in maart 1840 
afgesloten Bijdrage beklemtoonde hij dit protestantse karakter even herhaaldelijk 
als nadrukkelijk. Het betekende "wederzijdse opoffering", katholieken in die 
door hem gedroomde staat te hebben. Dat was in België mis gegaan en kon 
met Noord-Brabant en Limburg in het gehalveerde Koninkrijk evenmin goed 
aflopen. Zo kwam hij er toe te schrijven: 

"De Generaliteitslanden zijn in 1795 geëmancipeerd; doch, wil men dit ver
kregen recht, hetwelk niemand betwist, bevestigen door voortdurende zamen
smelting met ongelijksoortige Gewesten, dan zal, óf, gelijk vroeger in België, 
evenzo in het vervolg om éne Provincie, ook het dierbaarste belang van Oud
Nederland worden miskend, óf wel haar onafhankelijkheid, in naam behouden, 
zal in der daad, tengevolge ener reactie die niet onmogelijk is, geheel of ge
deeltelijk verloren kunnen gaan. Neen, men geve aan Noord-Brabant en aan 
Limburg, in ons en hun belang, een afzonderlijk bestuur. Aldaar zou, behoudens 
de verkregen rechten der Protestantse Gemeenten en der Protestanten, aan de 
Roomse Godsdienst voorrang, evenzeer als vrijheid, worden verleend, en in de 
rechten der Provinciale Staten, naar tijdsbehoefte ontwikkeld, zou men spoedig 

1 Bijdrage tot herziening der Grondwet in Nederl3.ndse zin, Leiden, 1840, blz. 72. 
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de grondslag der aloude, geliefde en krachtvolle vertegenwoordiging terug 
gevonden hebben." 2 

Groen vergat te vermelden dat in 1795 niet slechts de Generaliteitslanden 
waren geëmancipeerd maar alle katholieken in de gehele Republiek, die in het 
Noorden evenveel katholieken telde als in het Zuiden. Zou Groen werkelijk 
hebben gedacht dat de katholieken in het Noorden zich ooit bij zijn voorstel 
zouden hebben neergelegd of waren de cijfers hem onbekend? Hij is in elk 
geval op zijn voorstel in deze zin nooit teruggekomen en, er later aan her
innerd, heeft hij verklaard het in geheel andere omstandigheden te hebben 
gelanceerd. 3 Herroepen heeft hij zijn voorstel nooit. En het was toch moeilijk 
verenigbaar met zijn drie jaar eerder gepubliceerde pleitnota voor de Afge
scheidenen. Daarin had hij geschreven: "Vrijheid van geweten, vrijheid van 
godsdienstoefening, vrijheid van onderwijs, hiertussen is een onverbreekbare 
band."4 Daar had hij gesteld dat men toch "Nederlanders, Christenen, om 
Godsdienstbegrippen (niet) tot het kiezen van een ander Vaderland zal willen 
dwingen", en dat hieruit "volgt, dat volkomen vrijheid van Godsdienstoefening 
wel zal moeten worden verleend". Hij wees daarbij ook op het feit dat het 
weekblad Catholijke stemmen, zo het heet uit deelneming en om het hodie tibi, 
cras mihi, met nadruk en hevigheid partij voor (de Afgescheidenen) neemt." 5 

Hoe was het mogelijk dat dezelfde man die nog zo kort geleden met nadruk 
op de door de grondwet gewaarborgde "gelijke bescherming" had gewezen, nu 
plotseling met een voorstel kwam dat katholieken in het Noord.;n, wilden zij 
geen tweederangs burgers worden tot verhuizing beneden de Moerdijk ver
plichtte?6 

"Terugkering tot Christelijke, historische, Nederlandse beginselen" 
De evangelie-belijder mocht in zijn Bijdrage dan sterke taal hebben ge

schreven aan het adres van de Rooms-Katholieken, als Kamerlid sprak hij zich 
per Nota uit voor de wenselijkheid van een volledige herziening van de 
grondwet, alweer "in Nederlandse zin" maar hier met het voorbehoud dat 
"christelijke verdraagzaamheid en eerbiediging van ieders rechten op de voor
grond zou moeten staan." 7 Ruim veertien dagen later, op 27 augustus 1840, 
oordeelt hij als onjuist "de staatkunde sinds ongeveer vijftig jaar gevolgd", zij 
is "toepassing van het ongeloof op de Staat, terzij de stelling van het Evangelie", 
"aanvaarding van beginselen, welke men zo lang als grondslag van verlichting 
en vrijheid aangemerkt had". Groen wil "terugkering tot de Christelijke, 
historische, Nederlandse beginselen ... Wat wij verlangen? dat de historische 

2 Bijdrage, blz. 98-9. 
3 Narede van vijfjarige strijd, Utrecht, 1855, blz. 26. 
4 De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsrecht getoetst, Leiden, 18:)7, 

blz. B. 
5 Ibid., blz. 45. 
6 Ibid., blz. 56. 
7 Adviezen, Tw. K., Utrecht, 1856, I, blz. 10. 
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lijn, die in 1795 afgebroken werd, ten aanzien van de hoofdbeginsels van 
het Nederlandse Staatsrecht, met eerbiediging der wettige regelen, verkregen 
ook na die tij d, voortgezet wordt." 8 

Wat verstond de schrijver van de Bijdrage, nu afgevaardigde geworden, 
onder "wettige rechten", verkregen na 1795? Hij laat zich daarover niet recht
streeks uit. Wel heeft hij behoefte, "het vermoeden te weren als of ik tegen 
de R. Catholijken ene vijandige gezindheid koesteren zou". Hij komt daar met 
kracht tegenop. "Ik heb (in het ongedeelde Koninkrijk) elke spanning tussen 
Protestanten en Catholijken met leedwezen gezien. Ik heb telkens, ook voor de 
R. Catholijken, de rechten gevraagd, die ik voor mijn geloofsgenoten vroeg."9 

Groen, die in zijn Bijdrage zo nadrukkelijk de noodzaak had bepleit, de 
grondwettige bepaling te doen herleven volgens welke de koning de hervormde 
godsdienst moet belijden, blijkt in de Kamer opeens de vervulling van die 
wens als onmogelijk te beschouwen. Hij geeft van diè veranderde houding 
geen verklaring, tenzij hij van een hervormde vorst "suprematie" over de 
Hervormde Kerk vreest. Daartegen roept hij bij voorbaat de hulp in van zijn 
katholieke medeleden: "Onze Catholijke ambtgenoten hebben mij, ook nu, ten 
aanzien van de rechten der Afgescheidenen ondersteund. Het verheugt mij, 
doch heeft mij niet bevreemd: ik doe hulde aan hun gevoel van billijkheid, 
hetwelk zich hier op zo schone wijs verenigt met hun welbegrepen belang. 
Ik moet verwachten dat dezelfde hulp door hen zal worden betoond, waar het 
de wegneming of de matiging van een soort overgezag geldt, hetwelk de grond
wettige gelijkstelling der Gezindheden verbreekt." 10 Heeft Groen inderdaad 
hulp van katholieken verwacht om het kerkrechtelijk vraagstuk van gerefor
meerden in het Hervormd Kergenootschap op te lossen? 

Gevaarlijk bijgeloof 
Op 31 augustus verzekert hij geen heersende kerk te willen, maar herhaalt 

zijn verzoek om "gelijkmatige toepassing van de Grondwet voor allen", al had 
hij "op meer deelneming voor ene onderdrukte Gezindheid en voor vervolgde 
landgenoten rekening gemaakt." 11 Op die dag zei hij ook: "Zou ik mij ver
enigen met het Catholicismus; ik die deze leer (zolang ik Protestant ben, 
spreekt dit immers van zelf) als een gevaarlijk bijgeloof beschouw." 12 Het 
ontbrak er nog maar aan dat hij ook in de Kamer de "Anti-christ van Rome" 
ten tonele voerde.13 De katholieken wisten ook zo wel wat Groen over hun 
geloof dacht. Maar, wat betekenden diens eigen "beginsels"? Groen achtte die 
niet voor dadelijke en algemene toepassing vatbaar, maar voor eventuele toe
passing deed hij wel beroep op medewerking van de katholieken met de 

8 Ibid., blz. 15-16. 
9 Ibid., blz. 23. 

10 Ibid., blz. 25. 
11 Ibid., blz. 36. 
12 Ibid., blz. 39. 
13 Bijdrage, blz. 142. 
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woorden: "Wij kunnen in het algemeen zeggen (en het geldt hier Catholijken 
zowel als Protestanten) men heeft het ongeloof toegepast op de Staat." 14 

Groens aanduiding van de katholieke godsdienst als "gevaarlijk bijgeloof" 
werd "der Kamer onwaardig" genoemd. Hij kwam daar dan ook op 2 september 
op terug. Hij wil die uitdrukking "in het belang mijner eigenliefde (niet) recht
vaardigen. Neen! indien zij onvoegzaam, niet parlementair is geweest, indien 
zij iemand beledigd mocht hebben, neem ik haar, in zo ver, gaarne terug. Ik ver
klaar evenwel dat, zo iemand mijner Catholijke ambtgenoten, op die wijs gelijk 
ten mijnen aanzien plaats gehad heeft, geprovoceerd, een soortgelijke épithète 
ten aanzien van mijn geloof had gebezigd, ik hem zulks (al had hij ook niet 
uitdrukkelijk, gelijk ik deed, onderscheid tussen personen en leerstellingen 
gemaakt) niet in het allerminste ten kwade zou hebben geduid. Doch, ik her
haal het, ik rechtvaardig de uitdrukking niet. Alleen behoort men niet te ver
geten dat, indien ik al naar het oordeel van sommigen, de grenspaal der 
parlementaire discussie overschreden mocht hebben, ik toch niettegenstaande 
de warmte mijner Protestantse overtuiging, de rechten mijner tegenstanders 
voorgestaan heb en dat er nog enig onderscheid is tussen hem die, na be
wijzen van onpartijdigheid gegeven te hebben, door één enkel woord een wel
licht rechtmatige gevoeligheid opgewekt heeft, en hen, die, in hun redevoe
ringen voorzichtig en beleefd, een grondwettig recht door daden hebben ver
kort." 16 

Een in meer dan één opzicht Groen tekenende passage. 
Zakelijk belangrijker was, zijn gedachte over de "heersende Kerk" te ver

nemen. Groen begint met te verzekeren dat "na mijn leven bijna uitsluitend 
aan Geschiedenis en Staatsrecht te hebben besteed, ik wel, ook ten aanzien 
der betrekking van Staat en Kerk, tot enige vastheid van overtuiging met op
zicht tot de beginsels ben geraakt; maar dat ik de toepassing op een gedes
organiseerde Staat, gelijk die waarin wij leven, aan de éne kant zó noodzakelijk, 
aan de andere kant zó moeilijk vind, dat ik begrepen heb mij van de mededeling 
der bepaalde denkbeelden die ik daaromtrent reeds opgedaan mocht hebben, 
voor als nog te moeten onthouden". 

Waarop hij liet volgen: "Vooreerst: dat de uitsluiting van het Christelijk 
beginsel, gelijk die in de meeste nieuwe Staatsregelingen en bepaaldelijk ook 
in onze Grondwet heeft plaats gehad, noodwendig Jot gewetensdwang en 
vervolging van gelovige Christenen leidt. Ubi rerum testimonia adsunt -
Groen duidt hier op de vervolgde Afgescheidenen - non opus est verbis. Ten 
anderen: dat de toepassing van het Christelijk beginsel de enige waarborg voor 
zelfstandigheid van het wereldlijk gezag en voor duurzaamheid van wezen
lijke vrijheden is. En eindelijk: dat die toepassing, in de tegenwoordige ge
steldheid des Vaderlands, de vorm te willen doen aannemen ener heersende 
Gereformeerde Kerk, met uitsluiting van andere Gezindheden uit waardig-

14 Adviezen, blz. 47 (31 aug. 1840). 
16 Adviezen, blz. 53-4. 
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heden en ambten, een onzinnige proefneming zou wezen, en dat men aldus 
hetgeen wellicht nog mogelijk is, onmogelijk zou maken, door hetgeen on
mogelijk is te willen ... Ten overvloede verklaar ik, ten behoeve van hen 
die mij niet kennen, dat ik alle gewetensdwang verfoei." 16 

Groen had de naam duister te zijn - een Kamerlid zei eens, dat zijn voor
stellen drie keer gelezen moesten worden - maar hier had de aandachtige 
luisteraar kunnen begrijpen dat Groen de mogelijkheid tot samengaan met de 
Rooms-Katholieken had gelegd. Hij moest de hoogste voorzichtigheid in acht 
nemen, want het werd steeds duidelijker dat feit ging worden, wat Groen 
"liefst als onmogelijk (had) beschouwd." 17 De toon van de Bijdrage, met 
name de aanmaning aan de Katholieken hun eisen te matigen en te bedenken, 
dat de natie "bij overlevering anti-Catholiek" 18 was wel verklaarbaar in het 
tumult tegen Willem I, die met de katholieke gravin d'Oultremont wilde 
trouwen. Groen kan het aftreden van de koning hebben voorzien en was niet 
zo heel zeker "van Hem die wij als de tweede Willem begroeten".19 

Willem 11 maakte onmiddellijk een einde aan de vervolging van de Afge
scheidenen en een begin met de onderwijsbevrediging door het instellen van 
de bekende Commissie, waarin Groen niet alleen kan kennis maken met de 
katholieken van Hugenpoth, een gewezen minister van Lodewijk Napoleon, 
maar ook met de wij-bisschop van Wykerslooth en de Leidse professor Kist 
naar wie Groen met belangstelling moet hebben gekeken vanwege zijn 
avontuur met pausin Johanna. Niet zonder vrees en beven wachtte hij af, of 
de nieuwe koning inderdaad zou overgaan tot uitvoering van het door zijn 
vader met de Heilige Stoel gesloten Concordaat, weinig vermoedend welk een 
invloed de eens door hem zo bewonderde Lamennais ook op de katholieken 
in het Noorden had uitgeoefend, zodat dezen de vrijheid verkozen boven het 
Concordaat. 

Meest hartstochtelijk geschreven boek 
In deze periode publiceert Groen zijn vermaarde Handboek, een knap werk 

over de vaderlandse geschiedenis, en zijn Ongeloof en revolutie, publikaties die 
bepaald niet geschikt waren zijn populariteit bij de Roomsgezinden te ver
hogen. Met Multatuli's Max Have/aar is Ongeloof en Revolutie het meest 
hartstochtelijk geschreven boek uit de vorige eeuw. Het is een zo gepassioneerd 
werk dat Groen zijn lezer eerst vertelt dat de Paus de Antichrist is en tenslotte 
uitdrukkelijk betoogt dat de Paus de Antichrist niet is.20 

Na het overlijden van Willem 11 hervat Groen ook journalistiek werk in de 
door hem verworven Nederlander. Zo felle polemieken worden in 1852 met de 

16 Ibid., blz. 54-5. 
1"7 Bijdrage, blz. 135; Vgl. 1. Roppe, Een omstreden huwelijk, Kasterlee, 1962. 
18 Ibid., blz. 118-9. 
19 Adviezen, blz. 57. 
20 Ongeloof en Revolutie, T.a.pl., blz. 155 en 389, n. l. 
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Tijd gevoerd, dat dit blad verklaart: "Wij hebben bij vorige verkiezingen 
de heer Groen van Prinsterer aan de kiezers herhaaldelijk aanbevolen. Wij 
doen dat niet meer". Waarop Groen repliceerde: "Wij hebben nooit de 
Roomsgezinden, wanneer zij ons schijnbaar welwillendheid betoonden, met 
ontveinzing van eigen beginselen, gevleid of ontzien" .21 Groen bewaarde met 
moeite zijn evenwicht gedurende de Aprilbeweging. En het mocht mede dank 
zij hem erkend worden dat boven de als politiewet bedoelde Wet op de Kerk
genootschappen kon geschreven worden: "much to do about nothing".22 

Maar de Katholieken hadden hun les geleerd, zij hadden ervaren dat Groen 
gelijk had met zijn jaren eerder gegeven waarschuwing dat de natie, al of niet 
protestant, deïstisch of atheïstisch, zo anti-paaps was dat zelfs een Thorbecke 
met ruw geweld door het gehele Noorden uit de Kamer zou zijn geweerd, 
indien het Zuiden hem niet als volksvertegenwoordiger had gekozen. De 
katholieken bemerkten hoe jongere liberalen, op dit punt zo ongelijk aan 
Thorbecke, van geen vrije school wilden weten en dat zij de tegen de Paus 
oprukkende Garibaldisten van harte toejuichten. 

Coalitie anti-revolutionairen en katholieken 
Daartegenover stond Groen die vocht voor het bijzonder onderwijs en die het 

Italiaanse nationalisme van Cavour en de zijnen bestreed. Hij had in 1855 ge
schreven: "Goede verstandhouding tussen Protestanten en Rooms-Catholieken 
heb ik steeds beschouwd als ene der gewichtigste aangelegenheden van het 
Land" .23 De grondtoon van zijn politieke muziek was er op berekend, de 
katholieken weg te lokken van de liberalen en dezen, niet gelovend in de 
mogelijkheid van een politiek samengaan van Rome en Dordt, hielpen hem 
uit alle macht. Als tegen het einde van de zestiger jaren de bisschoppen met 
hun Onderwijsmandement komen, is Groen een te geoefend politicus dat sein 
niet te zien. "Niet Rome was onze gevaarlijkste vijandin. Niet de ultramontaanse 
maar de conservatief-liberale politiek, die in Kerk en School de christelijk
nationale volksaspiratiën gesmoord heeft." 24 Hij had in 1871 en 1872 de be
zetting van de Kerkelijke Staten veroordeeld als statenroof en, tegen alle 
anti-papisme in schreef hij: "Roof blijft roof. Al wordt het onrecht tegen 
de Paus gepleegd." 25 Hij wist wat hij deed; in zijn laatste werk beriep hij 
zich uitdrukkelijk op het feit dat hij in 1830 de katholieken had verdedigd 
en sinds 1861 "Ie droit nouveau inauguré par Cavour et exploité par Bismarck", 
had bestreden.26 Tegelijk zijn de liberalen dwaas genoeg de katholieken te 
krenken met een krenterig amendement, gericht tegen handhaving van het 

21 Narede, blz. 28-9. 
22 Adviezen, blz. 182. 
23 Narede, blz. 25. 
24 Nederlandsche Gedachten, V, no. 26, 22 okt. 1873. 
25 Ibid., No. 24, 6 okt. 1873; vgl. ook No. 83, 15 april '71 en No. 310, juli '72. 
26 Maurice et Barnevelt, Utrecht, 1875. p. CLXXXII. 
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Nederlandse gezantschap bij de pas van grondgebied beroofde Paus. Zo 
baanden zij mede de weg naar de coalitie tussen de Antirevolutionairen en de 
Katholieken. Groen zegevierde in zijn graf. "De gangen van Gods oordelen 
in de wereldgeschiedenis na te gaan, is een zeer hachelijke taak", had hij tien 
jaar voor zijn heengaan geschreven.27 

27 Parlementaire Studiën en Schetsen, XXI-XL, Den Haag, 1866, blz. 196. 

187 



GROEN IN ZIJN BRIEVEN OVER ZICHZELF EN ZIJN REPUTATIE 

door 

dr. C. Rijnsdorp 

In de tweede helft van de achttiende eeuw is het schrijven van brieven 
beoefend als een aparte kunst. Onze Belle van Zuylen behoort deswege tot de 
franse literatuur. Benadert men van deze sfeer uit de brieven van Groen, dan 
is men in een totaal andere wereld beland. Groen was geen literator, maar 
rechtsgeleerde en politicus. Bovendien was de nederlandse schrijftaal van zijn 
dagen over het algemeen stijf, vormelijk, met een inslag van dood classicisme. 
Daarbij komt, dat Groen niet van brieven schrijven hield. Hij beschouwde zijn 
artikelen en andere publikaties als brieven, gericht aan zijn vrienden. Een 
bepaalde zwakte in zich rechterhand hinderde hem bij het schrijven, zodat 
zijn vrouw meermalen als zijn secretaresse optrad. 

De handschriftkundige C. van Altena heeft in zijn boek ABC van de 
Grafologie (1960) over het handschrift van Groen van Prinsterer opgemerkt: 

"Men lette op de nauwheid, hoekigheid en op vaak de grote scherp
heid, maar vooral ook op de dominerende dikke eindhalen, welke boven
langs of onderlangs naar links, naar het begin terugdraaien (sinistrogy
rie!) .... Waar de schrijver in sociaal opzicht de omgeving tegemoet 
zou kunnen treden en de hand reiken, breekt hij af, isoleert hij zich 
van de medemens, stelt hij er zich antithetisch tegenover, ja hij gaat 
terug naar het begin van het woord en 't uitgangspunt. Het is een over
dreven en min of meer ziekelijk gebaar, dat bovendien veelvuldig her
haald wordt. Men vergete overigens niet dat hij moest optornen tegen 
een toentertijd keihard, zelfverzekerd en deswege weerzinwekkend 
liberalisme. Nu wordt bij elke nieuwe Kamerverkiezing een klassieke 
strij dleus van Groen van Prinsterer geciteerd: 'In ons isolement of 
- zo u wilt - in onze beginselvastheid, ligt onze kracht!' ... Deze 
geharnaste strijder bezit van binnen veel angst. Bijzonder opmerkelijk 
is de overeenstemming tussen 'isolement' en 'beginselvastheid' met de 
bijna pathologisch sinistrogyre momenten. Hier is duidelijk sprake van 
een bewerkte projectie van een karakterologische zijnswijze in een poli
tieke zienswijze." 

.En dan citeert hij het oordeel van mevrouw E. van Hall-Nijhoff: 
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"Sterke behoefte aan introvertie, inkeer, gaat samen met drang naar 
activiteit, overtuigen, heersen, bekeren. Daarnaast blijft de objectiviteit 
van de jurist bewaard, maar een sterke levenskracht dringt zich dermate 
aan hem op dat hij er geen weg mee weet, juist omdat de menselijke 
en physieke kant er van voor hem bewust maar' een kleine rol speelt. 
Een fel man, een heerser met enorme capaciteiten, die het leven van 
een intellectueel leiden moet. Ouder geworden zien wij (bedoeld is: bij 
de ouder geworden Groen zien wij, CR) de afstand tot de andere 
mensen toenemen. Hij blijft de intellectueel met het koele brein, de 
uiterst lucide, scherpe formulering en de élégance d'esprit, maar het 
vurig elan werd agressiviteit, chronische ergernis en geprikkeldheid. 
Hij is ijverig, zorgvuldig en nadrukkelijk, maar er komt geen bloei, geen 
uitstraling van warmte en liefde tot anderen en het leven. Die weg kan 
hij kennelijk niet vinden." 

Het is niet duidelijk of bij deze knappe analyses voldoende rekening is 
gehouden met Groens ongemakkelijke rechterhand. Maar dit ligt buiten mijn 
beoordeling. 

In weerwil van Groens afkeer van brieven schrijven is zijn correspondentie 
een mer à boire. Daarom is voor mij - geen Groenkenner bovendien - be
perking geboden. Puttend uit het derde en vierde deel van Groens Brief
wisseling, bewerkt door dr. H. J. Smit en voltooid door drs. J. L. van Essen, 
's-Gravenhage 1949 en 1967 (in het kader van de totale Schriftelijke Nalaten
schap, uitgegeven door dr. C Gerretson en dr. A. Goslinga), heb ik mij be
paald tot een aantal passages, waarin enige kans bestaat op het betrappen van 
de 'onbewaakte' Groen, namelijk wanneer het gaat over hemzelf in verband 
met de indruk van zijn openbare optreden. We krijgen dan het dubbele 
aspect van wat hij zegt en hoe hij het zegt: karakterologisch en stylistisch. 
Het derde deel bestrijkt de periode 1848-1866 en he vierde deel het tijdvak 
1866-1876. 

In verband met ons doel is de datum van de brief belangrijker dan de naam 
van de geadresseerde. Aangezien de brieven in tijdsvolgorde zijn opgenomen, 
kan terwille van de leesbaarheid het noemen van de bladzijden achterwege 
blijven. Uiteraard staat de beperkte ruimte geen al te royale keuze van citaten 
toe. 

3 november 1848: Ik zie met genoegen dat gij, evenmin als ik, de steunsels 
van den Troon in het handgeklap van de parterre-mannetjes zoekt. 

25 november: Ik durf mij bijkans verzekerd houden, dat ook U, na deze ver
trouwelijke mededeling, met mij van oordeel zult zijn dat ik de gevolgen 
van een verschil van opinie, dat ik zeer betreur, zal moeten afwachten, 
en dat ik door het intrekken mijner verklaring den blaam van zonder
lingheid niet zou kunen ontgaan. 
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18 januari 1849: Praesentem statum reiPublicae tueri komt geheel met mijne 
beginselen overeen; met dien verstande evenwel dat, terwijl ik mij aan 
dragelijke vormen onderwerp, ik verderfelijke wanbegrippen bestrijd. 

10 juli: Het is waarlijk alsof ik door mijn aanzoek om te schrijven, u niet tot 
schrijven gebragt heb. 

22 augustus: Gij vraagt mij of ik mijne adhaesie zal zenden naar het V rede
congres te Parijs? Neen, want vooreerst zouden die heeren zich weinig 
daaraan gelegen laten liggen; ten anderen ben ik zoo ver van hen te 
adhaereeren dat ik mij veeleer grootelijks erger aan hun bedrijf. 

11 november: Inderdaad om het moeilijke mijner tegenwoordige positie heb ik 
meer dan ooit op mededeeling, inlichting en raad mijner vrienden, in 
het belang van hetgeen ons gemeenschappelijk ter harte gaat, eenig 
regt ... 
Van die halve confidencies kan ik niet zeggen dat ik een vrind ben. 

30 december: Het is een van de weinige boeken (Stahl) die ik bijkans dagelijks 
gebruik; het is alsof ik mij tegenover het vijandelijke heirleger zwakker 
gevoel, wanneer ik zoodanigen bondgenoot mis. 

17 maart 1850: Ik neem aan de worsteling der meeningen zoo levendig deel, 
dat eigenlijk het zwijgen mij meest agiteert, en het schrijven en spreken 
een calmant is. 

23 januari 1851: Met vastheid van overtuiging aan mijne beginselen gehecht, 
heb ik 't liefst adhaesie, en waar mij deze niet te beurt valt, zeer gaarne 
discussie en kritiek. 

10 juli 1852: Schrijf mij weder spoedig eens, en vergeet niet, dat uwe brieven 
dikwerf aan een zwijgende, nooit aan een ondankbare gerigt zijn. 

30 april 1853: Mondeling overleg komt ons onmisbaar voor. Het is onmogelijk, 
in de menigvuldige bijzonderheden, alles te beschrijven; in een gesprek 
van één uur kan meer en beter dan in een aantal brieven worden be
slist. Ook heeft men in dergelijke oogenblikken behoefte om elkander 
de hand te drukken. 

8 mei: Groot bezwaar in uw medeteekening van deze circulaire zie ik wel niet, 
doch in zulke teedere quaestiën zie ik ook wel tegen de solidariteit op 
van hetgeen ik niet bedaardelijk heb kunnen wikken en wegen. 

1 juni: Ik heb een pijnlijken tweestrijd gehad. Ik heb lang geaarzeld; ... ben 
ik mij zei ven bewust dat ik van eene bekrompenheid vrij ben, die meer 
op de aanzienlijkheid een er maatschappelijke betrekking, dan op het 
Vaderlandsch en Christelijk hart let. 

29 maart 1854: Wij gaan blijkbaar eene crisis tegemoet waarin het zeer moeilijk 
is te weten wat, ter pligtbetrachting, moet worden verrigt. 

20 juni: Uw wenk omtrent de overmaat van billijkheid jegens de wederpartij 
zal ik in het oog houden. 
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12 oktober: Doch ook nu reken ik mij verpligt te volharden bij een besluit 
waartoe ik, niet om mij aan een gewigtige taak met voorbarigheid te ont
trekken, maar om mij later tegen billijk verwijt, ook van Z.M., te vrij
waren niet zonder leedwezen, gebragt ben,. 

3 april 1855: Zoo ik niet het verwijt had willen ontgaan van opposant in alles 
te zijn, zou ik zeker voor de eer bedankt hebben. 

22 april: Nu is het onregt volkomen; maar nu is ook het oogenblik daar dat 
ik mij verpligt reken een blijk te geven der verontwaardiging die ik over 
dergelijke miskenning gevoel. 

29 september: Thans zie ik echter geen reden om mij wederom te dien aan
zien op een geheel exceptioneel standpunt te plaatsen, te minder omdat 
mij meermalen is gebleken dat mijne handelwijs uit beweegredenen ver
klaard werd waaraan ik zelf in de verte niet gedacht heb. 

4 januari 1856: Uw denkbeeld omtrent de goedkoope uitgaaf van mijne rede
voeringen in de Kamer vindt, zooals het gaat, groote ondersteuning 
in de eigenliefde van den auteur ... Daarbij is er eene consideratie die 
mij bovenal, voor als nog althans, huiverig maakt: de vrees dat, door mij 
ook aldus, op geheel exceptioneele wijs, op den voorgrond te stellen, 
ik aanleiding geven zal tot een vermoeden van zelfbehagen en eigen 
waan, hetwelk misschien voor mijne positie en invloed, in de Tweede 
Kamer vooral, schadelijk zijn zou. 

16 mei: Ik geld nu, teregt of te onregt, voor de leader; dus kan voor onze 
rigting geen erger échec dan mijne niet-herkiezing, geen grooter triumf 
dan mijne benoeming in meer dan één district zijn .... Ziedaar mijne 
meening, zoo ik acht, naar objectieve gronden, zonder subjectieve aan
doenlijkheid. 

8 april 1857: Ook temidden van den pligtmatigen strijd, wensch ik gedachtig 
te zijn aan den aard eener betrekking die ook tegen verschil van inzigten, 
onder de stormen van het politieke leven, bestand is. 

2 april 1858: Mij is niet duidelijk wat ik thans in de Kamer zou kunnen ver
rigten. Het individualisme heeft, althans voor het oogenblik en in 
politischen zin, onze partij verteerd. Ik leef weder in den ouden tijd. 

S november: Ik wil gaarne intermediair ter verzoening, maar niet ter ver
bittering zijn. 

Aan het eind van deze tienjarige periode, waarin Groens leeftijd van 47 tot 
57 jaar is voortgeschreden, heeft het zin even halt te houden. Een mogelijk 
verwijt van werken met uit hun verband gerukte citaten zou opgaan, wanneer 
het mij erom te doen was Groens verhouding tot bepaalde personen te onder
zoeken. Het gaat mii evenwel om onwillekeurige trekken van een zelfportret, 
waarbij ook de manier van schetsen meetelt. 

Duidelijk is in deze 24 citaten de overeenkomst van stijl, onversd:illig 
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wie de ontvanger van de brief is. Van Nietzsche is gezegd, dat hij bij uit
nemendheid de kunst verstond 'iets' aan 'iemand' te schrijven. De briefstijl 
wisselt in zo'n geval van geadresseerde tot geadresseerde en tevens van onder
werp tot onderwerp. Dan speelt er een artistiek element mee en openbaart 
zich een vermogen tot dialoog, een aan het dramatische verwant talent, dat 
bij Groen ontbreekt. Hij gaat helemaal op in wat mevrouw Van Hall noemde 
de objectiviteit van de jurist. Natuurlijk schrijft ook Groen iets aan iemand, 
maar zo dat die objectiviteit zich als een soort tussen-instantie inschuift 
tussen verzender en ontvanger. Dit wekt de indruk van een flegma dat er 
in werkelijkheid niet is. Het lijkt erop, dat de kanselarij-achtige stijl, waar
van het gebruik Groen tot een tweede natuur is geworden, wel uitstekend 
dienstig is ten aanzien van staatkundige problemen en zakelijke aangelegen
heden, maar geen mogelijkheid tot expressie biedt voor zijn sterke emotionali
teit en daarmee geen raad weet. 

Een bewogen man in een moeilijk beweegbaar harnas. De uitdrukking 'ge
harnast strijder' krijgt hier een merkwaardige bijbetekenis. 

De kortste volzin vinden we op 1 juni 1853: "Ik heb een pijnlijken twee
strijd gehad." Deze uitspraak welt op als een zucht en is in haar directheid 
zeldzaam. Zeldzaam is, ook in de korte zinnen, de bondigheid van uit
drukking, zoals in de uitspraak van 8 november 1858: "Ik wil gaarne inter
mediair ter verzoening, maar niet ter verbittering zijn." Het had natuurlijk 
korter gekund: "Ik wil graag helpen verzoenen, niet verbitteren." Maar bij 
Groen is er altijd een of andere kronkel. Hij wil gaarne 'intermediair ter .. .' 
zijn; de persoon Groen gaat onmiddellijk achter de functie schuil. Er is een 
neiging tot omslachtigheid, zoals in de toch korte mededeling van 20 juni 
1854: "Uw wenk omtrent de overmaat van billijkheid jegens de wederpartij 
zal ik in het oog houden." Bedoeld is: "Ik zal voortaan de ridderlijkheid niet 
overdrijven." Zo zegt Groen nooit: "Ik houd niet van die halve confidenties", 
maar (11 november 1849): "Van die halve confidenties kan ik niet zeggen 
dat ik een vrind ben." Hij werkt graag met het woord 'niet', zoals in het 
citaat van 3 april 1855: "Zo ik niet het verwijt had willen ontgaan van 
opposant in alles te zijn"... enzovoort. Ook lezen we in het citaat van 
25 november 1848: " ... en dat ik door het intrekken mijner verklaring den 
blaam van zonderlingheid niet zou kunnen ontgaan." Er zijn dingen die hij wil 
ontgaan en dingen die hij mogelijk niet kan ontgaan. Typerend is dat hij wil 
'ontgaan'; het woord zelf al klinkt negatief en in combinatie met 'niet' krijgt 
zijn stijl die ingewikkeldheid, die zijn proza vaak zo moeilijk maakt. Let ook 
op de twee 'nieten' in het citaat van 8 mei 1853, en op de woorden "geen 
erger échec dan mijne niet-herkiezing" (16 mei 1856). 

De grafoloog Van Altena meende uit Groens handschrift te mogen con
cluderen tot "van binnen veel angst" bij deze "geharnaste strijder". Nu is de 
grens tussen angst en grote voorzichtigheid niet duidelijk aan te geven. Voor
zichigheid kan voortkomen uit een diep besef van verantwoordelijkheid, een 
angstvallig zuiver willen houden van de eigen praktijk, van het optreden naar 
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t- buiten, in de openbaarheid. En dit kan weer samenhangen met een nauw 
jl geweten. Als Groen bang is voor zijn reputatie, dan is dat niet uit ijdelheid 
r- of roemzucht, maar terwille van de zaak die hij voorstaat en waarbij alles 
rt er zo ontzaglijk op aan komt. Toch is, geloof ik, dat woord 'angstvallig' 
lt in zijn complexe betekenis (wat is precies de aard van deze angst?) wel op 
Ie zijn plaats. Deze trek moet wel verband houden :llet Groens karakterstructuur 
I, en een tegenpool vormen tot zijn 'vurig elan' (mtvrouw Van Hall). 
ft Misschien is deze polariteit wel een verklaring (voorzover hier van ver-
!r klaren kan worden gesproken) van de ingewikkeldheid van Groens stijl. Kijken 
r- we even naar 18 januari 1849: " ... met dien verstande evenwel dat, terwijl 
d ik mij aan dragelijke vormen onderwerp, ik verderfelijke wanbegrippen 
1- bestrijd." Let op de spanning tussen zich onderwerpen en bestrijden, tussen 
1- terughouding en uitval. Iets daarvan vinden we ook op 22 augustus van dat

zelfde jaar: ,,' .. ten anderen ben ik zoo ver van te adhaereeren dat ik mij 
e- veeleer grootelijks erger aan hun bedrijf." Hier blijft de spanning intern. 

Dertig december 1849: Groen kan zijn ter leen gevraagde boeken van 
e- Stahl eigenlijk niet missen en voelt zich, zonder deze bondgenoot binnen zijn 
d bereik, zwak tegenover het vijandelijke leger. Dan wordt hij kwaad. "En dan 
t- is het mij een wezenlijke ergernis dat zulk een boek in uw bibliotheek niet 
r- sedert lang een eervolle plaats vond." Aan dezelfde correspondent op 10 juli 
Ik 1852: "Schrijf mij weder spoedig eens". Hieruit spreekt de niet hulpeloze, 
11) maar de toch letterlijk wel hulp behoevende Groen, wiens geïsoleerde positie 

hem terecht wel eens te veel wordt, zie 11 november 1849. Let ook op de 
~n woorden van 30 april 1853: "Ook heeft men in dergelijke oogenblikken be-
:J.l hoef te om elkander de hand te drukken." Vreemd dat de zwakke, althans 
:ij minder sterke momenten bij een groot man hem soms sympathieker maken 
et dan wanneer hij in zijn kracht is. Overigens is die zwakheid maar betrekkelijk, 

want - zie 23 januari 1851 - Groen oogst wel liefst instemming, maar als 
!n hij die niet krijgen kan, wil hij heel graag discussie en kritiek. Over het h()(>fd 
et gezien, doodgezwegen worden is het ergste. 
LU Hoe stroef en omslachtig het er bij Groen ook uitkomt, schrijven en spreken 
LU kalmeert hem (zie 17 maart 1850), terwijl zwijgen hem het meest agiteert. 
!n Mondeling overleg acht hij onmisbaar (30 april 1853). Wel is het in een 
ril crisis moeilijk "te weten wat, ter pligtbetrachting, moet worden verrigt" 
ril (29 maart 1854). 
gt Men begrijpt hem in zijn consciëntieusheid niet en verklaart zijn handel-
)k wijs dikwijls "uit beweegredenen ... waaraan ik zelf in de verte niet gedacht 
!n heb" (29 september 1855). Soms wordt het al te gek: (22 april 1855); Groen 

is diep veronfwaardigd over zijn miskenning. Maar let er eens op hoe hij zijn 
n- woede onder woorden brengt. "Nu is het onregt volkomen" . .. Dit is een 
:Ie kreet maar zonder uitroepteken en onmiddellijk in bedwang gebracht door 
Ir- een kommapunt. Er is een 'oogenblik' daar. Op dit ogenblik moet iets uitge-
en rekend worden. De uitkomst van die berekening is een verplichting. Ver-
ar plichting tot wat? Er moet een blijk gegeven worden. Waarvan? Van veront-
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waardiging. Waarover? Over 'dergelijke' miskenning. En dan, helemaal achter- t 

aan, leest men het woord 'gevoel'. 

De oudere Groen 
Op 5 december 1858 schrijft Groen: 

"Over 't algemeen is het voor mij veeleer de tijd om uit het praktische 
leven mij terug te trekken. De kracht die ik op dat terrein in het kerke
lijke of politieke welligt had kunnen uitoefenen, is door de gebeurte
nissen der laatste jaren gebroken." 

Natuurlijk zijn Groens activiteiten nog lang niet ten einde. Maar men 
krijgt de indruk van een psychische verandering. Verbeeld ik mij dat zijn brief
stijl wat minder krampachtig wordt, iets losser, meer gewoon? Het aantal 
korte zinnen lijkt toe te nemen. Wat niet wegneemt dat men op 5 november 
1860 nog zo'n typisch Groeniaanse pakhuis-volzin tegenkomt: 

"Het is mij onverklaarbaar hoe, ook in uw oog, mijn naam genoeg 
is om op elke onderneming den stempel van bekrompenheid en dogma
tisme te drukken en hoe, na bijkans twintigjarigen vriendschappelijken 
omgang, met mijne geschriften, ook omtrent het schoolwezen, en met 
de inrichtingen waarop ik, regtstreeks of zijdelings, invloed gehad 
heb, bekend, gij u, tegenover ons, het monopolie toekent van al dat 
liefelijke en schoone, van dat echt-Evangelische hetwelk door mij even
zeer als door u op de scholen begeerd wordt." 

18 oktober 1864: In de Tweede Kamer wensch ik nu niet te voortvarend te 
zijn. 

8 februari 1866: In sommige opzigten zou ik wenschen nog in de Kamer den 
strijd te kunnen voortzetten; maar ik ben omtrent 65 jaren oud, heb vele 
campagnes gemaakt, en heb ook dezen winter ondervonden dat ik mij 
zeer moet in acht nemen voor wind en weêr; des te meer welligt voor 
parlementaire windvlaag en storm. 

Kortom: de grijsheid is daar (16.12.66); zijn krachten zijn tegen span
ningen nauwelijks meer bestand (3.8.67). Groen zal voortaan weinig be
horen te schrijven (11.1.68), hij is spoedig vermoeid (10.4.68); door het 
bereiken van hoger leeftijd wordt hij ernstiger gestemd (29.3.69). Hij 
heeft, in zijn lange leven, naar hij meent, veel stof tot rechtmatige klacht 
over anderen gehad, "maar ik gevoel toch dagelijks meer dat ik meest te 
klagen heb over mij zelf" (jaarwisseling 69/70). Zijn eigen apologeet kan 
hij niet wezen (5.3.70). Groen is weemoedig gestemd (2.5.70) maar toch: 
"Een invalide trilt nog wel eens als hij de krijgsbazuin hoort en grijpt naar 
het zwaard" (17.4.71). Ter advisering in de praktische vragen van de dag 
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!r- rekent hij zich bij toeneming onbevoegd (3.1.73). De ouderdom is daar 
(24.3.73) - een woord dat een zwaarder accent heeft dan het woord grijs
heid dat Groen ruim zes jaar tevoren gebruikte -. Het einde van een 
langdurige loopbaan nadert (23.8.73); Groen voelt zich oud en zwak 
(23.10.73). "Een langen brief wilde ik u schrijven, en daarom schreef 
ik u sedert lang niet" (23.10.73). Voor hem geen vergaderingen meer 

he (16.3.74). "Onmogelijk mij te mengen in den strijd van den dag" (ca. 13.5. 
~e- 75). Dat betekent overigens zeker geen dolce far niente (23.5.75), maar in zijn 
te- correspondentie moet hij laconiek zijn (2.10.75). Groen voelt zich nog te zeer 

"in de Christelijk-politieke sfeer werkzaam" (3.11.75), ja zelfs op zijn ouden 
dag in het strijdperk wedergekeerd (4.11.75), maar zinkt dan weer terug "in 

en een zeer stille, desniettemin hartaangrijpende sfeer" (13.1.76). 
ef- Het einde is monnikenwerk: een index op de brieven van Da Costa (3.4.76) 
tal en een op de brieven van Wormser (17.4.76). 
>er 

Had mevrouw Van Hall-Nijhoff (echtgenote van Amsterdams ex-burge-
meester) gelijk met haar oordeel over de ouder geworden Groen, zoals zij dat 

leg baseerde op de studie van zijn handschriften? Uit stijl en inhoud van Groens 
la- brieven kan ik dat niet zo duidelijk opmaken. Mij als oud man boeit natuurlijk 
:en het proces van het ouder worden, alsook de weerslag daarvan op Groens werk-
let zaamheden en zijn wisselende gemoedsstemming daarbij. Bij het klimmen 
lad der jaren wordt een werkzaam man een bepaalde strategie opgedrongen; 
:lat niettemm zijn er uitschieters naar boven (november 75) en periodieke in-
en- zinkingen, ook door ziekte. 

Van zelfkritiek en relativering van eigen betekenis heb ik meer gemerkt 
dan van verzuring en verbittering. Aangrijpend is wat Groen op 13 januari 

te 1876 (in concept) schreef: 

len ,,70 of 80 zegt de Psalmdichter en dus ben ik u reeds bijna de helft 
de van de termijn vooruit. Daarbij leef ik, in een zeer stille, maar des-
mij niettemin hartaangrijpende sfeer ... , Hij (de Heer) geve ons in leven 
Jor en sterven te steunen op dat anker der ziel dat onder alle tempeesten 

der ziel zeker en vast is." 

an- Hij heeft de tempeesten der ziel gekend, maar nu is hij in een windstilte 
be- geraakt, 'becalmed' zoals de engelsman van zeilschepen zegt. Een sterke 
het doodsmystiek spreekt uit deze weinige woorden. Heel zachtjes op de achter-
Hij grond speelt een kerkorgel een in meditatie over de dood verzonken koraal-
.cht voorspel van Bach. Groen heeft nog vier maanden te leven. 

te Het gaat in dit herdenkingsnummer over de vraag, wat Groen ons vandaag 
kan te zeggen heeft. Dit is een taak voor in geschiedenis geschoolde politici. Wat 
,ch: mij binnen het kader van mijn beperkte doelstelling betreft, kan ik wijzen 
laar op twee, nog niet vermelde citaten die ook vandaag hun betekenis niet hebben 
dag verloren. Groen schrijf op 17 december 1868: 
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"Gladstone is niet altijd voorzigtig, en d'lsraeli is ongemeen slim. Doch 
het is doorgaans gebleken dat handigheid en slimheid op den duur 
tegen de ontwikkeling der losgelaten theoretische stormwinden weinig 
vermag. Wij zien dat de slimheid zelfs van Napoleon lIl, evenzeer als 
de geweldige veerkracht van Napoleon I, ten langen leste te kort schiet. 
Dieu règne. Dit is en blijft van de wereldhistorie het kort begrip." 

En dan leest men, onder datum 8 april 1874: 
"We leven in een wereldcrisis, die bij de logische ontwikkeling der be

ginselen de nadering schijnt te voorspellen van beslissenden strijd. Evenwel 
mogen wij nooit vergeten dat de providentiële leiding, voor wie duizend 
jaren zijn als één dag, niet door den gezigtseinder van het menschelijk oog 

beperkt is." 
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GROENS UITGAVE VAN DE "ARCHIVES OU CORRESPONDANCE 
INÉDITE DE LA MAISON D'ORANGE-NASSAU" 

door 

mej. drs. J. L. van Essen 

Bij K.B. van 22 mei 1825, no. 131, werd bepaald de bescheiden betreffende 
het Koninklijk Huis en de vroegere staatsaangelegenheden die geheel onge
ordend, deels in het Kabinet des Konings, deels in het Huis ten Bosch waren 
gedeponeerd, onder toezicht te stellen van M. L. baron d'Yvoy van Mijdrecht 1 

en C. F. baron Sirtema van Grovestins.2 

Deze 'Commissarissen belast met het toezicht over het Koninkijk Huis
archief' kregen de opdracht genoemde bescheiden te ordenen en na te gaan 
in hoeverre zij in de onderscheiden departementen thuishoorden. 

Op 24 juli 1828 zonden zij de Koning een rapport 3, waarin zij voor
stelden 'eenigen der gewichtigste, de geschiedenis betreffende, stukken, zoo
lang zonder algemeen nut in hunne schuilhoeken begraven', uit te geven. 'Veel 
duisters zou daardoor worden opgehelderd, veel onzekers en onbekends uit 
echten bron tot zekerheid aan het ligt gebragt' . Zij adviseerden zich vooreerst 
te bepalen tot de stukken betreffende de zestiende en zeventiende eeuw, en 
vroegere tijdvakken, met name de briefwisseling tussen prins Willem I en 
Jan de Oude en andere voorname personen uit die tijd; de briefwisseling van 
Frederik Hendrik met hooggeplaatste personen in Engeland, welke 'veel 
opheldering zou geven omtrent de staatkunde der Staten en van den Stad
houder, zoo ten opzichte van Frankrijk als van Engeland, en omtrent de 
dubbelzinnige houding, die de Staat destijds aannam in den twist tusschen den 
Koning van Engeland en zijn Parlement, welke waarschijnlijk veel toegebragt 
heeft tot de omwenteling, die eenige jaren daarna in dat rijk heeft plaats 
gehad, en die zoo noodlottig voor het Gemeenebest is geworden'; en tenslotte 

1 M.L.van Hangest baron d'Yvoy van Mijdrecht (1753-1831); 1778 luitenant
kolonel en kapitein. commandant van de Hollandse gardes; 1795-1813 ambteloos; 1814 lid 
van de Hoge Raad van Adel, opperschenker en kamerheer van Wi1lem I; lid van de 
ridderschap van Utrecht; adjudant van prins Frederik; wijdde zich in zijn vrije tijd aan 
historische studies. 

2 C. F. baron Sirtema van Grovestins (1791.1874); 1813 garde d'honneur; daarna 
als 2e luitenant en ordonnans· officier in dienst van de erfprins; 1814-1828 eerst kamer
jonker, later kamerheer van Willem I; 1828 vertrokken naar Frankrijk; verzamelaar van 
historische documenten. 

3 's.Gravenhage, Kon. Huisarchief (KHA), Correspondentie Kab. des Kon., 1828, 
no. 38. 
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de briefwisseling van Johan Maurits van Nassau-Siegen met prins Willem 111 
van 1672 tot de vrede van Nijmegen, 'zeer belangrijk onder een krijgskundig 
oogpunt, den slechten staat blootleggende, waarin het leger en de vestingen 
van den Staat zich bevonden op het oogenblik, dat men door Frankrijk met een 
felIen krijg bedreigd werd'. 

Deze suggestie van de Commissarissen werd door de substituut-rijksarchi
varis J. C. de Jonge 4 ondersteund. Naar aanleiding van de vraag, hoeveel 
geld voor het kopiëren van de uit te geven bescheiden beschikbaar gesteld 
moest worden, merkte D. J. van Ewijck 5, referendaris bij Onderwijs, in een 
rapport van 26 aug. 1828 6 op, dat voor hetzelfde doel aan het Rijksarchief 
te 's-Gravenhage jaarlijks een som van f 300,- werd toegewezen. De Com
missarissen drongen in een brief aan de Koning van 15 sept. 1828 7 echter 
op een groter bedrag aan 'om het werk eenigen spoed bij te zetten'. 

Bij K.B. van 21 sept. 1828, no. 40, werden de Commissarissen gemachtigd 
tot 'het doen afschrijven, en voor den druk gereed maken', van zodanige 
stukken, 'als zij daarvoor vermeenen meest geschikt te zijn' en om zodra er 
voldoende voor één deel klaar zou zijn, de Koning onder overlegging van de 
gemaakte afschriften, een nadere voordracht tot regeling van de uitgave aan 
te bieden. 

Zo werd de grondslag gelegd voor de publikatie van archiefstukken uit 
het Koninklijk Huisarchief. 

Groen belast met ordening archieven 
Nog in hetzelfde jaar vertrok Sirtema van Grovestins naar Frankrijk en drie 

jaar later overleed de andere Commissaris d'Yvoy van Mijdrecht, waarna 
bij K.B. van 29 okt. 1831, no. 78, het toezicht over het Huisarchief werd op
gedragen aan de secretaris van het Kabinet des Konings mr. G. Groen van 
Prinsterer. En daarmee rustte voortaan de gigantische taak, waarmee eenmaal 
de Commissarissen waren belast, op Groens schouders. De eerste jaren werd 
hij echter zo zeer door andere bezigheden in beslag genomen, dat hij aan de 
uitvoering van het K.B. van 21 sept. 1828 niet toe kwam. Pas in de laatste 
maanden, schreef hij 1 maart 1834 aan de Koning 8, had hij hieraan aan
dacht kunnen besteden. 'Overigens mag ik reeds nu aan Uwe Majesteit be
rigten dat, hoe meer ik met den gewigtigen inhoud van Uwer Majesteits Huis
archief bekend raakt, hoe meer ik bevestigd word in mijn overtuiging dat 

4 J. C. de Jonge (1793-1853); 1814 stud. jur., 1816 pram. dr. jur. te Leiden; 1814 
substituut-rijksarchivaris, 1831-1853 rijksarchivaris te 's-Gravenhage. 

5 D. J. van Ewijck van Oosthoek en De Bildt (1786-1858); 1802 stud. phil. en jur., 
1809 promo dr. phil., 1810 pram. dr. jur. te Utrecht; 1811 bij de Registratie; 1814 
griffier bij de rechtbank te Utrecht; 1817-1832 ambtenaar bij Onderwijs; 1832 gouverneur 
van Drente, 1840-1855 van Noord-Holland. 

6 's-Gravenhage Alg. Rijksarchief (ARA), Staats secretarie (SS), no. 3054, Exh. 21 
sept. 1828, no. 40. 

7 's-Gravenhage ARA, SS, no. 3054, Exh. 21 sept. 1828, no. 40. 
8 's-Gravenhage ARA, SS, no. 3893, Exh. 2 maart 1834, no. 53. 
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Uwe Majesteit door eene uitgave die ook voor de regtmatige schatting van 
Uwer Majesteits doorluchtig Huis niet onverschillig mag worden beschouwd, 
op de dankbaarheid niet alleen van de beoefenaars der wetenschap, maar ook 
van allen wier hart in Oranje en Nederland belang stelt, nieuwe aanspraak 
verkrijgt' . 

Twee maanden later, op 30 mei 1834, bood Groen de Koning 116 af
schriften aan over de jaren 1552-1566.9 Hij zou het overleggen van kopieën 
voortaan achterwege willen laten vanwege het nutteloos oponhoud, en stelde 
de volgende werkwijze voor: alleen die stukken opnemen, die van bijzonder 
belang voor de geschiedenis van het Huis van Oranje, van de Verenigde 
Nederlanden of van Europa zijn; uit het belangrijke een keus van het zeer 
belangrijke doen, en daarom beginnen met de tijd van Willem van Oranje, 
die 'wegens groote herinneringen, meer bijzonder de algemeene belangstelling 
wekt'; vervolgens zoveel mogelijk tegelijk uitgeven, wat betrekking heeft op 
dezelfde periode, want' gelijktijdige brieven, bij elkander geplaatst, helderen 
zich onderling op'. En dan vervolgt hij: 'Ik weet dat Uwe Majesteit, bij het 
besef dat vervlogene eeuwen, gelijk men het uitdrukt, het eigendom der 
historische studie zijn geworden, althans geene kleingeestige angstvalligheid 
verlangt. Ik houd mij tevens overtuigd dat in de openbaarmaking, om dus te 
spreken, van het gansche archief weinig zwarigheid zou kunnen zijn. Doch 
ik meen niet te mogen vergeten, dat het hier familie-papieren, dat het een 
Huis-Archief geldt; dat Uwe Majesteit de nazaat of de bloedverwant is der 
meeste personaadjen, wier briefwisseling zou worden medegedeeld; en ik 
geloof, schoon het eenigzins moeijelijk is dit in bijzonderheden te ontvouwen, 
dat zich, bij de keuze der stukken, gevallen zouden kunnen opdoen, waarin 
nog een andere maatstaf dan die der historische belangrijkheid moet worden 
gebruikt'. 

De annotatie moet strekken 'vooral om de stukken te doen verstaan; ook 
om ze aangenaam en met vrucht te doen lezen en gebruiken; nooit om te 
pronken met hetgeen de aanteekenaar weet'. De stukken moeten in de oorspron
kelijke taal worden uitgegeven. Groen raadt af Franse vertalingen te geven, 
zoals in het K.B. van 1828 was bepaald. De omvang van het werk zou er 
door worden verdubbeld, en voor een wetenschappelijk werk zijn vertalingen 
van stukken in Europese talen niet nodig. Voor de annotatie zou hij aan het 
Frans de voorkeur geven. 'Ik ben doordrongen van het gewigt eener eigene 
letterkunde voor de zeden en het nationaal aanwezen, in 't bijzonder ook van 
het Nederlandsche volk; doch ik moet erkennen dat ook ingenomenheid met 
het nationale door verkeerde toepassing en overdrijving, bekrompenheid wordt. 
Het geldt hier een uitgave van historische bronnen, meestendeels niet in het 
Hollandsch geschreven, en wier inhoud doorgaans de buitenlandsche betrek
kingen van Oranje en Nederland, en dientengevolge de Europesche staatkunde 
betreft. Eene uitgave van stukken, meer voor het geleerde dan voor het 

9 's-Gravenhage ARA, SS, no. 3933, Exh. 10 juni 1834, no. 15. 
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vaderlandsche publiek, en die misschien, zelfs uit aanmerking onzer eigen 
belangen, niet in onze taal behoort te geschieden; vermits waarschijnlijk de 
uitgave van dergelijke bescheiden de aandacht der buitenlanders, meer dan 
tot dusverre op de historie der Nederlanden vestigen zal'. 

Bij K.B. van 10 juli 1834, no. 15, werd geheel overeenkomstig Groens 
voorstellen besloten, nadat de rijksarchivaris De Jonge als zijn mening te 
kennen had gegeven, dat de keus van de stukken 'bij de bekende voorzigtigheid 
van dien heer, gerustelijk aan denzelven, onder de door hem voorgedragen 
voorbehoudingen, zou kunnen worden overgelaten'. 

Tenslotte werd Groen bij K.B. van 28 aug. 1834, no. 27, gemachtigd voor 
de eerste serie een contract te sluiten met de firma Luchtmans te Leiden, 
zodat hij nu aan het werk kon gaan. Reeds 18 dec. 1834 kon Groen aan de 
Koning meedelen 10, dat het eerste deel bijna afgedrukt was. 'Bij het geven 
van historische ophelderingen heb ik steeds getracht met waarheidsliefde be
scheiden en omzigtig te zijn. Het zal evenwel verkieslijk wezen, dit gevoel ik, 
de verantwoordelijkheid voor elke uitdrukking geheel op mijzelven alleen te 
doen rusten; zoodat, blijkens den titel, de uitgave niet op last van Uwe 
Majesteit, maar tengevolge van Uwer Majesteits magtiging (avec autorisation 
de Sa Majesté) worde gedaan'. 

Eerste serie 
In februari 1835 zag het eerste deel van de eerste serie het licht, voorzien 

van de volgende opdracht aan koning Willem I: 'Sire, daignez accepter les 
prémices d'un ouvrage que Votre confiance me perrnet d'exécuter. C'est un 
nouveau bienfait que la patrie et que les sciences Vous doivent. C' est un 
hommage rendu à la mémoire de Vos illustres ayeux. La Maison d'Orange
Nassau peut librement ouvrir ses archives, et justifier par la même Ie haut 
rang qu' elle a depuis longtems occupé. Que Dieu protège et conserve Ie Roi! 
Telle est la prière d'un peuple qui Vous chérit; la prière, Sire, de Votre très 
humbie et fidèle sujet G. Groen van Prinsterer'. 

In het voorwoord kan men lezen, dat de verzameling hoofdzakelijk niet
officiële stukken bevat, die juist het nuttigste zijn om de geheime motieven 
van de handelingen te ontdekken. 

De delen zijn snel op elkaar gevolgd. Nog in hetzelfde jaar verscheen deel 11, 
lopend over 1566. In 1836 volgde deel 111, met bescheiden uit de jaren 
1567-1572, in 1837 deel IV over 1572-1574, in 1838 deel V, over 1574-1577, 
in 1839 de delen VI en VII, over 1577-1579 en 1579-1581, en in 1847 het 
laatste deel van de eerste serie over de jaren 1581-1584. In het begeleidend 
schrijven 11, waarmee Groen dit achtste deel aan koning Willem 11 aanbood, 
schreef hij, dat het 'de laatste zorgvolle levensjaren' bevat 'van den onver
gelijkelijken vorst, die, te midden van overrnagt en geweld, van allen verlaten, 

10 's-Gravenhage ARA, SS, no. 3986, Exh. 1 jan. 1835, no. 2. 
11 Van 19 juli 1847, 's·Gravenhage ARA, Kab. des Kon., no. 434, Exh. 7 aug. 1847, 

no. 2. 
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:n maar door de krachtige hand Gods staande gehouden, de grondslagen van de 
ie Nederlandsche kerk en van den Nederlandschen staat, door geloofsmoed, beleid 
Ln en zelfopoffering gelegd heeft. Hierbij is de eerste série (waarbij Nalezingen 

en een Register zullen gevoegd worden) ten einde gebragt. Aldus heb ik, ten 
1S aanzien van een der belangrijkste tijdperken, de taak ten uitvoer gelegd, welke 
te koning Willem I mij had opgedragen, en waarvan de voortzetting, na 1843, 
id ten gevolge eener onbekrompenheid die zich in Uwer Majesteits gemoed erfelijk 
:n betoond heeft, mogelijk geweest is. Een aanmerkelijk deel van mijn leven heb 

ik aan dezen gewigtigen arbeid, met inspanning van alle krachten, besteed. 
or Het was mijne poging, het was mijne vurige wensch dat de ijver en naauwge-
n, zetheid van den verzamelaar zou getuigen van ingenomenheid met de innerlijke 
Ie gehalte van een werk hetwelk, om den rijkdom van het archief, voor de 
:n wetenschap, voor de geschiedenis van het Nederlandsche volk, voor den roem 
e- van het Huis van Oranje, naar het eenstemmig oordeel van bevoegde regters, 
k, blijvende en onberekenbare waarde bezit'. Op 13 augustus daaraanvolgende 
te bood Groen de Koning het Supplement aan 12, waarmee de eerste serie geheel 
\Te voltooid was. Het nog in hetzelfde jaar verschenen Register was vervaardigd 
)ll door J. T. Bodel Nijenhuis 13, van wie Groen ook veel hulp had ontvangen 

bij de correctie van de drukproeven. Een ander, die aan Groen onschatbare 
diensten had bewezen, was de uit Nassau afkomstige W. Häberling 14; hij had 
alle afschriften gemaakt. 

~n 

es Buitenlandse kontakten 
In Inmiddels hadden de resultaten van eén door Groen ondernomen archiefreis 
In door Frankrijk en Duitsland een tweede vermeerderde druk van deel I nood-
;e- zakelijk gemaakt. Op 17 nov. 1835 had Groen aan koning Willem I ge-
ut schreven 15, dat zowel in Duitse als Franse archieven nog veel stukken berustten, 
li! die voor de uitgave van belang konden zijn. Hij vroeg hem de Nederlandse 
'ès gezanten aldaar uit te nodigen zich door deskundigen over deze bescheiden te 

laten voorlichten. De Koning gaf Groen echter in bedenking zelf een onderzoek 
~t- in de buitenlandse archieven in te stellen. Groen antwoordde 22 jan. 1836 16, 

en dat dit inderdaad veel voordelen zou hebben, daar buitenlandse geleerden zich 
weinig met de geschiedenis van Nederland hadden beziggehouden. Hij zou 

I1, echter ongaarne 'den schijn gehad hebben van op eene zijdelingsche wijs 
en schadeloosstelling of belooning te zoeken voor opofferingen van tijd en arbeid, 
'7, waarvan ik, ja, de zwaarte dikwijls gevoel, doch waarvoor ik een tegenwigt 
let vind in de gedachte dat de uitgave der Archives door de bekendwording van 
rld 

Id, 12 's-Gravenhage ARA, Kab. des Kon., no. 436, Exh. 19 aug. 1847, no. 3. 
~r- 1~ J. T. Bode! Nijenhuis (1797-1872); 1812 stud. jur., 1819 pram. dr. jur. te Leiden; 
:n, firmant van S en J. Luchtmans, uitgeveres te Leiden. 

14 W. Häberling (1811-1854); ambtenaar aan het Kon. Huisarchief. 
15 's-Gravenhage KHA, .corresp. Kab. des Kon., 1836, no. 72; copie in ARA, Buit. 

n, Zaken, no. 1030, Exh. 21 nov. 1835, no. 16. 
16 's-Gravenhage KHA, Corresp. Kab. des Kon., 1836, no. 72. 
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zoovele gewigtige stukken, de leerrijke geschiedenis des vaderlands nog leer
rijker, het roemrijke Huis van Oranje nog roemrijker maakt'. Hij zou nu 
echter in de gelegenheid zijn kennis te maken met buitenlandse historie
beoefenaars, wier raad en hulp tot veel nut zouden strekken. Als plaatsen die 
bezocht moesten worden, noemde hij Parijs, waar hij wegens de veelvuldige 
betrekkingen tussen de eerste stadhouders en de Franse vorsten en Protestanten 
belangrijke ontdekkingen verwachtte; Besançon, waar de nalatenschap van 
Granvelle grotendeels werd bewaard; Stuttgart, Baden en Kassel wegens de 
betrekkingen van de vorsten van Nassau met die van Wurtemberg, Baden en 
Hessen. Hij dacht zes maanden voor een dergelijke reis nodig te hebben. Op 
12 febr. 1836 kreeg Groen toestemming, voor zo'n reis, met een maandelijkse 
toelage van f 1.000,-17. In een in december 1836 voor de Tweede klasse 
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut gehouden lezing 18 vertelde Groen 
iets over de door hem op zijn reis gevonden stukken. Hij had veel gevonden, 
'dat tot meer juiste beoordeeling van verscheidene in onze historie bekende 
en somtijds miskende personadiën strekt'. Zo had hij een aanzienlijk milder 
oordeel gekregen over Granvelle, 'door onze geschiedschrijvers beschouwd als 
een listigen, wreed en , laaghartigen aanhanger der Spaansche tirannij'. Hij was 
er nu van overtuigd, dat Granvelle niet Spaansgezind was, maar 'het behoud 
van de voorregten des lands' wenste; dat hij zich 'tegen de wreedheid, in 't 
bijzonder des hertogen van Alva onbewimpeld verklaard' heeft, en, 'wel verre 
van zich door vleierij staande te houden', gewoon was 'den Koning raad te 
geven met eene vrijmoedigheid die thans, nu men zooveel over onafhankelijk
heid van karakter spreekt onder de zeldzaamheden behoort'. 

Ook had Groen uit stukken betreffende de onderhandelingen van Karel IX 
met de Protestantse vorsten, waarvan Lodewijk van Nassau de ziel was, kunnen 
concluderen, dat het plan voor de moordpartij in de Barthelomeusnacht niet 
op Karels rekening gesteld mag worden. 

Een dagboek van Groens reis is gepubliceerd door W. H. de Savornin 
Lohman 19; daarin worden veel interessante bijzonderheden vermeld over de 
personen met wie hij in aanraking kwam, en over de met hen gevoerde ge
sprekken. 

Het resultaat van zijn onderzoek te Besançon verwerkte Groen in de in 
1841 verschenen tweede druk van deel I. 

Op 19 aug. 1847 werd hij gemachtigd 20 een overeenkomst te sluiten met 

17 's-Gravenhage KHA, Corresp. Kab. des Kon., 1836, no. 243. 
18 G. Groen van Prinsterer, Mededeeling, aangaande eene reis in Frankrijk en Duitsch

land, in het belang van het Huisarchief des Konings (Bene voorlezing). in: Bijdragen tot 
de geschied- en oudheidkunde des vaderlands, I, Arnhem, 1837, p. 153-173; herdrukt in 
Groens Verspreide Geschriften, II, Amsterdam, 1860, p. 263-280. 

19 W. H. de Savornin Lohman, Groen' s reis naar Parijs en Besançon in 1836 ten 
behoeve der "Archives", in: Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, 
XLII, Amsterdam, 1921, p. 1-106. 

20 's-Gravenhage ARA, Kab. des Kon., no. 436, Exh. 19 aug. 1847, no. 3; minuut. 
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een uitgever voor de tweede serie, die naar hij meende een ruimer tijdvak 
zou kunnen omvatten wegens de mindere rijkdom aan belangrijke stukken. 
Daar de firma Luchtmans binnenkort zou worden ontbonden, werd een contract 
gesloten met Joh. Muller te Amsterdam. Er zouden echter nog negen jaren 
verlopen, voordat het eerste deel van de tweede serie het licht zag, en wel bij 
Kemink te Utrecht. Het liep over de jaren 1584-1599. De volgende delen 
verschenen nu weer vlug na elkaar. In 1858 deel 1I, over 1600-1625, in 1859 
de delen III en IV, over 1625-1642 en 1642-1650, en in 1861 deel V over 
1650-1688. Voor het vervolg heeft Groen nog heel wat voorbereidende werk
zaamheden verricht. Niet alleen verzamelde hij een groot aantal stukken, hij 
liet ze ook kopiëren en collationneerde ze zelf 'de manière que Ie futur éditeur 
eût à prodiguer ses principaux soins à l'exactitude du texte et aux explications 
nécessaires' 21. De derde serie werd uitgegeven door F. J. L. Krämer, Leyde, 
1907-1909, 3 dIn., de vierde serie door Th. Bussemaker, Leyde, 1908-1914, 
4 din., met een Supplement door F. J. L. Krämer, Leyde, 1917, de vijfde serie 
eveneens door Krämer, Leyde, 1910-1915, 3 dIn., terwijl in 1896 te Utrecht 
en Amsterdam nog een Supplement au recueil de M. G. Groen van Prinsterer 
door J. F. van Someren was uitgegeven. 

Groens liefde voor historische studie 
Wanneer men de vijftien door Groen bewerkte boekdelen voor zich ziet, 

vraagt men zich onwillekeurig af, hoe een man met zo'n betrekkelijk zwakke 
gezondheid, naast zijn vele andere bezigheden op kerkelijk, politiek, weten
schappelijk en sociaal gebied, dit enorme werk tot stand heeft kunnen brengen. 
Het is niet moeilijk het antwoord op deze vraag te vinden: dit werk had de 
liefde van zijn hart. 'Historische studie en parlementaire loopbaan was het 
ideaal mijner jeugd', schreef hij in 1873 22

• Een groot deel van zijn werk als 
Kabinetssecretaris, zoals het openmaken van brieven en het analyseren van 
rapporten beviel hem maar matig. Hij zou graag meer tijd voor historische 
studie willen hebben. Op audiëntie bij de Koning, 15 jan. 1829, bood hij deze 
zijn Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken 
aan; er ontspon zich een lang gesprek over de vaderlandse geschiedenis 23. 

In het vervolg mocht hij thuis werken, zodat hij iets meer tijd aan de studie 
kon besteden. En toen hij met het toezicht over het Huisarchief werd belast, 
was hij van al het tijdrovende Kabinetswerk ontslagen. Temidden van de 
historische bronnen voelde Groen zich in zijn element. 

Zijn moeite, aan de bronnenpublikatie besteed, gaf hem de hoop 'van aan vele 
miskende karakters regt te kunnen doen wedervaren, van vele gebeurtenissen, 

21 F.]. L. Krämer, Archives, 3e série, I, Leyde, 1907, p. IX. 
22 G. Groen van Prinsterer, Nederlandsche Gedachten, V, Amsterdam, 20 sept. 1873, 

p. 161. 
23 Vgl. Groen aan]. Kappeyne van de Coppello, 16 jan. 1829, in C. Gerretson en 

A. Goslinga, Groen van Prins/erer, Schriftelijke Nalatenschap, 1I, Briefwisseling I, bewerkt 
door C. Gerretson, 's-Gravenhage, 1925, no. 163, p. 124. 
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waaromtrent dwaalbegrippen heerschende zijn, in het regte licht te kunnen 
stellen' 24. In de soms zeer uitvoerige inleidingen op de delen van zijn Archives 
schetst hij de zienswijze, die hij door de bestudering van de brieven aangaande 
personen en zaken gekregen heeft. Zijn conclusies werden echter niet door 
iedereen beaamd. Het is onmogelijk in een kort bestek op alle onderwerpen 
in te gaan, maar enkele belangrijke punten mogen toch niet onvermeld blijven, 
zoals bij voorbeeld Groens beoordeling van Willem van Oranje. 

Kritiek op Groens werk 
Op de beschuldiging, dat hij met opzet alleen die brieven van de prins 

zou hebben verzameld, die hem tot een godsdienstheld moesten maken, ant
woordde Groen, dat de uitgave niet ondernomen was 'om eenige bijzondere 
opinie te staven, maar om de waarheid, zoveel mogelijk de gansche historische 
waarheid aan den dag te brengen' 25. 

Thorbecke was zeer met het werk ingenomen, ,?aar hij meende wel, dat 
Groen in zijn beschouwingen te eenzijdig was en Willem I te nauw in verband 
wilde brengen met de kerk 26. Een levendige polemiek ontstond met de Duitse 
geschiedschrijver Heinrich Leo 27, zowel in publieke geschriften als in hun 
persoonlijke correspondentie. Reeds voordat hij het tweede deel van de Archives, 
waarin Groen in de voorrede uitvoerig over de prins schrijft, had ontvangen, 
schreef Leo aan Groen, dat hij op grond van de hem ten dienste staande 
gegevens niet anders kon doen dan Willem I voor weliswaar een verstandig en 
dapper, maar ook een egoïstisch man, 'der sich im Interesse seines Egoismus 
sehr viel erlaubt hat, zu halten und so dar zu stellen' 28. Toen Groen kort 
daarna het tweede deel van Leo's Niederländische Geschichte doorzag, was hij 
zeer verontwaardigd over hetgeen Leo daar betreffende de zaak van de opstand 
te berde bracht. 'Alba is een uitmuntend dienaar van een regtvaardig vorst; 
de Bloedraad is onbegrijpelijk zacht; Willem I een Lügenkaiser, zijn dood door 
een sluikmoordenaar een gerechte Nemesis' 29. Een uitvoerige bestrijding vindt 
men in de voorrede van Achives, 111, p. LXIV-LXXIX. 

In een brief van 17 jan. 1836 30 schrijft Leo aan Groen, dat ook de in de 
Archives uitgegeven bescheiden zijn inzicht niet hebben veranderd, maar toen 
hij Groens weerlegging gelezen had, achtte hij zich in zijn brief van 8 mei 

24 Vgl. Groen aan C. ]. van Assen, 12 maart 1835, in Briefwisseling, Il, bewerkt 
door C. Gerretson en ]. L. van Essen, 's-Gravenhage, 1964, no. 123, p. 111. 

25 Vgl. Groen aan C. ]. van Assen, 9 juli 1835, in Briefwisseling, Il, no. 132, p. 118. 
26 Vgl. C. ]. van Assen aan Groen, jan. 1836, in Briefwisseling, IJ, no. 168, p. 145. 
27 H. Leo (1799-1873); 1816 stud. philol. te Breslau, 1817 te ]ena, 1819 te Göttingen; 

1820 promo dr. hist. te ]ena; privaatdocent te Erlangen, 1822 te Berlijn; 1825 prof. hist. 
extraord. te Berlijn, 1828 te Halle; 1830 prof. hist. ord. aldaar; 1864 lid van het Pruisische 
Herrenhaus. 

28 In een brief van 25 juli 1835, in Briefwisseling, IJ, no. 135, p. 119. 
29 Groen aan C. ]. van Assen, 23 nov. 1835, in Briefwisseling, IJ, no. 155, p. 133. 
30 Briefwisseling, Il, no. 169, p. 145-146. 
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Groens uitgave: "Archives ou Correspondance inédite de la Maison d'Orange.Nassau" 

1836 31 verplicht Groen te danken voor 'die frische, männliche Opposition'. 
Hij wilde zijn verder oordeel opschorten, tot hij de in deel lil uitgegeven 
stukken gelezen had. Wel wilde hij graag geloven, dat de strijd, waarin 
Willem I verwikkeld was, en waarin steeds de hoogste belangen van de mens 
als hefboom gebruikt werden, 'auf Oranien läuternd und zur Frommigkeit 
führend gewirkt hat'. Na lezing van de stukken schreef hij 5 jan. 1837 32 toch 
te blijven geloven, dat Oranje pas langzamerhand ernstig religieus is geworden, 
'und dass er vielfach auch in dieser Zeit ein Spiel hinter den Coulissen habe 
treiben lassen'. Eind 1837 meldde hij Groen 33 in een noot van zijn Lehrbuch 
der Universalgeschichte te hebben toegegeven, 'dasz allerdings Prinz Wilhelm 
in seinen Kämpfen einen Läuterungsprocess in sich erlebt, dass ich mich einer 
leidenschaftlichen und deshalb der Form nach zu verwerfenden Darstellung 
schuldig gemacht habe' 34. 

De Duitse historicus F. C. Schlosser 36, die een uitvoerige en over het alge
meen zeer gunstige beoordeling van de Archives schreef in de Heide/berger 
fahrbücher 36, vond dat Groen de prins van Oranje te veel in bescherming nam. 
Groen had verklaard niet veel correspondentie van Anna van Saksen te hebben 
uitgegeven, omdat hij niet uit was op 'cequi est piquant et scandaleus'. 'Des 
qu'il n'en résulte aucune utilité pour l'histoire, je me fais une loi de l'omettre' 37. 

Schlosser beweerde, dat Groen daarmee wel zijn trouw aan het Huis van Oranje 
eer aandeed, maar niet zijn ijver voor de zuivere historische waarheid. En 
de bewering, dat de maandelijkse staten van Oranjes uitgaven moeilijk te 
ontcijferen waren, beschouwde hij als een voorwendsel om diens schulden 
te verbergen. 

Maar Groen wees de beschuldigingen van de hand. De hem door Schlosser 
toegedichte intenties kwamen weinig overeen met zijn liefde voor de historische 
waarheid. Hij hoopte, dat het vervolg van de uitgave Schlosser zou overtuigen 
van zijn trouw aan het 'ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat' 38. 

Naar zijn mening waren Schlossers oordelen vaak te voorbarig. Zo had deze 
Maurits en prins Willem 11 'theologisch-militärisch monarchischen Bestrebun
gen' verweten. Maar zulke positieve en scherpe uitspraken zou men pas na een 
lang en moeilijk onderzoek kunnen doen. Naar aanleiding van Schlossers op
merking, , dasz Genialität und Grösze mit der christlich apostolischen Moralität 

31 Briefwisseling, II, no. 196, p. 158·159. 
32 Briefwisseling, II, no. 236, p. 181. 
33 Op 3 dec.; Briefwisseling, II, no. 305, p. 226. 
34 Vgl. H. Leo, Lehrhuch der Universalgeschichte, III, Halle, 1838, p. 488, noot. 
36 F. C. Schlosser (1776·1861); 1794 stud. theol. te Göttingen; 1797 huisleraar; 1812 

leraar geschiedenis te Frankfort; 1815 stadsbibliothecaris aldaar; 1817·1861 prof. hist. te 
Heidelberg. 

36 Heide/berger Jahrhücher der Uteratur, Heidelberg, 1837, I, p. 1·37, 1838, I, 
p. 209·216, 1838, I, p. 209-224. 

37 Archives, Ie série, IV, p. LXIV, noot 1. 
38 Archives, Ie série, VII, p. XLIV-XLV. 
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fast niet vereinigt gefunden werden', spreekt Groen de hoop uit, dat hij nog 
eens een uitzondering zal maken voor prins Willem I. 

Godsdienstige beginselen 
Aangaande Schlossers aanvallen op zijn godsdienstige beginselen, schreef 

Groen 23 juli 1839 aan Van Assen :19, dat deze de perken der betamelijkheid 
ver overschrijden. Hij doelde daarmee op de passage, waarover Van Assen 
in okt. 1839 opmerkte 40; 'Hoe stoutweg zegt hij dat de historische zijde de 
zwakste is van het Christendom en een God die bloedoffers wil, hem een 
ergernis is'. Dus Of de waarheid heeft haar zwakke zijden, Of het Evangelie 
is de waarheid niet, antwoordde Groen aan Schlosser; maar 'nous croyons que 
la destinée de l'Eglise de Christ, exposée dans les S. Ecritures, règle, jusqu'à 
la fin des siècles, les destinées du genre humain' 41. 

Ook het oordeel van R. C. Bakhuizen van den Brink 42 over Oranje wijkt af 
van dat van Groen. Zo gelooft hij dat de prins minder afwijzend tegenover het 
Verbond der edelen heeft gestaan dan Groen veronderstelt. Hij is weliswaar niet 
de ontwerper van dat Verbond, maar was er veel eerder van op de hoogte dan 
Groen meent; en al heeft hij het openlijk afgekeurd, in het geheim was hij er 
waarschijnlijk niet tegen. Groen verklaart Willems handelwijze uit een zedelijk
godsdienstig beginsel, maar Bakhuizen acht deze beschouwing onhoudbaar. 
Aanvankelijk werd de prins geheel door politieke doeleinden gedreven. Met 
de partij, die zich sedert 1551 in Duitsland had gevormd, streefde hij ernaar 
alle Spaanse invloed te verdringen, en zijn positie speelde hem daarbij in de 
kaart. Wel gelooft Bakhuizen met Groen, dat eerst de omstandigheden aan 
Willems plannen hun omlijndheid en rijpheid hebben gegeven en 'dat zelfs 
langzamerhand Willems tegenstand een zedelijk en ideaal karakter heeft aan
genomen', en tot zegen geweest is voor zijn vaderland, zijn geslacht en hemzelf. 
'Wij erkennen daarin eerbiedig met den heer Groen de hand der Voorzienig
heid, die alles aan hare oogmerken heeft dienstbaar gemaakt; maar om den 
wille van geschiedkundige waarheid en zuivere kritiek, men noeme Willem van 
Oranje in 1566 nog geen geloofsheld' 43. 

39 Briefwisseling, Il, no. 385, p. 267. - c. J. van Assen (1788-1859); 1805 stud. 
jur. te Franeker, 1809 te Leiden; 1810 prof. dr. jur. te Franeker; advocaat te 's-Graven
hage; 1814 secretaris van prins Frederik; 1820 referendaris bij de Raad van State; 1821 
prof. jur. te Leiden, 

40 Briefwisseling, I1, no. 395, p. 279. 
41 Archives, Ie série, VII, p. XLV. 
42 R. C. Bakhuizen van den Brink (1810-1865); 1826 stud. litt. te Amsterdam, 1831 

en 1842 te Leiden; 1842 promo dr. litt. te Leiden; 1843 wegens schulden naar het buiten
hnd; werkte in archieven in België, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechoslowakije; 1851 
ambtenaar aan het Rijksarchief, 1854 rijksarchivaris te 's-Gravenhage. 

43 R. C. Bakhuizen van den Brink, Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 
1566 en 1567, in Studiën en Schetsen over Nederlandsche geschiedenis en letteren, uit 
vroegere opstellen bijeen verzameld, herzien en vermeerderd, I, Amsterdam, 1863, p. 87-
236, m.n. p. 206; eerst verschenen in De Gids, 1845, I, p. 267 vlg., 313 vlg., 427 vlg., 
532 vlg. 
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g Nog een andere figuur uit de geschiedenis van de opstand werd een voorwerp 
van ernstige discussie, met name Hendrik van Brederode_ Groens conclusies 
ten opzichte van diens karakter lokten een heftige aanval uit vanM. C. van 
Hall 44. Groen beschouwde Brederode als een onbetekenend man, met weinig 

;f bekwaamheden en veel gebreken. Hiertegen kwam Van Hall met vuur in het 
d geweer. Hij sloofde zich uit Brederodes gaven en deugden breed uit te meten_ 
n Bovendien beschuldigde hij Groen ervan de daden van Filips Il, Granvelle 
le en Alva te hebben vergoelijkt. Maar het was vooral zijn onverholen afkeuring 
n van de wijze, waarop Groen zich van zijn taak gekweten had, die deze ertoe 
Ie bracht hem uitvoerig van repliek te dienen 45. Van Hall hield het openbaar 
Ie maken van brieven van anderen, zowel tijdens hun leven als daarna, zonder 
'à hun uitgedrukte wil, voor ongeoorloofd. Ook de autorisatie van de Koning 

kon naar zijn mening Groens handelwijze niet wettigen. Hij geloofde, dat 
if 'het des Konings oogmerk alleen kan geweest zijn, open te leggen al datgene, 
et hetwelk betrekking had tot staatkundige gebeurtenissen en krijgsbedrijven; het 
et openbare leven van hen, die daarbij eene merkwaardige rol gespeeld hadden' ~. 
Ln Groen bracht in herinnering, dat zijn bovenvermelde voorstellen van 30 mei 
er 1834 bij K.B. van 10 juli 1834 door de Koning waren goedgekeurd, en dat 
k- deze van zijn oorspronkelijke wens de voor de druk bestemde stukken te 
,r. inspecteren, had afgezien, 'wordende de ,keuze der uit te geven stukken over-
et gelaten aan den Secretaris van ons Kabinet, welke bij die keuze zal te werk 
ar gaan volgens de door hem voorgedragene regels'. 
ie Groen betuigde eerder te angstvallig dan te onbescheiden te zijn geweest. 
LU Wat geen waarde had ter beoordeling van het publieke leven en karakter 
fs van de ter sprake komende personen had hij weggelaten. Als de opvatting 
[1- van Van Hall juist was, zou de hele onderneming eigenlijk een schandelijk 
J. bedrijf zijn; de toestemming van de correspondenten was immers onmogelijk 
g_ meer te verkrijgen. Maar de wetenschappelijke wereld deelde Van Halls ziens-
:n wijze niet. Integendeel. De deuren en grendels, waarachter men zich vroeger 
ln uit vrees voor de waarheid had verschanst, waren allang opengebroken. Groen 

wees op de uitgaven van brieven van Cicero, Luther en Calvijn, op de werken 

ld. 
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van Duitse historici als Von Raumer 47 en Ranke 48. De Franse regering publi-

44 M. C. van Hall (1768-1858); 1786 stud. jur., 1787 promo dr. jur. te Leiden; 
advocaat te Amsterdam; 1798-1801 lid van het Wetgevend Lichaam; 1801 weer advocaat; 
1831 president van de rechtbank te Amsterdam; 1842-1848 lid van de Eerste Kamer. -
Hij bestreed Groen in zijn Hendrick, graaf van Brederode, mede-grondlegger der Neder
landsche vrijheid, verdedigd, Amsterdam, 1844. 

45 Vgl. G. Groen van Prinsterer, Antwoord aan Mr. M. C. van Hall, Leiden, 1844. 
Ook Archives, Ie série, VIII, p. LXII-LXVL, noot 1; Nederlandsche Gedachten, V, 
20 sept. 1873, p. 168-169. 

46 Van Hall, Brederode, p. 23-24. 
47 F. von Raumer (1781-1873); 1798 stud. jur. te Halle, 1801 te Göttingen; 1802 

in Pruisische staatsdienst; 1811 prof. staatswet. te Breslau, 1819 te Berlijn; 1848 lid van 
Nationalversammlung, later van het Pruisische Herrenhaus. 

48 1. (von) Ranke (1795-1886); 1814 stud. theol. en philol., 1817 promo dL philos. 
te Leipzig; 1825 prof. hist. extraord., 1834-1871 ord. te Berlijn. 
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ceerde brieven van Granvelle, in Amerika werden die van Washington uitge
geven_ Groen huiverde bij de gedachte 'op wat noodlottige en zich wijd uit
strekkende wijs uw gevoelen, zoo het immer ingang vinden mogt, den voortgang 
der wetenschap, door het sluiten van haar zuiverste bron, zou kunnen stremmen. 
Tot dusver hebben wij gemeend geen moeite te mogen ontzien om stukken 
bijeen te brengen, welke, naarmate zij gemeenzamer en vertrouwelijker zijn, 
verholen roersels en drijfveeren ontdekken, onopgesmukte waarheid geven 
voor versiersels en bedriegelijken schijn, in het hart doen lezen, en, in één 
woord, licht ontsteken tot in de schuilhoeken, waar zich de wezenlijke toedragt 
der gebeurtenissen, de eigenaardigheid van personen en tijdperken verbergt' 49. 

Het is moeilijk de grens te trekken tussen belangrijk en niet belangrijk, tussen 
het publieke en particuliere leven. 'Eén trek, uit den vertrouwelijken omgang 
gegrepen, is voor den schilder meer waard dan de gansche karakteristiek, die 
hij aan andere bronnen, wier zuiverheid steeds twijfelachtig is, ontleent' 60 

'Openbaarmaking wordt, ook zonder persoonlijk regt of belang, reeds in het 
belang enkel der historie geëischt' 51. En zou men dan alleen aan hetgeen 
iemand in een gunstig daglicht stelt, bekendheid mogen geven? Dat 'keert 
mijne denkbeelden omtrent de pligten van den historie-onderzoeker om'. Het 
zou 'een opzettelijke misvorming' in strijd met de waarheid zijn, en 'al zeer 
na aan vervalsching der geschiedenis' grenzen. 

Daarom heeft Groen zich door zijn sympathie voor de prins van Oranje 
niet laten verleiden brieven weg te laten die deze geen eer aandoen. Hij 
noemt verscheiden voorbeelden, waaruit Oranjes ongodsdienstigheid en baat
zucht blijken. De briefwisseling toont aan, hoe Willems karakter zich ont
wikkelt en zijn godsvrucht de overhand gaat krijgen op zijn eerzucht en streven 
naar eigen voordeel. 

Niet partijdig oordelen 
Ook over vijanden mag men niet partijdig oordelen. Ten aanzien van hen 

moet men evengoed de bronnen laten spreken, en de achtergrond van hun 
daden onderzoeken. Zodoende moest Groen terwille van de waarheid valse 
aantijgingen tegen Spanjaarden en Rooms-Katholieken, tegen Filips Il, Gran
veIle en Alva weerleggen_ Aan de andere kant werd hij genoopt 'de min 
prijsselijke daden van Nederlanders en Hervormden, van de zoodanigen zelfs 
wier nagedachtenis ik boven anderen vereer, te erkennen, en als zij, door 
voorwendsels en drogredenen, in de rij der lofwaardige bedrijven opgenomen 
waren, in hun wezenlijken aard te doen aanschouwen. Ik heb mij telkens te 
binnen moeten brengen dat eene godsdienstleer niet aansprakelijk kan geacht 
worden voor buitensporigheden welke zij verbiedt; dat de verderfelijke strekking 
van beginsels te duidelijker wordt, naarmate de aanleg dergenen die er door 
verleid werden, minder berispelijk was; vooral ook dat geenerlei aanneming 

49 Antwoord, p. 41. 
50 Antwoord, p. 49. 
51 Antwoord, p. 53. 
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des persoons vergund, geenerlei plooijen der waarheid met een eerlijk gemoed 
vereenigbaar is' 62. 

Bakhuizen van den Brink heeft zowel het geschrift van Van Hall als Groens 
antwoord uitvoerig besproken 63. Hij baseerde zijn oordeel op een grondig 
onderzoek van de bronnen. Volgens hem was de uitgave van de Archives 
niet alleen voor onze geschiedenis van onschatbare waarde, maar verdiende 
zij ook om de wijze van uitvoering hoge lof. 'Als proeve van dieper doortastend 
navorschen is Groen van Prinsterers arbeid voortreffelijk' 54. 

Ten aanzien van Brederode komt hij tot een veel gunstiger oordeel dan 
Groen. Hij staat daarin dichter bij Van Hall, ofschoon hij op diens methode 
scherpe kritiek oefent. Van Hall heeft, zegt hij, stellingen aangenomen, die 
gemakkelijk door Groen weerlegd konden worden; feitelijk bepaalt hij zich 
tot het ontkennen van Groens karakterschets en vervalt dan in algemene 
lofspraken op zijn held. Zijn verdediging mist 'eene eigenaardige scherpe 
teekening van Brederode' , die bij Groen wel te vinden is. Maar Groens voor
stelling klopt naar zijn mening niet met het beeld dat de bronnen van hem 
geven. 

Betreffende het uitgeven van brieven was Bakhuizen geheel op Groens hand. 
'Wij kunnen Groen niet genoeg dankbaar zijn', schreef hij, 'voor de welspre
kende wijze, waarop hij de regten van de wetenschap der geschiedenis heeft 
bepleit' 55. 

In 1873 schreef Groen naar aanleiding van Rankes uitgave van een gedeelte 
van de briefwisseling tussen Frederik Willem IV van Pruisen en C. K. J. 
Bunsen 56: 'De uitgaaf van onbekende handschriften, van vertrouwelijke brieven 
vooral, werpt de overlevering, die eeuwen stand gehouden heeft, omver'. Al 
wilde hij zich niet met Ranke vergelijken, hij erkende toch dankbaar, dat hem 
een soortgelijk voorrecht te beurt gevallen was 'door het vertrouwen waarmede 
Koning Willem I het Huis-Archief ten dienste der geschiedenis van Nederland 
en Oranje voor mij heeft opengesteld' 67. 

Reeds door het K.B. van 23 dec. 1826, no. 186, had koning Willem I 
bewezen, hoezeer hij een op de bronnen berustende geschiedschrijving op prijs 
stelde. Art. 1 luidde: 'Er zullen middelen daargesteld en aangewend worden, 
om de bronnen der Nederlandsche geschiedenis, voor zooverre die tot nogtoe 
onbekend of nog niet volledig bewerkt mogen zijn, te doen opsporen, nader 
te onderzoeken, en, zooveel noodig, in het licht te geven'. In art. 2 werden 
alle geschied- en letterkundigen uitgenodigd een uitgewerkt plan voor een 

52 Antwoord, p. 43. 
53 Vgl. noot 43. 
54 Bakhuizen, Brederode en Oran;e, p. 88. 
55 Bakhuizen, Brederode en Oran;e, p. 231. 
56 1. von Ranke, Aus dem Briefwechsel Priedrich Wilheims IV mit Bunsen, Leipzig, 

1873. - C. K. J. Bunsen (1791-1860); 1818 legatiesecretaris, 1827 minister-resident te 
Rome; 1839 gezant te Bern. 

57 Nederlandsche Gedachten, V, 20 sept. 1873, p. 161. 
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algemene Nederlandse geschiedenis in te zenden, 'op zoodanige wijze, dat 
dezelve alleen op de meest echte bescheiden gegrond en door dezelve geheel 
worde geregtvaardigd', een voorwaarde, later door Groen een les genoemd 
'tegen de oppervlakkigheid waarmeê de historie aan velerlei politieke of wijs
geerige beschouwingen, somtijds ook aan financiële speculatie, dienstbaar ge
maakt werd' 58. 

De beste inzender zou tot rijksgeschiedschrijver worden benoemd. Ook 
Groen zond een plan in, waarover hij later opmerkt: 'In 1827 had ik, in 
jeugdige onbedachtzaamheid meê gedongen naar de benoeming tot geschied
schrijver des Rijks. De voorbarigheid van dergelijk vermeten werd mij nu, in 
den overvloed van wetenschappelijk materiaal als bedolven, duidelijk en klaar. 
Mij althans was het, temidden van een tot dusver gesloten schatkamer der 
correspondentiën van staatslieden en helden, onloochenbaar dat van het schrijven 
van 's Lands historie, zoo als ze van Regeringswege verlangd was, geen sprake 
kon zijn. In vrij wat ruimer omvang dan men gemeend had, behoorde vooraf 
te gaan de levering van historische bijdragen door het voorgeslacht zelf' 59. 

Zodra Groen echter in de bronnen was thuisgeraakt, waagde hij zich aan 
het schrijven van een vaderlandse geschiedenis. Zelf getuigde hij in 1874, dat 
hij een groot deel van zijn leven aan het Huisarchief heeft mogen wijden, 
'om de vrucht van veeljarigen arbeid mede te deelen, in de Archives aan de 
geleerde wereld en (o! onwaardeerbaar voorregt) in het Handboek aan het 
Nederlandsche volk' 60. 

Baanbrekend werk 
Sinds de uitgave van de Archives is in Nederland een reeks van bronnen

publikaties verschenen onder auspiciën van de Commissie van advies voor 
's Rijks Geschiedkundige Publicatiën, sinds 1948 de Rijkscommissie voor 
Vaderlandse Geschiedenis. Ook het Historisch Genootschap heeft een be!angrijk 
aandeel gehad in de totstandkoming van dergelijke uitgaven. En al mogen 
Groens Archives dan niet in alle opzichten beantwoorden aan de eisen, die 
thans aan een bronnenpublikatie worden gesteld, terecht heeft bovengenoemde 
Commissie van advies aan Groens nagedachtenis hulde gebracht 'om het baan
brekend werk dat hij met de uitgave der Archives verricht, en om de roemrijke 
overwinning, die hij, bij de verdediging van dit zijn bestaan, op een geslacht 
behaald heeft, dat (naar Fruin zeide) "de waarheid slechts bekwamelijk 

58 Nederlandsche Gedachten, V, 20 sept. 1873, p. 171. 
59 Nederlandsche Gedachten, V, 20 sept. 1873, p. 167. Er werd geen rijksgeschied

schrijver benoemd. Wel werden vijf inzendingen bekroond, waaronder die van Groen, 
welke in 1830 bij de Landsdrukkerij werd uitgegeven onder de titel Proeve over de 
samenstelling eener Algemeene Nederlandsche Geschiedenis, naar aanleidiiJg van 
's Konings besluit van 23 Dec. 1826, art. 2. Vgl. over deze kwestie Briefwisseling, I, 
p. 75, noot 1, en p. 735-738, Bijlage 5; H. T. Colenbrander, Historie en Leven. Amster· 
dam, [1915], Il, p. 151-166. 

60 Nederlandsche Gedachten, V, 10 jan. 1874, p. 313. 
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at gekleed en bewimpeld aan de natie vertoond wilde hebben" '. En wij spreken 
:el het ook in 1976 de Commissie nog na: 'Groen's aanspraken op de dankbaarheid 
ld der Nederlandsche wetenschap zijn waarlijk omvangrijk, en van geen gemeen 
is- allooi' 61. 
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J, 61 Overzicht van de door bronnen publicaties aan Ie vullen leemten der Nederlandsche 

ter- geschiedenis, indertijd samengesteld door de Commissie van advies voor's Rijks Geschied
kundige Publicatiën. Ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1904, 's-Gravenhage, 1950, 
p. V-VI. 
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UITSPRAKEN OVER GROEN VAN PRINSTERER IN DE JAARGANGEN 
VAN ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE 

verzameld door 

dr. G. Puchinger * 

Dr. H. Colijn, 1924: Het was, meen ik, Kuyper die in De Standaard eens ge
schreven heeft: Groen is al zoo lang dood! 
Dat woord is wel eens misverstaan. Opgevat alsof er mee bedoeld zou 
zijn, dat Groen uit den tijd was; alsof zijn werk voor onzen tijd geen 
beteekenis meer had; alsof op de door hem beleden beginselen door ons 
niet meer gelet behoefde te worden. 
Zoo was het zeker niet bedoeld. Veeleer was de strekking deze, dat 
Groen niet meer in alles onze dagelijksche vraagbaak kon zijn; dat er 
nà hem problemen aan de orde waren gekomen, waarover Groen zich 
àf niet heeft uitgesproken àf alleen zeer in het algemeen, zoodat we 
alleen langs den weg van afleiding kunnen komen tot de beanwoording 
der vraag hoe Groen gestaan zou hebben tegenover deze nieuwe op
komende vraagstukken. (I, pag. 1). 

Prof· mr. D. P. D. Fabius, 1929: "Inderdaad is het lezen van Groen van 
Prinsterer's werken niet voor ieder gemakkelijk." (Driem., lIl, pag. 230). 

R. Hagoort, 1929: "Groen wist wel, dat hij niet zoo alleen stond, als het 
naar buiten vaak leek." (Driem., lIl, pag. 291). 

Prof· mr. P. A. Diepenhorst, 1930: "De wordingsgeschiedenis van ons parle
mentaire stelsel strengelt zich om de figuur van Groen. Bij schier elk der 
factoren, waarvan de deugdelijkheid van dit stelsel afhankelijk is, ont
moeten wij den naam van Groen, als van eenen, die baanbrekend werk 
verrichtte." (Driem., IV, pag. 292). 

A. W. F. ldenburg, 1932: "Dr. Kuyper wilde ook voortbouwen op Groen's 
beginselen - en deed dit ook werkelijk - maar achtte zich in de toe
passing en uitwerking daarvan vrij om in een bepaalde zaak of in een 
bepaald probleem, de richting te doen bepalen door eigen inzicht in het
geen eisch van beginsel was." (VIII, pag. 4). 

Prof· dr. G. M. den Hartogh, 1933: "Groen legde zich tijdelijk neer bij den 
"godsdienstloozen Staat", uit vrees voor een "erger dan godsdienstloozen 
Staat." Maar zijn doelwit was en bleef: de Christelijke Staat." (IX, pag. 
260). 

* De redactie is dr. G. Puchinger veel dank verschuldigd voor zijn vele waardevolle 
adviezen inzake de samenstelling van dit herdenkingsnummer. 
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Uitspraken over Groen van Prinsterer in de jaargangen van A.R.. Staatkunde 

Prof. dr. H. Smitskamp, 1936: "Zijn leven lang is Groen gewoon geweest, om 
met groote opmerkzaamheid de verwikkelingen te volgen van de inter
nationale politiek en om hen te toetsen op hun gehalte aan recht of 
onrecht." (Driem., X, pag. 162). 

Mr. B. de Gaay Fortman, 1940: "Groen zal weinig geldelijke baat bij de uit
gaven zijner werken gevonden hebben; zelf was hij de grootste afnemer 
zijner geschriften. Op groote schaal zond hij geschenkexemplaren aan 
zijn vrienden; vooral jeugdige vereerders konden op aanvulling van hun 
dikwijls niet zeer groote boekenschat buiten bezwaar van hun schatkist 
rekenen; vereenigingen en scholen kregen soms een heele verzameling 
van een bepaald werk of van verschillende uitgaven ten geschenke." 
(Driem., XIV, pag. 35). 

Prof. dr. J. P. A. Mekkes, 1950: "Wat wij nodig hebben, is de geloofsbezieling 
van Groen, zonder welke het meest diepgaande onderzoek, ook van 
christenen, in intellectualistische verstarring verloopt." (XX, pag. 218). 

Prof. dr. M. C. Smit, 1951: "Er zijn juist in de laatste jaren een aantal werken 
verschenen, waaronder van vooraanstaande historici - geen wijsgeren 
van professie, maar vak-historici! -, die in aansluiting aan de christelijke 
traditie weer allen nadruk leggen op de kenbaarheid van het handelen 
Gods in en aan de geschiedenis. Zo heeft Groen's visie opeens en op
nieuw actualiteit gekregen." (XXI, pag. 261-262). 

Mr. K. Groen, 1951: "Wij moeten oppassen, dat we Groen geen overwegingen 
en inzichten gaan toeschrijven, waarvoor een kennis van feiten, samen
hangen en toekomstige ontwikkelingen nodig zou zijn geweest, welke 
wij thans wel, maar hij toen niet kon hebben." (XXI, pag. 272). 

Prof. dr. A. Goslinga, 1952: "Willen we Groen ten volle leren kennen, dan 
zullen we ons van allerlei onhoudbare voorstellingen, hetzij door vijand
schap, hetzij door al te vurige verering ingegeven, moeten losmaken en 
hem ook niet beoordelen naar eerst later verworven inzichten en a.h.w. 
op een Procrustesbed leggen, hier wat van hem afkappen en hem daar 
wat uitrekken, doch hem moeten nemen, gelijk hij is." (XXII, pag. 55). 

Prof. mr. A. M. Donner, 1952: "Menselijkerwijs gesproken zou in het laatste 
kwart der vorige eeuw te onzent de volksconsciëntie niet zo machtig 
zijn ontwaakt, wanneer niet Groen in het tweede en derde kwart dier 
eeuw op zijn eenzamen post was blijven staan." (XXII, pag. 58). 

Dr. J. Schouten, 1954: "Tussen Groen en Kuyper waren verschillen, maar deze 
stonden in geen enkel opzicht in de weg aan wederzijde waardering en 
hartelijke steunverlening. Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen, dat 
Kuyper inzake concretisering van de beginselen der anti-revolutionaire 
of christelijk-historische richting en met betrekking tot haar organisatie 
spoediger wilde handelen en verder wilde gaan dan Groen wenselijk 
scheen." (XXIV, pag. 101). 

H. A/gra, 1954: "Het is tegenwoordig soms gebruik, Kuyper voor te stellen 
als de man, die het breekijzer er in gezet heeft, terwijl de critiek be-

213 



Uitspraken over Groen van Prinsterer in de jaargangen van ALR. Staatkunde 

schroomd wordt, als het Groen gaat gelden. Maar juist Groen is in zijn 
tijd buitengewoon scherp bestreden, omdat hij onverbiddelijk was tegen 
die politiek van afwachten en pleisteren." (XXIV, pag. 118). 

M. W. Schakel, 1958: "Groen van Prinsterer - en wie is er sterker aange
vochten dan deze "veldheer zonder leger" - heeft het ons voorge
houden: moedeloosheid past niet in het woordenboek van de christen." 
(XXVIII, pag. 109). 

Prof. mr. W. F. de Gaay Forman, 1959: "Bij Groen noch Kuyper vindt men 
een sluitend systeem van beginselen. Zij hanteren de beginselen, waar 
ontkerstening van het openbare leven dreigt door de toepassing van on-
christelijke beginselen, en wel op de drie in hun dagen kardinale punten: B 
de school, de verhouding tot de koloniën en de armenzorg, ruimer het 
sociale vraagstuk." (XXIX, pag. 61). B 

Dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, 1964: "Ik vind "vrijheid, gelijkheid en broeder-
schap" nog zo'n gekke leus niet. Ik weet wel dat er verkeerde dogma- (1 

tische achtergronden zijn. Maar de dogmatische achtergronden van Groen 
van Prinsterer met betrekking tot het "droit divin" der monarchen, r: 
die hij tegen het "vrijheid, gelijkheid en broederschap" in het geweer 
bracht, zijn even revolutionair als de Franse Revolutie. I 
Wij moeten wel bedenken, dat wij als christenen, zeker als calvinisten, r 
monarchomachen zijn, tyrannenbestrijders. Natuurlijk had Groen in de 
grond gelijk. Revolutie, zoals dat in de Franse Revolutie met haar E 
achtergrond van Aufklärung en Encyclopedisten aan het licht trad, is 
zonde omdat zij de ornkering van Gods geboden inhoudt. Groens ver- [ 
gissing was dat die zonde evenzeer bij het regime der Bourbons als bij 
dat van Robespierre en Napoleon aanwezig was. Revolutie en reactie zijn F 
twee keerzijden van één medaille, zoals dictatuur en anarchie dat ook 
zijn." (XXXIV, pag. 129). F 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft mr. A. Soeteman over de nieuwe wet gewetens
bezwaren militaire dienst, die na het zomerreces in de Tweede Kamer aan 
de orde komt. In dit wetsontwerp wordt de oude omschrijving in de wet 
"onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen deelneming aan het oorlogsgeweld" 
verrttimt tot een viertal criteria, nl. indien men onoverkomelijke gewetens
bezwaren heeft tegen het gebrttik van een wapen in het algemeen (dus onge
acht voor welk doel het wapen wordt gebruikt), van een bepaald wapen in 
het algemeen, van een bepaald gebruik van een wapen in het algemeen en in
dien men militair geweld in strijd acht met beginselen van internationaal recht. 

De schrijver acht deze verruiming onvoldoende. De dienstplichtigen die be
zwaren hebben tegen oorlogsgeweld met uitzondering van geweld dat door be
vrijdingsbewegingen wordt gebruikt en de zgn. Navo-bezwaarden vallen er 
nog buiten. 

Zijn beschouwing sPitst zich vervolgens toe op de vraag of dit soort be
zwaren politieke dan wel gewetensbezwaren zijn, waarbij een morele over
tuiging in het geding is. De regering is van mening dat concrete bezwaren, 
dUJ de vraag voor wie en waarom het geweld wordt gebruikt, niet voor erken
ning in aanmerking kunnen komen, omdat deze niet algemeen zijn. Soeteman 
betwijfelt dit; naar zijn oordeel kunnen onoverkomelijke gewetensbezwaren 
tegen het doel van het wapengebruik wel van algemene aard zijn en dienen 
derhalve voor erkenning in aanmerking te komen. Hij is van opvatting dat in 
de nieuwe tekst uiteindelijk ttitgegaan moet worden van de erkenning van 
onol'erkomelijke gewetensbezwaren tegen de vervulling van militaire dienst 
t'an hem wiens zedelijke overtuiging hem deelneming aan de Nederlandse 
krijgsmacht verbiedt. 

Vervolgens schrijft drs. A. J. M. Westen broek over de formatie van het 
kabinet-Mackay in 1888. Dit is zoals bekend het eerste coalitiekabinet van 
antirevolutionairen en katholieken. Over deze formatie is niet veel bekend. De 
schrijver heeft gebruik kunnen maken van nog niet eerder gepubliceerd 
bronnenmateriaal. In het eerste gedeelte van zijn artikel, dat in dit nummer 
is opgenomen, beschrijft hij de formatieproblemen terzake het uit te voeren 
program; in het tweede gedeelte, dat wij in het volgende nummer hopen te 
publiceren, gaat hij in op de moeilijkheden rond het aanzoeken van be
windslieden. 
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Inleiding \l 
Begin dit jaar werd een gewijzigd ontwerp van wet betreffende de ge

wetensbezwaren militaire dienst bij de Tweede Kamer ingediend_ De be-
doeling van de regering is te komen tot een verruiming van de gronden waarop 
gewetensbezwaarde dienstplichtigen vrijstelling kunnen krijgen_ Hiernaast wil v. 
zij o.a. ook de mogelijkheid van een zgn. vereenvoudigde procedure openen. rr 

Nadat eerst in het algemeen over het geweten is gesproken, worden in dit li 
artikel wat kanttekeningen bij het regeringsvoorstel geplaatst. d 

Het geweten: een definitie 
Mr. P_ J. Boukema heeft er in zijn inaugurele rede op gewezen, dat het aantal 

opvattingen over het geweten gelijke tred houdt met het aantal hoofden.1 

Vooral onze oosterburen zijn op dit punt zeer produktief, hetgeen mede 
verklaard wordt door het feit dat de West-Duitse grondwet een grondrecht 
van gewetensvrijheid kent (art. 4 I). Boukema zelf beschouwt het geweten 
als "een bewustzijn van goed en kwaad, op grond waarvan de mens zich 
verplicht voelt in een concrete situatie zo wel of zus niet te handelen".2 
Ondanks alle meningsverschil kan gezegd worden dat hij zich hiermee aansluit 
bij de in de moderne literatuur heersende opvatting.3 Met name dat het bij 
het geweten gaat om goed en kwaad en om een zich verplicht voelen tot een 
handelen of nalaten in een concrete situatie is tamelijk algemeen aanvaard. 

Minder duidelijk is het "bewustzijn", waarmee Boukema het individuele 
bewustzijn bedoelt. Men zou dit kunnen opvatten als een "weten", een 
"intellectueel kennen". Dit "weten" alleen is echter onvoldoende om het 
"zich verplicht voelen" te funderen. Naast het intellectuele element is ook 

* Dit artikel is geschreven in april jl. In verband met het inmiddels verschijnen van 
een nader Voorlopig Verslag, een nadere Memorie van Antwoord en een tweede Nota van 
wijzigingen (Kamerstukken 11155, nrs. 10-12), alsmede een nader gewijzigd Ontwerp 
van wet (11155, nr. 13) is het later op een enkel punt geactualiseerd. 

1 P. J. Boukema, Het geweten als staatsrechtelijk probleem, 1972, p. 3. 
2 Boukema, a.w. p. 5. 
3 Niet de unanieme opvatting. Vgl. bijv. de anders luidende mening van de ook door 

Boukema genoemde K. Brinkmann, Grundrecht und Gewissen im Grundgesetz, 1965, 
volgens ",ie het bij het geweten gaat om een weten van het objectief goede en kwade. Een 
m.i. zeker in ons verband volstrekt onhanteerbare opvatting, 
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Gewetensbezwaren en militaire dienst 

nodig het affectieve element.4 Men moet niet alleen weet hebben van goed 
en kwaad, dit weten moet een geëngageerd weten zijn, dat tevens een zich 
gebonden voelen aan de betreffende normen omvat. 

Dit laatste hangt samen met de stelling, die ik hier verder onbeargumen
teerd poneer, dat het geweten niet een of ander "ding" is, dat zich binnen 
ons bevindt, maar deel uitmaakt van onze eigen individuele persoonlijkheid. 
Wij hebben geen geweten, en evenmin een bewustzijn, maar wij zijn het. 
Of - beter gezegd - het geweten is een aspect van onze eigen subjectiviteit. 
Wij kunnen niet van geweten veranderen zoals wij van onze kleren, of 
tot op zekere hoogte zelfs van ons hart of onze nieren, kunnen veranderen. 
Wanneer ons geweten verandert veranderen wij zelf! 

Het gewetensproces 
Ieder volwassen mens heeft een aantal opvattingen over goed en kwaad, 

waarnaar hij meent zijn gedrag te moeten richten. Die opvattingen kunnen 
meer of minder expliciet zijn, maar zij vormen in ieder geval zijn persoon
lijke moraal. Het gaat hierbij dus om ethische categorieën. Religieuse fun
dering is mogelijk, maar niet noodzakelijk (althans indien men "religieuse 
fundering" opvat als fundering in een geloof in het bestaan van een Opper
wezen). 

Normaal gesproken volgt de mens de geboden en verboden van zijn persoon
lijke moraal zonder dat er enig probleem rijst. De gewetens functie blijft dan 
latent. Er kunnen echter aanleidingen zijn om tegen de eigen principes in 
te handelen. Deze aanleidingen zijn zeer verschillend. Het kan bijv. gaan om 
een "kwade neiging", zoals de neiging om in haast door een rood stoplicht 
te rijden, alhoewel men volgens de eigen moraal hoort te wachten. Het 
kan ook gaan, en dat is de situatie waar ik mij nu verder toe beperk, om een 
wettelijk voorschrift dat gebiedt wat de eigen moraal verbiedt, of omge
keerd. 

Wanneer de eigen moraal ook de genoemde affectieve component heeft, 
ontstaat in dit laatste geval een botsing: enerzijds voelt het individu zich 
gebonden aan de eigen opvatting, anderzijds vraagt de wet van hem wat daar
mee in strijd is. Beide, wet én persoonlijke moraal, volgen is niet mogelijk. 
In de hierdoor ontstane spanningssituatie stuiten we op het gewetensfenomeen. 

Het kan zijn dat men in het concrete geval hetzij de wet hetzij de eigen 
opvatting als onbelangrijk ervaart. Maar indien dit met de wet niet mogelijk 
is en indien de eigen opvatting een centraler element in de morele attitude 
van het individu is, is het probleem minder eenvoudig. De ontstane spanning 
zet dan de morele attitude van het individu onder druk en kan, gegeven dat 
het individu niet in staat is de wet te veranderen, aanleiding zijn tot een 
heroriëntering met betrekking tot de morele attitude. Deze heroriëntering 
speelt zich niet uitsluitend op intellectueel en rationeel niveau af, maar raakt de 

4 Vgl. G. U. Freihalter, Gewissensfreiheit, 1973, p. 85. 
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hele persoonlijkheid. Zij kan ertoe leiden dat de aanvankelijke spanning tussen { 
wet en persoonlijke moraal wordt opgeheven. Het is echter ook mogelijk dat 21 

het individu ondanks ernstig pogen niet in staat is op deze manier de span- 1 
ning op te lossen. Het element van "onoverkomelijkheid", dat staat in de 
huidige Wet gewetensbezwaren militaire dienst en dat in het ontwerp ge-
handhaafd blijft, betekent m.i. ten minste dat deze laatste situatie zich ~ 

voordoet. 
Wanneer aldus de kwade keus onvermijdelijk blijft (en men haar evenmin 

bijv. door vlucht naar een ander land e.d. ontloopt) zijn er uiteraard twee 11 

mogelijkheden. Men kan conform de eigen moraal kiezen, met de kans op ( 
juridische en/of sociale sancties. Men kan ook tegen de eigen moraal en conform ti 
de wet kiezen, ondanks het "nee" van het eigen geweten. In dit laatste geval z 
handelt men met een kwaad geweten. Dit kan vrij laconiek neergeschreven ( 
worden, maar het kwade geweten betekent dat de psychische spanning - die 
bij de eerste keuze verdwijnt om wellicht plaats te maken voor een gevoel 
van angstige onzekerheid - blijft bestaan. Het betekent bovendien op zijn c 
minst een aantasting en dreigende vernietiging van een deel van de persoon- k 
lijkheid van betrokkene. Ik kom hier straks nog op terug. c 

c 
Gewetensvaria z 
Na deze globale schets wil ik nu een aantal concretiserende opmerkingen ... 

maken. Gedeeltelijk zijn het onderstrepingen van wat hierboven reeds gezegd É 

is; gedeeltelijk zijn het nadere uitwerkingen, alhoewel in het kader van dit 
artikel het verband niet altijd in extenso aangegeven kan worden. 

o 
1. Ieder gewetensconflict vooronderstelt een ethische overtuiging, welke v 

in strijd komt met iets anders, in ons geval met een rechtsnorm. Maar dit op l.q 
zichzelf is nog niet voldoende. De overtuiging moet een affectieve component lJ 

bevatten, waardoor zij deel uitmaakt van de morele attitude van het betreffende v 
individu. Het individu moet niet alleen (denken te) wéten wat goed en ZJ 

kwaad is, hij moet ook de wil hebben conform zijn wetenschap te handelen. b 
Pas in die op een concreet handelen gerichte wil openbaart zich het gewetens- h 
conflict. s 

2. Alleen al dit onderscheid tussen weten en willen impliceert dat niet 
van belang is of de overtuiging van het individu objectief houdbaar is. Men 
kan betwijfelen of er een objectieve zedelijke orde bestaat; en in die twijfel 
vindt men mij aan zijn zijde. Maar dit punt kan hier verder buiten bespreking 
blijven. Want voor het gewetensconflict is alleen relevant wat de betrokkene 
zelf als goed en kwaad ziet. Als zijn wil gericht is op wat hij als goed ziet en 
als de rechtsorde iets anders van hem vraagt, dan ontstaat het conflict, onge
acht of het inzicht van de betrokkene al dan niet op een vergissing berust: 
"Das Gewissen 'kontroliert' nicht die Wahrheit des sittlichen Erkentniss
aktes, sondern die Tendenz des Willens auf das Böse. Wenn eine Person 
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etwas als böse einsieht (gleichgültig ob sie sich täuscht oder nicht) und 
zieht demnoch das Böse vor, dann ist sie als Trägerin dieses Willensaktes 
böse ... Und über diesen bösen Willen sagt das Gewissen aus".5 

A fortiori is niet van belang of de overtuiging van de gewetensbezwaarde 
door derden, die over de aanwezigheid van zo'n bezwaar moeten oordelen, 
gedeeld wordt. 

1 3. Ook is niet van belang of de betrokkene in staat is zijn overtuiging 
~ te funderen en te verdedigen. Het gaat er uitsluitend om of de overtuiging 

deel uitmaakt van de morele attitude, welke doorgaans slechts in vrij be-
1 trekkelijke mate via rationele argumenten ontstaan zal zijn. Een rationaliteitseis 

zou bovendien aan de gewetens van verbaal begaafden meer gewicht hechten 
1 dan aan gewetens van anderen.6 

4. Ik ga nog even door met uitschakelen: het is evenmin van belang of 
1 de overtuiging abstract of concreet is, d.w.Z. meer of minder algemeen. Men 

kan gewetensbezwaren hebben tegen het deelnemen aan een bepaalde oorlog 
op grond van de overtuiging dat men ieder oorlogsgeweld moreel afkeurt, 
of op grond van de overtuiging dat men dit oorlogsgeweld in het bijzonder, 
zijnde onrechtvaardige uitoefening van geweld, moreel afkeurt. Het ge-

1 wetensconflict is in het ene geval niet erger of minder erg dan in het andere 
1 geval. 
t 

5. De overtuiging moet echter wel van morele aard zijn. Wanneer ik de 
oorlog onnuttig, het militaire uniform lelijk, of de daar geldende hiërarchische 

e verhoudingen onaangenaam vind, is dat alles niet relevant. Al deze factoren 
p kunnen mijn animo om de dienstplicht te vervullen tot een nulpunt doen dalen, 
.t zij brengen mij niet in een gewetensconflict. Iets anders is, dat niet a priori 
e vaststaat wat binnen het morele kader valt. Op dit punt is primair aansluiting te 
11 zoeken bij het oordeel van betrokkene zelf: het gaat tenslotte om zijn gewetens-
l. bezwaar. Anderzijds moet deze dan wel enigszins duidelijk kunnen maken 
,- hoe zijn overtuiging voor hemzelf met "goed en kwaad" samenhangt: een 

simpele etikettering met "moreel" kan niet voldoende zijn. Bovendien kan 
in het algemeen gesteld worden, dat een overtuiging die uitsluitend op het 

:t eigen belang of het eigen geluk gericht is onmogelijk als "moreel" gekwalifi-
n ceerd kan worden. 
:1 
g 6. Een gewetensconflict kan zich alleen voordoen in concreto. Alleen dan 
e immers wordt het individu dwingend voor de keuze tussen persoonlijke moraal 
n 

t: 
,-
n 

5 Aldus P. Matussek, geciteerd in H. GeiszIer, Das Recht der Kriegdienstverweigerung 
nach Art. 4 Abs. III des Grundgesetzes, 1960, p. 46. 

6 Vgl. G. U. Freihalter, a.w. p. 101, 102, die wat overdreven stelt: "Man könnte 
genausogut den Kniereflex nach den Grunden seines Reagierens fragen"" 
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en rechtsnorm geplaatst, waarover in de vorige paragraaf sprake was. Deze 
concreetheid van het gewetensconflict neemt echter niet weg dat de funderen de 
overtuiging algemeen moet zijn. Dit ongeacht het abstracte of concrete karakter 
van de overtuiging, onder 4 genoemd. Ook wanneer ik niet tegen de oorlogs
voering in het algemeen, maar wel tegen een bepaalde oorlogsvoering bezwaren 
heb moeten die bezwaren zich tevens richten tegen iedere andere oorlogs
voering die, voor wat betreft de voor mijn morele beoordeling relevante 
aspecten, analoog is. Deze "universaliteit" vloeit voort uit de logica van morele 
oordelen. 

7. Aangezien de dwang tot keuze zich alleen voor kan doen met betrekking 
tot het eigen handelen, kan het gewetensconflict ook altijd slechts het eigen 
handelen betreffen. Ook hier geldt echter dat de funderende overtuiging 
logisch gezien algemeen moet zijn: als mijn morele overtuiging is, dat ik iets 
niet mag, impliceert dit dat ook anderen in gelijke situaties dit, volgens mijn 
opvatting, niet mogen. Hierbij moet echter aangetekend worden, dat in de 
praktijk gewetensbezwaarden nogal eens aarzelen deze logische consequentie 
te trekken. Dat geldt al enigszins voor het onder 6 gestelde, het geldt nog 
veel meer voor wat hier aan de orde is. Men is terughoudend met betrekking 
tot het oordelen over anderen. Aan de ernst van het gewetensbezwaar, waaraan 
immers geen strikte rationele eisen gesteld kunnen worden, hoeft dit uiteraard 
geen afbreuk te doen. 

8. Omdat het gewetensproces, zoals wij dat bij een conflict doormaken, 
een aspect is van onze individuele persoonlijkheid en niet iets "vreemds", 
dat met of binnen ons gebeurt, staan wij er zelf hoogst persoonlijk bij op 
het spel. De gevolgen van een gewetensovertreding zijn uiteraard zeer ver
schillend, maar met name wanneer het een overtreding van een diep ver
ankerde overtuiging betreft, welke wij bovendien als tamelijk centraal en 
belangrijk ervaren, kunnen deze gevolgen nogal ernstig zijn. In eerste instantie: 
angst-, schuld- en schaamtegevoelens. Maar daar kan men niet mee blijven 
leven. Men kan dan bijv. proberen ze weg te nemen, door achteraf de ge
wetensovertreding te rationaliseren of bedoelde gevoelens te verdringen. Zelfs 
aanpassing achteraf van de morele attitude is soms mogelijk. Lukt dit alles 
niet dan zal men op andere manieren pogingen in het werk stellen om onder 
de psychische druk uit te komen. Men kan bijv. wegvluchten naar een andere 
plaats, waar men met een schone lei kan beginnen. Of naar een utopische 
droomwereld, waar het gewetensconflict niet bestaat. Ook de vlucht in 
psychische of lichamelijke ziekte is geenszins ondenkbaar 7. Naast deze 
exgressieve technieken zijn er ook aggressieve technieken, hetzij tegenover 

7 G. U. Freihalter, a.w. p. 153, aan wie ik veel van het hier in de tekst gestelde ontleen, 
citeert O. Müller: "Aus der Gewissensnot entsteht soviel körperliches Leiden wie durch 
die vereinigte Wirkung sämtlicher Bakterien". 
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andere mensen of objecten, hetzij tegenover zichzelf. Dit kan, in ernstige 
gevallen, uiteindelijk zelfs leiden tot zelfmoord. 

Kort samengevat: wanneer er voor het individu geen acceptabel alternatief 
is voor de gewetensovertreding en hij min of meer gedwongen wordt tot een 
dergelijke overtreding, dan leidt dit Of tot een verandering achteraf van zijn 
morele attitude, hetgeen als verandering onder dwang met recht een corrum
pering en gedeeltelijke vernietiging van zijn persoonlijkheid genoemd kan 
worden, Of tot een scala van psychische en fysieke verwerkingstechnieken, 
waarvan een aantal geenszins ongevaarlijk is. 

Kenbaarheid 
Een enkele opmerking is nodig over de kenbaarheid van het geweten. Om

dat ik aanneem dat de kenbaarheid van het eigen geweten doorgaans niet als 
erg problematisch ervaren wordt, beperk ik mij nu kortheidshalve tot de 
kenbaarheid voor derden (waarmee ik niet wil zeggen dat de kenbaarheid 
van het eigen geweten volstrekt onproblematisch is). 

Kennis over het geweten verkrijgen derden in principe niet op andere wijze 
dan kennis over de andere aspecten van iemands persoonlijkheid. Zij is in 
het algemeen gebaseerd op wat de betrokkene zegt en doet. Dit wil niet 
zeggen dat men iedere mededeling zonder meer voor waar aan moet nemen. 
Een continue verandering van overtuiging, een opvallende inconsistentie in 
de geuite overtuigingen, een levenswijze die er volstrekt mee in strijd is e.d. 
kunnen gerede twijfel doen rijzen. Maar de eigen mededeling van betrokkene 
blijft een zeer belangrijk uitgangspunt. Deze laatste kan hierbij niet vol
staan met te zeggen dat hij een gewetensbezwaar heeft. Hij zal tevens moeten 
aangeven op grond van welke overtuiging hij dit bezwaar heeft en waarom 
deze overtuiging voor hem van morele aard is. De overtuiging zal voorts 
zodanig moeten zijn dat zij inderdaad in het concrete geval waarom het gaat 
botst met wat de samenleving vraagt. 

Er blijven met dit al onzekerheden, zeker ook wanneer de tot een oordeel 
geroepen derden de betrokkene minder goed kennen. De affectieve compo
nent en de vraag in hoeverre serieus bekeken is of het eigen oordeel en de 
eigen attitude toch niet in harmonie te brengen zijn met wat de samenleving 
vraagt, vormen vooral voor relatieve buitenstaanders problemen. 

Dit alles geldt in het algemeen voor het oordeel over gewetensbezwaren, 
het geldt meer in het bijzonder ook voor het oordeel dat momenteel de Com
missie van Advies moet geven over gewetensbezwaren tegen de militaire 
dienstplicht. Het is tamelijk moeilijk de mensen waar je dagelijks mee ver
keert een schijn-geweten voor te toveren; het is heel wat gemakkelijker om 
de Commissie van Advies om de tuin te leiden. Wanneer onze samenleving 
echter gewetensbezwaarden tegen de militaire dienst vrijstelling van hun 
dienstplicht wil geven, is dat een risico dat men moet nemen. Wanneer 
bovendien de vervangende dienst (tijd plus overige omstandigheden) tesamen 
met de procedure even zwaar is als de dienstplicht zelf, is het gevaar dat 
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mensen op een koopje van hun verplichtingen proberen af te komen minder 
groot. Veel reëler is momenteel de mogelijkheid dat men wel een echt 
gewetensbezwaar heeft, maar dat men een ander gewetensbezwaar suggereert, 
omdat het eigen bezwaar buiten de huidige wet valt. Ook is het mogelijk, 
dat men een gewetensbezwaar suggereert, terwijl men in feite een ander 
bezwaar heeft. 

Wanneer de Commissie van Advies tot een oordeel komt, kan zij dat alleen 
doen op grond van een zo goed mogelijk inzicht in de totale persoonlijk
heid van betrokkene. Het psychiatrische voorlichtingsrapport en de schriftelijke 
toelichting van de bezwaren, beide op dit moment nog in de normale procedure 
opgenomen, zijn daarbij in het algemeen een grote steun. Voorts geldt het 
principe, dat het beter is tien dienstplichtigen ten onrechte te erkennen dan 
één ten onrechte niet te erkennen. Alleen wanneer er redelijke zekerheid 
bestaat dat betrokkene geen ernstige gewetensbezwaren in de zin van de wet 
heeft, mag m.i. afwijzend geadviseerd worden. 

Vrijstelling van dienstplicht 
De ratio van een juridische honorering van de gewetensvrijheid ligt besloten 

in het onder "gewetensvaria" sub 8 gestelde. Het achterliggend principe 
is het respect voor de integriteit van de menselijke persoonlijkheid. Hieruit 
vloeit niet voort dat in het algemeen ieder gewetensbezwaar tegen wat voor 
verplichting dan ook erkend dient te worden. Ook de persoonlijkheid van 
derden kan in het geding zijn. Niemand zal serieus verdedigen dat een ge
wetensbezwaar tegen rechts houden in het verkeer of tegen het laten leven 
van een buurman gehonoreerd dient te worden. Het is mij niet mogelijk om 
in het kader van dit artikel de grenzen tussen wel en niet te honoreren ge
wetensbezwaren nauwkeurig na te gaan. Als algemeen beginsel zou ik even
wel willen verdedigen, dat in ieder geval onoverkomelijke gewetensbezwaren 
gehonoreerd dienen te worden, tenzij er bijzondere en zwaarwegende redenen 
zijn om zulks niet te doen. 

Ten aanzien van de gewetensbezwaren tegen de dienstplicht betekent dit 
dat in principe ieder onoverkomelijk bezwaar erkend dient te worden. Een 
zwaarwegende reden hiertegen zou hoogstens kunnen zijn, dat daardoor de ver
dediging van het land in gevaar komt. Principieel lijkt het mij inderdaad te 
rechtvaardigen dat gewetensbezwaarden geen vrijstelling krijgen, indien de 
samenleving, die de voorwaarden creëert waaronder in normale omstandig
heden hun bezwaren erkend worden, daardoor zelf op het spel komt te staan. 
Deze situatie zal zich echter niet spoedig voordoen. Men bedenke hierbij 
dat ook in oorlogstijd tal van werkzaamheden noodzakelijk zijn, welke niet 
behoren tot de oorlogsvoering. Het is niet zonder meer waarschijnlijk dat 
deze taken door het niet weerbare deel van de bevolking voldoende verricht 
kunnen worden. Hier komt bij, dat de gevechtswaarde van oprechte gewetens
bezwaarden niet al te groot, en mogelijk zelfs negatief, zal zijn. Men ver
discontere voorts het verlies aan moreel gezag van een democratische samen-
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leving, die zijn gewetensbezwaarden tot vechten dwingt. 
Vervolgens is met name in vredestijd niet altijd duidelijk wat voor de 

verdediging van het land absoluut noodzakelijk is. Het hangt van de kracht 
van de eventuele aanvaller af. Ik wil hier ook wijzen op de omstandigheid, 
dat wanneer werkelijk de nood aan de man komt, dit invloed kan uitoefenen 
op de morele attitude van gewetensbezwaarden. Bekend is dat Bertrand 
Russell, in de eerste wereldoorlog nog overtuigd pacifist, in de tweede wereld
oorlog op grond van de beestachtigheid van het Hitlerregime van mening 
veranderde. Ex-gewetensbezwaarden zijn uiteraard niet onmiddellijk gevechts
klaar. Maar zij kunnen naar ik aanneem voor allerlei nodige taken worden 
ingezet. 

Tenslotte meen ik, dat zo lang ons land een zo ruime vrijstelling op grond 
van onmisbaarheid, broederdienst e.d. kent als momenteel het geval is, het 
geen pas geeft de vrijstelling van gewetensbezwaarden te beperken. Op grond 
van het principe achter de vrij stelling van gewetensbezwaarden behoren deze 
in allereerste instantie vrijgesteld te worden. 

De onoverkomelijkheid van gewetensbezwaren 
In dit verband moet nad<:r verduidelijkt worden wat onder de "onoverkome

lijkheid" van gewetensbezwaren, die ook zowel volgens de bestaande wet als 
volgens het regeringsvoorstel vereist is, moet worden verstaan. In de Memorie 
van Antwoord 8 interpreteert de regering deze eis aldus "dat het toch nakomen 
van zijn militaire verplichtingen een betrokkene in dusdanige gewetensnood 
zou brengen, dat hij om niet aan zijn militaire verplichtingen te voldoen, bereid 
is ingeval hij niet erkend zou worden de ernstigste consequenties van zijn 
weigering te aanvaarden". Dit betekent dat hij aan gevangenisstraf of zelfs 
de kogel de voorkeur zou moeten geven boven het vervullen van zijn militaire 
plicht.9 De regering beroept zich voor haar standpunt op de artikelen 194 en 
19'> van de Grondwet, waarin de defensieplicht van de overheid en de dienst
plicht van de bevolking zijn vastgelegd. Dit zijn dermate zware verplichtingen 
dat, aldus de regering, de overheid tekort zou doen aan haar verantwoordelijk
heid indien zij anders dan bij uiterste noodzaak zou wijken voor gewetens
bezwaren. Deze laatste stelling onderschrijf ik, maar het is de vraag in welke 
gevallen men deze uiterste noodzaak aanwezig acht. Ik zou daarbij minder ver 
willen gaan dan de regering. Naar mijn mening brengt het principe waarop de 
vrijstelling van gewetensbezwaarden gebaseerd is mee, dat steeds wanneer er 
sprake is van een morele attitude, welke betrokkene verbiedt in dienst te gaan, 
en bovendien deze attitude ondanks een serieus herwaarderingsproces niet ver
andert, de bedoelde uiterste noodzaak aanwezig is. Mijn argument is, dat ook 
indien de gewetensbezwaarde niet bereid is de door de regering genoemde 

8 Kamerstuk 11155, nr, 7. 
9 In de nadere Memorie van Antwoord (11155, nr. 11) deelt de regering mee gedacht 

te hebben "aan het ondergaan van (langdurige) gevangenisstraf". 
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"ernstigste consequenties van zijn weigering" te aanvaarden en derhalve in 
dienst zou moeten, de persoonlijke integriteit zeer ernstig aangetast kan worden. 
Het is niet te verdedigen, dat men iemand zodanig onder druk zet, dat hij pas 
wanneer hij bijv. bereid is eventueel gevangenisstraf te ondergaan, erkend kan 
worden. Men houde hierbij in het oog dat het ondergaan van gevangenisstraf 
voor de bezwaarde heel reëel voorstelbaar is, maar dat hij veel minder goed op 
de hoogte zal zijn van de consequenties, die het handelen in strijd met zijn ge
weten voor hem zal hebben. Tot een reële afweging is hij dan ook lang niet 
altijd in staat. Het is daarom mogelijk dat, indien het criterium van de 
regering aangehouden wordt, iemand in dienst moet en gaat, maar dat dit 
achteraf tot psychische trauma's en/of tot de andere genoemde ernstige conse
quenties leidt. 

Ik zou op dit punt geen wetswijziging willen voorstellen. Maar het zou aan
beveling verdienen, indien de regering tijdens de parlementaire behandeling 
expliciet terugkomt op het in de Memorie van Antwoord gestelde en het be
grip onoverkomelijk interpreteert in de geest als hier voorgesteld. Aan de eis 
van art. 196 Grondwet, dat de gewetensbezwaren ernstig moeten zijn, is ook 
bij deze interpretatie m.i. voldaan. Het "onoverkomelijk" slaat dan op het 
gewetensbezwaar, dat ondanks serieuze herwaardering moet blijven bestaan, 
en niet op de mogelijkheid van een handelen in strijd met dat bezwaar. 

Het nieuwe artikel 2 
Artikel 2 van de huidige Wet gewetensbezwaren militaire dienst vereist 

voor vrijstelling op grond van ernstige gewetensbezwaren onoverkomelijke ge
wetensbezwaren van hem wiens godsdienstige of zedelijke overtuiging de deel
neming aan elk oorlogsgeweld verbiedt. Deze formulering betekent, dat een 
aantal gewetensbezwaarden van vrijstelling is uitgesloten. Alleen principiële 
pacifisten kunnen erkend worden. Atoom-pacifisten, of mensen die alleen het 
geweld van bevrijdingsbewegingen aanvaarden bijv. niet.10 

Het is daarom terecht dat de regering verruiming voorstelt. Volgens het 
nieuwe art. 2 worden erkend de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen het 
vervullen van de militaire dienst in de Nederlandse krijgsmacht van hem, die 
ervan overtuigd is: 

10 De regering suggereert in de Memorie van Antwoord dat dit niet aan de wet, maar 
aan de interpretatie ligt: "Indien die woorden (Sc. "elk oorlogsgeweld") op zichzelf, los 
van de gehele context, letterlijk worden geïnterpreteerd, kan daaraan de betekenis worden 
toegekend van: iedere vorm van oorlogsgeweld, waar, wanneer en met welke middelen 
ook". Opgemerkt kan worden, dat deze interpretatie ook steeds de door de verantwoorde
lijke bewindslieden gevolgde is" En terecht, want het valt moeilijk in te zien hoe het 
artikel, in wat voor context ook, iets anders kan betekenen dan dat alleen bij de meest 
abstracte overtuiging tegen oorlogsgeweld erkenning hoort plaats te vinden. Het is niet 
helemaal eerlijk dat men nu net doet of dit aan de interpretatie ligt, in plaats van aan de 
duidelijke bedoeling van de wetgever uit 1962. 

228 



Gewetensbezwaren en militaire dIenst 

a. dat het gebruik van wapens, ongeacht door welke krijgsmacht en tot welk 
doel, onaanvaardbaar is; dan wel 

b. dat het gebruik van een bepaald wapen waarover de krijgsmacht van 
één der lidstaten van een militair bondgenootschap waarvan Nederland 
deel uitmaakt beschikt, ongeacht door welke krijgsmacht en tot welk 
doel, onaanvaardbaar is; dan wel 

c. dat een bepaald gebruik dat van een wapen wordt gemaakt door de 
krijgsmacht van een staat als onder b. bedoeld, ongeacht door welke 
krijgsmacht en tot welk doel, onaanvaardbaar is; dan wel 

d. dat het militair geweld, waarvoor een staat als onder b. bedoeld zijn 
krijgsmacht gebruikt, in strijd met beginselen van internationaal recht 
en daarom onaanvaardbaar is. 

In de toelichting welke opgenomen is in de Nota van Wijzigingen 11 lezen 
we dat als beginsel voor ogen heeft gestaan "dat erkend moeten kunnen 
worden de bezwaren, die voortkomen uit de gewetensbeslissing van de enkeling, 
dat hij het niet voor zijn geweten kan verantwoorden deel uit te maken van 
de Nederlandse krijgsmacht". Het is jammer dat dit op zichzelf juiste beginsel 
onvoldoende in de voorgestelde wetstekst is terug te vinden. De bezwaren 
bijv. van hen, die overtuigd zijn dat ieder oorlogsgeweld fout is, met uit
zondering van het oorlogsgeweld uitgeoefend door bevrijdingsbewegingen 
(welke bezwaren mede aanleiding waren tot de verruiming; men denke aan 
de casus V ellekoop ), vallen in het algemeen buiten de nieuwe wet. Zij kunnen 
niet onder het sub a gestelde gebracht worden, omdat de bedoelde overtuiging 
zich niet richt tegen militair wapengeweld in het algemeen. Het sub b bedoelde 
is alleen van toepassing als betrokkene, naast de gemelde overtuiging, ook een 
overtuiging tegen het gebruik van een bepaald wapen in het algemeen heeft. 
Dit hoeft niet het geval te zijn. De onderhavige overtuiging zelf valt niet onder 
art. 2 sub b. Van een overtuiging als bedoeld sub c en d vervolgens kan 
hoogstens sprake zijn in de situatie waarin Nederland of een bondgenoot daad
werkelijk een bepaald gebruik maakt van een wapen of zijn krijgsmacht. En 
zelfs dan valt de onderhavige overtuiging niet altijd onder c of d. Zij kan zich 
bijv. richten tegen ieder doden dat bij de uitoefening van militair geweld plaats 
vindt, met uitzondering van het doden in de noodsituaties waarin bevrijdings
bewegingen zich bevinden. 

Een andere categorie die buiten het nieuwe art. 2 valt wordt gevormd door 
de Navo-bezwaarden. De redenering ten aanzien van deze categorie is groten
deels analoog aan de redenering met betrekking tot degenen die alleen be
vrijdend geweld accepteren. 

De uitsluiting van o.a. deze categorieën bezwaarden is de - uiteraard 
alerte - Kamerleden blijkens het nadere voorlopig verslag 12 niet ontgaan. Dit 

11 Kamerstuk 11155, nr. 8. 
12 Kamerstuk 11155, nr. 10. 
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heeft de regering in de nadere Memorie van Antwoord 13 gebracht tot een 
argumentering, welke in de oorspronkelijke voorstellen nog veel minder te 
vinden was en waarop hieronder een enkele maal ingegaan zal worden. Wan
neer, zoals ik meen, de aangevoerde argumenten niet voldoende zijn om de 
voorgestelde uitsluitingen te kunnen dragen volgt daaruit (in mijn uitgangs
punt dat onoverkomelijke gewetensbezwaren in principe erkend dienen te 
worden) dat de uitsluitingen niet gerechtvaardigd zijn. 

Politieke bezwaren 
Zowel met betrekking tot degenen die alleen "bevrijdend geweld" aanvaar

den als met betrekking tot de Navo-bezwaarden kan men zich afvragen of het 
in deze gevallen niet gaat om politieke overtuigingen, welke niet als gewetens
bezwaar erkend kunnen worden. Zoals eerder gesteld meen ik dat bij een ge
wetensbezwaar alleen morele overtuigingen een rol spelen. Dat een bepaalde 
overtuiging politiek is sluit echter geenszins uit dat zij ook moreel kan zijn. 

Het begrip "politiek bezwaar" wordt soms gebruikt als synoniem met het 
eerder besproken "concrete bezwaar". Dat concrete bezwaren, mits zij overigens 
aan de eisen voldoen, even ernstig zijn als abstracte bezwaren heb ik reeds op
gemerkt. De moeilijkheid bij concrete bezwaren is alleen, dat bezwaren tegen 
een bepaald oorlogsgeweld zich veelal pas echt kunnen voordoen wanneer dat 
oorlogsgeweld plaats vindt, of althans dreigt plaats te vinden. In vredestijd 
valt niet met zekerheid te voorspellen waarvoor het leger eventueel ingezet 
zal worden, en kunnen derhalve concrete bezwaren in het algemeen nog niet 
bestaan. Anderzijds echter neemt ons land ook nu een bepaalde politieke plaats 
in de wereld in. Het lidmaatschap van de Navo is daar een symptoom van. Wie 
nu in dienst moet kan redelijkerwijs veronderstellen dat, mocht het leger in
gezet worden, dit gebeurt binnen het kader van die politieke plaats. De politieke 
bezwaren, die men tegen deze positie van ons land heeft, kunnen zodanig zijn 
dat er ernstige morele bezwaren tegen deelneming aan een dergelijke militaire 
operatie uit voortkomen. Dit kan leiden tot ernstige gewetensbezwaren tegen 
de vervulling van de dienstplicht, ook al leven we nu gelukkig in vredestijd. 

Algemene strekking 
Dat de hier bedoelde bezwaren redelijk concreet zijn betekent niet dat ze 

situationeel bepaald zijn, of dat ze geen algemene strekking zouden hebben. 
Deze algemene strekking stelt de regering terecht als eis. Terecht, omdat er 
geen sprake kan zijn van een gewetensbezwaar wanneer er geen onderliggende 
morele overtuiging is en omdat iedere morele overtuiging ten aanzien van een 
bepaalde situatie of een bepaalde handeling impliceert dat men andere situaties 
of handelingen, die op de voor de morele overtuiging relevant geachte punten 
gelijk zijn, op een gelijke wijze moreel waardeert. Zoals de regering het in 

13 Kamerstuk 11155, nr, 11. 
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de nadere Memorie van Antwoord formuleert: "dat van een gewetensbezwaarde, 
die bijv. een bepaald gebruik van een wapen door de Nederlandse of een 
bondgenootschappelijke krijgsmacht als voor hem onaanvaardbaar afwijst, wil 
hij voor erkenning in aanmerking komen, gevergd mag worden dat hij een 
identiek wapengebruik door een andere krijgsmacht ook volstrekt afwijst". 

Wat de regering evenwel schijnt te ontgaan is dat deze eis van een algemene 
strekking geen consequenties heeft met betrekking tot de vereiste graad van 
abstractheid van het bezwaar. Ik herinner eraan dat een bezwaar abstracter is 
naarmate het zich meer in het algemeen tegen ieder oorlogsgeweld richt. Ook 
het meest concrete bezwaar, bijv. een bezwaar tegen het optreden van de Neder
landse krijgsmacht in Indonesië tijdens de politionele acties van 1948, heeft 
echter een algemene strekking wanneer het berust op een morele overtuiging, 
in casu bijv. de overtuiging volgens welke het inzetten van een krijgsmacht 
ter bestendiging van koloniale overheersing verboden is. Bij concrete bezwaren 
als waarvan hier sprake is speelt in het algemeen het doel waarvoor de krijgs
macht wordt ingezet een belangrijke rol. Volgens de regering behoort even
wel zo'n doel voor de beantwoording van de vraag of een bepaald wapen
gebruik "identiek" is aan een ander wapengebruik (en dus gelijk beoordeeld 
moet worden) buiten beschouwing te blijven: "De vraag door wie en waarom 
dat geweld wordt toegepast moet voor de bezwaarde niet relevant zijn." 14 

De argumentatie die de regering in de nadere Memorie van Antwoord geeft 
klinkt op eerste horen acceptabel omdat men zich beroept op een aanvaardbaar 
principe dat men bovendien op aanvaardbare wijze formuleert. Het blijkt even
wel dat aan de cruciale termen betekenissen worden gegeven die minder met 
"algemeenheid" dan met "abstractheid" te maken hebben. Het aanvaardbare 
principe krijgt dan een minder aanvaardbare inhoud. In feite kan men de niet
erkenning van concrete bezwaren onmogelijk vanuit de vereiste algemene strek
king beargumenteren, omdat men zich anders aan de gedachtenfout schuldig 
maakt geen rekening te houden met het feit dat een veroordeling van een 
bepaald wapengebruik op grond van het nagestreefde doel een veroordeling van 
ieder wapengebruik dat eenzelfde doel nastreeft inhoudt, en derhalve algemeen 
is. Men kan natuurlijk niet-erkenning van concrete bezwaren funderen op de 
eis van een zekere mate van abstractheid. In feite is dat ook wat de regering 
doet. Maar als argumentatie-figuur is dit niet veel meer dan een cirkelrede
nering: men erkent concrete bezwaren niet, omdat men meent dat alleen tot 
op zekere hoogte abstracte (= niet-concrete) bezwaren erkend kunnen worden. 
Alleen de dubbelzinnigheid van de gebruikte termen kan suggereren dat hier 
echt geargumenteerd wordt. 

Ook voorbeelden kunnen argumentatieve kracht hebben. Als de eis van alge
mene strekking (lees: redelijke mate van abstractheid) niet gesteld zou worden 
zou, zegt de regering, erkend moeten worden "het bezwaar van een verzoeker 

14 Kamerstuk 11155, nr. 11. Cursivering van mij. 
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die het gebruik van een bepaald wapen ter verdediging van de westerse samen
leving onaanvaardbaar acht, maar die datzelfde gebruik aanvaardt ter verdedi
ging van een andere samenleving". Mijn vraag is dan waarom dit bezwaar, als 
het tenminste een onoverkomelijk gewetensbezwaar is, niet erkend zou mogen 
worden. Wanneer de betrokkene "westerse samenleving" niet bedoelt als geo
grafische aanduiding maar als doelend op een bepaalde door hem als onrecht
vaardig ervaren maatschappijvorm, die de derde wereld bijv. onderdrukt en 
uitbuit en (zoals ik het eens gelezen heb in de toelichting van een gewetens
bezwaarde) zich schuldig maakt aan "moord op afstand", dan betekent dit 
dat betrokkene tegen alle maatschappijvormen die een dergelijke functie uit
oefenen een gelijk bezwaar heeft en dat hij geen van die maatschappijvormen 
zou willen verdedigen. Of men het met deze gedachtengang nu eens is of 
niet, het bezwaar heeft de vereiste algemene strekking en het is mij niet duide
lijk geworden waarom de regering meent dat iemand die op grond van dit soort 
redenen in oprechte en ernstige gewetensnood komt gedwongen zou moeten 
worden in dienst te gaan. 

Beperking tot bezwaren tegen militair wapengeweld? 
Een andere beperking die de regering welbewust aanbrengt is dat de be

zwaren zich moeten richten tegen de aanwending van militair wapengeweld 15. 

Gezien de toelichting bij de eerste Nota van wijzigingen bedoelt men bijv. uit 
te sluiten bezwaren die berusten op persoonlijke overtuigingen aangaande de 
hiërarchische verhoudingen binnen de krijgsmacht of aangaande het deel uit
maken van een apparaat waarvan men de doelmatigheid niet erkent. 

Zeker met dit laatste kan men vrede hebben: iets wat men als onnuttig ziet 
is niet zedelijk verboden. Een gewetensprobleem rijst daar niet. Tegen de 
hiërarchische verhoudingen zou men echter ook bezwaar kunnen hebben op 
grond van een zedelijke overtuiging. Het is niet a priori uitgesloten dat men een 
bepaalde mensopvatting heeft, volgens welke bedoelde hiërarchische verhou
dingen dermate verkeerd zijn dat het verboden is aan het systeem van het 
militaire apparaat deel te nemen. 

Het gaat nu echter niet om voorbeelden. Waar het om gaat is het volgende. 
Enerzijds bedoelt de regering blijkbaar met de beperking tot bezwaren die zich 
richten tegen militair wapengeweld van erkenning uit te sluiten bezwaren die 
(omdat ze niet van morele aard zijn) geen gewetensbezwaren zijn. Deze uit
sluiting vloeit reeds voort uit het begrip "gewetensbezwaar" en de beperking 

1:> In de toelichting bij de eerste Nota van wijzigingen (11155, nr. 8) motiveert de 
regering deze beperking vanuit de vereiste algemene strekking, zodat er in de gedachten
gang van de regering blijkbaar niet van een "andere" beperking sprake is. Het logisch 
verband tussen deze algemene strekking (zelfs als men dit interpreteert als abstracte 
strekking) en de beperking tot militair wapengeweld ontgaat mij echter volledig, ook al 
beschouw ik, met de regering, militair wapengeweld als de typische functie van de 
krijgsmacht. 
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is daarom in dit verband overbodig. Anderzijds loopt men echter het gevaar 
dat door de beperking van een bepaalde groep echte gewetensbezwaarden niet 
erkend kunnen worden. Volgens de regering is dit zelfs de bedoeling. Alle be
perkingen immers die de regering in het voorgestelde art. 2 aanbrengt be
rusten, naar zij in de nadere Memorie van Antwoord nog eens duidelijk uit
eenzet op de "principiële keuze", volgens welke de grens van de al dan niet 
erkenbaarheid van gewetensbezwaren gelegd wordt "bij de gewetensbezwaren 
tegen de aanwending van algemeen of specifiek wapengeweld". 

Als ik het begrip "algemeen of specifiek" (dat de regering verder niet uit
legt) goed begrijp doelt dat op de in de vorige paragraaf besproken eis van de 
algemene strekking, zodat ik dat element nu verder laat rusten. Wanneer men, 
zoals uit het toen door mij gestelde voortvloeit, onder "specifiek" wapen
geweld ook het wapengeweld dat gehanteerd wordt ter bereiking van een door 
de betrokken gewetensbezwaarde moreel afgekeurd doel wil begrijpen dan is 
op geen enkele manier duidelijk waarom alle beperkingen van het voorgestelde 
artikel 2 volgen uit de door de regering gedane "principiële keuze". Dus 
zelfs als men de beperking tot "algemeen of specifiek militair wapengeweld" 
wil handhaven moet artikel 2 op de helling. Maar waarom zou men deze be
perking willen handhaven? De omstandigheid dat militair wapengeweld de 
rypische functie van de krijgsmacht is impliceert toch niet dat mensen die 
om andere redenen onoverkomelijke gewetensbezwaren zouden hebben deze 
maar moeten vergeten? Ik betwij fel of er veel van deze laatste gewetensbe
zwaarden zijn. Al is het er echter maar één, dan zie ik niet in wat de recht
vaardiging is om deze ene in gewetensproblemen te brengen, met alle moge
lijke eerder geschetste ernstige consequenties van dien. 

Voor het eerst in de nadere Memorie van Antwoord geeft de regering nog 
een laatste argument in dit verband dat vermelding verdient. "De beperking 
tot bezwaren tegen actieve deelneming aan militair geweld is aangebracht", 
zegt zij daar, "omdat daardoor een uitstralingseffect van de erkenning van ge
wetensbezwaren tegen de militaire dienst naar andere wetgeving en andere 
terreinen van overheidsbemoeiing kon worden voorkomen. .. en tevens omdat 
die bezwaren de functie van de krijgsmacht in de kern raken." 

Dit laatste punt is reeds besproken, maar levert het "uitstralingseffect" 
inderdaad problemen? Ik heb eerder gesteld dat m.i. alle onoverkomelijke 
gewetensbezwaren erkend dienen te worden, tenzij bijzondere en zwaarwegende 
redenen zich daartegen verzetten. Wanneer de vraag gesteld wordt of onover
komelijke gewetensbezwaren op andere terreinen erkend dienen te worden 
moet m.i. derhalve steeds nagegaan worden of op die specifieke terreinen 
bijzondere en zwaarwegende redenen zich daartegen verzetten. Zijn die aan
wijsbaar, dan is er geen uitstralingseffect, omdat in dat geval de situatie relevant 
verschilt van de situatie met betrekking tot de militaire dienstplicht. Zijn 
die redenen niet aanwijsbaar dan dient een uitstralingseffect positief beoor
deeld te worden. Ik wil hier aan toevoegen dat één van de factoren die bij de 
beoordeling steeds een rol zou moeten spelen m.i. is of er voor de gewetens-
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bezwaarden gelijkwaardige alternatieve verplichtingen mogelijk zijn. Op grond 
van het principe van de gewetensvrijheid mag men de gewetensbezwaarde niet 
"straffen" met een veel zwaardere alternatieve verplichting. Het gelijkheids. 
beginsel dat voor de burgers in een samenleving geldt brengt echter met zich 
mee dat men gewetensbezwaren ook niet mag "belonen" door vrijstelling 
zonder meer. 

flanteerbaarheid 
In de discussie rond het wetsontwerp speelt mede een rol de vraag naar 

de hanteerbaarheid van het nieuwe art. 2. Ik heb de indruk dat men onder dit 
begrip twee verschillende zaken verstaat. Enerzijds zijn er personen die de 
hanteerbaarheid toetsen aan de vraag of volgens de nieuwe wet in voldoende 
mate ernstige gewetensbezwaren erkend kunnen worden. Ik heb verdedigd 
dat naar dit criterium de nieuwe wet niet hanteerbaar is. 

Anderzijds zijn er personen die bij de hanteerbaarheid vooral denken aan de 
mogelijkheid van toetsing van de gewetensbezwaren door de Commissie van 
Advies. De huidige wet is dan hanteerbaar, omdat zij toelaat betrokkene te 
confronteren met al dan niet hypothetische situaties. Aldus kan men zich 
dan een indruk vormen van de ernst van de door betrokkene aangevoerde 
overtuiging. Wanneer hij tegen ieder oorlogsgeweld is moet hij ook tegen 
oorlogsgeweld in bijzondere omstandigheden zijn. Houdt zijn overtuiging 
alsdan stand? 

Ik meen dat ook het regeringsvoorstel, zij het misschien in iets mindere 
mate, in deze tweede betekenis hanteerbaar is. Moeilijk hanteerbaar is het 
regeringsvoorstel wel in weer een andere zin door de subtiele scheidingslijnen 
tussen wel en niet erkennen die de regering, zoals vooral blijkt uit de nadere 
Memorie van Antwoord, aanbrengt. Bezwaren op grond van het doel waarvoor 
een krijgsmacht gebruikt wordt zijn, zoals hiervoor gebleken is, in het alge
meen volgens de regering niet erkenbaar omdat ze niet "algemeen" zijn, 
maar dit is anders indien het doel volgens gewetensbezwaarde in strijd is met 
beginselen van internationaal recht. Bezwaren op grond van een mede door 
Nederland vastgestelde Nato-strategie kunnen in het algemeen volgens de 
voorgestelde wetstekst niet erkend worden, maar dit is anders wanneer deze 
strategische bezwaren zich in het bijzonder richten op het gebruik van een 
bepaald wapen in het algemeen of op een bepaald gebruik van een wapen. 
Dit laatste althans schrijft de regering nu in de nadere Memorie van Ant
woord, maar volgens de tekst van de wet kunnen deze laatste bezwaren tegen 
een bepaald gebruik van een wapen alleen erkend worden wanneer dat gebruik 
de facto wordt vertoond. Deze laatste wettelijke eis wordt evenwel verderop 
in de nadere memorie behoorlijk gerelativeerd. Het gaat er in het betreffende 
gedeelte van de tekst van de wet alleen maar om, zegt de regering nu, "dat 
niet geweken dient te worden voor een gewetensbezwaar tegen een niet bekend 
(fictief) wapengeweld". Ook wat de regering in het onderhavige gedeelte van 
de nadere memorie verder opmerkt laat zien dat de vraag wanneer in de zin 
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van de wet een bepaald gebruik van een wapen of een krijgsmacht wordt ge
maakt vaak moeilijk te beantwoorden zal zijn. Een andere moeilijke vraag 
is of een bezwaar tegen het als eerste gebruiken van een bepaald wapen erkend 
kan worden. De regering zelf aarzelt. 

Zo zijn er vele subtiliteiten die in grensgevallen een doorslaggevende rol 
zullen moeten spelen, waarbij de redelijkheid van een negatieve beslissing, 
waar bij een iets andere presentatie van de bezwaren een positieve beslissing zou 
volgen, niet altijd voor de hand ligt. 

Terugkerend tot "hanteerbaarheid" in de tweede genoemde zin, meen ik 
dat wanneer men de door mij in dit artikel voorgestelde verdere verruiming van 
erkenningsmogelijkheden overneemt de hanteerbaarheid ongetwijfeld moeilijker 
wordt. Naarmate immers de funderende overtuiging concreter is, is het moei
lijker betrokkene te confronteren met hypothetische situaties waarover zijn over
tuiging zich uitstrekt. Het feit dat ik de algemene strekking van de bezwaren 
ais eis handhaaf betekent echter dat ook in mijn voorstel de hanteerbaarheid 
niet onmogelijk is. Niemand kan bijv. volstaan met de mededeling dat hij alleen 
bevrijdend geweld accepteert. Betrokkene zal moeten duidelijk maken, waarom 
hij dàt geweld wel en ander geweld niet accepteert. Als het antwoord dan luidt 
dat het daar gaat om een uitgebuit volk etc. kan men vragen of ook wanneer 
ons volk met uitbuiting bedreigd wordt er geen sprake mag zijn van gewapend 
verzet. Enz. enz. 

Het gesprek zal moeilijker worden en vraagt meer inventiviteit van de Com
missie van Advies. Maar waarom zou deze commissie daartoe niet in staat 
zijn? 

W ijzi gingsvoorstel 
Ik meen op grond van het voorgaande dat art. 2 opnieuw geformuleerd dient 

te worden. Het voorstel dat het IKV in dit verband heeft gedaan 16 spreekt 
mij qua intentie aan, maar minder qua formulering. Ook daar wordt in een 
tweede lid (waar men momenteel niet erg meer aan hecht) in limitatief klin
kende maar niet zo bedoelde bewoordingen opgesomd waartegen de bezwaren 
zich kunnen richten. De opsomming is inhoudelijk vrij ruim, maar beter 
ware het wanneer niets wordt opgesomd om ieder risico dat een oprechte ge
wetensbezwaarde mogelijk buiten de wet zou kunnen vallen te vermijden. Het 
eerste lid van het IKV-voorstel ("Ernstige gewetensbezwaren in de zin van 
deze wet zijn de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke ver
vulling van militaire dienst") is, strikt genomen, voldoende, maar maakt nog 
niet expliciet dat deze bezwaren gefundeerd dienen te zijn op een overtuiging 
betreffende goed en kwaad. Omdat ik meen dat betrokkene zelf dient aan te 
geven om welke overtuiging het bij hem gaat is het m.i. verstandig het over
tuigings-vereiste in de wet op te nemen. 

16 Dienstweigering, Cahiers voor vredesvraagstukken nr. 5, 1969. 
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De regering wil laten vallen de huidige eis dat de overtUlgmg van gods
dienstig of zedelijk karakter moet zijn. Ten aanzien van het godsdienstige heb 
ik daar, hoe vreemd dit voor een confessioneel ook moge klinken, geen moeite 
mee,17 Ten aanzien van het zedelijke wel. In het regeringsvoorstel is het gemis 
minder erg op grond van de gegeven opsomming van overtuigingen. Wanneer 
men, met mij, een dergelijke opsomming niet wil geven, zal het zedelijk 
element in de wet opgenomen dienen te worden om duidelijk te maken dat 
esthetische overtuiging e.d. geen rol spelen. Strikt genomen vloeit ook dit 
reeds voort uit het begrip "gewetensbezwaar", maar het kan beslist geen 
kwaad hier expliciet te zijn. Deze vermelding van de zedelijke overtuiging 
betekent overigens niet dat het gewetensbezwaar volledig daarop teruggevoerd 
zou kunnen worden. Ze is geen voldoende, maar alleen een noodzakelijke 
voorwaarde. 

Dit alles, tesamen met het in de vorige paragrafen verdedigde, brengt mij 
tot het volgende voorstel met betrekking tot de formulering van art. 2: 
Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverkomelijke ge
wetensbezwaren tegen de vervulling van militaire dienst van hem, wiens zede
lijke overtuiging hem deelneming aan de Nederlandse krijgsmacht verbiedt. 

Procedure 
Art. 5 van het ontwerp geeft in hoofdzaken een nader bij algemene maat

regel van bestuur te regelen vereenvoudigde procedure met betrekking tot ver
zoeken om erkenning als ernstig gewetensbezwaarde. Momenteel ligt het kern
punt van de procedure in een gesprek dat verzoeker heeft met een kamer van 
drie leden van de Commissie van Advies. Deze kamer beschikt over een 
dossier van verzoeker, bevattende o.a. een schriftelijke toelichting van de be
zwaren en - tenzij verzoeker daaraan niet heeft willen meewerken - een 
psychiatrisch voorlichtingsrapport. De Commissie van Advies adviseert om 
al dan niet tot erkenning over te gaan, en de minister beslist. 

Volgens de voorgestelde procedure wordt verzoeker opgeroepen voor een 
gesprek met één lid van de Commissie van Advies. Deze laatste geeft een uit
eenzetting over militaire dienstplicht en vrijstelling op grond van gewetens
bezwaren. Verzoeker licht zijn bezwaren mondeling toe, waarbij hij tevens 
aangeeft op welke grond ( en) van de in art. 2 genoemde hij zich beroept. Het 
lid van de Commissie van Advies kan nadere inlichtingen vragen. Op een voor
gedrukt formulier worden de gronden schriftelijk vastgelegd en van het ge
sprek wordt een samenvatting gemaakt. 

Dit geheel wordt naar de minister van Defensie gestuurd, vergezeld van een 
advies van het betreffende lid van de commissie om al dan niet zonder nader 

11 Dit omdat ik meen dat iedere godsdienstige overtuiging, welke dienstneming ver
biedt, ook een morele overtuiging is" Wanneer men vreest dat hierover ook anders 
gedacht kan worden voege men in het hieronder gegeven tekstvoorstel de woorden "gods· 
dienstige en" in. 
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onderzoek tot erkenning over te gaan. Als de minister in eerstgenoemde zin 
beslist is de procedure daarmee afgerond, beslist hij in laatstgenoemde zin 
dan treedt vervolgens de oude procedure in werking. 

In geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandig
heden kan de omschreven "voortrein" buiten werking gesteld worden. 

Ik meen dat tegen de voorgestelde procedure ernstige bezwaren bestaan. 
Wanneer het de bedoeling is dat het advies van het enkele lid van de commissie 
gebaseerd is op een oordeel betreffende de onoverkomelijkheid en wettigheid 
van de bezwaren kan men zich afvragen hoe in redelijkheid een eenling op ver
antwoorde wijze tot zo'n oordeel kan komen. Enige collegiale controle lijkt 
minimaal noodzakelijk, al was het alleen maar om de onvermijdelijke in
dividuele hebbelijkheden te compenseren. In de jongste Nota van wijzigingen 
heeft de regering dit bezwaar echter tot op zekere hoogte ondervangen: het feit 
dat de adviserende eenlingen nu in Den Haag zetelende commissieleden zijn, 
inplaats van verspreid zetelende individuen, maakt een zeker collegiale coör
dinatie en controle waarschijnlijker. 

Zwaarwegender is echter dat het ene commissielid over geen enkel gegeven 
betreffende de persoon van verzoeker beschikt. Hij kent hem volstrekt niet. Het 
psychiatrisch voorlichtingsrapport ontbreekt en zelfs de moeite van het schrijven 
van een schriftelijke toelichting op zijn bezwaren wordt verzoeker bespaard. 
Dit maakt niet alleen het gesprek wat moeilijker, uit wat ik eerder over de 
kenbaarheid van gewetensbezwaren heb opgemerkt volgt ook dat dit het oordeel 
van het lid van de commissie tot een volslagen slag in de lucht moet maken 18. 

Men zou over deze kritiek wellicht anders kunnen denken, wanneer het de 
bedoeling zou zijn dat het enkele lid van de commissie bij iedere redelijke 
onzekerheid over de onoverkomelijkheid van het gewetensbezwaar of de op
rechtheid van de aangevoerde overtuiging moet adviseren om niet zonder 
nader advies tot erkenning over te gaan. Het door mij gestelde impliceert echter 
dat het nauwelijks mogelijk is dat het commissielid een dergelijke redelijke 
onzekerheid niet heeft. Een advies tot nadere advisering zou dan de normale 
gang van zaken worden en de voortrein-procedure wordt overbodig. 

Ook de regering spreekt van een nader onderzoek bij redelijke onzekerheid. 
Zij verstaat daar, in de toelichting bij de eerste Nota van wijzigingen, echter 
onder dat de inhoud van de verklaring kennelijk onwaarachtig of ongeloof
waardig is, m.i. is er dan geen sprake van redelijke onzekerheid, maar van 
redelijke zekerheid dat er geen ernstig gewetensbezwaar is. 

Mocht het inderdaad de bedoeling van de regering zijn dat het gewetensbe
zwaar zonder nader onderzoek erkend wordt, tenzij het commissielid er redelijk 

1 S Op de vraag in het nadere voorlopig verslag of een schriftelijke toelichting en 
enige nadere informatie het gesprek niet zou kunnen verbeteren antwoordt de regering 
in een alinea die inhoudelijk op de vraag helemaal niet ingaat. Zij is dat antwoord 
nog schuldig. 
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zeker van is dat niet tot erkenning kan worden overgegaan - men krijgt uit de 
stukken soms deze indruk - dan betekent dat dat het erkenningsbeleid zal be
rusten op een zeer marginale toetsing, welke bovendien nagenoeg uitsluitend 
gebaseerd is op de indruk van oprechtheid die de hem volslagen onbekende 
persoon van verzoeker op het enkele commissielid maakt. Het verschil met de 
afschaffing van iedere toetsing, de oorspronkelijke gedachte van de regering 
is dan niet groot meer. 

Toch is het op zichzelf terecht dat de regering deze eerdere gedachte heeft 
laten varen. Toetsing is niet alleen van belang voor de samenleving, die gezien 
de zware verplichtingen van de artt. 194 en 195 Grondwet (de defensieplicht 
van de overheid en de dienstplicht van de bevolking) met rede kan verlangen 
dat de overheid alleen bij uiterste noodzaak wijkt voor gewetensbezwaren 19, 

maar ook voor de bezwaarde zelf. Deze wordt door de toetsingsprocedure in 
de gelegenheid gesteld, en zelfs gedwongen, ook zelf zijn bezwaren te toetsen. 
Dit bevordert bovendien de herwaardering van de eigen attitude, die nood
zakelijk is wil men kunnen spreken van onoverkomelijke gewetensbezwaren. 

De regering stelt in de toelichting bij de eerste Nota van wijzigingen ook 
nu nog dat toetsing theoretisch bezien niet noodzakelijk is. Zij gaat er van 
uit dat men pas na grondige innerlijke afweging tot een beroep op de wet 
komt. Iedere ingewijde weet dat in de huidige situatie een heel stuk van deze 
afweging hetzij als voorbereiding op hetzij tijdens de procedure plaats vindt. 
Het is niet zonder meer waarschijnlijk dat bij een vervallen van iedere toetsing 
steeds een even grondige afweging plaats zal vinden. Het is evenmin waar
schijnlijk dat het regeringsvoorstel betreffende de voortrein-procedure op dit 
punt veel verschilt van een afschaffing van iedere toetsing. 

Tegen deze laatste afschaffing bestaan ook grondwettige bezwaren, welke 
eveneens met nauwelijks verminderde kracht tegen het regeringsvoorstel in 
stelling kunnen worden gebracht. Ik wees reeds op wat uit de artt. 194 en 195 
volgt. Art. 196 vereist dat de bezwaren "ernstig" zijn. Het valt moeilijk in te 
zien hoe dit vereiste bij afwezigheid van iedere toetsing of bij de voortrein
procedure, zoals de regering die zich lijkt voor te stellen, serieus genomen kan 
worden. Men bedenke voorts, dat de grondwet vraagt dat iemand ernstige 
bezwaren heeft, en niet alleen dat hij zegt dat hij ze heeft. Bij twijfel beslisse 
men ten gunste van verzoeker. Maar dan dient wel zo goed mogelijk nagegaan 
te zijn of er inderdaad reden voor twijfel is. 

De regering zelf schrijft in de toelichting bij de eerste Nota van wijzigingen 
dat bij de voorgestelde procedure de mogelijkheid aanwezig is, dat niet alle 
erkende bezwaren ook werkelijk ernstige gewetensbezwaren in de zin van 
de wet zijn. Maar, voegt zij hier aan toe, deze mogelijkheid is ook bij een 
zeer nauwgezet onderzoek aanwezig. Als het toch niet helemaal goed kan hoeft 

19 Ik gebruik hier een argument dat in een ander verband door de regering zelf in de 
Memorie van Antwoord is gebruikt 
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het blijkbaar helemaal niet goed meer! Tot op zekere hoogte moet inderdaad, 
zoals de regering stelt, uitgegaan worden van het vertrouwen in de verant
woordelijkheid van bezwaarde. Maar de regering maakt deze hoogte wel erg 
maximaal. Wanneer men ook op ander gebied zo veel vertrouwen in de op
rechtheid van onze burgers zou hebben zouden heel wat wetten er anders uitzien. 

Ook de door de regering aangevoerde tolerantie kan haar voorstel niet dragen. 
Men bedenke dat het hier niet gaat om tolerantie tegen oprechte gewetens
bezwaarden, maar om tolerantie tegen anderen. Waarom deze laatste tolerantie 
in dit verband gerechtvaardigd zou zijn is niet duidelijk. 

Ten slotte kan ik niet nalaten te wijzen op de tegenstrijdigheid die m.i. be
staat tussen de subtiele nauwkeurigheid waarmee de regering in art. 2 de 
grenzen tussen wel en niet erkenbare bezwaren probeert te trekken enerzijds 
en de losse en gemakkelijke erkenningsprocedure die zij voorstelt anderzijds. 
De procedure lijkt weinig geschikt om de bedoelingen van het voorgestelde 
art. 2 waar te maken. 

Mijn conclusie is dat de voorgestelde procedure geen goede zaak is. Tot op 
zekere hoogte is het nu voorgestelde zelfs erger dan afschaffing van toetsing: 
er wordt een zekere toetsing gesuggereerd terwijl dit in de praktijk onmogelijk 
veel meer kan zijn dan een wassen neus. Het lijkt er erg op dat de regering 
het ook als niet meer dan een wassen neus heeft bedoeld. 

Dit betekent niet dat iedere vereenvoudiging van de huidige procedure m.i. 
uit den boze is. Met name kan men denken aan de mogelijkheid om in door de 
voorzitter van de Commissie van Advies geselecteerde gevallen te volstaan 
met een eenvoudiger psychiatrisch voorlichtingsrapport en een zitting bij een 
enkelvoudige kamer van de commissie. Het is voorts mijn stellige overtuiging 
dat door het nemen van een aantal organisatorische maatregelen de duur van 
de procedure aanzienlijk bekort kan worden. 
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DE KABINETSFORMATIE MACKAY 1888 * 

door 

drs. A. J. M. Westen broek 

Van de formatie van het eerste christelijke kabinet - het kabinet Mackay -
welk kabinet heeft geregeerd van 1888 tot 1891, is weinig meer bekend 
dan dat het vele problemen heeft gekend. Volgens jhr. A. F. de Savornin 
Lohman is mr. IE. baron Mackay zo goed geslaagd als mogelijk was,! terwijl 
dr. H. J. A. M. Schaepman zijn waardering uitte over het formatiewerk en 
ervan overtuigd was, dat er ten opzichte van de katholieken uitermate fair 
gehanddd was.2 Niet alleen deze feiten en uitspraken vormden de aanleiding 
tot het onderzoek naar deze formatie, doch vooral de volgende volzin uit 
het door Charles Benoist geschreven werk "Souvenirs": 

,,11" (Dr Schaepman) "avait du coté catholique, comme son rival et 
ami, Ie docteur Kuyper du coté protestant, puissamment contribué à la 
constitution du cabinet Mackay, mixte de catholiques romains et de 
calvinistes "anti-révolutionnaires", lequel, depuis cette expérience 
réussie, fut suivi de plusieurs autres, et do nt la formule, aussi bien que 
la tradition toujours vivante, est maintenant encore en honneur et en 
pratique aux Pays-Bas".3 

Het hierna volgende is overigens beperkt tot een historische weergave, zonder 
beoordeling van de waarde van de formatie, van het gevormde kabinet, dan 
wel van het voorgenomen beleid. 

De verkiezingen van 1888 

Na de plechtige afkondiging - op 30 november 1887 - van de herziene 
constitutie, welke herziening haar voornaamste politieke betekenis aan de 
uitbreiding van het kiesrecht ontleende,4 dienden de verkiezingen voor de 
nieuwe Kamers der Staten-Generaal overeenkomstig het additionele artikel IX 

* Dit is het eerste van twee artikelen over de formatie van het kabinet-Mackay. In het 
volgende nummer hopen wij het tweede artikel op te nemen, 

1 A. F. de Savornin Lohman, Levensbericht van Mr. Aeneas Baron Mackay, Levens-
berichten 1911, blz. 113-114. 

2 Uit de Verzameling van Jhr. A. F. de Savornin Lohman, no. 102. 
3 Charles Benoist, Souvenirs, Deel 1, blz. 239. 
4 De Gids, januari 1888, "Teleurstellingen en Verwachtingen". 
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van deze Grondwet binnen vier maanden plaats te vinden. De datum voor 
deze verkiezingen, waaraan tengevolge van de uitzetting van de grenzen van 
kiesbevoegdheid ruim 300.000 burgers - meer dan het dubbele aantal van 
de vroegere kiezers - zouden kunnen deelnemen, werd vastgelegd op 
6 maart 1888. 

In de hieraan voorafgaande verkiezingsstrijd werden deze gewijzigde 
omstandigheden het best door de rechtse partijen benut. Hun verkiezings
campagne onder de energieke leiding van dr. A. Kuyper had feitelijk een 
negatief doel, nl. het verslaan van de liberalen als revanche voor hun school
politiek. Daarnaast werd het verwaarlozen van de sociale politiek van de 
liberalen benadrukt." Het is echter wel te verklaren in het licht van het op
komend socialisme gekoppeld met de uitbreiding van de kiezerskring, terwijl 
de nederlaag van de liberalen ten doel was gesteld. Hierbij zij aangetekend, 
dat de deze campagne voerende groeperingen verticale partijen zijn, d.w.Z. 
dat zij op basis van kerkelijke grondslag aanhangers hebben uit alle lagen 
van de bevolking, derhalve ook uit de "arbeidende stand".6 

Tegenover dit offensief trachtten de liberalen hun machtspositie te beo 
houden door te waarschuwen tegen dr. Kuyper als de belager van "de kerk 
der vaderen" en tegen het Roomse spook. Overigens werden ook van de 
rechterzijde bezwaren geuit tegen de katholieken. Zo stelde dr. C. B. SPruyt, 
hoogleraar in de wijsbegeerte te Amsterdam, in een brochure: "In geen geval 
een Ultramontaan".7 Hij achtte een rechtse meerderheid wel noodzakelijk, 
doch de kiezers moesten er voor waken, dat de invloed van de Ultramontanen 
op het te vormen kabinet overwegend zou worden. Hierbij voerde hij aan, 
dat dan bij een eventuele benoeming van een regent en later bij de keuze 
van een echtgenoot voor prinses Wilhelmina het gevaar zou bestaan, dat 
door "Rome" katholieken werden benoemd. 

Dat deze wijze van strijden dankbaarder en gemakkelijker werkt dan op
bouwende politiek voeren, blijkt uit de uitslag van de verkiezingen op 
8 maart 1888 en van de herkiezingen op 20 maart 1888, waaruit overigens 
wel geconcludeerd kan worden, dat de oude partijen de toestand nog geheel 
beheersten. Gekozen werden nl. 44 liberalen, 28 antirevolutionairen, 26 katho
lieken, 1 socialist en 1 conservatief. Het verlies van de liberalen zou even
wel aanzienlijker zijn geweest, indien de 4 grote gemeenten niet als onge
splitste districten waren gehandhaafd, waardoor vele anti-liberale minder
heden niet vertegenwoordigd werden.8 

5 P. J. Oud, Honderd Jaren, blz. 154. 
6 N. JaPikse, Staatkundige Geschiedenis van Nederland 1887·1917, par. 2. 
7 A. Goslinga, Het Kabinet-Mackay, A. R. Staatkunde 1935, blz. 3. 
8 W. J. v. Welderen Rengers, Schets eener Parlementaire Geschiedenis van Nederland, 

Deel 1, blz. 729. 
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De formatie-opdracht 
Volgens de publieke opinie was dr. A. Kuyper - de grote leider van de 

tegen de liberalen gerichte campagne - de man bij uitstek voor het samen
stellen van een kabinet. Doch de geroepen adviseurs gaven de koning het 
advies 9 een van de antirevolutionaire Kamerleden in plaats van dr. Kuyper te 
benoemen en overeenkomstig dit advies verzocht de koning,lO nadat hij op 
28 maart 1888 het verzoek om ontslag van het ministerie-Heemskerk had 
geaccepteerd, de directeur van zijn kabinet aan mr. JE. baron Mackay te 
Zutphen de opdracht te geven tot het vormen van een nieuw ministerie 
en tot het indienen van een schriftelijk rapport over de te volgen politieke 
richting. Overigens werd in de brief 11 aan mr. Mackay niet een rapport over 
de politieke richting gevraagd, alswel over de voor te dragen personen. 

Over de reden van het niet aanzoeken van dr. Kuyper voor deze opdracht 
tast men in het duister. Velen namen aan, dat het feit, dat hij na zijn 
ontslagname in verband met ziekte in 1877 nog niet in het parlement was 
teruggekeerd, een grote rol hierbij had gespeeld. Sommigen vroegen zich 
daarentegen af, of een zo scherp getekende persoonlijkheid als dr. Kuyper 
- hoewel hij veel begaafder was dan mr. Mackay - in de gegeven omstandig
heden meer bereikt zou hebben dan een bezadigde diplomaat en op en top 
gentleman als mr. Mackay.12 Voorts zou, waar het hier in hoofdzaak om een 
oplossing van het onderwijsprobleem ging, de overweging hebben kunnen 
gelden, dat nu de liberalen juist in verband met hun onderwijspolitiek een 
gevoelige klap bij de verkiezingen hadden geleden, mr. Mackay als de ver
tolker - reeds sedert 1877 - van het standpunt hieromtrent van de rechter
zijde wellicht in staat was de weg in deze te wijzen. 

Hoe het ook zij, op 30 maart 1888 accepteerde 13 mr. JE. baron Mackay de 
hem verleende - overigens onverwachte - opdracht, waarbij hij de koning 
tevens mededeelde, dat het verlangde rapport wel even op zich zou laten 
wachten, aangezien de opdracht in de Stille Week, met de Paasdagen in het 
verschiet, werd ontvangen en de verkiezingen nog niet afgelopen waren, 
in verband waarmede de Kamerleden over het gehele land verspreid waren. 
Hierbij kan als kanttekening worden opgemerkt, dat op het moment, dat hij 
deze brief schrijft, de verkiezingen zowel voor de Tweede Kamer - nl. 6 maart 
met de herkiezing op 20 maart - als voor de Eerste Kamer door de Provin
ciale Staten - op 24 maart - reeds beëindigd waren. Het is evenwel aan 
te nemen, dat de definitieve uitslagen op dat ogenblik nog niet volledig be
kend waren. Deze indruk wordt bevestigd door de brief 14 van 25 maart 

9 W. F. A. Winckel, Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper, blz. 124. 
10 Kabinet des Konings, 1888, nota Lr G. 
11 Brief van de Koning, Kabinet des Konings, 1888, Lr H. 
12 A. Gos/inga, Het Kabinet-Mackay, A. R. Staatkunde 1935, blz. 7. 
13 Brief van mr. AE. baron Mackay, Kabinet des Konings 1888, Lr H. 
14 Brief van de Ministerraad, Kabinet des Konings 1888, Lr G. 
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van de Raad van ministers aan de koning, waarin onder meer als uitslag 
van de verkiezingen - 5 dagen na de herkiezingen - staat vermeld: 

44 liberalen, waarvan 1 in twee districten; 
23 antirevolutionairen, waarvan 4 in twee districten; 
24 katholieken, waarvan 2 in twee districten. 

Het verspreid zijn over het hele land van de Kamerleden wordt in de 
onderhavige brief in verband gebracht met de verkiezingen. Als aanvulling 
zou kunnen gelden, dat de zitting der Staten-Generaal op 27 maart was 
gesloten,'15 en eerst enige weken later zou worden geopend. 

De inhoud van de door de koning aan mr. Mackay verstrekte opdracht'16 
luidde: het samenstellen van een nieuw ministerie. Hierbij werd geen enkele 
restrictie ingelast. 

Welke partijen en in hoeverre bindingen? 
Reeds de dag nadat hij de formatie-opdracht ontving, heeft mr. Mackay 

een lange conferentie gehouden met jhr. A. F. de Savornin Lohman en 
dr. H. ,. A. M. SchaepmanP 

Dr. A. Kuyper kon hierbij niet aanwezig zijn, aangezien hij in Berlijn 
verkeerde.18 Bij deze conferentie is besloten, "dat de rechterzijde volstrekt 
moest optreden"P In zijn brief 19 van 18 april 1888 aan de koning, waarbij 
hij de nieuwe ministers voordroeg, schreef de kabinetsformateur ook, dat 
hij ervan uitgegaan was, dat het de bedoeling van de koning was, dat hij 
zelf in het kabinet een plaats zou innemen en dat het samengesteld zou 
worden rekening houdende met de verkregen meerderheid van de rechter
zijde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Zoals reeds eerder naar voren is gekomen, was het samengaan van deze 
partijen ontstaan uit hun ongenoegen over de tot dan gevoerde onderwijs
politiek. Hoewel het alle schijn had, dat tussen de anti-revolutionairen en de 
rooms-katholieken grote mate van overeenstemming bestond, was het in feite 
verre van dat. Het uiteindelijk samengestelde kabinet was geen steun toege
zegd door beide partijen, doch dit kabinet moest ze zelfs tot eenheid brengen.2o 

Het gevaar, dat na de gezamenlijk gevoerde verkiezingscampagne het be
staande gebrek aan eenheid aan het licht zou treden, was door dr. Kuyper 
onderkend. Hij heeft dan ook tijdens een vergadering van de leiders van 

15 Notulen 22e vergadering van de Ministerraad 1888" 
16 Brief van de Koning, Kabinet des Konings, 1888, Lr H. 
17 Brief van jhr. A. F. de Savornin Lohman aan dr. A. Kuyper van 29/30 maart 1888, 

Kuyper-archief no. 4112. 
18 Brief van mr. AE. Baron Mackay aan dr. A. Kuyper van 29 maart 1888, Kuyper

archief no. 4094. 
'19 Brief van mr. AE. baron Mackay aan de Koning, Kabinet des Konings, 1888, Lr K. 
20 1- C. Rullmann, De Coalitie uiteengevallen en weer tot stand gekomen, A. R.-Staat

kunde 1930, blz. 99. 
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deze partijen op 13 december 1887 aangedrongen op een gezamenlijk program. 
Doch jhr. de Savornin Lohman was van mening, dat dit wel kon wachten tot 
na de verkiezingen. Het was evenwel de pas opgerichte "Algemeenen Bond 
van Roomsch-Katholieken Kiesvereenigingen" die de suggestie deed om met 
de anti-revolutionairen rond de tafel te gaan zitten om een gezamenlijk 
program van actie op te stellen. Na langdurige discussie werd op de Deputaten
vergadering van de anti-revolutionaire partij van 21 december 1887 een reso
lutie van jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman aangenomen, waarin gesteld 
was, dat de anti-revolutionaire partij een zelfstandige staatspartij moest blijven, 
doch dat zij wel met andere partijen wilde samenwerken, waarbij elke partij 
haar eigen programma kon vaststellen. De artikelen die met de andere partij 
overeenstemden, moesten echter zoveel mogelijk gelijkluidend zijn.21 

Uit deze resolutie en uit het feit, dat de rooms-katholieken de anti-revolu
tionairen uitgenodigd hadden voor een gesprek over een program van actie, 
zou men kunnen concluderen, dat op dat moment een hechte coalitie op 
degelijke grondslag aanstaande was. Dit streven werd overigens van diverse 
zijden aangemoedigd. Zo schreef De Standaard van 8 februari 1888, dat een 
coalitie een deugdelijke zaak was, ja, zelfs een eis van plicht, om het 
vaderland te dienen. 

In De Bazuin van 17 februari 1888 werd door ds. W. H. Gispen een samen
werking noodzakelijk geacht om de overmacht van de liberalen enigszins in 
te tomen. Verder stapte prof. A. Brummelkamp in datzelfde nummer over de 
gewetensbezwaren heen die een samenwerking met de katholieken zou op
werpen, omdat een gezamenlijke vijand verslagen diende te worden. 

Onder een gelijke redenering schreef ds. J. W. A. Notten in het Maca
natha-nummer van februari 1888 niets ongeoorloofds te zien in een ge
zamenlijke campagne op grond van een gelijk program van actie. 

Ondanks al deze en andere aanmoedigingen kwam het alleen tot een heen 
en weer gepraat, waarbij wel opening van gedachten plaatsvond, maar tot een 
eenparige actie en een gemeenschappelijk program kwam men niet, zomin 
voor als na de verkiezingen.2\! 

Met andere woorden, mr. Mackay heeft niet een parlementair kabinet 
kunnen formeren, in die zin, dat de fracties van de regeringspartijen in de 
Tweede Kamer gebonden waren aan enige tijdens de formatie gemaakte 
afspraken met betrekking tot de hoofdlijnen van het regeringsprogramma. 
Aanvankelijk vormde dit voor de formateur een onoverkomelijk bezwaar. 
Doch jhr. de Savornin Lohman heeft deze moeilijkheden bij hem overwonnen 
door te stellen, dat een behoorlijke samenwerking tussen Kamer en regering 
te verkrijgen was door het invoeren van een betere werkwijze, welke door 

21 J. C. Rullmann, Het ontstaan der coalitie tusschen de rechtsche partijen, A. R.
Staatkunde 1929, blz. 142-143. 

22 A. Goslinga, Het Kabinet-Mackay, A. R.-Staatkunde 1935, blz. 7. 
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Lohman enige dagen voordien was ontworpen en aan een paar van zijn 
vrienden was toegezonden. Door dit reglement van orde zou een samen
werking van alle krachten verkregen worden zowel in als buiten de KamerP 

Basis- en ontwerp-regeringsprogramma 
Het formeren van dit eerste christelijk kabinet bracht buitengewone moei

lijkheden met zich mede. Gedeeltelijk had dit betrekking op het opstellen 
van het regeringsprogram. Rekening moest gehouden worden met de wensen 
van de anti-revolutionairen en van de rooms-katholieken. Zoals reeds eerder 
is vermeld, stonden beide partijen ver van elkaar af. 

Tijdens de eerder genoemde conferentie, die mr. Mackay op 29 maart 1888 
met jhr. A. F. de Savornin Lohman en dr. H. J. A. M. Schaepman heeft 
gehad, is langdurig gesproken over het door het nieuwe kabinet te voeren 
beleid. 

Uit de aard der zaak moest er een plan komen of een lijn aangegeven 
worden, op welke wijze de oplossing van de schoolkwestie te vinden wasP 

Daarnaast stond Mackay een wijziging van de kieswet voor, alsmede een 
meer rechtvaardige verdeling van de lasten. In het algemeen gesteld, wilde 
hij alle ongelijkheden in behandeling en in de bestaanszekerheid wegnemen. 

Hiervan getuigt ook zijn ontwerp-regeringsprogram, of zoals hij dat zelf 
noemt 23 concept leidraad voor de ministers, welk program te vinden is in 
het familiearchief Mackay van Ophemert.24 Dit concept leidraad staat evenwel 
niet als zodanig te boek. Het is ook ongedateerd. Doch als we de corres
pondentie van mr. Mackay met dr. Kuyper van 14 april 1888 23 en van 16 april 
1888 25 in ogenschouw nemen, waarin hij enkele punten uit dit concept nader be
schouwt, kunnen we dit stuk wel als ontwerp-regeringsprogram aanmerken. 

Tegengeworpen zou kunnen worden, dat dit wellicht betrekking heeft op 
de alsdan te ontwerpen troonrede voor de opening der Staten-Generaal in 
september 1888. Dr. A. Goslinga zegt immers in zijn verhandeling over het 
Kabinet-Mackay in Anti-revolutionaire Staatkunde,26 dat het ,bescheiden pro
gramma van april 1888 in de troonrede van september 1888 nader werd aan
gevuld met enkele nieuwe regelingen, met name die van de landsverdediging, 
van de splitsing van de meervoudige kiesdistricten en van het tegengaan van 
overmatige arbeid van vrouwen en kinderen, welke zaken in het onder
havige concept ook genoemd werden. 

Hierin staat evenwel ook, dat de aanhangige wet tot verlenging van het 
octrooi van de Nederlandsche Bank zou moeten worden besproken. Doch 
deze wet werd reeds op 7 augustus 1888 afgekondigd. 

2:l Brief van mr. AE. baron Mackay aan dr. A. Kuyper van 14 april 1888, Kuyper-
archief no. 4128. 

24 Familie-archief Mackay van Ophemert, no. 693. 
2r. Brief van mr. AE. baron Mackay aan dr. A. Kuyper, Kuyper-archief no. 4131. 
26 A. Gos/inga, Het Kabinet-Mackay, A. R.-Staatkunde 1935, blz. 9. 
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Aangezien het handschrift van Mr . .lB. Baron Mackay moeilijk leesbaar is, 
volgt hieronder letterlijk het ontwerp-regeringsprogram, althans voor zover 
het na lange bestudering is ontcijferd. 
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"Binnenlandsche Zaken 
Herziening Kiestabel : meervoudige districten. 
Herziening Kiestabel : provinciale zaken. 
Wijziging Wet lager onderwijs: verplichte schoolgeldheffing voor wie 
betalen kunnen: vermindering van verplichte aantal onderwijzers: ge
leidelijke vermindering van Rijks Kweekscholen en normaalleerjaren: 
Bijdragen van de Staat voor de opleiding van onderwijzers door parti
culieren en van bijzonder onderwijs voor onvermogenden. Middelbaar 
Onderwijs: De Rijks Hogere Burger Scholen geleidelijk vervangen door 
gemeentelijke HB. Scholen met subsidie. 

Buitenlandsche Zaken 
Regeling van het consulair stelsel naar aanleiding van het rapport der 
Commissie. 

Justitie 
Sociale wetgeving: Zondagswet en andere wetten omtrent nachtwerk, 
vrouwen en kinderen werk in fabrieken naar aanleiding van enquête. 
Administratieve richtlijnen naar aanleiding van nieuwe grondwet. 

Oorlog 
Organisatie van de levende strijdkrachten voorbereid door een staats
commissie. 

Financiën 
Besproken zal moeten worden de aanhangige wet tot verlenging van 
octrooi van de Bank. Wenschelijk zou zijn het tegenwoordig octrooi 
met 1 of 2 jaren te verlengen, om tot een nieuw contract te geraken. 
Pensioenwet voor weduwen en wezen van ambtenaren. 
Herziening wet voor het personeel ook in verband met de kieswet. 
Begrooting trachten meer sluitend te maken door rentebesparing en 
voor zoo mogelijk aantoonbare syndicaten af te lossen. 
27 Op de Indische begroting brengen kosten van angiliaans escader. 
37 Uitkering van de Bank. 
47 Bezuiniging, vooral op Binnen!. Zaken en Waterstaat. 
Herziening van het stelsel van gem. belastingen in de richting van meer
betaling in de gemeente die aldaar zaken hebben, al wonen zij ook 
elders. 
Afschaffing van patentbelasting althans voor een groot deel en daar
voor geven aan gemeenten het recht van heffing eener bedrijfsbelasting 
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en voorts de .................. (onleesbaar) op sommige vermogens. 
Afstand aan de gemeenten van opcenten op grondbelasting, personeel-. 
Vermindering van zoutaccijns door tegengaan van .................. en 
compensatie door betere heffing van tarief. 

De vraag of verhoging van tarief,... kan worden voorgesteld voor 
luxe artikelen en gemaakte goederen en of er nog vrijstelling kan ver
leend worden voor eenige grondstoffen eischt ernstige overweging. 
Zoo ook of, indien het handels tractaat wordt vervangen, het tarief 
zal moeten worden herzien om er de mogelijkheid te geven tractaat 
te sluiten. 
Handhaving van de .............................................................. . 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .... . .. . .. . .. , groepen, drank, individuele belasting 
accijnzen. 
Voorlopige handhaving van .................. geven met betrekking tot 
de groeperingen van art. 168 G.W. (Kerkgenootschappen). 

Waterstaat 
Sociale wetgeving In subsidie . 
......................................................................................... 

beperkingen der buitenl. goederen. 

Koloniën 
Handhaving van koffiecultuur, landrente en opiumpacht, die als excel
lente op dit ogenblik de daar grootste bronnen van inkomsten, snel 
eveneens kunnen worden prijsgegeven. 
Doch wel betere regeling van de koffiecultures, waardoor deze een 
voor het land zoowel als voor de bevolking voordelige volksteling 
kunnen worden. 
Vaststelling van de bij art. 59 Reg. Rijk. gewenste grondslagen be
treffende de landrente, en maatregelen tot wegneming van de aan het 
verbruik van en den sluikhandel in opium verbonden bezwaren en 
noodlottige gevolgen. 
Gevolg geven aan de reeds voor lang door de regeringen gedane toe
zeggingen, om het mijnwezen te regelen. 
Herziening van de Indische Comptabiliteitswet. 
Bij de oplossing van Billiton quaestie en het beslissen over de om
streden kolenvelden moet er naar worden gestreefd den lande een be
langrijk aandeel in de opbrengst der mijngronden te verzekeren. 
Verlenging van het Billiton contract mits met behartiging van het recht 
des Staats en het belang der bevolking. 
Wat de Atjeh gemeente betreft trachten om zoo mogelijk schikkingen 
te treffen voor zover de bevolking van Atjeh met de Ned. Ind. Reg. 
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kan worden verzoend en het zelfbestuur der vorsten onder het toezicht 
der Reg. hersteld." 

Ook bij het samenstellen van dit ontwerp-leidraad zijn evenals bij de 
gehele formatiepoging jhr. A. F. de Savornin Lohman, dr. A. Kuyper en 
dr. H. J. A. M. Schaepman nauw betrokken geweest. In zijn brief 23 van 
14 april aan dr. Kuyper vraagt mr. Mackay het concept dat hij hem gegeven 
had, retour, voorzien van eventuele opmerkingen en/of aanvullingen. Wel 
waarschuwt hij bij voorbaat, dat hij niet aan verdere hervormingen kan denken. 
Dit wordt in deze brief niet nader verklaard, doch dit zal gezien moeten 
worden in het licht van het feit, dat de Eerste Kamer het bolwerk is van 
de liberalen. Immers de Eerste Kamer is gekozen door de Provinciale Staten, 
alwaar de liberalen nog in de meerderheid waren. Mr. Mackay, jhr. de 
Savornin Lohman en dr. Schaepman waren het er - reeds bij hun eerste 
conferentie op 29 maart - over eens dat de beste politiek zou zijn, de Eerste 
Kamer telkens voor een rationele, doch partiële verbetering te plaatsen, passend 
in de nieuwe lijnP 

Vervolgens gaat mr. Mackay in op enkele punten, waarop hij waarschijnlijk 
commentaar verwachtte. Dit betreft zijn voornemen om zowel de opiumpacht 
als art. 171 van de Grondwet te handhaven. Want de kiezers zouden af
schaffing van de opiumpacht niet wensen als zij ingelicht waren over de 
financiële zijde hiervan. Bovendien "is het niet oprechter te zeggen, dat wij 
de opiumpacht zullen handhaven als er toch geen haar op ons hoofd is dat 
er aan denkt die af te schaffen. Men mag ons volk niet bedriegen." 

Met betrekking tot art. 171 van de Grondwet wist hij niet zeker meer of 
hij dit in het concept had opgenomen of niet, dan wel dat een onderzoek inge
steld zou worden naar de werking ervan. Maar in ieder geval was hij van 
plan in de eerste jaren op dit punt geen wijziging aan te brengen. 

Als wij het door de Deputatenvergadering van de anti-revolutionairen 
aanvaarde Program van actie 27 vergelijken met de plannen van mr. Mackay 
op deze twee punten, kon de kabinetsformateur hierop inderdaad opmer
kingen verwachten. Immers ten aanzien hiervan staat in het Program van 
actie: "breking met het dusver ten opzichte van den opium gevolgde stelsel"; 
resp. "regeling bij de wet van de uitbetalingen, die geschieden krachtens 
art. 171 der Grondwet, mede ter bevordering van rechtsgelijkheid." 

Twee dagen na het schrijven van deze brief, dus op 16 april, ontvangt 
mr. Mackay het concept terug met opmerkingen van dr. A. Kuyper, waarin 
te lezen staat, dat hij grote bezwaren had, niet tegen wat er wel, maar om 
wat er niet in stond, want er bleek niet voldoende uit, dat men nu een 
nieuw regiem wilde, ook al gaf hij toe dat dit kabinet zo weinig mogelijk 

27 W. F. A. Winckel, Leven en arbeid van dr. A. Kuyper, blz. 125. 
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doen moest of althans behoefde te doen.2 In zijn antwoord-brief 25 schrijft 
de kabinetsformateur: "Ik dank U zeer voor Uw vriendelijk schrijven, en 
daaruit blijkt mij dat het verschil niet groot is, zoo er al een is." Immers 
dit stuk was een leidraad, hetgeen niet betekende, dat niet meer gedaan 
mocht worden dan daarin vermeld stond, doch men wilde zich op dat moment 
niet aan meer binden. Bovendien zou dit niet zo in de openingsrede worden 

vermeld. 

BOEKAANKONDIGINGEN 

H. H. Vleesenbeek, Vijftig jaar Sowjet-Unie, Universitaire Pers, 
Rotterdam, 121 blz., prijs f 19,50. 

Deze studie geeft een schets van het ontstaan en de groei van de eerste 
communistische natie. De schrijver geeft aan dat een dictatoriaal in gang gezette 
industriële ontwikkeling niet kan voorkomen dat de burgers zich ontwikkelen 
tot rationeel handelende mensen die in toenemende mate gesteld zijn op 

vrijheid. 

Dr. C. Goedhart, Hcofdlijnen van de leer der openbare finan
ciën, 3e druk, uitg. H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden, 

478 blz., prijs f 59,50. 

In deze derde druk van dit bekende leerboek van de openbare financiën 
wordt uitvoerig melding gemaakt van de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de 
welvaartstheorie. Voorts wordt de sociale verzekering als sub-sector van de 
collectieve sector veel uitvoeriger behandeld dan in beide voorgaande drukken. 
Meer aandacht krijgen ook begrotingstechnieken en -procedures. 

Mr. B. Plomp en prof. drs. E. L. Berg, Milieuheffingen, 
preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht 
LXXVI. Uitg. H. D. Tjeenk Willink, Groningen, 121 blz. 

De eerste preadviseur behandelt met name de heffingen krachtens de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. De tweede schrijver bespreekt het thema 
meer algemeen: Eonomie en milieuverschoning. 

Drs. M. de Korte, De netto-netto problematiek, uitg. Kluwer, 
Deventer, 26 blz. Verkrijgbaar à f 6,10 (incl. verzend
kosten) bij Instituut voor Onderzoek van Overheids
uitgaven, Anna Paulownastraat 58 B, 's-Gravenhage. 

Het betreft een overdruk van twee artikelen die dit jaar in het tijdschrift 
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'Openbare Uitgaven' zijn verschenen over de netto-netto problematiek. Dat is 
de coördinatie op netto-basis van de laagste lonen en sociale uitkeringen. 

E. Bos e.a., Huwelijk en zeden, uitg. De Vuurbaak, Groningen, 
80 blz., prijs f 12,-. 

Deze studie, opgezet binnen de Groen van Prinsterer Stichting, geeft een 
christelijk gefundeerd oordeel over de verschillende terreinen van zedelijkheid 
toegespitst op de actuele discussies rond het wijzigen van de zedelijkheids- ti 

wetgeving. In deze studie wordt vooral de huwelijkswetgeving behandeld, 1 
waarbij tevens wordt ingegaan op de zgn. alternatieve samenlevingsvormen. .2 

Dr. W. Weima, Actie en reactie rond de jaarrekening, uitg. 
M. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden, 374 blz. prijs f 62,-. 

In deze studie wordt ingegaan op communicatieproblemen tussen de samen
stellers en de gebruikers van de jaarrekening. Het gehele proces rond de 
jaarrekening wordt beschreven als een voortdurende interactie tussen de samen
stellers en de gebruikers waarin ook manipulaties kunnen voorkomen. Uit
voerig wordt gewezen op communicatie belemmerende factoren zoals de relatief 
grote keuze vrijheid van de administrateur, subjectieve vertekening van ge
gevens, meetfouten in de jaarrekening, simplificaties in de besluitvorming etc. 

Mr. P. Gerbenzon en mr. N. E. Algra, Voortgangh des rechtes, 
4e druk, uitg. H. D. Tjeenk Willink, Groningen, 445 blz., 
prijs f 38,50. 

De schrijvers van dit leerboek beogen het recht en de ontwikkeling van het 
recht te schetsen als een facet van de Westeuropese cultuurgeschiedenis. 

Deze benadering zal, aldus de schrijvers, de lezer ervoor behoeden het recht 
te verabsoluteren omdat voortdurend de veranderlijkheid van het recht binnen 
een steeds veranderende maatschappelijke werkelijkheid wordt aangegeven. 
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Mr. A. Soeteman, wetenschappelijk medewerker rechtsfilosofie en rechtsmethodologie aan 
de Rijksuniversiteit van Utrecht, lid Commissie van advies inzake gewetensbezwaren ti 
militaire dienst. 

Drs. A. ]. M. Westenbroek, waarnemend hoofd van de afdeling algemeen secretariaat 
van de centrale directie van de volkshuisvesting van het ministerie van VRO te Den Haag. 
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VAN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft prof. dr. W. Albeda over de vraag of en in hoeverre 
de doelstelling volledige werkgelegenheid de komende jaren is te handhaven. 
Hij schetst recente ontwikkelingen die deze vraag actueel hebben gemaakt: ver
zadiging markten, uitholling financiële positie ondernemingen, ontwikkeling 
economie derde wereld, afneming vraag naar arbeid in industriële sector. 

De schrijver is van mening dat de oorzaken van de huidige werkloosheids
problemen van structurele aard zijn. Hij bepleit opnieuw bezinning over de 
vraag naar de plaats van de arbeid in onze samenleving, de inhoud van de 
arbeid en de vraag naar de mobilisatie van de actieve bevolking. Professor 
Albeda signaleert een spanning tussen enerzijds een wat meer relativerende 
kijk op de arbeid die bij velen in vergelijking tot bijvoorbeeld de jaren vijftig 
en zestig geconstateerd kan worden, anderzijds een drang om het arbeidsaanbod 
eerder te doen toenemen dan afnemen vooral als gevolg van een groeiende 
participatie van vrouwen in het arbeidsproces. 

Professor Albeda bepleit tenslotte een wat minder mechanische interpretatie 
van het begrip volledige werkgelegenheid dan wij veelal gewend zijn. Volledige 
werkgelegenheid behoeft niet in te houden een arbeidsplicht van mannen, 40 
jaar lang vijf dagen in de week. Hij bepleit een meer gedifferentieerde arbeids
markt waarop men meer dan thans kan kiezen voor een veel flexibeler deelname 
aan het arbeidsproces: geen 40 jaar bijvoorbeeld, en geen vijf dagen achtereen. 
Voorts kan de participatie aan het arbeidsproces worden verlaagd: cultureel 
verlof, vervroe/(d pensioen e.d. De arbeidsmarkt, zo besluit prof. Albeda zijn 
bijdrage, mag niet slechts de keuze inhouden tussen full-time-werk of full-time
werkloosheid. 

Vervolgens is in dit nummer het tweede deel opgenomen van de bijdrage 
van drs. A. J. M. Westen broek over de formatie van het kabinet-Mackay; het 
eerste deel is in het juli/augustusnummer opgenomen. In dit tweede deel gaat 
de schrijver in op de zetelverdeling en het aanzoeken van kandidaat-ministers. 
Hij besluit zijn artikel met enige gevens over de totstandkoming van de troon
rede 1888. 

Tenslotte bespreekt dr. S. Paber de studie van D. W. P. Ruiter: Gewest en 
territoriale decentralisatie. 
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EINDE V AN DE VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID? 

door 

prof. dr. W. Albeda 

1. Inleiding 
De jaren dertig zullen voor altijd gezien worden als de jaren van depressie 

en werkloosheid. Het waren ook de jaren van de opkomst van het fascisme. 
Zij eindigden met de Tweede Wereldoorlog. Het zou onjuist zijn fascisme 
en Tweede Wereldoorlog alleen maar uit depressie en werkloosheid te ver
klaren. Maar zij hadden er wel mee te maken. 

In dezelfde periode werd het instrumentarium ontworpen om in landen 
met een vrije markteconomie de werkloosheid op effektieve wijze te bestrijden. 
Keynes ontwikkelde de theorie van de volledige werkgelegenheid en in de jaren 
van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde William Beveridge zijn gedachten 
over het functioneren van een arbeidsmarkt met volledige werkgelegenheid. In 
zijn leuze "volledige werkgelegenheid in een vrije samenleving" zijn de idealen 
van de na-oorlogse samenleving kort samengevat. Beveridge bracht de Keynesi
aanse gedachten samen met zijn eigen ideeën over de uitbouw der sociale zeker
heid tesamen in één sluitend systeem waarbij èn de uitbanning van de armoede 
èn het handhaven van volledige werkgelegenheid centraal stonden. 

De jaren vijftig en zestig scheen het, dat Beveridge's idealen verwezenlijkt 
werden. Na de Tweede Wereldoorlog volgden vijfentwintig jaren van on
gekende groei. Nooit is er zo'n stijging van de volkswelvaart geweest in 
West-Europa. Het scheen alsof alle vooroorlogse idealen in de vrije markt
economie zoals die functioneerde binnen het beschermende en korrigerende 
gebouw van de welvaartsstaat te verwezenlijken waren. 

Daarmede verschoof het vraagstuk van armoede en sociale onzekerheid , 
naar het tweede plan en klom de vraag naar medezeggenschap sterk in 
prioriteit. De onrust der jaren zestig richtte de focus op de onmondigheid, 
zoals die door autoritaire strukturen binnen een al te zeer op konsumptie ge
richte samenleving, bleef bestaan. De Mei Revolutie in Frankrijk van 1968 en 
de hete herfst in Italië van 1969 stelden die onmondigheid en het afkopen van 
de onmondigheid door konsumptie en nog meer konsumptie aan de kaak. De 
Europese krisis in de arbeidsverhoudingen van 1969/70 bewees, dat ook binnen 
de vakbeweging de mondigheid der werknemers een brandend probleem 
was. Wilde stakingen doorbraken overal in Europa de gegroeide strukturen 
zowel binnen de vakbeweging als binnen de onderneming. 
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Einde van de volledige werkgelegenheid? 

Onze problemen waren de problemen geworden van een welvaartsmaat
schappij en niet langer zoals voor de Tweede Wereldoorlog, die van een 
maatschappij, waarin werkloosheid een permanente plaag was, en arbeids
ongeschiktheid een gevaarlijke bedreiging. Ik noem nog drie nieuwe zorgen 
om dit te illustreren. 
1. De volledige werkgelegenheid en de nieuwe welvaart leidden tot tekorten 

aan arbeid met name in de ongeschoolde sektor. Meer en meer zien we 
ook in West-Europa het verschijnsel van de zogenaamde "dual labour
rnarket" , de dubbele arbeidsmarkt. Men konstateert het naast elkaar be
staan van een primaire arbeidsmarkt met redelijke banen, goed werk, en 
weinig wisseling van arbeidsplaatsen, en een secundaire markt, met onge
schoold, vaak vuil en onaangenaam werk, met vele wisselingen van 
arbeidsplaats. De secundaire arbeidsmarkt wordt gemeden door de plaatse
lijke beroepsbevolking nu dat kan, en de tekorten worden snel opgevuld 
door buitenlandse arbeidskrachten. Wij hebben ons reserve arbeidsleger in 
de marxistische zin, bestaand uit de bewoners der mediterrane gebieden. 

2. Terwijl we voorheen slechts de positieve kanten zagen van het voortduren 
der economische groei komen nu de zorgen naar voren. Brengt de groei 
alleen maar positieve zaken? De Club van Rome laat uit een computer-studie 
blijken, dat de technologie de omgeving vervuilt en de natuurlijke hulp
bronnen in een snel tempo opgebruikt. De kwantiteiten aan goederen, 
die de economische groei ons levert schaden de kwaliteit van ons bestaan 
en kunnen op den duur dat bestaan bedreigen. 

3. De achterstand der arme landen springt steeds meer in het oog. Is het 
wel zo vanzelfsprekend vragen wij ons af, dat onze groei de arme landen 
ten goede komt? Zijn wij niet bezig niet slechts de levensmogelijkheden 
voor onze kinderen, maar ook de groeikansen der arme landen te ver
kleinen, door ons onevenredig gebruik van de natuur. Zijn wij niet bezig 
onze mooie planeet te plunderen? 

Deze en andere welvaartszorgen worden door maatschappijkritici samen
gesmeed tot een vernietigende kritiek op onze groei- en prestatiemaatschappij. 
Met name de neo-marxisten brengen een cocktail van marxistische en Freudi
aanse gedachten, die een explosief mengsel vormen, dat mensen in het westen 
blijkt aan te spreken. Het communistische oosten en het kaptalistische westen 
blijken aan dezelfde kwaal te lijden: materialistische graaierigheid. Men maakt 
zich al te zeer druk om wat we hebben en al te weinig over wat we zijn. 
Daarmee brengen we de mensheid zelve in gevaar. Het is niet zo verwonderlijk, 
dat vanuit een authentiek christelijk ascetisch denken ook vele christenen 
een eindweegs, of helemaal met deze nieuwe ideologie meegaan. 

Deze nieuwe geestesstroming, die overal in West-Europa in meerdere of 
mindere mate aanslaat, is in volle opmars, wanneer we aan het begin der 
jaren zeventig wederom het economisch perspectief zien veranderen. De 
groeiende inflatie van de jaren na 1968, nog versterkt door de gevolgen 
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van de oliekrisis van 1973, en de gedeeltelijk daarmede samenhangende 
depressie die zich daarna ontwikkelt, brengen het einde van de ononder
broken groei der na-oorlogse jaren. Alle landen met een vrije markteconomie 
(met of zonder vormen van planning) zien de werkloosheid snel oplopen. 
De werkloosheidspercentages, die in het midden der jaren zestig tot -+- 1 % 
waren gedaald, lopen overal op tot 4, 5 en zelfs 7 en 8%. In het sterk 
inflatoire milieu van thans werkt het Keynesiaanse recept uit de deflatoire 
jaren dertig niet meer. Het vermoeden gaat zelfs dagen, dat de Keynesj 
Beveridge-formule ons wel meer inflatie brengt, maar dat ze weinig of niets 
doet aan de problemen om de arbeidsmarkt te verlichten. De nieuwe werk
loosheid is minder zichtbaar. Door de betere werkloosheidsuitkeringen gaat 
ze met minder ellende gepaard. Gezinnen lijden geen honger. Kinderen hoeven 
niet meer van redelijk onderwijs verstoken te blijven. Werkloze arbeiders 
behoeven zelfs niet altijd de primaire voor de secundaire arbeidsmarkt te 
verwisselen. Er blijven tekorten aan arbeidskrachten voor vuil, onaangenaam 
hard werk. Er blijven in heel West-Europa gastarbeiders. Is de werkloosheid 
dan pijnloos geworden? 

Dat is ze zeker niet. De wezenlijke nood van de werkloosheid: uitgeschakeld 
te worden uit de maatschappelijke voortbrenging, aan de kant te moeten 
staan, niet meer nodig te zijn, die nood blijft bestaan en is niet af te kopen. 
Vooral ook niet voor de jeugd. Want de cijfers voor jeugdwerkloosheid zijn 
overal in West-Europa verontrustend. 

2. Wat is er eigenlijk aan de hand? 
Men kan een aantal faktoren aanwijzen, die verantwoordelijk zijn voor 

de nieuwe werkloosheid. In de eerste plaats moet vastgesteld worden dat het 
om meerdere faktoren gaat. Iedere poging om één faktor als de oorzaak 
bij uitstek te zien moet falen. 

Ik noem er daarom enkele. 
1. De verzadiging van markten bij het uitblijven van nieuwe technologische 

doorbraken. Nu Europa het elektronische tijdperk (t.v., massacommuni
catie) en het autotijdperk ingegaan is mag niet verwacht worden dat zich 
zulke grote nieuwe markten openen als de auto was, of de t.v. Nieuwe 
technologische ontwikkelingen zijn er wel, maar ze leiden of tot een 
minder arbeidsintensieve produktie van bestaande produkten of tot nieuwe 
produkten die toch niet dat effekt hebben, die t.v. en auto hadden. Sommige 
groei-industrieën hebben hun limieten bereikt, of stoten tegen grenzen. 
De chemische industrie, tot 1970 een sterk groeiende, blijkt na '70 niet 
meer zo snel te groeien. Zij heeft de wind tegen. Men kijkt er tegenaan 
als de grote vervuiler. Er ontwikkelt zich trouwens overal een anti
industrie-stemming. 

2. De nieuwe technologie en de sterke inflatie samen schijnen te leiden 
tot een zekere uitholling van de financiële positie van ondernemingen. 
Dit heeft weer geleid tot een golf van fusies, schaalvergroting van bedrijven, 
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rationalisatie en massa-ontslagen. 
3. Hoewel de economie der arme landen zich maar traag ontwikkelt zijn er 

toch een aantal landen, die een eigen industrie opbouwen. Het is niet te 
verwonderen, dat daarbij de eerste plaats wordt ingenomen door massa
industrie, met veel eenvoudige arbeid. Textiel, konfektie, maar ook transis
toren en vele plastic artikelen komen nu tegen zeer lage prijzen uit de 
succeslanden: Zuid-Korea en Taiwan. De rijke landen zien belangrijke be
drijfstakken sterk inkrimpen. De regionale koncentratie der textielindustrie 
blijkt nu te leiden tot regionale koncentratie der werkloosheid. 

4. Er vindt een proces plaats, zoals dat door Fourastié in Frankrijk en eerder 
door Colin Clark in Australië was gekonstateerd: na de snelle afbouw der 
agrarische werkgelegenheid, die overal gereduceerd wordt tot percentages 
beneden de 10%, bereikt dit proces ook de industrie. In de voornaamste 
industrielanden leidt de groeiende produktiviteit er toe, dat de industriële 
beroepsbevolking in percenten van de totale beroepsbevolking, maar ook 
absoluut, afneemt. 

Deze afname schept ruimte voor de ontwikkelingen van de zogenaamde 
derde sector, de dienstensector. Sommigen onderscheiden daarnaast of daar
binnen een 4e sector, namelijk de kulturele. De dienstensector is, net als 
de industriële sector overigens, uiterst heterogeen. Men vindt er de zeer 
kapitaalsintensieve haven, scheepvaart en luchtvaart. Maar ook uiterst arbeids
intensieve sectoren zoals detailhandel, onderwijs. In de dienstensector nemen 
de overheid, en de door de overheid gesubsidieerde sectoren een voorname 
plaats in. De overheid zelf legt in een moderne economie beslag op 10 à 
15% der arbeidsplaatsen. De zogenaamde "non-profit sectoren", waaronder 
delen van de gezondheidszorg, de welzijnssector, het onderwijs groeien met 
de stijging der algemene welvaart zeer snel. Deze sectoren hebben als gemeen
schappelijke kenmerken: sterke arbeidsintensiviteit, weinig stijging der produk
tiviteit en sterke gevoeligheid voor inkomensstijging . 

Terwijl in de jaren 50-70 de groei der beroepsbevolking tesamen met de 
daling der agrarische beroepsbevolking en later ook die van de industriële 
beroepsbevolking opgenomen kan worden door de derde sector, gelukt dit 
sinds 1970 in steeds mindere mate. Teneinde de inflatie te bedwingen, moet 
de overheid de eigen uitbreiding en die van de gesubsidieerde sector sterk 
beperken. Dit zelfde geldt overigens voor de overheidsuitgaven, waaronder 
die voor sociale zekerheid. 

Daarmede is het KeynesjBeveridge-recept: laat overheidsuitgaven stijgen, 
wees liberaal met sociale zekerheid en daarmede verdwijnt de werkloosheid, 
niet langer geldig. Stijging der overheidsuitgaven, ongeacht voor welk doel 
versterkt de inflatie en juist de inflatie ondermijnt de werkgelegenheid in 
de private sectoren der economie. 
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3. Wat nu? 
Men kan op twee manieren aankijken tegen de huidige depressie. 

1. Het is een gewoon konjunkturele inzinking. Die komen we wel te boven. 
De eerste tekenen van herstel zijn al te zien. Het KeynesjBeveridge
recept doet het niet in een inflatoire situatie. Echter als we maar bereid 
zijn de inflatie aan de inkomenszijde te onderdrukken, met name door 
een prijs- en loonpolitiek, dan kunnen onderdelen van het recept nog gebruikt 
worden. De sterke groei der jaren 50 en 60 kunnen we dan wel weer 
hervatten. Natuurlijk is er het probleem van het milieu, maar milieu
bescherming vraagt ook arbeid. Natuurlijk is er het probleem der arme 
landen, maar die landen zijn nergens minder bij gebaat, dan bij een perma
nente recessie hier. 
Konklusie: aan het eind van de jaren zeventig hervatten we de grote groei 
van 50 en 60. Keynes en Beveridge blijven in ere en loonpolitiek past 
alleen in de recessie. Ik zou dit de oppervlakkig-optimistische visie willen 
noemen. Ik vrees, dat een alternatieve visie juister is. 

2. Natuurlijk heeft de huidige inzinking gewone konjunkturele aspecten. 
Maar er zijn ook belangrijke strukturele componenten. Bovendien, de 
kritiek die de laatste jaren op gang gekomen is, onder invloed van de 
Club van Rome e.a. is belangrijk genoeg, om verdisconteerd te worden in 
een nieuw beleid. Niet slechts het KeynesjBeveridge-recept moet op de 
helling, ook de doelstelling die we ermee willen bereiken moet ter 
diskussie komen. Vandaar de titel van mijn betoog: "Einde van de volledige 
werkgelegenheid ?" 

4. Maximale groei en volledige werkgelegenheid 
Het ideaal der volledige werkgelegenheid kan men ontlenen aan twee 

redeneringen. 
a. Negatief. Werkloosheid is een straf, het ontneemt mensen de kans 

kreatief bezig te zijn. Het leidt tot het doden van het verantwoordelijkheids
gevoel. Dit mag niet voorkomen in een menswaardige maatschappij. Daarom 
streven wij naar volledige werkgelegenheid. 

b. Positief. Het is een schande, dat er mensen werkloos rondhangen, terwijl 
onze samenleving nog zulke in het oog lopende tekorten vertoont. Niet alleen 
zijn er nog mensen zonder auto, kleuren t.v., centrale verwarming. Er is nog 
slechte behuizing. Er zijn nog ondervoede kinderen, onvoldoende scholen, on
voldoende ziekenhuizen, ontbrekende bejaardentehuizen, te weinig mogelijk
heden volksziekten te bestrijden, onvoldoende zorg voor invaliden, slechte 
verkeersvoorzieningen, vuile straten enz. enz. Er behoort maar één limiet te 
zijn voor nog meer inspanning op dit terrein, de maximale omvang van de 
beroepsbevolking. Het gaat niet allereerst om een financieel, het gaat om 
een menselijk budget. In de Tweede Wereldoorlog stelde Beveridge al vast, 
dat voor het eerste de beschikbaarheid van mensen de limiet was voor de 
inspanning van Groot Brittannië. Men werkte met "a human budget" - een 
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menselijk budget. De inflatie, die daarvan het gevolg was werd onderdrukt 
door loon- en prijsbeheersing, gedwongen leningen, extra heffingen enzovoort. 

In beide visies a en b horen volledige werkgelegenheid en maximale groei 
bij elkaar. Voor Keynes & Beveridge was dit zo vanzelfsprekend, dat zij 
het zelfs niet vermeldden. In de jaren der koude oorlog, toen de groeicijfers 
indikaties werden van de voortreffelijkheid der economische stelsels, werd 
de groei een vanzelfsprekend ideaal, dat logisch paste bij het reeds lang aan
vaarde en vanzelfsprekende ideaal der volledige werkgelegenheid. 

5. Groei en werkgelegenheid ter diskussie 
Ook wie met mij niet zou willen streven naar zerogrowth kan er niet 

onderuit vraagtekens te zetten achter het ideaal der maximale groei. 
De Club van Rome heeft de grote verdienste, dat ze op drastische wijze de 

mogelijkheden en onmogelijkheden der exponentiële groei in het licht heeft 
gesteld. Ook wanneer men het geconstrueerde wereldmodel niet overtuigend 
acht, kan men aan de konklusies eruit niet ontkomen 1: economische groei 
heeft grote schaduwzijden en is niet onbeperkt mogelijk. Ongelimiteerde 
economische groei is schadelijk. 1;:n met het oog op de toekomst, èn met het 
oog op onze eigen levensmogelijkheden èn met het oog op de Derde Wereld 
is een gelimiteerde, of wellicht beter een genormeerde groei onontkoombaar. 

Geen nulgroei dus. Er is economische groei nodig al was het slechts voor 
het ontwikkelen van nieuwe methoden om afval weer bruikbaar te maken, 
voor het ontwikkelen van een schoner milieu, voor betere gezondheidszorg 
en voor de eerder genoemde tekorten. Maar dat is wat anders dan een 
maximale, of een ongenormeerde groei. Niet elke groei is nuttig. Van nu af 
aan kan groeipolitiek niets anders meer zijn dan een binnen de perken van 
wat mogelijk en gewenst is verder groeien. Daarbij is nog aan te tekenen, 
dat wat mogelijk en wat wenselijk is nog niet eens zo gemakkelijk vast te 
stellen valt. Wij zullen ons moeten bezinnen op onze maatschappelijke priori
teiten. De markteconomieën zullen aan die prioriteitenstelling, hoezeer die ook 
in strijd is met de wetten der markteconomie, niet ontkomen. 
Groeiprioriteiten en groeitempo staan dus ter diskussie. Welke konklusies 
trekken we daaruit voor de werkgelegenheidspolitiek? Kunnen we stellen 
dat op dit punt slechts gesteld kan worden "Business as usal?" Voorzover ik 
het kan zien is dit niet het geval. Wie zich wil herbezinnen op de groei, 
zal zich ook moeten herbezinnen op de volledige werkgelegenheid. 

Wat kan deze herbezinning inhouden? 
1. Een nieuwe bezinning op de plaats van de arbeid in het menselijk leven. 
2. Een nieuwe bezinning op de inhoud van de arbeid. 
3. Een nieuwe bezinning op de mobilisatie der aktieve bevolking. 

Op basis van deze herbezinning zou men kunnen komen tot een nieuwe 
beoordeling van het begrip volledige werkgelegenheid. 

1 Herbert Ehrenberg: ZwÎschen Marx und Markt, München 1976, p. 21. 
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6. De plaats van de arbeid 
1. In de Westerse kultuur wordt beroepsarbeid hoog gewaardeerd, maar 

gesegregeerd van de rest van het leven. Daardoor is er een neiging (be
taalde) arbeid en vrije tijd tegenover elkaar te stellen. Niet-betaalde werk
zaamheden: gezinsverplichtingen, kerkelijke, sociale, politieke activiteiten 
worden niet tot "arbeid" gerekend. In onze maatschappij gaan we er 
vanuit, dat wie geen baan heeft ook niet werkt. Door de koppeling van 
inkomen aan arbeid, wordt inkomen uit anderen hoofde (met name werk
loosheidsuitkering) gezien als een hooguit gedwongen vorm van parasiteren. 
Daardoor werken zulke uitkeringen stigmatiserend. 
Wij leven met elkaar uit een prestatiemoraal. Dat is begrijpelijk, want 
eeuwenlang was de bestrijding van de schaarste prioriteit no. 1. Daarbij 
kon geen man (vooral geen man, voor de vrouw hadden we een andere op
dracht) worden gemist. Een menigte van instituten zorgde ervoor dat die 
boodschap overkwam (van de Kerk tot het armhuis). Welnu, die boodschap 
is overgekomen, en algemeen aanvaard en, wat meer is, ze heeft gewerkt. 
Maar naarmate ze gewerkt heeft, gaat de achtergrond van de boodschap ver
dwijnen. Het bestrijden van de armoede is in een rijke maatschappij als de 
onze niet meer prioriteit no. 1. Overeenkomstig Maslows pyramide gaan 
we oog krijgen voor andere prioriteiten. Naarmate in de materiële be
hoeften voorzien is, spreken de immateriële behoeften luider. We krijgen 
meer oog voor al die dingen, die met geld niet te koop zijn (maar waar
van je zolang je honger lijdt, zo weinig kunt genieten). 
Naarmate de arbeid meer oplevert, wordt ook de vrije tijd meer waard. 
Daarom neemt het aantal gewerkte uren per dag en per jaar af, naarmate 
het inkomen per hoofd stijgt. De toegenomen vrije tijd per hoofd doet de 
interesse voor de niet-arbeidsuren toenemen. Jongelui vooral realiseren 
zich dat er zoveel meer is dan een carrière. Ze willen breken met de 
prestatiemoraal en ze geven af op de hebberigheid der prestatiemaatschappij. 
Juist omdat de arbeid zo produktief geworden is, kunnen we aandacht 
gaan schenken aan de kwaliteit van het bestaan. Men is niet langer bereid 
het leven geheel te laten bepalen door de arbeid. Arbeid, die het levens
ritme doorbreekt, ondervindt verzet. Het wordt moeilijker mensen te vinden 
voor onregelmatig werk, werk op zaterdag of zondag. 

2. Het spreekt vanzelf, dat men sprekend over de kwaliteit van het bestaan, 
niet voorbij kan gaan aan de kwaliteit van de arbeid. Eén der gevolgen van 
de hogere welvaart is de toegenomen scholingsgraad der bevolking. De 
beter opgeleide mensen mijden oninteressant, repeterend werk. Zij willen 
invloed op hun werkomstandigheden, op de inhoud van hun werk. Zij 
verafschuwen de lopende band. Ze vragen om verantwoordelijk werk, 
contact met anderen, afwisseling. Er is een duidelijke samenhang tussen 
deze tendens en het meer algemeen wordend streven naar inspraak en 
medezeggenschap. 

3. Mensen zien beroepsarbeid niet meer zozeer in het centrum van hun leven 
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staan. Mensen willen werk dat voldoende aantrekkingskracht heeft. Maar 
de meesten willen nog wel werk. Ze beginnen later, door de langere studie
periode, en houden eerder op, door de vroegere pensionering. Maar wel 
weet iedereen nog steeds, dat de plaats van het individu nog steeds vooral 
door de beroepsarbeid bepaald wordt. 

Wanneer, in deze eeuw der emancipatie, de vrouw een nieuwe aandacht 
voor de emancipatie aan de dag legt, leidt dat vooral ook tot de eis van 
non-discriminatie op de arbeidsmarkt. De vrouw wil zich niet beperken tot 
kinderen, keuken en kerk, maar ook een redelijke plaats in het beroep. 
Daarmede melden zich tienduizenden vrouwen op de arbeidsmarkt. Ze zijn 
bevrijd door de pil en willen die vrijheid beleven op de arbeidsmarkt. 

Maar zo komen we tot de paradoxale toestand, dat wij afgeven op de 
prestatiemoraal, de plaats van de arbeid minder belangrijk achten, en onder
tussen het percentage van de bevolking, dat een beroep uitoefent, sterk zouden 
willen opvoeren. Kan dat eigenlijk gegeven de groei, die zoals wij zagen om 
meerdere redenen trager verloopt en trager verlopen moet? 

En daarmede kom ik dan aan de vraag kunnen en moeten wij de norm 
der volledige werkgelegenheid wel handhaven? In de jaren der snelle 
economische groei bracht mr. Robert Theobald de gedachte naar voren van 
het gegarandeerd jaarinkomen. Hij wilde de mensen bevrijden van de dwang 
die gelegen is in de rigide koppeling van arbeid en inkomen, door aan 
iedereen een inkomen te garanderen ongeacht de vraag of hij of zij werkt of 
wil werken. Daartoe zou iedereen een zeker minimum krijgen. Wie daarnaast 
nog wat meer wil hebben, kan een baan zoeken, een zaak opzetten enzovoort. 
Arbeid zou een vrijwillige keus worden. Gegeven de aan de mens inherente 
behoefte aan zelfontplooiing zouden in zijn visie de meeste mensen toch wel 
werken. Maar - en dat is het belangrijke punt - werkloosheid zou een zaak 
zijn van vrijwillige keus, van zelf-selectie en niet het resultaat van het harde 
selectieproces op de arbeidsmarkt. 

Het is niet zo moeilijk in te zien, dat daarmee èn de maximale groei èn 
de norm der volledige werkgelegenheid veel van hun dwangmatigheid zouden 
verliezen. De gedachte is aantrekkelijk en kreatief. Toch rijzen er twiifels. 
Er is in onze maatschappij vrij veel routinematige, betrekkelijk oninteressante 
arbeid. Er is ook nogal wat echt onaangename arbeid. Zou het mogelijk zijn 
alle noodzakelijke arbeid verricht te krijgen door een extra-inkomen? Zou 
dat extra-inkomen niet erg hoog moeten zijn? Of zou men er niet onderuit 
komen een aantal minder aangename banen door algemene dienstplicht te 
vervullen? Het zou wel eens kunnen, dat Robert Theobalds schema ons 
stelt voor de keuze inflatie of dwangarbeid. Voor een demokratische samen
leving niet zo'n aantrekkelijk alternatief. 

Toch kan men vaststellen, dat de meeste West-Europese landen zich lang
zaam maar zeker begeven op de weg van de lossere band tussen arbeid en 
inkomen. Men kan zeggen, dat elke arbeidsongeschiktheidsverzekering reeds 
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zo'n lossere band is. Vooral indien en voorzover die verzekering een uitkering 
verschaft, die dichtbij het arbeidsinkomen ligt. Nog sterker wordt de door
breking van de band wanneer men een royale uitleg geeft aan het begrip 
"passende arbeid" en aan werklozen het recht geeft de niet-passende arbeid 
te weigeren. Weer een stap verder gaat de Nederlandse "Algemene Bijstands
wet" die het weigeren van uitkeringen aan degenen, die niet willen werken 
moeilijk maakt. 

Dergelijke stelsels van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
worden onder de huidige depressie aan een harde test bloot gesteld. Het is nog 
niet zeker, dat zij deze test zonder kleerscheuren zullen doorkomen. De 
stemmen, die vragen om een harder arbeidsmarktbeleid en om beperking van 
het stelsel der sociale zekerheid worden steeds luider. 

7. Beperking van de participatiegraad? 
In 1964 formuleerde de OECD een resolutie over een "Actief Arbeids

marktbeleid". Die resolutie had de dubbele achtergrond, die ik eerder ver
meldde: minimalisering der werkloosheid om mensen de maximale mogelijk
heid te geven tot zelfontplooiing en maximale recrutering der bevolking in 
de actieve leeftijdsgroepen (20-60 jaar) voor de beroepsbevolking, met het 
oog op een maximale economische groei. Tegen de achtergrond van de (over-) 
volle werkgelegenheid der jaren zestig is zo'n stellingname te begrijpen en te 
waarderen. Thans zijn we geneigd daar wat anders tegenaan te zien. Wat 
moeten we aan met een streven naar maximale mobilisering van de beroeps
bevolking, wanneer we vaststellen dat in sommige streken van West-Europa 
de helft van de schoolverlaters geen baan vindt? Wat voor zin heeft het, 
vrouwen op te roepen zich te melden op de arbeidsmarkt, als er voor hen 
geen ruimte is? 

Moeilijke vragen voor een modern arbeidsbeleid. Vragen, waarop wij bij 
een mechanische hantering van het begrip volledige werkgelegenheid geen 
antwoord hebben. Betekent dit, dat we het begrip "volledige werkgelegen
heid" maar moeten laten vallen? Deze vraag kan op verschillende manieren 
beantwoord worden. 
1. Werk is zo belangrijk, dat de volledige werkgelegenheid eenvoudig niet 

màg vervallen als ideaal. Wanneer tragere groei onvermijdelijk is, dan 
moet de volledige werkgelegenheid gered worden, zo nodig door een 
beheerste technologische ontwikkeling, waarbij aan arbeidsintensieve tech
nieken de voorkeur gegeven wordt boven kapitaal-intensieve technologie. Dit 
lijkt een interessante benadering van dit vraagstuk. Waarom zou men de 
techniek zijn eigen gang laten gaan en alleen de economie over de toe
passing er van laten beslissen? 
Weinigen zullen de relevantie van deze vraag willen ontkennen. Al te zeer 
hebben wij de neiging de technologie eenvoudig maar zijn gang te laten 
gaan. Het lijkt gewenst, dat bij de technologische ontwikkeling ook de 
menselijke faktor wordt betrokken. Niet elke techniek is goed, wanneer 
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de economie er maar bij gebaat is. In de ontwikkeling van het scientific 
management, waaraan de naam van Taylor is verbonden heeft men dat 
maar al te vaak vergeten. Tot schade van de mens, en daardoor ook tot 
schade van de economie. Vermenselijking der techniek blijft een grote 
opgave, waar we nog aan moeten beginnen. 
Toch liggen hier grote problemen. Men denke aan de effekten van een 
vertraging of ombuiging der ontwikkeling in één land, voor de inter
nationale positie van dat land. In een internationaal sterk verbonden 
economie kan een land niet al te zeer uit de pas lopen. 

2. Natuurlijk is werk voor iedereen van betekenis. Maar betekent dat, dat 
ieder ook gedurende 40 jaar 5 dagen per week werkt? Betekent het ook 
dat mannen tussen 20 en 60 eigenlijk een arbeidsdwang hebben, terwijl 
vrouwen in dezelfde leeftijdsgroepen (vooral als ze getrouwd zijn) Of 
alleen in hun gezin werken Of genoegen moeten nemen met tijdelijke en 
ondergeschikte baantjes? 
Waarom proberen we niet te komen tot een wat meer gedifferentieerde 
arbeidsmarkt, waarbij mensen kunnen kiezen tussen een baan voor 40 uur 
per week, of één voor 25 uur, of voor 20 uur. Dan kunnen echtparen 
een afspraak maken wie hoe lang werkt. Natuurlijk vraagt dit om aan
passing in de sfeer van de sociale voorzieningen, pensioenrechten, op
vattingen over kostwinnerschap enzovoort. Maar het kàn wel. 

3. Als er een tekort aan arbeidsplaatsen blijft kan men ook denken aan een 
verlaging van de participatiegraad der bevolking door maatregelen als: 
cultureel verlof (mogelijkheden voor vorming, scholing en verdere studie 
voor wie daarin geïnteresseerd is), vervroegd pensioen (hetzij reeds op 
55-jarige leeftijd, hetzij via een systeem van trekkingsrechten, waarbij men 
Of met 60 jaar met pensioen gaat, of reeds op zijn veertigste een jaar 
ertussenuit kan trekken, om dan met z'n 61ste gepensioneerd te worden enz.). 

In het algemeen kan gesteld worden, dat onze economie op de afzetmarkt 
de mensen tot in het belachelijke tegemoet komt, maar op de arbeidsmarkt 
slechts full-time werk of full-time werkloosheid te bieden heeft. 

Fourastié schreef reeds 10 jaar geleden over de maatschappij, waarin mensen 
nog 40.000 uur zouden werken. Dat wil zeggen 30 uur per week gedurende 
40 weken per jaar, bij een arbeidsleven van 35 jaar. Hij zag deze verkorte 
arbeidstijd voor een mensenleven pas over -+- 100 jaar gerealiseerd. Maar het 
hangt af van de mogelijkheden voor materiële konsumptie wanneer men 
deze levenswijze invoert. Wanneer wij prioriteit blijven geven aan een stijgende 
levensstandaard boven een kortere arbeidstijd, dan heeft Fourastié gelijk. Maar 
als we eens gedwongen worden tot een lager levenspeil, door de grenzen van 
de groei, zullen we ook aan zulke mogelijkheden moeten denken. 
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door 

drs. A. J. M. Westen broek 

Zetelverdeling en het aanzoeken van kandidaat-ministers 
Het aanzoeken van kandidaten voor het ministerschap is een bijna onmoge

lijke taak geworden. Vele malen stond mr. Mackay op het punt zijn opdracht 
terug te geven. Doch het besef, dat zijn falen het land, zijn partij en de zaak 
waarvoor hij steeds gevochten had, alleen maar kon schaden, weerhield hem 
hiervan.1 

Een van de problemen die hij bij deze zjjde van zijn taak ondervond, was 
het feit, dat tot dan toe nooit een kabinet van de rechterzijde aan het bewind 
was geweest. Aangezien derhalve velen geen ervaring op dit gebied hadden, 
kon de regeringstaak maar aan weinigen van deze richting worden toever
trouwd. En degenen, die wel eerder politiek hadden bedreven, waren gekozen 
in de Kamer. En deze "te beroven van haar bruikbaarste elementen werd des
tijds nog niet als eene daad van wijze politiek beschouwd".1 

Daarnaast weigerden sommigen de hen aangeboden portefeuille om per
soonlijke motieven en anderen uit angst om zich openlijk aan te sluiten aan 
de nieuwe koers. Bovendien zou dit kabinet zich geplaatst zien tegenover 
een machtige, maar vijandige pers, terwijl de eigen pers te zwak was en waar
van niet eens zekerheid bestond of daarvan wel enige steun te verwachten was. 

Doch vooreerst de zetelverdeling. In de reeds gememoreerde vergadering 
op 29 maart tussen de kabinetsformateur, dr. H.I. A. M. Schaepman en 
jhr. A. F. de Savornin Lohman te wiens huize deze conferentie werd gehouden, 
stelde dr. Schaepman, dat hij zeer tevreden zou zijn als de katholieken drie 
portefeuilles zouden krijgen. Hierbij dacht hij aan de ministeries van Oorlog, 
Financiën en Justitie. Hij adviseerde geen katholiek op de post van Buitenlandse 
Zaken te plaatsen, omdat dit een slechte indruk zou maken en de Roomsen 
in moeilijkheden zou brengen. 

1 hr. de Savornin Lohman had daarentegen Buitenlandse Zaken aan de 
katholieken toebedacht en Justitie aan de anti-revolutionairen. 

In ieder geval wilde jhr. de Savornin Lohman beslist niet optreden in het 
kabinet, want hij was er vast van overtuigd - en velen met hem -, dat dan 

* Dit is het tweede artikel over de formatie van het kabinet-Mackay. Het eerste 
artikel is opgenomen in het juli/augustusnummer van ons blad. 

1 A. F. de Savornin Lohman, Levensbericht van Mr. Aeneas Baron Mackay, Levens
berichten 1911, blz. 113-114. 
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de drijfkracht in de Kamer te zwak zou worden. Daarom wilde hij de post 
van vechtersbaas in de Kamer blijven bezetten. 

Dr. Schaepman wilde wel president van de Kamer worden; tenslotte was hij 
beter dan de heer Schimmelpenninck in staat Domela Nieuwenhuis te be
dwingen. Daartegenover stelde jhr. de Savornin Lohman dat hij als populair 
debater beter als lid in de Kamer kan blijven.2 

Thans zullen we het aanzoeken van kandidaat-ministers de revue laten 
passeren. Voor de duidelijkheid zal hierbij niet alleen een chronologische 
volgorde, doch tevens een departementale indeling aangehouden worden. 

Binnenlandse Zaken 
Reeds van begin af aan waren jhr. de Savornin Lohman en dr. Schaepman 

het er over eens, dat mr. Mackay zelf minister van Binnenlandse Zaken moest 
worden.1 '7 Hoewel hij er zelf veel bezwaren tegen had, is deze post bij de 
verdere gang van zaken niet meer aan de orde geweest. In zijn brief van 
18 april 1lJ aan de koning, waarin hij de nieuwe minister voordroeg, stelde 
hij ook, dat hij ervan uit was gegaan, dat het de bedoeling van de koning was, 
dat hij zelf een plaats in het kabinet innam. 

Justitie 
Nog voordat jhr. A. F. de Savornin Lohman op woensdag 28 maart vernam, 

dat mr. Mackay tot kabinetsformateur was benoemd, had hij in het bijzijn van 
de heer A. van Dedem een gesprek met zijn broer M. A. de Savornin Lohman 
over het ontwerp-reglement van orde. Hierbij polste hij zijn broer, die advocaat
generaal was, voor de functie van minister van Justitie. Hij bleek er geen 
bezwaren tegen te hebben. Tijdens de conferentie van de volgende dag -
donderdag 29 maart - tussen mr. Mackay, dr. Schaepman en jhr. de Savornin 
Lohman opperde deze laatste zijn broer voor Justitie. Doch dr. Schaepman 
bracht jhr. mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek, lid van de Tweede Kamer 
voor de rooms-katholieken, naar voren voor deze post, waarbij hij erop wees, 
dat dan de Limburgers ook gewonnen waren. Voor dit argument zwichtten 
jhr. de Savornin Lohman en mr. Mackay, hoewel deze eraan twijfelde, of zijn 
kennis wel voldoende was. Op zaterdag 7 april bood de kabinetsformateur 
mr. Ruys van Beerenbroek de portefeuille van justitie aan, welke hij accepteerde. 

Koloniën 
Evenals voor de zo juist genoemde portefeuille had jhr. de Savornin Lohman, 

voordat de formatie-opdracht was verstrekt, op 28 maart bij hem thuis een 
gesprek met mr. L. W. C. Keuchenius, lid van de Tweede Kamer voor de 
anti-revolutionairen, waarbij hij hem polste voor het departement Koloniën. 

2 Uit de Verzameling van jhr. A. F. de Savornin Lohman, no. 102. 
17 Brief van jhr. A. F. de Savornin Lohman aan dr. A. Kuyper van 29/30 maart 1888, 

Kuyper.archief no. 4112. 
19 Brief van Mr. AE. baron Mackay aan de Koning, Kabinet des Koning, 1888, Lr K. 
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Hij had er wel oren naarP Toen dr. Schaepman de volgende dag, 29 maart, 
bij hem kwam voor de meer genoemde conferentie met mr. Mackay, noemde 
dr. Schaepman - die vóór mr. Mackay arriveerde - de heer v. d. Hoeven 
voor Koloniën. Doch De Savornin Lohman heeft dit zachtjes afgeweerd. Hierbij 
overwoog hij: "Wij kunnen de Oost niet nog meer in handen spelen van 
Rome, dan reeds nu geschiedt",17 Daarna bespraken ze voor Koloniën jhr. mr. 
W. M. de Brauw, doch jhr. de Savornin Lohman gaf de voorkeur aan mr. 
Keuchenius wegens zijn zakenkennis en het feit, dat hij lastig en onaangenaam 
was als hij in de oppositie was.2 Mr. Mackay was het met hem eens; daarna ook 
dr. Schaepman, die meende, dat het optreden van Keuchenius bij zijn partij
genoten geen bezwaren zou ontmoeten.17 Mr. Keuchenius is dan ook door de 
formateur voor Koloniën aangezocht, en heeft dit aanbod op maandag 9 april 
aanvaard, nadat hij bij mr. Mackay een program had ingediend, dat zijn goed
keuring verkreeg.2 

Overigens is er veel te doen geweest rond het opnemen van mr. Keuchenius 
in het kabinet. Zo stond in de Nieuwe Rotterdamsche Courant vlak na de be
ediging van de nieuwe ministers een artikel, onder de titel: "Het ministerie 
Mackay-Keuchenius", waarin een verborgen spijt school over de vorming van 
het kabinet en waarbij de klacht werd geuit, dat met Keuchenius de kiem der 
ontbinding van het ministerie was binnengeslopen. Mr. Keuchenius schreef 28 

aan dr. Kuyper, dat hij ook die mening was toegedaan. Hij had vernomen, 
dat de heer Verniers v. d. Loeff aan de heer Schimmelpenninck v. d. Oye 
had gezegd: "Weet gij wel, dat Keuchenius in het kabinet op te nemen een 
be ... fijne zet van jullie is. Gij breekt daardoor de kracht der oppositie", 
en voorts, dat daarom dr. Schaepman zijn kandidatuur had gesteund. Hierdoor 
kreeg hij argwaan en waarschuwde hij de kabinetsformateur en jhr. de Savornin 
Lohman ervoor, dat hij wel eens de val van het kabinet zou kunnen bespoedigen, 
want de rooms-katholieken zouden uit antipathie tegen hem met enigen uit de 
anti-revolutionaire partij en met gematigde liberalen het kabinet ten val willen 
brengen. In het vermelde artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant ont
waarde hij de strekking van zo'n verbond. Doch mr. Mackay had geen reden 
zo'n verbond in de eerste drie jaar te weren. 

Dat mr. Keuchenius ervan overtuigd was, dat het kabinet spoedig uiteen zou 
vallen, blijkt uit het verzoek 29 van de heer P. Roodhuyzen, voorzitter van de 
kiesvereniging, waaruit Keuchenius voortsproot, om mr. Keuchenius zijn lid
maatschap van de Tweede Kamer te doen behouden tijdens zijn ministerschap, 
omdat dit toch van korte duur zou zijn. Doch aangezien deze handelwijze van 
liberalen destijds door anti-revolutionairen was afgekeurd, en anders de toch al 
zwakke meerderheid in de Kamer verzwakt werd, is dit verzoek afgewezen. 

28 Brief van mr" L. W. C. Keuchenius aan dr. A. Kuyper van 23 april 1888, Kuyper
archief no. 4150. 

29 Brief van P, Roodhuyzen aan dr. A. Kuyper van 9 april 1888, Kuyper-archief no. 
4119. 
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Waterstaat, Handel en Nijverheid 
Op de vraag van jhr. de Savornin Lohman - wederom voordat de formatie

opdracht was verstrekt - op woensdag 28 maart aan de heer A. van Dedem 
of hij minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid zou willen zijn, gaf hij 
geen afwijzend antwoord. Hij zond zelfs een paar dagen later een stuk aan 
de heer Lohman, waarin hij zijn inzichten met betrekking tot handel en land
bouw uiteenzette. Hij was het ook, die woensdagavond 28 maart jhr. de 
Savornin Lohman op de hoogte stelde van het feit, dat tegen het eind van 
die middag de formatieopdracht aan mr. AB. Baron Mackay was verstrekt.2 

Dr. Schaepman stelde tijdens de conferentie van 29 maart de heer Westerwoudt, 
gedeputeerde in Noord-Holland, voor om de post van Waterstaat of van 
Financiën te bekleden.20 Daarnaast noemde hij als geschikt voor het departement 
van Waterstaat Willem Bosch te Utrecht en Aug. Hendricks te Amsterdam. 
Van de zijde van de anti-revolutionairen werden hiervoor geopperd de heren 
A. van Dedem, P. J. van Swinderen en J. P. Havelaar.22 

Op Paaszaterdag 31 maart sprak jhr. de Savornin Lohman met de heer 
P. J. van Swinderen voor deze functie, doch hij weigerde evenals de heer 
Westerwoudt, met wie hij op Tweede Paasdag, maandag 2 april, een onderhoud 
had. En beiden om redenen van geheel persoonlijke aard. Intussen had mr. 
Mackay de heer Have/aar, hoofd-ingenieur van de Provinciale Waterstaat in 
Drenthe, ontboden om kennis met hem te maken en hem te polsen voor 
Waterstaat enz. Hij bleek er wel zin in te hebben, doch de formateur beloofde 
hem nog niets. Een week later, maandag 9 april, wilde mr. Mackay de heer 
Havelaar vragen. Doch jhr. de Savornin Lohman adviseerde hem voor alle 
zekerheid informaties over deze kandidaat in te winnen bij mr. C. Pijnacker 
Hordijk, commissaris van de Koning in Drenthe, van wie de formateur enige 
dagen later zeer gunstige berichten over de heer Havelaar ontving. Dit was 
voor de heer Mackay voldoende om hem te vragen voor het ministerie van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid, welke functie hij op vrijdag 13 april 
aanvaardde.2 

Financiën 
Zoals we reeds zagen, had dr. Schaepman op donderdag 29 maart de heer 

Westerwoudt, gedeputeerde in Noord-Holland, voorgedragen voor het departe
ment van Financiën of Waterstaat. Op het aanbod antwoordde hij op maandag 
2 april afwijzend, terwijl hij jhr. C. Hartsen, conservatief oud-lid van de 
Eerste Kamer, hiervoor aanbeval. Overigens was hij reeds genoemd op 29 maart 
voor deze post. De formateur ontmoette vele bezwaren, toen hij op woensdag 
4 april de heer Hartsen vroeg voor de portefeuille van Financiën, welke hij 
evenwel in overweging nam. Jhr .. de Savornin Lohman hield, nadat hij van 
mr. Mackay had vernomen dat jhr. Hartsen bedankt had, op vrijdag 6 april een 

20 J. C. Rullmann, De Coalitie uiteengevallen en weer tot stand gekomen, A.R.-Staat
kunde 1930, blz. 99. 

22 A. Gos/inga, Het Kabinet-Mackay, A.R.-Staatkunde 1935, blz. 7. 
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lang gesprek met hem. Tenslotte vroeg hij beraad tot de avond, waarna hij 
schriftelijk bedankte. In een uitvoerige brief trachtte jhr. de Savornin Lohman 
jhr. Hartsen over te halen op zijn besluit terug te komen. De volgende dag, 
zaterdag 7 april, vroeg de schoonzoon van jhr. Har/sen namens hem nogmaals 
te komen confereren, hetgeen eerst plaats vond op maandag 9 april. Inmiddels 
was dr. Kuyper uit Berlijn teruggekeerd en liet zich door jhr. de Savornin 
Lohman op de hoogte stellen van de gang van zaken, waarmede hij zich 
akkoord verklaarde, met uitzondering van een mogelijk ministerschap van 
jhr. Hartsen. Een alternatief wist hij evenwel niet te geven. Die zondagavond 
ontving jhr. de Savornin Lohman een brief van jhr. Har/sen welke ondanks de 
vele bezwaren, die erin werden geuit, toch een toenadering beoogde. Tijdens 
het gesprek op maandag 9 april werd afgesproken, dat diezelfde dag door 
jhr. Hartsen een program zou worden opgesteld, welke die avond aan jhr. de 
Savornin Lohman zou worden toegezonden. Bij zijn thuiskomst trof hij 
mr. Mackay aan die onder meer opperde, dat jhr. Hartsen misschien wel 
Buitenlandse Zaken zou willen bemannen en in zijn plaats zou dan jhr. mr. 
K. A. Godin de Beaufort, lid van de Tweede Kamer voor de anti-revolutio
nairen, Financiën moeten nemen. Doch daarvoor dienden wel eerst de heren 
Gericke van Herwijnen en Van Bijlandt de post van Buitenlandse Zaken 
te weigeren. 

Het die avond ontvangen program van jhr. Hartsen, welk hem zeer 
conservatief voorkwam, zond jhr. de Savornin Lohman aan mr. Mackay met 
de opmerking, dat het wel niet met Financiën zou gaan. Na ontvangst hiervan 
schreef de formateur op woensdag 11 april aan jhr. mr. Godin de Beaufort 
om een onderhoud waarbij een door hem op te stellen programma kon worden 
besproken. Dr. Kuyper, die geregeld op de hoogte werd gesteld van de 
vorderingen, besprak die avond de politieke situatie met jhr. Hartsen, waarna 
hij in een brief aan jhr. de Savornin Lohman mededeelde, dat hij het minister
schap wilde aanvaarden, mits hij de zekerheid kreeg, dat de andere leden van 
het kabinet op economische punten met hem accordeerden. Maar aangezien 
dat dan een totale verloochening van het program van actie van de anti
revolutionaire partij zou betekenen, kon hierop niet ingegaan worden. Tijdens 
een onderhoud op 13 april deelde jhr. de Savornin Lohman hem dan ook mede, 
dat een acceptatie van zijn voorstel de ondergang zou betekenen, want de 
liberalen zouden dan terstond een motie over het afschaffen van accijnzen 
indienen en als de rechterzijde deze zou verwerpen, zouden zij als bedriegers 
van de kiezers worden aangemerkt met als gevolg, dat de liberalen weer aan 
het bewind zouden komen en een inkomstenbelasting zouden gaan invoeren. 
Dit gaf hij schoorvoetend toe. Voorts merkte jhr. de Savornin Lohman op dat 
voor mr. Mackay de enige concessie zou kunnen zijn de door hem betwiste 
punten niet in het regeringsprogram op te nemen. 

Inmiddels had mr. Mackay op donderdag 12 april samen met jhr. Godin de 
Beaufort het concept-leidraad voor de ministers opgesteld. Aangezien zijn 
ideeën overeenkwamen met die van de formateur, vroeg hij jhr. Godin de 
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Beaufort voor de portefeuille van Financiën. Aanvankelijk had hij wel be
zwaren, doch eigenlijk meer omdat hij de heer Heyderwijck niet wilde passeren, 
die hij hiervoor aanbeval. Op aandringen van de formateur verklaarde jhr. 
Godin de Beaufort zich bereid voor de post van Financiën. Daarmede kwam 
voor jhr. Hartsen alleen nog Buitenlandse Zaken vrij. Maar voor het zover was, 
hadden enkele vooraanstaande personen hiervoor bedankt. 

Buitenlandse Zaken 
Reeds voordat mr. Mackay was aangezocht om op te treden als kabinets

formateur, had jhr. de Savornin Lohman zich de heer Beelaerts voorgesteld als 
minister van Buitenlandse Zaken. 17 In de conferentie op donderdag 29 maart 
noemde hij evenwel mr. J. L. H. A. baron Gericke van Herwijnen te Brussel. 
Zoals we reeds zagen had dr. Schaepman er bezwaar tegen een katholiek op 
Buitenlandse Zaken te plaatsen. Mr. Mackay wilde hiervoor graag mr. J. P. P. 
baron van Zuylen van N yevelt aanzoeken. Daarnaast werden nog als mogelijke 
kandidaten aangeroerd de heren Van Bijlandt en Brantsen. Als eerste werd door 
mr. Mackay op 2 april baron van Zuylen van N yevelt gevraagd, die echter 
wegens zijn leeftijd en zijn minder goede gezondheid weigerde. Nadat dr. 
Kuyper was teruggekeerd uit Berlijn en op de hoogte was gesteld van de 
diverse pogingen, wilde hij naar Brussel gaan om zijn vriend, baron Gericke 
van Herwijnen, te vragen voor het ministerschap. Doch jhr. de Savornin Lohman 
drong er op aan hierover eerst contact op te nemen met mr. Mackay en 
dr. Schaepman, hetgeen de volgende dag, maandag 9 april plaats vond. Vlak 
voor dit gesprek, had mr. Mackay aan jhr. de Savornin Lohman gezegd, dat hij 
grote bezwaren had tegen de heer Van Bijlandt, want hij was in een debat 
vlug omvergepraat. Verder hadden sommigen hem de heer Brantsen aange
raden, maar in hem zag hij niet veel, althans als hij van zijn antecedenten 
uitging. 

Toen dr. Kuyper mr. baron Gericke van Herwijnen in het geding bracht, 
voerde dr. Schaepman bezwaren aan tegen een roomse minister van Buitenlandse 
Zaken. Hij was namelijk bang, dat dan vanuit Rome druk uitgeoefend zou 
worden om een gezant te benoemen bij het Vaticaan. Hij voegde hieraan toe, 
dat hij dit wel uit alle macht zou tegengaan. Op instigatie van dr. Kuyper 
werd besloten aan het bezwaar van dr. Schaepman voorbij te gaan en dr. 
Schaepman naar Brussel te laten reizen om baron Gericke van Herwijnen te 
vragen. Zou deze kandidaat weigeren, dan zou mr. Mackay de heer Van 
Bijlandt of jhr. Hartsen voor Buitenlandse Zaken aanzoeken en jhr. Godin de 
Beaufort voor Financiën. 

De volgende dag, dinsdag 10 april, bezocht dr. Schaepman baron Gericke 
van Herwijnen, die wegens zijn ouderdom weigerde. Dit bevestigde hij in zijn 
brief van 11 april aan dr. Kuyper 30, die na ontvangst van dit bericht de heer 

30 Brief van mr. J. L. H. A. baron Gericke van Herwijnen aan dr. A. Kuyper, Kuyper 
archief na, 4124. 

267 



De kabinetsformatie Mackay 1888 

De Steurs naar voren bracht, doch tegen wie jhr. de Savornin Lohman veel 
bezwaren had, en in wie de rooms-katholieken geen vertrouwen konden hebben. 
Dr. Kuyper was het toen met jhr. de Savornin Lohman eens, dat de heer 
Van Bijlandt dan maar aangezocht moest worden. Mr. Mackay kondigde echter 
aan, dat hij niet met deze man kon samenwerken. Een andere oplossing zag 
hij echter niet - dr. Kuyper was van mening, dat jhr. Hartsen als een gevaarlijk 
element in het kabinet wel gemist kon worden - en derhalve kwam hij -
noodgedwongen - tot het besluit de heer Van Bijlandt maar aan te zoeken. 
Alvorens naar hem toe te gaan, bezocht hij jhr. Hartsen om afscheid van hem 
te nemen 23 en hem het met jhr. Godin de Beaufort opgestelde regeringsprogram 
te tonen, want - zo zeide hij tegen hem - hij wilde niet van hem scheiden 
"zonder hem te doen zien, dat zij niet als een gezelschap wilde mannen zitting 
wilde nemen, maar dat zij een program hadden waarin niet alleen stond, gelijk 
in dat van jhr. Hartsen, wat men niet wilde, maar juist wat men wel wilde". 
Daarbij knoopt deze de onderhandelingen zelf aan 23, waarbij hij opmerkte, 
dat het gevaarlijk was graanrechten in te voeren en het kiesrecht uit te breiden. 
Ten aanzien van het eerste gaf mr. Mackay ten antwoord, dat thans nog niet 
te willen, maar wellicht in de toekomst daar anders over te zullen denken. 
Met betrekking tot het kiesrecht zag de formateur onbillijkheden; zo werd met 
name in de grote steden een laag kiezers uitgesloten die elders wel stemge
rechtigd zou zijn. Dit kon opgeheven worden door een wijziging van de wet 
op de personele belasting. Na deze uiteenzettingen gaf jhr. Hartsen te kennen 
zich nogmaals te willen beraden en met jhr. Godin de Beaufort hierover te 
willen confereren, waarop de formateur op spoed aandrong, want de volgende 
dag wilde hij de voordracht gereed maken. 

In de bespreking met jhr. Hartsen, bracht jhr. Godin de Beaufort naar voren, 
in principe voorstander te zijn van graanrechten, doch de invoering daarvan 
thans niet geraden te achten. 1 hr. Hartsen legde er zich bij neer, als jhr. Godin 
de Beaufort de invoering niet zou provoceren, waarop deze stelde, het niet te 
zullen bestrijden, als het van de Kamer uitging. Verder werd er slechts weinig 
gesproken over invoerrechten, doch wel over effectenbelasting, waar hij dan 
niet onder verstond het belasten van transacties met effecten. Tenslotte aan
vaardde jhr. Hartsen de benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken op 
deze zaterdag 14 april. 

Oorlog 
Voor het ministerschap van Oorlog noemde dr. Schaepman op donderdag 

29 maart generaal C. D. H. Schneider of kolonel der artillerie 1. w. Bergansius. 
Op woensdag 4 april verkreeg mr. Mackay een onderhoud met generaal 
Schneider, die na een dag beraad het aanbod afsloeg. Ds. Pierson, die woensdag 
4 april bij jhr. de Savornin Lohman dineerde, wees voor het departement van 

23 Brief van mr. AB. baron Mackay aan dr. A. Kuyper van 14 april 1888, Kuyper
archief no, 4128. 
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Oorlog op de heer Rochemont en gaf de volgende dag nog de naam van de 
heer Höfer aan hem door. Mr. Mackay vroeg op vrijdag 6 april of jhr. de 
Savornin Lohman kolonel Bergansius te Delft wilde vragen, die hij op zondag 
8 april daartoe bezocht en bereid vond deze taak op zich te nemen. 

Marine 
Rest thans nog het departement van Marine, waarvoor velen waren geroepen, 

maar weinig bereid gevonden. Zo had mr. Mackay op dinsdag 3 april de heer 
Gericke van Guyots hiervoor aangezocht, die onmiddellijk afsloeg. Voornoemde 
ds. Pierson adviseerde de heer Van Hasselt te vragen, terwijl dr. Kuyper 
admiraal De Bouret geschikt vond. De formateur verkreeg eindelijk na vele 
negatieve beantwoordingen op maandag 9 april een positief geluid van de heer 
J. Schimmelpenninck van de Oye. Maar toen vernam hij, dat de Marine gekant 
was tegen een minister, die voortsproot uit de landmacht. Verder werd hem 
gezegd, dat ook de koning die nogal geporteerd was voor de Marine, dit 
afkeurde.23 Derhalve ondernam mr. Mackay nog diverse pogingen bij de 
Marine. De eerste die toen gevraagd werd, was baron Tindal, die aanbevolen 
was door de zojuist genoemde heer Van Hasselt. Hoewel hij aanstonds aan
voerde dat zijn ouderdom een belemmering voor hem was, wees hij niet 
onmiddellijk doch eerst de volgende dag het aanbod af. Op verzoek van de 
formateur heeft de heer f. Schimmelpenninck vrijdag 13 en zaterdag 14 april 
getracht een geschikte kandidaat te vinden, terwijl op deze zaterdag ook mr. 
Mackay - tevergeefs evenwel - een minister voor Marine in Hellevoetsluis 25 

zocht. Meer succes meende hij te hebben op maandag 16 april, waarop hij ziek 
van verkoudheid een reis maakte naar "het nieuwe schip" 25, Z.M. Instructie
schip Marnix te Willemsoord 3\ alwaar hij een anti-revolutionaire officier van 
Marine 25, kapitein-luitenant ter zee 3\ bereid vond voor het ministerschap van 
Marine. Thuis gekomen echter vond hij een telegram, waarin stond, dat deze 
officier zich toch maar terugtrok.25 Zijn bezwaar vond zijn hoogtepunt in 
zijn opvatting, dat hij te licht was, te laag in rang. Dit bezwaar had mr. Mackay 
weggezwaaid met de opmerking, dat meermalen een kapitein-luitenant ter zee 
aan het hoofd van de Marine had gestaan, met name de heren W. J. C. ridder 
Huyssen van Kattendijke, L. G. Brocx en jhr. H. O. Wichers. In zijn brief 
van 16 april 31 stelde deze, dat hij zich na het vertrek van mr. Mackay 
realiseerde, dat de eerste twee genoemde personen geruime tijd als adjudanten 
van ministers en als vlootvoogden werkzaam waren geweest alvorens op te 
treden als minister, terwijl de laatste bijna zijn gehele diensttijd tussen de 
bureaus had doorgebracht. Deze konden derhalve bogen op jarenlange ervaring 
in en kennis van het formele gedeelte van hun taak, hetgeen hij volledig miste. 

Na deze teleurstelling nam mr. Mackay het besluit nog een poging te wagen 
en wel bij de heer Van Herwaarden, gepensioneerd officier der Marine te 

25 Brief van mr. AB. baron Mackay aan dr. A. Kuyper, Kuyper.archief no. 4131. 
31 Brief vanaf Z.M.Instructieschip Marnix te Willemsoord aan mr! AB, baron Mackay 

van 16 april 1888, Archief Mackay van Ophemert, no. 693. 
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Arnhem. Zou hij geen succes hebben, dan moest de Marine maar geloven 
aan een officier van de Landmacht, n.l. de heer J. Schimmelpenninck. 25 Het 
gevolg van zijn onderhoud met de heer Van Herwaarden was, dat hij in 
contact kwam met de heer H. Dyserinck, kapitein ter zee, die de benoeming 
van minister van Marine accepteerde. 

Aangezien de heer Dyserinck zich tot dusver niet bij een partij had aange
sloten, is bij de eerste begrotingsdebatten door de liberalen de vraag gesteld, 
of het kabinet wel homogeen was. Dr. A. Goslinga merkt hieromtrent in zijn 
verhandeling "Het kabinet-Mackay" op, dat men daarbij over het hoofd zag, 
"dat men voor de bezetting van het departement van Marine, gelijk ook van 
oorlog, wel meer had omgezien naar specialiteiten, zonder daarbij politieke 
richting in aanmerking te nemen".32 

Als men evenwel het verloop van de gebeurtenissen overziet, kan men 
concluderen dat mr. Mackay 17 april ten einde raad was en nog een poging 
zou ondernemen. Het lijkt mij dan ook aannemelijker, dat niet zozeer de 
"specialiteit" de belangrijkste factor was, doch meer het feit, dat het een 
marine-man was die zich bereid verklaarde zitting te nemen in het kabinet. 

Ondanks alles zal de formateur, mr. Mackay hierna een diepe zucht van 
opluchting hebben geslaakt. Immers het was hem gelukt, het eerste christelijk 
kabinet te formeren, hetgeen de liberalen zeer verraste.33 

De voordracht aan de koning 
De kalender gaf 18 april 1888 aan, toen mr. AE. Baron Mackay de door 

hem bereid gevonden kandidaat-ministers aan de koning schriftelijk 19 ter 
goedkeuring voordroeg. 

Het voorgaande samenvattend, bestond de voordracht uit de volgende 
kandidaten voor: 

BUITENLANDSCHEZAKEN: Jhr. C. Hartsen, 
oud-lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
(conservatief) ; 

JUSTITIE: Jhr. mr. G. L. M. H. Ruys van Beerenbroek, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(katholiek) ; 

BINNENLANDSCHEZAKEN: Mr. /E. baron Mackay, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(anti-revolutionair) ; 

MARINE: H. Dyserinck, 
kapitein ter zee 
(partij-loos) ; 

32 A. Gos/inga, Het kabinet-Mackay, A.R. Staatkunde 1935, blz. 8. 
33 H. vn Ma/sen, A, F. de Savornin Lohman, blz. 93. 
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FINANCIËN: 1 hr. mr. K. A. Godin de Beaufort, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(anti-revolutionair) ; 

OORLOG: J. W. Bergansius, 
Kolonel der Artillerie 
(katholiek) ; 

WATERSTAAT, 

HANDEL EN NIJVERHEID: J. P. Havelaar, 
hoofd-ingenieur van de provinciale waterstaat in Drente 
(anti-revolutionair) ; 

KOLONIËN: Mr. L. W. C. Keuchenius, 
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
(anti -revolutionair) . 

Volgens de mening van de formateur bestond "de waarschijnlijkheid dat een 
aldus samengesteld ministerie genoegzaam zal kunnen rekenen op den steun 
van de rechterzijde in de Tweede Kamer der Staten-Generaal". 

Met deze voordracht kon de koning zich over het algemeen zeer goed 
verenigen, doch met uitzondering van mr. Keuchenius. 19 Hij was van mening 
dat deze geen kracht aan het ministerie zou bijzetten. Alvorens de ministers 
te benoemen wenste hij van mr. Mackay te vernemen, waarom mr. Keuchenius 
was voorgesteld. Tevens verlangde hij nadere inlichtingen omtrent elke voor
gedragen minister afzonderlijk.34 

Ter motivering van de voordracht van mr. Keuchenius als minister van 
Koloniën voerde 35 mr. Mackay zijn grote kennis van zaken en de door hem 
te voeren tactiek aan. Met betrekking tot het eerste memoreerde hij, dat de heer 
Keuchenius destijds op voordracht van de toenmalige minister van Koloniën, 
de heer 1. J. Rochussen, als secretaris-generaal aan het departement van Koloniën 
was geplaatst en daarna door Zijne Majesteit was benoemd tot lid van de 
Raad van Nederlands-Indië, in welke periode hij meer en meer werd gewaar
deerd om zijn "uitstekende Indische specialiteit en als bekwaam en kundig 
rechtsgeleerde". De adviezen die hij uit hoofde van zijn functie in 's lands 
belang had gegeven werden nog steeds ten volle geprezen, evenals zijn aandeel 
in het opstellen van het Regeerings Reglement en zijn adviezen m.b.t. de 
Indische comptabiliteitswet en het Indische bestuur. Ten aanzien van het te 
voeren beleid wilde hij, zonder roekeloos de bestaande toestanden omver te 
werpen, trachten misbruiken tegen te gaan, onnodige druk op de bevolking te 
verhinderen en te zorgen dat 's lands belang niet ter wille van een kleine groep 
particulieren werd benadeeld. 

34 Brief van de Koning van 19 april 1888, Kabinet des Konings 1888, U. K 
35 Brief van mr. AB., baron Mackay aan de Koning van 19 april 1888, Kabinet des 

Konings 1888, Lr L. 
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Jhr. Hartsen had in de Eerste Kamer het vertrouwen van de verschillende wel 
richtingen door zijn bekwaamheid en de tact waarmede hij de moeilijkste 
zaken behandelde. ove 

Op juridisch gebied was jhr. mr. Ruys van Beerenbroek meermalen opgevallen sch 
door zijn zakelijke adviezen, terwijl de koning hem nog onlangs benoemd had WIJ 

tot vice-president van de arrondissementsrechtbank te Maastricht. mei 
Voorts stonden de twee militairen bij leger en vloot bekend als hoogst te I 

bekwame legerofficieren. De voorgedragen minister van Financiën, jhr. mr. zou 
Godin de Beaufort, was de afgelopen jaren bijna uitsluitend op financieel af 
gebied werkzaam geweest, waarbij hij een kundig en voorzichtig financier was goe 
gebleken. I 

Daarnaast omschreef hij de heer Have/aar als een veelzijdig ontwikkeld bey 
ingenieur. ziel 

Deze nadere informaties waren voor Koning Willem III voldoende om zijn 
goedkeuring aan de samenstelling van dit nieuwe kabinet te hechten, zodat bij leve 
Koninklijk Besluit van 20 april 1888, nr. 27 36 per 20 april eervol ontslag werd te I 
verleend aan mr. J. Heemskerk Azn. als minister van Binnenlandse Zaken en de 
mr. /E. baron Mackay in zijn plaats werd benoemd, terwijl bij Koninklijk van 
Besluit van 20 april 1888, nr. 28 36 met ingang van 21 april 1888 eervol ontslag !uu 
werd verleend aan de andere demissionaire ministers en de overige voorgedragen I 
ministers werden benoemd. leid 

ber; 
Troonrede. 1 mei 1888 bou 
Op verzoek van mr. Mackay concipieerde jhr. de Savornin Lohman op zater- lijk 

dag 14 en maandag 16 april een ontwerp van de troonrede, die bij opening van 
van de eerste zitting van de nieuwe Staten-Generaal op 1 mei 1888 zou worden , 
uitgesproken. de 

De dag nadat de nieuwe ministers werden benoemd, confereerde mr. Mackay , 
met jhr. de Savornin Lohman, jhr. Ruys van Beerenbroek en dr. Schaepman hog 
over het ontwerp-troonrede. Hierbij werd er op aangedrongen, toch vooral en 
kleur te bekennen met betrekking tot het onderwijs, maar ook inzake de sociale diel 
kwestie. Verder zou de oprichting van Kamers van Arbeid, de verhoging van aan 
invoerrechten en de reorganisatie van de defensie moeten worden genoemd bel; 
zonder zich thans reeds uit te laten over het afschaffen van het remplaçanten- 10 

stelsel.2 trek 
Maandag 23 april werd tijdens de eerste vergadering van de nieuwe zou 

ministerraad 37 _ waarvan tot tijdelijke secretaris werd gekozen de minister 1 
van Justitie, jhr. Ruys van Beerenbroek - het concept-openingsrede besproken, vrel 
doch over de tekst kon men het niet eens worden, waarna besloten werd de het 
beraadslagingen hierover voort te zetten op de volgende ministerraadsver- mijl 
gadering van 26 april. Dat er harde noten waren te kraken blijkt wel uit het reg] 
feit, dat men eerst tijdens de daaropvolgende vergadering op 27 april het eens 

36 Kabinet des Konings, 20 april 1888, nr. 27 en 28, invent. 2835. 3f 

37 Notulen 30e vergadering van de ministerraad 1888" 3~ 
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werd over de aan de koning voor te leggen tekst.38 

Blijkens een uitlating van de heer Heemskerk wilde de koning in de passage 
over het koloniaal beleid, waarbij het verlangen werd geuit, "dat de heer
schappij van Nederland aan die bezittingen tot zegen zij", het woord "zij" 
wijzigen in "blijve".2 Toen de heer Hartsen dit vernam, nam hij contact op 
met de heer Alewijn, directeur van het Kabinet des Konings en dreigde ontslag 
te nemen indien genoemde wijziging werd aangebracht, aangezien dat in strijd 
zou zijn met zijn politieke overtuiging.2 Of dit de koning ertoe heeft gebracht 
af te zien van zijn bezwaar, is niet bekend, doch de koning keurde de tekst 
goed zonder deze op het genoemde punt te wijzigen. 

De door mr. Mackay op 1 mei 1888 namens de koning voorgelezen rede 
bevat een veelomvattend program, dat tevens op vele situaties wees die voor
ziening behoefden. 

De regering zag in de uitslag van de verkiezingen "een bewijs van de 
levendige begeerte des volks, om bij de regeling van het onderwijs rekening 
te houden met het christelijk bewustzijn der natie".39 Daarom wilde zij "binnen 
de perken der grondwet de belemmeringen die tot nog toe de ontwikkeling 
van het vrije onderwijs in den weg stonden, zooveel mogelijk uit den weg 
ruimen". 

De maatschappelijke vraagstukken eisten alle aandacht op en naar aan
leiding van de resultaten van de aangevangen enquête zouden middelen worden 
beraamd tot verbetering van vele toestanden. De situatie waarin de land
bouw verkeerde maakte een voortgezet onderzoek noodzakelijk naar de moge
lijkheden deze te ontwikkelen en te bevorderen, waarbij tevens de belangen 
van de handel en nijverheid niet verwaarloosd mochten worden. 

Voorts zou een staatscommissie moeten onderzoeken of het niet nodig was 
de landsverdediging op een andere wijze te regelen. 

Wat de financiën betreft, beloofde de regering zuinigheid om de ver
hoging van lasten tegen te gaan, terwijl zij overwoog de accijnzen te verlagen 
en te bezien op welke wijze de invoerrechten als bron van inkomsten konden 
dienen. Mede in verband met het te regelen kiesrecht kondigde zij een wijziging 
aan van de Wet op de personele belasting. Verder zou de uitbreiding van het 
belastinggeld van de gemeenten hen in staat moeten stellen meer onafhankelijk 
in haar behoeften te voorzien. Het reeds ingediende wetsontwerp met be
trekking tot de verlenging van het aan de Nederlandse Bank verleend octrooi 
zou ongewijzigd worden ingediend. 

Inzake de koloniën zegde zij toe verbetering van de toestanden op Sumatra, 
vreedzame oplosing van de geschillen met Atjeh, herziening van de wet op 
het beheer en verantwoording van de geldmiddelen, een verordening op het 
mijnwezen, en een herziening van enkele bepalingen van het Indische Regerings
reglement.39 

38 Notulen 31e en 32e vergadering van de ministerraad 1888. 
39 Troonrede 1 mei 1888, Nederlandsche Staatcourant no. 104, 2 mei 1888. 
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D. W. P. Ruiter: Gewest en territoriale decentralisatie, Alphen 
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In de Inleiding van zijn boek geeft Ruiter de volgende omschrijving van de: 
het onderwerp van zijn proefschrift: "De gewestvormingsgedachte komt OV( 

voort uit de sfeer van het binnenlands bestuur. Aan deze gedachte is onze het 
studie gewijd." Deze weinig concrete, wat nonchalante formulering is naar ZOt 

mijn gevoel min of meer illustratief voor het hele boek. In ruim 300 kloeke WIJ 

pagina's passeren een groot aantal auteurs, theorieën en denkbeelden de revue, eer 
zonder dat het waarom daarvan steeds duidelijk is. Dat geldt ook enigszins wo 
voor de indeling van het boek. Het bestaat uit twee delen: het eerste deel var 
heet "De geschiedenis van het binnenlands bestuur sinds 1848" en het tweede 
deel heeft als titel "Een model van de Nederlandse staatsorganisatie en zijn vol 
gevolgen voor de gewesten". In het eerste deel wordt onder meer ruime aan- san 
dacht geschonken aan vooral sinds 1960 verschenen publikaties over de toe, 
problematiek van de gewestvorming (tussen haakjes: het valt o.m. op dat de ma 
rapporten uit A.R.-kring daarbij geheel ontbreken en dat de vele bestuurs· slUi 
kundige onderzoekingen van de V.D.-leraar Brasz het met een voetnoot pb 
moeten doen). De besproken publikaties komen uit verschillende kring en van 
hebben verschillende oogmerken met betrekking tot de bestuurlijke (re)organi- "E< 
satie. Ruiter becommentarieert de diverse standpunten en suggesties, maar cen 
daarbij komt m.i. te weinig uit de verf door welke bestuurlijke conceptie hij zod 
zichzelf laat leiden. Dat is niet geheel zonder belang, want als hij de in- gro 
deling van zijn boek (op elastische wijze) schetst, schrijft hij o.a.: "In deel II ons 
wagen wij ons, mede op grond van onze kritiek in het eerste deel, aan een rest 
eigen benadering van de gewestvormingsproblematiek. Wij benaderen haar "co 
daarbij vanuit een overwegend staatsrechtelijke invalshoek. Daarbij maken wij de I 

echter gebruik van een geheel van wetenschappelijke theorieën, die niet van pla~ 
staatsrechtelijke aard zijn. Deze vatten wij samen in de term "organisatie. slgr 
theorie"." log 

Ruiter heeft zijn inspiratie voor de ontwikkeling van zijn model dus mede stut 
opgedaan in de door hem in het eerste deel geuite kritiek op de bestaande Tw 
gewestvormingsliteratuur. Daarom is het des te spijtiger, dat niet expliciet opv 
tot uitdrukking komt op welke opvattingen en normen zijn kritiek geënt is. mis 

Ruiter snijdt, zoals gezegd, in zijn boek een groot aantal onderwerpen 
aan. In een boekbespreking als deze moet daar een keuze uit gemaakt worden. 
Dat is niet zo eenvoudig, omdat er heel wat interessante punten aan de orde 
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komen. Ik heb mijn eigen persoonlijke voorkeur maar gevolgd. 

In navolging van de Westduitse jurist Forsthoff stelt Ruiter, dat het 
binnenlands bestuur met name onder druk is komen te staan door de snel 
toegenomen overheidstaken en door de invloed van de techniek op de 
samenleving. 

De uitbreiding van de verantwoordelijkheden van de overheid hangt nauw 
samen met het ontstaan van de moderne verzorgingsstaat. Een wezenlijk punt 
daarbij is, dat er naar gestreefd wordt dat men overal in het land in ongeveer 
dezelfde mate aanspraak kan maken op hetzelfde "service-pakket" van de 
overheid. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de groeipool-theorie: bij 
het ontwikkelen van een bepaalde regio moet (mede met het oog op het 
zogenaamde multipliereffect) aangeknoopt worden bij een groeipool. Ruiter 
wijst er op, dat de volgende stap in de redenering is, "dat de gewenste 
eenheid in het beleid ten aanzien van dergelijke plan-streken slechts kan 
worden verzekerd door over elk van deze streken in beginseloverheidslichamen 
van gelijke omvang te stellen" (blz. 31). 

Deze zeer specifieke benadering van de bestuurlijke organisatie komt men 
volgens Ruiter ook tegen als gevolg van de invloed van de techniek op de 
samenleving, waardoor de welvaart, de mobiliteit en de bevolking sterk zijn 
toegenomen. Grond is daardoor een erg schaars goed geworden en een plan
matig ruimtelijk ordeningsbeleid werd onvermijdelijk. Daarbij werd aan
sluiting gezocht bij de zogenaamde centrale plaatsen theorie; de centrale 
plaats in een gebied is de nederzetting van waaruit voornamelijk de levering 
van goederen en diensten plaatsvindt aan het omringende verzorgingsgebied. 
"Een der belangrijkste elementen in deze theorie is de gedachte dat de diverse 
centrale plaatsen in een hiërarchisch verband tot elkaar staan en wel op een 
zodanige wijze, dat een klein aantal centra van hiërarchisch hogere orde een 
groter aantal centra van hiërarchisch lagere orde domineert" (blz. 33, 34). In 
ons land is deze benadering bijvoorbeeld toegepast door Buursink en de 
resultaten van zijn studie zijn voor een belangrijk deel terug te vinden in de 
"concept-structuurschets voor de bestuurlijke indeling" (1974). Ruiter legt er 
de nadruk op, dat de economische groeipool theorie en de geografische centrale 
plaatsen theorie op empirische wijze een aantal ruimtelijke regelmatigheden 
signaleren. De daarmee samenhangende hypothesen zijn vervolgens tot plano
logische normen verheven en daarmee zijn tenslotte normen voor de be
stuurlijke organisatie gebaseerd (bijvoorbeeld de "stadsgewesten" uit de 
Tweede Nota Ruimtelijke Ordening). Het komt er op neer, dat in deze 
opvatting de bestuurlijke structuren toegesneden moeten worden op de econo
mische en de sociaal-geografische structuren. Welke conclusies verbindt Ruiter 
aan zijn verhelderende analyse? Hij stelt, dat bedoelde opvatting voorbij gaat 
"aan het feit, dat iedere bestuurseenheid onderdeel uitmaakt van een totale 
overheidsorganisatie en dat wijziging ten aanzien van een dergelijk onder
deel repercussies heeft voor het geheel, zodat een dergelijke wijziging steeds 

275 



Boekbespreking 

in het verband van het totale systeem moet worden bezien" (blz. 35). Met 
deze op zichzelf weinig opzienbarende opmerking moet de lezer het doen. 
De verklaring hiervoor moet m.i. gezocht worden in de benadering van Ruiter: 
hij heeft zich o.m. tot taak gesteld om een synthese te vinden tussen de be
staande staatsrechtelijke systematiek en hetgeen er uit een oogpunt van regionale 
economie en sociale geografie in ons land gegroeid is (vgl. de in het boven
staande genoemde staatsrechtelijke invalshoek en de niet staatsrechtelijke 
"organisatietheorie"). Deze werkwijze is er naar mijn gevoel debet aan, dat 
de uiteindelijke slotsom van Ruiter ons in praktisch opzicht niet zoveel 
verder brengt. Na 270 bladzijden theoretiseren, inventariseren en excerperen 
komt hij tot de conclusie, dat er op grond van zijn model drie aanvaardbare 
mogelijkheden zijn om de gewestvorming in te passen in ons stelsel van 
binnenlands bestuur: 
1. de provincies worden verkleind en nemen in aantal toe; 
2. de gemeenten worden vergroot en nemen in aantal af; 
2. het vormen van openbare lichamen tussen de provincies en gemeenten in. 

Vermoedelijk zullen niet velen van deze mogelijkheden opkijken. Nu moet 
hier natuurlijk meteen aan toegevoegd worden, dat het niet aangaat om de 
betekenis van een sociaal-wetenschappelijk boekwerk (alleen) af te meten aan 
de praktische waarde van de conclusies en resultaten. Maar in het geval van 
de studie van Ruiter verdient dit facet toch wel enige bijzondere aandacht, 
omdat de auteur herhaaldelijk wijst op het eigen karakter van het overheids
systeem ten aanzien van de samenleving. De overheid is een organisatievorm 
"met bijzondere kenmerken, die haar van de samenleving, welke zij dient, 
onderscheiden en waardoor zij deze laatste niet automatisch en moeiteloos 
in al haar veranderingen kan volgen" (blz. 127). Nu zou het onjuist zijn als 
sommige harten wat sneller zouden beginnen te kloppen omdat men meent 
iets van klassiek anti-revolutionaire denkbeelden in deze woorden van Ruiter 
te herkennen. Hij schrijft zelf, dat de zojuist geciteerde opmerkingen over de 
eigen plaats van de overheidsorganisatie "los van enige ideologie" staan. Als 
ik het goed begrijp, bedoelt Ruiter hiermee te zeggen, dat hij "alleen" een 
evident bestuursorganisatorisch gegeven memoreert. Deze (al dan niet ver
meende) waardevrijheid heeft er wellicht toe bijgedragen, dat het door Ruiter 
ontwikkelde model van de Nederlandse staatsorganisatie (althans in mijn 
ogen) nogal technocratisch en gekunsteld aandoet. De bestuurlijke en maat
schappelijke werkelijkheid verdwijnt naar mijn besef soms wel erg ver uit 
het blikveld. Zijn boek had er naar mijn smaak een waardevolle dimensie 
bij gekregen als meer aandacht geschonken zou zijn aan cultuur-filosofische 
aspecten. De ~ovengenoemde groeipool theorie en centrale plaatsen theorie 
kunnen bijvoorbeeld beschouwd worden als "uitlopers" van een algemeen 
Westelijk cultuurpatroon, dat o.m. getypeerd wordt door het streven om zo 
goed mogelijk te profiteren van wat de moderne produktie- en distributie
methoden opleveren. Het is een cultuurpatroon, waarin de begrippen groei en 
vooruitgang sleutelfuncties vervullen. Het beleid van de overheden was er 
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voor een belangrijk deel op afgestemd om in het eigen bestuursgebied zo 
goed mogelijk gestalte te geven aan deze functies. Vandaar, dat er ondanks 
de territoriale decentralisatie zo weinig zichtbaar geworden is van een 
"eigen" beleid van gemeenten, pre-gewesten en provincies: van het streven 
naar groei en vooruitgang ging een gelijkschakelende invloed uit op het 
beleid van de lagere overheden. Thans beginnen zich ernstige breuken af te 
tekenen in het ons zo vertrouwde economische groeipad. Dat zal op den 
duur repercussies hebben voor ons politieke stelsel; onze economische en 
politieke orde zijn met vele vezels met elkaar verbonden en op elkaar afge
stemd. Het lijkt niet onverstandig om ook daar mee te rekenen bij een be
stuurlijke reorganisatie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen, dat het de 
moeite waard kan zijn om zo goed mogelijke bestuursorganisatorische voor
waarden te scheppen voor het ontstaan van fleurige en krachtige bestuurs
huishoudingen op provinciaal/regionaal niveau. 
Met zo'n soort benadering (die hier niet nader uitgewerkt kan worden) zou 
Ruiter m.i. meer kracht hebben bijgezet aan zijn oproep aan de gewest
wetgever aan het eind van zijn boek om het principe van de territoriale 
decentralisatie niet verder aan te tasten. Met zijn oproep als zodanig, het moge 
uit het bovenstaande blijken, kan ik me van harte verenigen. 

Dr. S. Faber 
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V AN DE REDACTIE 

In dit nummer schrijft mr. L. A. Struik over het commenttMr dat een 

werkgroep van de wetenschappelijke instituten van ARP, CHU en KVP dit 

1100rjtMr heeft uitgebracht op de Contourennota voor een toekomstig onderwijs

bestel. In dit commentaar op een commentaar signaleert de schrijver dat binnen 

het CDA meer het continue in veranderingsprocessen wordt benadrukt dan het 

denken in gedetailleerde plannen. De overspannen verwachtingen die de op

stellers van de ContmlYennota over de mogelijkheden en functies van het 

onderwijs 1I0lgens mr. Stl'1lik hebben) zijn mogelijk gevolg van dit verschil in 

benadering met de Contollrennota. Hij is van oordeel dat de toekomstige 

oll/wiHelingen te weinig zijn geschetst tegen de achtergrond van het terrein

verlies dat de school in de toekomst ongetwijfeld lijdt op het punt van de 

ot/erdracht van kennis en kunde. De school wordt) aldus mr. Struik) steeds meer 

een schakel naar mel:rdere vormingswegen. De Contourennota) aldus de 

schrijt/er, is eigen!t1k comervatief wanneer de verwachtingen omtrent de school 

zo worden overtrokken. 

Een ander centraal Plint in deze bespreking is) dat de Contourennota in 

feite uitga?!t van een profiel van een verza.kelijkte mens. Mr. Struik vindt het 

t'erweer van het CDA-commentaar op dit punt niet sterk,. dat had princiPiëler 

gemoeten) zo is zijn oordei:l. ) Kan men de opstellers van de Contourennota 

niet wezenlijk eenzijdigheid verwijten als zij blijkens de inhoud hoofdzakelijk 

oog hebben 1/'oor het door de mens leren beheersen van processen) van het 

domineren. en 1/'eel te weinig voor het leren te zijn, waarin de zingeving van 

het let/en ook te maken heeft met de gebroken mem, het gebroken leven, het 

lIiet-bereikte gellIk, de beperking, de mislttkking?' 

Vervolgens zijn in dit nummer twee boekbesprekingen opgenomen. 

Allereerst bespreekt mr. A. K. Koekkoek 'Ministers, ambtenaren en parle

mentariërs in Nederland' van U. Rosentha!, M. P. C. M. van Schendelen en 

G. H. Scholten. De recensent wijst op de ntMr zijn opvatting onjuiste beperking 

van het begrip juridisch aspect in veel politicologische studies. Hij geeft de 

politicologen ook nog een goede raad: de aan Dooyeweerd ontleende structuur

theorie van de samenlevingsverhoudingen zou voor de verdere ontwikkeling 
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van de politicologie van fundamenteel belang kunnen zijn, aldus mr. Koekkoek. 

Tenslotte bespreekt drs. W. van den Bos Czn. een studie van prof. mr. 

A. Kleijn: 'De irrationele achterkant van het openbaar bestuur'. Hoofdkritiek 

van de recensent is dat de schrijver de rationaliteit veel te beperkt uitlegt. 

Rationaliteit verdraagt zich in de opvatting van de schrijver bijvoorbeeld niet 

met religieuze overwegingen. De gedachtengang van Kleijn levert aldus de 

recensent een koud, emotieloos bestuur op, dat zich van de levendige samen

leving verwijdert. 
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HET CDA-COMMENTAAR OP DE CONTOURENNOTA * 

door 

mr. L. A. Struik 

Een nationaalonderwijsplan nog verantwoord? 
De publikatie 'Samen verantwoordelijk voor het onderwijs' \ het commen

taar van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU op de Con
tourennota 2, geeft blijk van een levend gevoel voor de problemen die op de 
praktijkmensen in het onderwijs afkomen bij de grootscheepse veranderingen 
die de Contourennota hun in het vooruitzicht stelt. De veranderingsstrategie 
die de Contourennota kenmerkt, wordt in het commentaar niet gevolgd. In een 
der samenvattingen wordt het immers scherp geformuleerd: 'Een herstruc
turering van het onderwijs kan slechts geleidelijk en in overeenstemming met 
belanghebbenden worden ingevoerd (-)' Een tamelijk centrale uitgangsstelling, 
die een markant onderscheid aangeeft ten opzichte van de straffe regie die de 
Contourennota bij zorgvuldige waarneming kenmerkt. Want al is de geboden 
gelegenheid tot overleg en inspraak in de Contourennota niet louter een lippen
dienst, toch overheerst daarin tenslotte, met name in de beschouwing over de 
strategische modellen, stellig de voorkeur voor het politiek-administratieve 
model en komt het politieke beslissingsprimaat geprononceerd naar voren, al 
gaat dit sommige individuele commentatoren zelfs nog niet ver genoeg 3. 

Het CDA-commentaar benadrukt daarentegen op meerdere plaatsen de be
tekenis van continue veranderingsprocessen, die zich slecht verdragen met 
geprepareerde en gedetailleerde bestekken en tekeningen die in de Contouren
nota voorkomen, waarvan een verstarrende invloed op "spontane ontwikke-

* Dit artikel is een bewerking van de inleiding die de auteur heeft gehouden op de 
CDA-studiedag over de Contourennota op 8 mei jJ. in Amsterdam. Deze bijdrage is ook 
opgenomen in Politiek Perspectief en zal nog worden opgenomen in het Christelijk-Histo
risch Tijdschrift. 

1 Samen verantwoordelijk t'oor het onderwijs, commentaar op de Contourennota; publi
katie van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU; Den Haag, 1976; 
71 pag f 9,90. (Te bestellen door overschrijving op giro 237339 t.n.v. Centrum voor 
Staatkundige Vorming, Den Haag; met vermelding 'Commentaar Contourennota'). 

2 Contouren van een toekomstig onderwijsbestel - discussienota; Tweede Kamer, zitting 
1974-75, 13459; Staatsuitgeverij, Den Haag, 1975. 

3 Commentaren rond de Contourennota, onder redactie van drs. M. Santema; uitg. 
Tjeenk Willink, Groningen, 1976. 

281 



Het CDA-commentaar op de Contourennota 

lingsprocessen" wordt gevreesd. Met dit zware accent op alle aspecten van het inl 
veranderingsproces - een uitgangspunt dat impliciet de strekking heeft om zo gr 
min mogelijk op lange termijn vast te leggen - heeft de commissie zich echter w( 
geblokkeerd in het prijsgeven van een oordeel over de waarde van een nationaal da 
onderwijsplan voor de lange termijn in het algemeen. Weliswaar wordt ge- ve 
wezen op de "Schets van beleid voor 1973 en volgende jaren" (handleiding za 
voor de Kamerfracties van KVP, ARP en CHU; 1972), waarin de behoefte 
aan zo'n plan was opgenomen, maar de in het commentaar verwoorde afkeer 
van de commissie van niet van onderop gegroeide structurele ingrijpende ver-
anderingen wettigt de conclusie dat de behoefte aan cen nationaal onderwijs- ga 
plan, die in 1972 nog werd onderschreven, thans kcnnelijk veel minder urgent ba 
wordt geacht. ve 

Daarmee zit in het commentaar, beschouwd als politiek stuk, een in het oog stJ 
vallende zwakke plek. Het verwijt dat de grote nadelen van een zo lange Ie 
termijnplanning (als de Contourennota pretendeert te zijn) blootlegt, gaat zijn lij 
doel voorbij als de minister er op kan wijzen dat zeker in de Kamer maar m 
ook door organisaties in het verleden op de totstandkoming van een nationaal be 
onderwijsplan is aangedrongen. di 

Een betere verantwoording voor het loslaten van die langetermijnvisies zou stJ 
dan ook in het commentaar terecht zijn geweest, of tenminste een duidelijke pl 
uitspraak over de wenselijkheid of onwenselijkheid ervan, los van de in- b~ 
vulling door heersende politieke coalities. dl 

Zo zou het, wat de Contourennota betreft, een legitiem motief kunnen zijn, 
dat het aansturen op de integrale realisering - zij het in contour, zij het reeds 
in concept - van een groot aantal soms betwiste beleidsdoelen tegelijk de 
goede kans oproept om het onderwijsveld te doen belanden in een langdurige 
periode van conflicten, zoals de polariserende uitingen rond de middenschool 
al duidelijk hebben gemaakt (en zoals het Concept-wetsontwerp Basisonderwijs, 
naar ik vrees, op onderdelen nog zal veroorzaken) _ Conflicten die groeien, 
terwijl zich over de sociaal-economische en financiële realiseringsmogelijkheden 
van de Contourennota een dikke mist voltrekt. De commissie noemt het hoofd
stuk over de financiering het "vaagste onderdeel" van de Contourennota. 
Recente gegevens houden in dat de voor 1972 geldende macro-economische 
kosten van het onderwijs (9,4% van het nationaal inkomen) zónder invoering 
van de plannen die in de Contourennota zijn ontvouwd, in het jaar 2000 zullen 
zijn gestegen tot 10,7%, en mét integrale invoering ervan zullen komen op 
12,9 tot 14,4% van dat inkomen 4. 

Met het oog op dit laatste wordt het langzamerhand wel de hoogste tijd, 
dat politiek financiële "haring of kuit" wordt gegeven. Want, is een zo 

4 Commentaar op de nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel, advies 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag 1976; pag. 108 en 
124/125. 
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intense discussie als thans wordt gevoerd, op zichzelf van grote betekenis, de 
grenzen worden overschreden als heel het land in een staat van opwinding 
wordt gebracht over zaken die financieel onuitvoerbaar zouden blijken. Er zal 
dan zeker een terugslag komen, voor de opwekking waarvan ik niemand de 
verantwoordelijkheid toewens. De "luxe van twintig jaar praten in welvaart" 5 

zal dan zeker scherp worden gevoeld. 

Vrijheid Win onderwijs en een tweede versie 
De opstellers van het CDA-stuk aanvaarden in het algemeen de sociale uit

gangspunten van de Contourennota (gelijke kansen, individualisering, weer
baarheid), hier en daar met een waarschuwing tegen overtrokken politieke 
vertalingen ervan. De algemene uitgangspunten van de voorgestelde onderwijs
structuur (voorbereiding op een volwaardig functioneren in de samenleving, 
levenslang leren, onderwijs na 16 jaar toegespitst op de maatschappelijke werke
lijkheid, e.d.) worden globaal acceptabel geacht, zonder dat daar instemming 
met de daarop gebouwde modellen, zoals met name de middenschool en de 
bovenschool, uit volgt. De kritiek op het model middenschool gaat zelfs zo 
diep, dat dit model vrijwel wordt afgewezen. Het is dan ook tamelijk tegen
strijdig als de commissie in conclusie 10 op pag. 70 schrijft: "Als de uitgangs
punten van de middenschool volledig gerealiseerd worden, zal dit een ver
betering zij n ten opzichte van de huidige situatie (-)". Ook hier wordt een 
duidelijke uitspraak ten slotte vermeden. Gebrek aan durf of een gebrek aan 
overeenstemming? 

Terecht voegt de commissie de vrijheid van onderwijs aan de uitgangspunten 
toe. Zij dient "onverkort" gehandhaafd te blijven. Deze bijzondere aandacht, 
op meerdere plaatsen geformuleerd, is verheugend. De bewindslieden ont
werpen in de Contourennota immers een stelsel van algemene beleidsdoelen 
en structuren, voor de toepassing waarvan niet of nauwelijks enig onderscheid 
wordt gemaakt tussen openbaar en bijzonder onderwijs. "Belangrijke af
wijkingen" van de huidige rechten van zowel het bijzonder als het openbaar 
onderwijs worden zelfs in het vooruitzicht gesteld. Ook de overmatige nadruk 
die de Contourennota bij de beschrijving van de school als instelling legt op 
het nationale kader van doelstellingen en voorwaarden waarbinnen de lU

dividuele school functioneert, voorspelt bij een ongewijzigde visie van de 
Contourennota een aanstaande bepel;king van de vrijheid van onderwijs. 

Ik ben daarom van mening, dat aan een herschrijving van de Contourennota, 
althans onder de politieke verantwoordelijkheid van de huidige minister van 
Onderwijs, vooraf moet gaan de behandeling van de recent ingediende wijzi
gingsvoorstellen met betrekking tot artikel 208 van de Grondwet. Bij die ge
legenheid, nog in deze parlementaire periode vallend, kan het parlement zijn 

5 A.]. Fibbe in Elseviers Weekblad, 7 februari 1976. 
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standpunt inzake de vrijheid van onderwijs formuleren, waarmee de schrijvers 
van de tweede versie van de nota dan rekening dienen te houden. 

Een genivelleerd profiel 
Het criterium gelijke kansen wordt in het CDA-commentaar gehanteerd op 

een wijze die zich niet bijzonder van de oppervlakkige benadering van deze 
norm door de Contourennota onderscheidt. In andere commentaren is al de 
vraag gesteld 6 of de gelijkheid in het onderwijs niet moet betekenen dat er 
voor de minst-begunstigde kinderen méér en andersoortige voorzieningen 
moeten worden getroffen, en niet evenveel en gelijksoortige. Vermeerdering 
van kansen zal dan veeleer het uitgangspunt moeten zijn. In die optiek is ook 
gerechtvaardigde kritiek die de CDA-commissie uit op het hoofdstuk over 
het buitengewoon onderwijs in de Contourennota, in een breder perspectief te 
plaatsen. 

Hoeveel macht moet aan een blinde, hoeveel prestige aan een meervoudig 
gehandicapte, hoeveel inkomen moet aan een diep zwakzinnige worden toe
gekend in het licht van gelijke kansen op onderwijsresultaten en daarop vol
gende maatschappelijke weerbaarheid? '7 

Een andere distinctie is noodzakelijk, n.l. dat er een comparatieve ongelijkheid 
bestaat naast de distributieve. Een ongelijkheid in die zin dat ieder mens een 
uniek en zelfstandig wezen is met een eigen, aangeboren en verworven karakter
en persoonlijkheidsstructuur, met aandacht voor de authentieke en historische 
kenmerken van de mens. Een dergelijke verruiming zou het CDA-commentaar 
bij de behandeling van de visie op het kind en het mensbeeld een sterker reliëf 
hebben gegeven dan de erg eenvoudige verwijzing naar het bestemmingsplan 
van de mens, waartoe men zich beperkt. De eigenstandigheid van de menselijke 
persoon wordt gerealiseerd in het contact met anderen, maar ontvangt in de 
christelijke visie erop een diepere grond. Want daarin roept God de mens bij 
zijn naam, en juist daarom is en blijft de mens geroepen om zichzelf telkens 
opnieuw te bevrijden van de machten van binnen en van buiten, van natuur en 
cultuur. Het is de opdracht van de mens in Zijn naam op zoek te gaan naar 
zichzelf 8. 

De verhouding van die autonome mens tot de cultuur, de wereld en God 
is essentieel in het vormingsproces, omdat daarin wordt teruggevonden hoe 
,nen denkt over de mens. Dat vormingsproces kan evenwel slechts bestaan in 
een vrije keuze voor een engagement 9 met een ander en met alle anderen, 

6 Education and working life in modern society; rapport van de OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), Parijs, 1975; aangehaald in "Uitleg", 
1975, nr. 425, pag. 15. 

7 Contouren nota en speciaal onderwijs, commentaar van het Werkverband oplei. 
dingen ten behoeve van speciaal onderwijs, juni 1976. 

S Guardini: Wereld en persoon. 
9 Cardoen en Ploem: Antwoord in vrijheid, 1973. 
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in het dus kunnen groeien naar vrij aanvaarde idealen, waardoor het gedrag 
van de persoon zin en richting krijgt en waardoor de eenheid en identiteit ge
leidelijk gestalte gaan krijgen. Onderwijs ontsnapt niet aan vragen van deze 
orde, zeker niet als het zich wil bekennen tot bijzonder christelijk onderwijs. 

De commissie beperkt haar kritiek op de in de Contourennota gehanteerde 
begrippen, zoals opvoeding tot maatschappelijke weerbaarheid en sociale be
wustwording, te zeer tot de kanttekening dat deze begrippen geen al te politieke 
klankkleur mogen krijgen, en heeft overigens de neiging deze uitgangspunten 
als een zaak van terminologie te beschouwen. Kan men de opstellers van de 
Contourennota niet wezenlijk eenzijdigheid verwijten als zij blijkens de inhoud 
hoofdzakelijk oog hebben voor het door de mens leren beheersen van processen, 
voor het domineren, en veel te weinig voor het leren te zijn, waarin de zin
geving van het leven ook te maken heeft met de gebroken mens, het gebroken 
leven, het niet-bereikte geluk, de beperking, de mislukking? 

In dit perspectief past meer de vorming tot het uiteindelijk vrijwillig aan
vaarde engagement, waarin ook dienstbaarheid aan en verantwoordelijkheid 
voor de ander zichtbaar worden. De kritiek die in de Contourennota het profiel 
van de verzakelijkte mens heeft ontwaard 10, blijft daarom naar mijn mening 
geldend. Misschien is een en ander wel een gevolg van de overmoedige poging 
van de minister om een algemeen geldende mens- en maatschappijvisie te 
schetsen voor een zo delicaat en gedifferentieerd gebeuren als vorming en op
voeding van autonome mensen per definitie is, en die misschien daardoor 
wel op een genivelleerd profiel van die gedachte mens is uitgelopen. 

Beheersing t'an maatschappelijke tendensen buiten de school 
De rechtvaardiging van grootscheepse veranderingen in de onderwijsstructuur 

dient volgens de CDA-commissie hoofdzakelijk te steunen op gewogen argu
menten van onderwijskundige aard. Hoezeer ik ook aanvoel dat hiermee een 
tegenwicht wordt ingebouwd tegen de overtrokken waardering in de Contouren
nota van de maatschappelijke en structurele factoren, is deze basis toch wel 
erg smal uitgevallen. Er is daardoor een zekere tegenspraak ontstaan met de 
eerder door de commissie globaal aanvaarde sociale uitgangspunten van de 
Contourennota. 

Van Spaandonk 11 constateerde, dat ondanks vaak heel verschillende onder
wijssystemen in Europa en Amerika de problemen praktisch overal dezelfde 
zijn en, méér nog, dat men de oplossingen nagenoeg in dezelfde richting zoekt. 
Die problemen blijken dan volgens hem niet of nauwelijks van onderwijs-

10 Drs. M. H. ]. Zeijen: Reeds gebaande wegen oj nog onbekende paden?; Dies
rede Katholieke Leergangen Tilburg, 17 oktober 1975. 

11 Van Spaandonk: Over de grenzen in de door hem geredigeerde bundel Leren 
langs lange lijnen - de Nota Contouren van een toekomstig onderwijsbestel gewikt en ge
wogen; uitg. Samsom, Alphen aan den Rijn, 1976, pag. 179-198. 
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kundige aard te zijn maar komen in hoofdzaak van buiten het onderwijsveld 
en zijn van sociologische maar nog meer van politieke en financiële aard. 
Van Spaandonk releveert dat de noodzaak tot vernieuwing om een viertal grote 
thema's draait, nl. permanente educatie, gelijkheid van kansen, openstelling 
naar het leven buiten het onderwijs, participatie van de leerling. Dat betekent 
dan dat de druk van buiten de eigenlijke onderwijssector in een directe spanning 
kan komen te staan met het ontbreken van een behoefte aan diepgaande 
hervorming van de werkers in de school. Die laatste behoefte, of het ontbreken 
ervan, is voor de CDA-commissie een zwaar criterium. Zij sluit als zodanig 
aan bij het evenwicht dat de commissie bepleit tussen structurele onderwijs
vernieuwing en procesmatige ontwikkeling, een opvatting die mijn sympathie 
heeft. Maar men is er niet uit met de gedachte om het vernieuwingsstreven 
zeer sterk of bijna exclusief te koppelen aan tekenen die zich voordoen in het 
continue proces van verandering, omdat de behoefte aan concrete en zichtbare 
vormgeving van vernieuwingen ook rust op stuwende maatschappelijke factoren 
van buiten het onderwijsveld zelf. Het is juister om dit onder ogen te blijven 
zien en deze factoren zodanig te beheersen dat zij de continuïteit van het 
onderwijsproces niet schoksgewijs afbreken, dan het opdringen ervan te negeren. 
Deze laatste neiging heb ik in het CDA-stuk gesignaleerd. 

De mondige school 
Mogelijk ook daarom is de rol van de school door de comn11SSle niet 

beoordeeld vanuit de toekomstige positie waarin zij naar redelijke verwachtingen, 
ook internationaal gezien, zal komen te staan. Hoewel de permanente educatie 
en de Open School genoegzaam aandacht in het CDA-commentaar ontvangen, 
zijn de gevolgen van dergelijke ontwikkelingen voor de functie van de school 
nog niet consequent doordacht. 

De toekomstige school van de Contourennota blijft de leerling in tijd en 
ruimte vangen in een vrij strak gemodelleerde structuur. Men kan zich 
afvragen waarom aan nieuwe modellen zo'n behoefte bestaat als de toekomstige 
school een veel bescheidener rol zal gaan spelen, zoals zij al doet sinds de 
intrede van het "derde milieu" (massamedia, verborgen mede-opvoeders). De 
verdere organisatie van systemen van wederkerend leren zal zulks nog meer 
gaan onderstrepen. En als vrij algemeen wordt aangenomen dat de school
resultaten maar zeer betrekkelijk aan de school te danken zijn, zijn de omstan
digheden drastisch veranderd sinds de periode aan het einde van de 1ge eeuw 
waarin het project van volksonderwijs de stoot heeft gegeven tot de alfabeti

sering van de massa. 

De school is reeds geruime tijd bezig zijn monopolie van overdracht van 
kennis en kunde te verliezen en is nog slechts een schakel naar meerdere 
vormingswegen. De verwachtingen die de opstellers van de Contourennota 
nog hebben van de betekenis van de school - ook al gebruiken zij termen 
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als funderend onderwijs en basisonderwijs - zijn daarom sterk overtrokken 
en eigenlijk conservatief; zij leggen een zware hypotheek op onderwijsgevenden, 
ouders en leerlingen. Weliswaar heeft de CDA-commissie een scherp oog voor 
de relatieve betekenis van de schooJstructuren, maar meer in de betekenis van 
die structuren voor de inhoud van het onderwijs dan gemeten naar de ver
schuivende verwachtingen die men van de school kan hebben. In de dubbele 
taak van de overdracht van kennis en cultuur én van ontwikkeling in individuele 
en sociale zin vindt de huidige school slechts moeizaam een wankel evenwicht.12 

Het is een vooruitgang als die ontoereikendheid eindelijk eens wordt erkend, 
opdat de komende school het thans vaak verwaarloosde primaat van de 
opvoeding als zelfvorming van de autonome mens meer gestalte kan geven. 

Ook het in de Contourennota weergegeven streven naar een alles omvattende 
opbouw van een "netwerk" van op elkaar afgestemde verzorgingsstructuren 
rond de school getuigt van een visie die de school nog een overmatige taak 
toekent. Met daarbij het gevaar dat daaruit ten slotte een zo zware, overheersende 
verzorgende infrastructuur te voorschijn komt, dat de onmondigheid van de 
school er door wordt vergroot. Waarschijnlijk een gevolg van een welzijnsoptiek 
die op die overtrokken verwachtingen steunt en de school tot een gevangene 
kan maken. Ook daarom is de definitieve regeling van de subsidiëring van 
schoolbegeleidingsdiensten van vitaal belang, namelijk om ongewenste ontwik
kelingen in de richting van een zo zware infrastructuur te voorkomen. 

Synchronisatie van beleid 
De herschrijving van de Contourennota wordt door de CDA-commissie aan 

een aantal meer technische voorwaarden gebonden, zoals o.a. betere kosten
berekeningen, concretisering van regionaliseringsvoorstellen en analyses van 
bevoegdheden van beheer en bestuur. De commissie is overigens blijkbaar 
geneigd de herschrijving van de nota, waartegen zij op vitale punten ernstige, 
soms zelfs principiële bezwaren heeft, over te laten aan de verantwoordelijk
heid van de minister. Ik heb daarover ernstige twijfels. Waarom wijdt de 
Tweede Kamer niet eerst een geïntegreerd debat aan de Contourennota, opdat 
de minister met de meningen in het parlement bij het schrijven van zijn tweede 
versie rekening kan houden? De visie van het parlement is even onmisbaar als 
de overige reacties in eerste termijn, die in grote aantallen binnen zijn gekomen 
of nog zullen komen. Ik heb reeds gesteld dat de recente voorstellen tot 
wijziging van de Grondwet een wezenlijk verband met de inhoud van de 
Contourennota hebben. Er is daarom alle reden voor een zekere synchronisatie. 

De politieke betekenis van de Contourennota in de eerste versie daagt de 
Kamer daartoe nog meer uit. Het is bovendien verwijtbaar indien men -
zoals het CDA-commentaar doet - de minister waarschuwt om delen van de 

12 Rodriguez: L' éducation pe,·manente, in: Documentation et information pédago
giques, 46e année, no. 185, 1972, pag. 9-43. 
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Contourennota niet onderhands te realiseren, en hem tegelijk zijn gang laat 
gaan, onder meer bij concepten als voor het basisonderwijs, waarin sommige 
opvattingen uit de Contourennota worden uitgewerkt. Het gevolg daarvan is 
tenminste een aanzienlijke bestuurlijke onduidelijkheid. 

Ook de gedachten van drs. M. H. J. Zeijen 13, met name over een staats
commissie voor de vernieuwing van het onderwijs, kunnen in de voorgestelde 
procedure een meer adequate behandeling ontvangen dan een eenvoudige 
afwijzing daarvan, die de minister van Onderwijs zich heeft veroorloofd met 
een beroep op zijn politieke verantwoordelijkheid. Juist daarom, zou ik zeggen. 

13 Zie zijn reeds aangehaalde diesrede. 
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BOEKBESPREKING 

door 

mr. A. K. Koekkoek 

U. Rosenthal, M. P. C. M. van Schendelen, G. H. Scholten, 
Ministers, ambtenaren en parlementariërs in Nederland, 
H. D. Tjeenk Willink, Groningen 1975, 218 pp. 

Ministers, ambtenaren en parlementariërs in Nederland is een bundel van 
eerder verschenen artikelen van Schol ten, Rosenthal en Van Schendelen, die 
alle drie verbonden zijn aan de vakgroep bestuurssociologie en politieke 
sociologie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Afgaande op de titel 
van het boek zou men het ter hand kunnen nemen in de verwachting een 
aantal aardige verhalen 'rond het Binnenhof' te vinden. Dit is niet het geval. 
De opstellen van de drie politicologen zijn stuk voor stuk stevige wetenschap
pelijke kost. De titel van het boek dekt overigens niet geheel de inhoud. Over 
'ministers' op zichzelf zal men weinig vinden; zij komen alleen aan de orde 
in de verhouding ambtenaar - minister. 

Het boek valt in twee delen uiteen, deel 1: Ministers en Ambtenaren in 
Nederland en deel 2: Vertegenwoordigende lichamen in Nederland. Deel 1 
bevat zeven opstellen die men zou kunnen vatten onder de noemer 'politiek 
en bestuur'. Zo heette ook de inaugurele rede van Schol ten waarvan een 
bewerking de eerste bijdrage vormt. Hij sluit ook de rij met de bijdrage 'De 
legitimiteit van het politieke stelsel'. Hiertussen staan vier eerder verschenen 
artikelen van Rosenthal over 'Politisering van het openbaar bestuur', 'De ethiek 
van de politiek-ambtelijke betrekkingen', 'Politiek-ambtelijke betrekkingen in 
de militaire sfeer' en 'Organisatie en reorganisatie van het openbaar bestuur', 
en een coproduktie van Rosenthal en Van Schendelen, getiteld 'Statuspolitiek 
in Nederland?'. 

Deel 2 handelt vooral over de Tweede Kamer en haar leden; het opstel van 
Schol ten over adviescolleges 'Politisering en het krakende radenwerk' recht
vaardigt niet de opstellen te vatten onder de noemer 'Vertegenwoordigende 
lichamen in Nederland'. Lagere representatieve organen (staten en raden) 
komen namelijk niet aan de orde. Behalve de genoemde bijdrage van Scholten 
zijn er vijf van de hand van Van Schendelen (Het Nederlandse parlement 
onderzocht; Parlementologie: ontwikkelingen en vooruitzichten; Groei en 
achtergronden van parlementair aktivisme; Klachten van burgers over de 
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overheid: de keuze tussen parlement en ombudsman; De Tweede Kamer als 
carrièrekanaal - samen met Van der Paardt). Vijf van de in totaal dertien 
opstellen verschenen eerder in het tijdschrift Beleid en maatschappij. 

Als bundel beschouwingen is het boek moeilijk bespreekbaar. Men zou elk 
artikel afzonderlijk moeten bespreken, maar dit zou te ver voeren. Ik wil 
daarom volstaan met enkele algemene opmerkingen en wat kritische kant
tekeningen. 

Het gevoel dat mij als jurist bij het lezen van politicologische lectuur vaak 
bekruipt is de te!eurstelling over de afstand tussen de juridische en de gangbare 
politicologische benadering. Als de juridische kant van de staat en het openbaar 
bestuur ter sprake komt, dan heeft een politicoloog het vaak over 'formeel
juridisch', zodat men de indruk krijgt dat voor veel politicologen juridisch 
per definitie gelijk is aan formeel. Soms wordt alleen gesproken over formeel, 
zodat men moet raden in welke zin dit is bedoeld. Scholten spreekt over 
'formele gezagsdragers' als hij kennelijk de juridisch bevoegde instanties op 
het oog heeft (bI. 11 vlg.). Hij wil "niet alleen formeel maar vooral feitelijk" 
een zo goed mogelijk evenwicht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
tussen politici en ambtenaren (blz. 17), daarmee bedoelend, zo begrijp ik het 
als jurist, dat de juridische regelingen ook effectief zijn. Rosenthal zegt van de 
institutionele benadering van de politiek, ontstaan uit de staatsrechtswetenschap, 
dat zij vrijwel alleen aandacht besteedde aan de "formeel-juridische aspecten 
van politieke relaties", met als knooppunten van de politieke analyse de 
'formele instellingen', waartoe de politieke partijen, voorzover niet uitdrukkelijk 
in 'formeel-juridische regelingen' terug te vinden, eerst nauwelijks werden 
gerekend (blz. 23). Misschien was de institutionele benadering wel beperkt, 
maar ook zo dat zij alleen op de juridische vormen lette? Het is niet 
uitgesloten, omdat de rechtswetenschap lange tijd, en nog wel, recht en staat 
vereenzelvigde en geen oog had voor de veelheid aan juridische sferen van 
andere verbanden, zoals kerken, politieke partijen, bedrijven en vakbonden en 
hun betrekkingen met de staat. Soms wordt met de begrippen formeel en 
informeel gegoocheld. Waarom een fractie een 'formele structuur' is en een 
fractiecommissie of gemeenschappelijk fractieberaad een 'informele structuur' 
(Van Schendelen, blz. 166) ontgaat mij. Ik ben van mening dat de studie 
van de juridische aspecten van de politiek niet stil mag blijven staan bij datgene 
waaraan uitdrukkelijk juridisch vorm is gegeven, bijvoorbeeld de wettelijke 
regeling van politieke partijen, maar om bij dit voorbeeld te blijven, dient te 
onderzoeken welke plaats bevoegde staatsorganen (onder andere regering en 
parlement) stilzwijgend, zonder uitdrukkelijke regeling, aan de politieke 
partijen toekennen. Bovendien kunnen de interne reglementen van politieke 
partijen en hun werking object van studie vormen. Onder de juristen komen de 
beoefenaars van het staatsrecht het eerst in aanmerking hiernaar om te zien. 
In het algemeen meen ik dat de staatsrechtswetenschap zich niet alleen moet 
bezighouden met staatsrechtelijke normen, maar ook met de staatsrechtelijke 
praktijk. 
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Evenmin ais het voor een jurist gemakkelijk is te zeggen wat recht is, lijkt 
het mij voor een politicoloog eenvoudig te zeggen wat politiek is. Scholten, 
Rosenthal en Van Schendelen volgen in dezen de opvatting van Easton. Politiek 
is hetgeen zich in een politiek systeem afspeelt. Easton omschrijft politiek 
systeem als: "those interactions through which values are authoritatively 
allocated for a society". Scholten spreekt van "de gezaghebbende waarden
toedeling voor (of 'door', zie blz. 108) en namens een samenleving" (blz. 7); 
Rosenthal vertaalt 'authoritatively' anders, hij spreekt over "de bindende toe
deling van waarden in en namens de maatschappij" (blz. 61) of "namens en 
tot op zekere hoogte in het belang van de samenleving" (blz. 64); Van 
SchenJelen heeft he over " dal bepaalde systeem, dat over het vermogen 
beschikt om bindende beslissingen te formuleren en te doen accepteren door 
de maatschappij (en daarom 'politiek systeem' wordt genoemd)" (blz. 135), 
elders spreekt hij weer over "gezaghebbende waardentoedelingen aan de 
maatschappij" (blz. 174). 

Wat opvalt is de vanzelfsprekendheid waarmee Nederlandse politicologen 
de omschrijving van Easton volgen. Ook al is er wel discussie geweest over de 
betekenis van de termen die Easton gebruikt, de definitie zelf wordt nauwelijks 
ter discussie gesteld. 

De definitie van 'politiek systeem' is in alle opzichten meerzinnig. Wat is de 
aard van de wisselwerkingen (interactions ), van de waarden (values), van 
gezaghebbend toewijzen (authoritatively allocated); wat is de betekenis van 'for' 
en van 'society'? Zijn de interacties bijvoorbeeld sociale, economische of 
juridische activiteiten en betrekkingen? Met het begrip 'waarde' kan men ook 
alle kanten uit. Zijn 'waarden' normen of bepaalde belangen? Gaat het om 
economische, sociale, juridische of ethische waarden? Is gezaghebbende toe
deling een kwestie van historische machtsvorming of van rechtsvorming? 
Welke instantie kan optreden namens en ten behoeve van de samenleving? 

Hoewel de definitie van Easton evengoed betrekking kan hebben op bijvoor
beeld het spreken van de kerk in de wereld, de macht van vakbonden, het 
gezag van de Parijse modeontwerpers of de prijspolitiek van de olie-exporterende 
landen, heb ik de stellige indruk dat met 'politiek systeem' niet anders wordt 
bedoeld dan de staat in zijn betrekkingen met andere samenlevingsverbanden 
of misschien alleen de overheid, omdat burgers en pressiegroepen die eisen 
stellen en steun verlenen aan het 'systeem' tot de 'omgeving' ervan worden 
gerekend. 

De staat als 'systeem' is een zeer vereenvoudigd model, waarvan de suggestie 
uitgaat dat het ons iets leert omtrent de structuur van de staat en de relaties 
met andere verbanden in de samenleving. Het model gaat echter eraan voorbij 
dat het staats verband vele aspecten vertoont (onder meer het psychologische, 
sociale, economische, juridische, ethische). In dit model blijkt nauwelijks iets 
van de typische structuur van het staatsverband als publiekrechtelijke gemeen
schap van overheid en onderdanen, gebaseerd op de cultuur-historische functie 
van het monopolie over leger en politie op een bepaald gebied. Wanneer men 
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spreekt over gezaghebbende of bindende waardentoedeling voor de samenleving, ser 
lijkt het alsof de staat de samenleving regeert. Dat de schrijvers dit zo zien, on 
blijkt uit de zin waarmee de Inleiding op deel 1 begint: "Het openbaar bestuur all:! 
is het beslissingscentrum van de samenleving". Zo'n uitspraak roept het beeld en 
op van de allesbeheersende staat, die geen ruimte laat voor andere samen- val 
levingsverbanden. De samenleving is een verzamelterm voor alle sociale ver- Sc! 
banden en personen en hun onderling verkeer, vaak, maar niet noodzakelijk, mé 
op het territoir van een bepaalde staat. Alle verbanden en hun onderlinge all:! 
betrekkingen en de interpersonele relaties hebben hun eigen sfeer, waarmee fUl 
de staat zich pas bemoeien mag als het algemeen belang in het geding is. me 
De systeembenadering vraagt niet naar de aard van die andere verbanden en val 
hun relatie met de staat. als 

Al met al heb ik nog niet gezegd wat politiek is. Politiek is een meerzinnige en 
term die men het beste in een bepaald verband kan definiëren, bijvoorbeeld kUl 
bij het begrip politieke partij, in de verhouding recht en politiek, politiek en bij 
bestuur, enzovoort. Politiek is afgeleid van het Griekse 'polis'. De Griekse kli 
polis of stadstaat was een totaalgemeenschap die haar leden in alle levenssferen all:! 
(godsdienstig, juridisch, sociaal en economisch) verbond. De tegenwoordige mc 
staten zijn gedifferentieerde juridische gemeenschappen, al komen er wel be1 
nauwe verbindingen met andere sferen voor, bijvoorbeeld bij een kerkstaat of aar 
een communistische partij staat. Men kan het begrip politiek beperken tot de 
activiteiten van de staat, maar het ook uitbreiden tot de activiteiten van en het 
binnen andere levenskringen, al zal men er dan een kenmerkswoord aan ove 
toevoegen, bijvoorbeeld universitaire politiek, vakbondspolitiek, kerkelijke hij 
politiek. Politiek is dan een concrete activiteit die in alle aspecten fungeert, 
waarvan nu eens het ene, dan weer het andere aspect kenmerkend zal zijn. be1 
Binnen het staatsverband is het algemeen belang beheersend, binnen een Brl 
universiteit behoort de wetenschappelijke ijver van docenten en studenten de raf 
activiteiten te leiden, binnen een vakbond de verbondenheid van een bepaalde 19 
beroepskring, enzovoort. Kenmerkend voor politiek als bepaalde activiteit acht tab 
ik het stellen van bepaalde doeleinden. Een doel is niet anders dan een concrete de 
situatie die men voor ogen heeft om in de toekomst te bereiken. Aan een eer 
doel zitten weer allerlei aspecten. Afhankelijk van het samenlevingsverband dié 
ontvangt een doel een bepaalde kwalificatie. Staatsdoeleinden zijn gekwalificeerd tre 
door het publiekrechtelijke karakter van de staat, de doeleinden van een scb 
vakbond door de verbondenheid van een bepaalde beroepsgroep, enzovoort. en 

In deze boekbespreking moet ik volstaan met een zeer grove schets van de sta 
aan Dooyeweerd ontleende structuurtheorie van samenlevingsverhoudingen, die de< 
voor de politicologie van fundamenteel belang zou kunnen zijn, omdat zij oog wo 
heeft voor de vele verschillende aspecten van de werkelijkheid en rekening rin 
wil houden met de eigen aard van verschillende samenlevingsverbanden. hee 

Bij verschillende opstellen wil ik thans nog enkele kanttekeningen maken. 
In 'Politiek en bestuur' beschouwt Scholten het openbaar bestuur als subsysteem SC! 
van het politiek systeem en wijst hij op de beperkte betekenis van het onder- bel 
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scheid tussen politiek en bestuur. Het politieke karakter van het bestuur wordt 
ontkend door de aanhangers van de 'depolitiseringsgedachte' voor wie het 
algemeen belang een richtsnoer is voor het beslechten van politieke geschillen 
en door degenen, die, doeleinden en middelen onderscheidend, het vaststellen 
van doeleinden 'politiek' noemen en de hantering van de middelen 'bestuur'. 
Scholten noemt het algemeen belang een fictie (blz. 10). Dat is alleen zo als 
men algemeen belang verwart met een bepaalde set staatsdoeleinden. Het 
algemeen belang is in de termen van Dooyeweerd de juridische bestemmings
functie van de staat. De verschillende doeleinden die een staat zich kan stellen 
mogen niet buiten die bestemmingsfunctie gaan, maar zijn overigens volkomen 
variabel. Ik zou menen dat een onderscheid tussen politiek en bestuur zinvol is 
als men bij politiek denkt aan het bepalen van de doeleinden door wetgever 
en regering waarbij politieke en maatschappelijke visies een belangrijke rol 
kunnen spelen. Bestuur is als activiteit meer juridisch bepaald. Soms komen 
bij een concrete beslissing (bijvoorbeeld de sluiting van de Bloemenhove
kliniek) de politieke doeleinden ter discussie. Dit sluit niet uit dat een 
algemeen onderscheid van politiek en bestuur zinvol is en dat men ertegen 
moet waken dat het bestuur verpolitiekt, in die zin dat ambtenaren meer 
beslissen op grond van hun partijpolitieke visie dan dat zij zich oriënteren 
aan het algemeen belang. 

Met belangstelling heb ik de stukken van Rosenthal over politisering van 
het openbaar bestuur, de ethiek van de politiek-ambtelijke betrekkingen en 
over de politiek-ambtelijke betrekkingen in de militaire sfeer gelezen, waarin 
hij tracht de grenzen van de ambtelijke loyaliteit aan te geven. 

Rosenthal's bijdrage over organisatie en reorganisatie van het openbaar 
bestuur bestaat uit korte schetsen van de organisatie van het Amerikaanse, 
Britse en Nederlandse openbaar bestuur en een kritische bespreking van het 
rapport van de Commissie-Van Veen, BestJlUrsorganisatie bij de kabinetsformatie 
1971. In het eerste stuk laat de schrijver enige steken vallen. Hij geeft een 
tabel van de departementale indeling in Engeland die dateert uit 1969. Sinds 
de White paper 'The Reorganization of Central Government' uit 1970 is wel 
een en ander veranderd. Hij noemt ook niet de Central Policy Review Staff 
die de eerste minister kan helpen de politieke lijnen naar de toekomst te 
trekken. In verband met de coördinatie van het regeringsbeleid in Nederland 
schrijft R.: "De coördinerend bewindsman ten aanzien van Europese integratie
en associatievraagstukken verkeert, als staatssecretaris, in de ongelukkige om
standigheid zijn beleid niet qualitate qua in de Ministerraad te kunnen ver
dedigen" (blz. 75). Dit is onjuist. De staatssecretaris voor Europese zaken 
wordt, anders dan voor een staatssecretaris gebruikelijk, steeds tot de vergade
ringen van de ministerraad uitgenodigd. Hoewel hij slechts adviserende stem 
heeft, kan hij steeds deelnemen aan het overleg in de raad. 

In hun artikel Statuspolitiek in Nederland ?, passen Rosenthal en Van 
Schendelen een stukje economische theorie toe om de verwerving en het 
behoud van politieke posities te verklaren. Zij construeren 'het model van 
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politieke opstreving'. "Het model is een vereenvoudigde weergave van de 
werkelijkheid" (blz. 92), las ik tot mijn geruststelling. De theorie van de 
politieke opstreving, die de relaties tussen ambities, hulpmiddelen en politieke 
posities in termen van vraag en aanbod vat, vullen zij aan met de theorie van 
de politieke drijfveren (b.v. status). Als men in het oog houdt dat de schrijvers 
geen verklaring van 'de' werkelijkheid van het streven naar politieke macht 
geven, maar slechts van een facet ervan, is hun benadering zeker interessant. 

Het tweede deel van het boek over vertegenwoordigende lichamen bevat 
op een na allemaal artikelen van Van Schendelen. Als belangrijkste 'taak én 
belofte van de moderne parlementologie' beschouwt hij het in kaart brengen en 
verklaren van de feitelijke gesteldheid. De schrijver zelf levert hieraan een 
grote bijdrage, zoals blijkt uit de artikelen in dit boek en zijn andere produkties. 
Het verzamelen en verklaren van feiten kan echter niet geschieden los van 
een onderzoek naar geldende (rechts) normen, die meer zijn dan formele 
structuren. In het artikel 'Groei en achtergronden van parlementair aktivisme', 
onderscheidt de schrijver parlementaire activiteiten naar gelang zij gebonden 
zijn aan de structuur van de Kamercommissie, het plenum of beide en of zij 
op de vorming van het regeringsbeleid een positief, negatief dan wel neutraal 
effect hebben. Sommige indelingen roepen vragen op. Wat betekent het dat 
'initiatiefwetgeving' een 'handeling' (van een of meer kamerleden) is die 
'gebonden is aan de structuur ( ... ) van het plenum' (blz. 166)? De Tweede 
Kamer kan een commissie de voorbereiding van een initiatiefwetsontwerp 
opdragen en leden kunnen voorstellen van wet inzenden bij de voorzitter, 
welke voorstellen op dezelfde wijze als wetsontwerpen van regeringswege 
behandeld worden, behalve dat bij de behandeling de voorstellers optreden 
in plaats van een minister. Ook moties en vragen plaatst hij in de 'plenaire 
structuur', terwijl toch een commissie ook moties kan inzenden en schriftelijke 
vragen buiten het plenum omgaan. De conclusie dat de meeste activiteiten in 
de plenaire structuur plaatsvinden (blz. 168) moet men dan ook met een 
korrel zout nemen. 

Onder de activiteiten die een negatief effect op het regeringsbeleid hebben 
rekent de schrijver de indiening en de aanvaarding van amendementen en de 
vertraging van wetsontwerpen. Een amendement kan inderdaad, maar behoeft 
niet negatief te zijn. Het kan positief zijn bedoeld om meer steun voor een 
regeringsontwerp te verwerven. De positieve betekenis van amendementen blijkt 
vooral wanneer de regering een amendement overneemt, omdat zij het een 
verbetering beschouwt. Onder de aangenomen amendementen - volgens hem 
negatief voor de regering - die Van Schendelen voor de jaren 1956-1972 
optelt, rekent hij gemakshalve ook de door de regering overgenomen amende· 
menten, die helemaal geen negatief effect behoeven te hebben! Vertraging 
van wetsontwerpen behoeft evenmin negatief voor de regering te zijn: de 
oorzaak is vaak het uitblijven van de memorie van antwoord. Tot de parlemen. 
taire activiteiten rekent de schrijver vanwege het kleine aantal niet de intrekking 
van amendementen en moties - die juist kan wijzen op steun aan het 
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regeringsbeleid. Uit de in het artikel vermelde cijfers blijkt dat in de jaren 
1956-1972 het percentage ingetrokken amendementen per jaar varieerde van 
13% (in 1966/67) tot 58% (in 1961/62), en het percentage ingetrokken 
moties van 5 tot 38%. Vervolgens concludeert de schrijver dat het aantal 
handelingen met negatief effect sterk toeneemt (blz. 169). Deze onzorg
vuldigheden - die doorwerken in andere bijdragen, zie bijvoorbeeld blz. 197, 
noot 9 - doen geen goed aan de indruk die de hoeveelheid cijfermateriaal 
ongetwijfeld maakt. Trouwens de schrijver 'lijkt' zijn conclusies ook niet zo 
sterk te vinden. Op een halve bladzij (175) gebruikt hij zeven maal het woord 
'lijkt' of 'lijken'. 

Een nuttig onderzoek is dat naar de werkzaamheden van de commissie voor 
de verzoekschriften van de Tweede Kamer in vergelijking met die van ombuds
man in andere landen. 

Als eindindruk geef ik dat de bijdragen in deze bundel een interessant 
beeld bieden van hedendaags Nederlands, althans Rotterdams politicologisch 
onderzoek van openbaar bestuur en parlement. Een nadeel van een bundeling 
van artikelen vormen de herhalingen. Easton en Lijphart (verzuiling, pacificatie 
en kentering) komen telkens op de proppen. 
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h 
Meer en meer is onderwerp van discussie geworden de vraag hoe beleid brl 

binnen het openbaar bestuur tot stand komt. Welke motieven spelen daarbij bij 
een rol en langs welke lijnen ontwikkelt beleid zich? be 

De schrijver van bovengenoemd boek, die zijn sporen in wetenschap en 
bestuur heeft verdiend, heeft zich hier tot taak gesteld deze vragen nader te 
analyseren. 

zi 
Definiëring begriPpen "j 

Kleijn verstaat onder openbaar bestuur de administratie (wat is dat?), het er! 
parlement en "heel het politiek gebeuren rond de staat in al zijn geledingen". li:. 
Dit bestuur is erop gericht "de burgers te dienen en een bepaalde richting VI! 

te geven aan het maatschappelijk leven". Het begrip rationeel, zo wordt 
vervolgd, heeft twee betekenissen. De eerste is die van de zuiver intellectuele, 
logische denkwijze, die aan de wetenschapsbeoefening ten grondslag ligt. De bt 
tweede duidt op verstandig, redelijk, tot een goed te aanvaarden oplossing bl: 
leidend (dit is een heel rationele oplossing wordt vaak gezegd). In de bestuurs- d" 
praktijk wordt de tweede betekenis het vaakst gebruikt. Bij de wetenschaps- Ir} 

beoefening staat de eerste voorop en deze wordt door Kleijn gekozen. v~ 

el 
Onder irrationeel wordt verstaan "het in strijd met de logische gedachten- be. 

gangen van de wetenschap zijnde; strijdig met de wetenschappelijke sfeer die T, 
de samenleving en ook het openbaar bestuur zo sterk heeft doordrongen". ge. 
De schrijver heeft zich ten doel gesteld de irrationele achterkant van het e(l 
openbaar bestuur aan een zo wetenschappelijk mogelijke analyse te onder- el· 
werpen (blz. 6). 

rr 
Zowel gekozen politici als benoemde ambtenaren rekent Kleijn dus tot het gil 

openbaar bestuur. Toch bezitten beide groepen onderling verschillende ver- hl. 
antwoordelijkheden. Een raadslid bijv. doet meer dan de burgers dienen en zr 
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de samenleving beïnvloeden. Hij is ook representant van een politieke ideologie 
en als zodanig in voorkomende gevallen vertolker daarvan. Ook tussen politici 
onderling zijn er weer grote verschillen. Het maakt nogal wat uit of men 
minister of bijv. Kamerlid is. Een ambtenaar daarentegen draagt geen politieke 
verantwoordelijkheid voor zijn daden, is publiekelijk niet controleerbaar, maar 
kan in feite wel een grote politieke invloed uitoefenen. 

Openbaar bestuur is derhalve voor de schrijver een globaal, nauwelijks 
onderscheiden begrip; in feite bedoelt hij het hele politieke systeem zoals dat 
in onze samenleving functioneert. 

Indien, zoals de schrijver voor ogen staat, men wetenschappelijk te werk 
wil gaan, dan zal op grond van een probleemstelling een bewijsvoering 
geleverd moeten worden. In dit geval mag verwacht worden: een analyse van 
het openbaar bestuur, de irrationaliteit ervan en een antwoord op de meteen 
bij de lezer opkomende vraag of het voor het functioneren van het openbaar 
bestuur goed is dat het kennelijk een irrationele achterkant heeft. Wij zullen 
bezien in hoeverre in Kleijn's boek deze vragen systematisch aan de orde komen. 

OPenbaar bestlJlIY en irrationaliteit 
Kleijn's boek bevat naast een voorwoord, inleiding en uitleiding nog 22 op 

zichzelf staande hoofdstukken. Hiervan zijn "Public relations", "Representatie", 
"De doelstelling en de goede bedoeling", "Levensstijl en mode", "Grenzen 
en grondgebied" op zich wel interessant, maar zij vormen grotendeels herha
lingen van allemaal bekende zaken. Deze hoofdstukken zijn nauwelijks relevant 
voor het beoogde onderzoek van de schrijver. 

De kern van het boek ligt in de relatie die Kleijn legt tussen openbaar 
bestuur en de begrippen rationeel en irrationeel. Zijn definitie van irrationeel 
bevat twee haaks op elkaar staande zaken. De logische gedachtengangen van 
de wetenschap zullen toch moeten leiden tot het brengen van orde en samenhang 
in de kennis der werkelijkheid (en het vervolgens kritisch beoordelen daar
van). Dat betekent na te streven normatieve doelstellingen. In het tweede 
element van de definitie ligt een constatering besloten: er is in samenleving en 
bestuur een wetenschappelijke sfeer waar te nemen. Wat wordt bedoeld? 
Toch niet dat aldaar meer dan vroeger volgens de wetten van de logica 
gehandeld wordt? Kleijn wekt hiermee de suggestie als zou de wetenschap 
een na te streven doel in zichzelf zijn, waaraan indien mogelijk de samenleving, 
en derhalve ook het openbaar bestuur, ondergeschikt moeten worden gemaakt. 

Kleijn bedoelt in feite met rationeel dat er zoveel mogelijk geobjectiveerd 
moet worden. Hier openbaart zich de positivist die het bestuur als een 
gesloten systeem beschouwt; dat bestuur moet zich zo nodig onderwerpen aan 
het primaat van de wetenschap. Wat doet Kleijn echter met de feiten die 
zich in de samenleving voordoen, maar niet te objectiveren zijn? Zijn methode 
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levert dan niet méér zicht op de werkelijkheid, hetgeen in strijd geacht kan 
worden met datgene wat de wetenschap beoogt. Een dergelijk idee over de 
relatie bestuur-wetenschap stimuleert niet tot het ontdekken van nieuwe 
werkelijkheden in de samenleving om vervolgens vanuit deze werkelijkheden 
verder te werken. 

Maar staat de wetenschap niet in dienst van de samenleving? Is zij niet 
middel tot een betere ordening daarvan? En is ook de door Kleijn gesignaleerde 
wetenschappelijke sfeer niet vaak een pseudo-sfeer die veelal berust op een 
misplaatst opzien door bestuurders tegen wetenschappers, wat leidt tot het 
vaak onnodig en veelvuldig produceren van nota's en rapporten waar het 
bestuur soms weinig mee doet? 

In het hoofdstuk "Het openbaar bestuur tussen ratio en irrationaliteit" 
wordt Kleijn's positivisme door hemzelf heel pregnant samengevat: "Is dus 
zelfs bij de rationele abstractie van de werkelijkheid, waar de wetenschap op 
uit is, op de achtergrond al iets te bespeuren van niet rationele factoren 
(namelijk de volgens Kleijn ideologisch bepaalde ideeën van de wetenschapper), 
wanneer die werkelijkheid gewoon beleefd wordt door gewone mensen, bestaat 
nog een heel andere relatie tot deze werkelijkheid. De werkelijkheid namelijk 
zoals deze op hen afkomt en door hen op een bepaalde wijze wordt beleefd." 

Het openbaar bestuur nu, zo wordt vervolgd, wordt geconfronteerd met 
beide "werkelijkheden". De ene werkelijkheid is die van het wetenschappelijk 
advies, de andere die van de burger die temidden van zijn leefwereld wordt 
geconfronteerd met de overheid die juist deze leefwereld beïnvloedt. Gebeurt 
dit laatste overeenkomstig de idee van de burger, dan bezit de burger voldoende 
politieke feeling. 

Kleijn gaat verder In op het zijns inziens grillig verlopende gevoelsleven 
van die burger, mede veroorzaakt door actiegroepen en inspraak, waar het 
bestuur echter rekening mee moet houden. Factoren die irrationeel van aard 
zijn en "de grond waar het beleid op moet worden opgebouwd zo onbetrouw
baar en onevenwichtig maken". Gevolg: het bestuur dient veelvuldig zijn 
beleid te herzien. De schrijver: "Tegenover het himmelhoch jauchzend, zum 
Tode betrübt van het gevoelsleven geldt voor wie een zaak rationeel aanpakt: 
zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet." 

Betrekkelijk negatief wordt over de actief geworden burger gesproken. 
Kleijn ziet hierin de belangrijkste oorzaak dat "de grondslag voor een op te 
bouwen rationeel beleid nog onbetrouwbaarder werd dan vroeger" (blz. 12). 

Wat nu? Vaak opereren juist actiegroepen of actieve burgers overeenkomstig 
Kleijn's definitie van rationeel: logisch, doelgericht. Hier komt Kleijn in 
botsing met zijn eigen definitie. Bovendien ziet hij een belangrijk feit over 
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het hoofd, namelijk dat beslissen, dat in feite volgt op het nauwkeurig afwegen 
van pro's en contra's, vaak tijd kost. 

Leidt Kleijn' s idee van rationeel tot een juister bestuurshandelen ? Is de 
afwijzing door de schrijver niet te verklaren uit het feit dat hij bij actiegroepen 
enz. denkt aan irrationeel in de zin van onverstandig, onredelijk? En deze 
inhoud gaf Kleijn bij zijn definiëring nu juist niet aan irrationeel. Bovendien, 
al zou een burger lastig zijn, de schrijver vindt zelf dat het openbaar bestuur 
er is om de burger te dienen. En terecht. Weliswaar zijn niet alle geuite 
verlangens reëel of inwilligbaar. Het bestuur dient verlangens te filteren en 
af te wegen. Maar actief participerende burgers zijn voorwaarde voor een 
levende democratie. 

Op meerdere plaatsen in het boek treedt deze begripsverwarring op. Kleijn 
houdt zich niet aan zijn definitie van irrationeel. De lezer moet het in alle 
hoofdstukken zelf maar raden. Daarom heeft de schrijver helaas niet, zoals 
hij beoogde, de irrationele achterkant van het openbaar bestuur zo wetenschap
pelijk mogelijk geanalyseerd. Integendeel, hij heeft de zaak alleen maar ge
compliceerder gemaakt. Wetenschappelijke conclusies zijn er door Kleijn dan 
ook niet getrokken. Terecht. 

Staat en religie 

In dit hoofdstuk concludeert Kleijn dat de scheiding tussen kerk en staat 
absoluut is geworden, in tegenstelling tot vroeger. "Maar het is wel duidelijk 
dat. .. de opmars van de ratio steeds verder doordringt en dat, wat het 
openbaar bestuur betreft, de sporen van de vroegere verwevenheid met de 
religie steeds meer worden uitgewist, ook al vindt men ze nog in allerlei 
onmiskenbare of meer verhulde vormen terug" (blz. 42). 

Mijn bezwaren tegen Kleijn's idee over rationaliteit heb ik al uitgesproken. 
Zijn idee van ratio sluit uit dat gezond verstand en godsdienst kunnen samen
gaan. Voor hem is de rede in de zin van het Griekse logos allesoverheersend. 
Dat levert een koud, emotieloos bestuur op dat zich van de levendige samen
leving verwijdert. Voor een christen-bestuurder is er ook nog de logos zoals 
de apostel Johannes deze inhoud geeft: het Woord dat licht werpt op de 
schepping. 

Kleijn vervolgt: "Het proces voltrekt zich stap voor stap. Hoe, laat zich 
duidelijk zien bij het aanroepen van God, het bidden, officieel in een 
ambtsgebed, voor het nemen van beslissingen; het om hulp vragen aan een 
oppermachtig helper alvorens met vertrouwen de eigen intuïtie te volgen: 
schenk ons succes bij wat we gaan ondernemen, zegen onze onderneming en 
help ons, uw toegewijde dienaren, de juiste weg te vinden. Een ambtsgebed 
in deze zin is in veel gemeenten met een confessionele meerderheid nog in 
zwang, maar in veel andere gemeenten bestaat het al sinds lang niet meer." 
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Hoe men ook over het ambtsgebed mag denken, hier wordt dit wel erg 
ongenuanceerd benaderd. 

Vanuit de ambtsgedachte zoals deze in de vorige eeuw binnen de antirevo
lutionaire of christelijk-historische richting is ontwikkeld, dient de overheid 
beschouwd te worden als dienaresse Gods. Vanuit die religieus-politieke 
stellingname moet het ambtsgebed worden bezien. Als een benoemen van de 
overheid. En zeker niet om God voor het eigen karretje te spannen bij alle 
bestuurshandelen. Zo is het wel vaak bij anderen over gekomen. En ik ben de 
laatste die wil beweren dat het er niet (vaak) naar gemaakt is! 

De afschaffing van het ambtsgebed moet ook niet, zoals Kleijn suggereert, 
beschouwd worden als een wat laat inzicht in de feitelijkheid dat kerk en 
staat gescheiden zijn. Reeds in "Ons Program" van dr. Abraham Kuyper 
(gepubliceerd in 1879) wordt nadrukkelijk de scheiding tussen kerk en staat 
als juist verdedigd (en daarmee de idee van de staatskerk verworpen), maar 
wordt wel gepleit voor de ambtsgedachte dat de overheid Gods dienaresse is. 
Ook de overheid heeft een opdracht. Zo staat in het nieuwste modelprogram 
"Provincie en gemeente 1974" van het Verband van verenigingen van anti
revolutionaire gemeente- en provinciebestuurders en de ARP onder de kop 
"Opdracht voor de overheid" het volgende: "Een dergelijk uitgangspunt (name
lijk met de schepping omgaan als rentmeester; vdB) en een dergelijke visie 
verplichten de overheid een beleid te voeren dat elke burger in staat stelt in 
vrijheid en verantwoordelijkheid God en zijn medeburger te dienen. Derhalve 
zullen voor iedereen optimale ontplooiingsmogelijkheden moeten worden ge
schapen." 

In steeds meer gemeenteraden, ook in die waar een "confessionele meer
derheid" (Kleijn) aanwezig is, wordt besloten om het ambtsgebed af te 
schaffen. Als belangrijkste argument wordt daarvoor genoemd dat hand
having weinig zinvol wordt als het uitspreken van het ambtsgebed bij sommige 
raadsleden ergernis opwekt. Tenslotte staat of valt het najagen van gerechtig
heid, het dienen van de samenleving niet met het uitspreken van een ambts
gebed. 

Los van het ambtsgebed dienen christen-bestuurders weet te hebben van 
het "onmiskenbare rationele feit" dat er een samenhang bestaat tussen onze 
levensovertuiging en de samenleving met al haar aspecten. Die samenhang 
opsporen en kenbaar maken is één der belangrijkste opdrachten. 
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Ook Kleijn's conclusie dat de Verzuiling vrij sterk aan het afkalven is en ec~ 
met name nog wordt aangehangen door oudere bevolkingsgroepen is aan-
vechtbaar. De pogingen uit socialistische hoek om een vereniging voor socia-
listisch onderwijs op te richten en een socialistische krant, en die van liberalen 
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die trachten bijzonder openbaar onderwijs te stichten omdat het gewone 
openbaar onderwijs hen te rood is, rechtvaardigen een genuanceerder conclusie. 
De verzuiling, maar dan in iets andere vorm, is opnieuw in opmars. 

Aan zijn opmerking dat de "confessionele partij-ordening" nog resultante 
is van een vermenging van kerk en staat ga ik dan nu maar voorbij. Men zou 
dus niet aan partijvorming op grond van politiek-religieuze gronden mogen 
doen omdat daarmee de scheiding tussen kerk en staat in gevaar komt. Alsof 
het wegnemen van deze scheiding zou worden nagestreefd. 

Dit zijn verlichte negentiende-eeuwse opmerkingen die geen recht doen aan 
de intenties van onder meer de christen-democraten. 

Het politieke spel 
In dit hoofdstuk stelt de schrijver" dat de politiek een eigen fictief wereldje 

vormt" (blz. 59). Elke partij streeft doelen na, maar ze zijn fictief en worden 
nooit bereikt. Ook de woorden die een politicus spreekt, moeten met een 
korrel zout genomen worden, volgens Kleijn. Niet omdat een politicus een 
leugenaar is, maar omdat hij spreekt vanuit een fictief program en omdat hij 
een speler is die alle omstandigheden niet zelf in de hand heeft. Hij concludeert 
dat de politiek de irrationaliteit bevordert (welke irrationaliteit?). 

Ook hier slaat de schrijver wel erg door. Zijn aversie tegen elk gedetailleerd 
verkiezingsprogram zou ertoe kunnen leiden dat partijen weer tot zulke globale 
verkiezingsrichtlijnen komen dat men zich met recht kan afvragen wat deze 
partijen eigenlijk willen. Het probleem ligt niet zozeer bij gedetailleerde 
verkiezingsprograms maar bij de onwil tot het sluiten van compromissen. 

Wel dienen uiteraard deze programs te worden gezien als praktische vertaling 
van de politieke beginselen. Een louter programpartij houdt het, zoals bekend, 
niet lang uit. 

Kleijn gooit hier het kind met het badwater weg. Jammer, er was alle 
gelegenheid om als hoogleraar èn bestuurder hier verstandige dingen te 
zeggen. 

Op blz. 228 staat dat de pretentie van het boek is dat het "veeleer een 
indmk wil geven van de niet altijd even rationele manier waarop in de 
praktijk met de theorie wordt omgesprongen". Het bleef inderdaad bij 
indmkken. Van het doel van de schrijver, een zo wetenschappelijk mogelijke 
analyse te maken van de irrationele achterkant van het openbaar bestuur, is 
echter weinig terecht gekomen. 
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VAN DE REDACTIE 

Vrijdag 10 en zaterdag 11 december wordt in .het Congresgebouw te Den 
Haag het CDA-congres gehouden. Aan de orde komen onder meer het concept
CDA-program en het jaarlijks advies van de Permanente Program Advies 
Commissie (PPAC). 

In dit nummer schrijven drie antirevolutionairen, een lid van de CHU en een 
lid van de KVP, over de sociaal-economische paragrafen van CDA-program 
en PPAC-advies. 

Het lijkt de redactie, dat er thans, gegeven de stukken die e.r liggen, niet in 
de eerste Plaats behoefte bestaat aan beschouwingen waarin systematisch wordt 
gepoogd het gehele terrein van het sociaal-economisch beleid te bezien. De 
schrijvers zijn dan ook gevraagd een zo persoonlijk mogelijke bijdrage te 
schrijven, waarin heel bewust een selectie wordt gemaakt van die zaken waar
over zij zich persoonlijk in hoge mate bezorgd maken en waarvan zij vinden 
dat daar bij voorrang iets aan gedaan moet worden. 

De schrijvers hebben zich heel getrouw aan dit verzoek gehouden. Het zijn 
vijf verschillende beschouwingen geworden, waarin niettemin opvalt, dat de 
bezorgdhetd zich met name richt op de werkgelegenheidsontwikkeling. 

Dr. H. Visser opent dit nummer met een korte theoretische uiteenzetting van 
de relatie tussen het bestrijden van de werkloosheid en de inflatie. Hij wil beide 
bestrijden binnen een samenleving die individuele keuzevrijheid handhaaft. 
lijn betoog leidt tot vérstrekkende aanbevelingen: o.m. geen uniforme loon
kostenontwikkeling, vrije loonvorming met een verdere spreiding van de zeggen
schap binnen de ondernemingen, het financieren van de sociale lasten uit de 
algemene middelen en een veel stringenter monetair beleid. Hij wijst op het 
gevaar van in efficiency, wanneer het marktmechanisme op tal van terreinen 
onnodig wordt uitgeschakeld. Hij bepleit ter bestrijding van de inflatie en 
werkloosheid op een aantal terreinen herstel van het marktmechanisme. 

Prof. dr. H. W. J. Bosman schrijft uitvoerig over de collectieve lastendruk. 
Hij bepleit een intensiever zoeken naar mogelijkheden om deze stijgende lasten 
om te buigen, onder meer door een systematische vergelijking van deze uit
gaven met de praktijk in het buitenland en door het Instituut voor Onderzoek 
van Overheidstlitgaven financieel in de gelegenheid te stellen meer onderzoek 
te verrichten. Prof. Bosman suggereert een pas op de plaats met betrekking tot 
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de inkomensnivellering, met uitzondering van de inkomensverhouding tussen 
ambtenaren en niet-ambtenaren. Ook vraagt hij zich af, of de omvang van de 
huidige inflaûe- en werkloosheidsproblemen het niet nodig zou maken dat voor 
een jaar alle inkomens 'door een moedige regering' worden bevroren. 

Dr. J. G. Post spitst zijn bijdrage toe op het stimuleren van investeringsvoor
waarden en -motieven, op basis van een analyse die uitwijst dat wij sinds het 
begin van de zeventiger jaren een periode van structurele ontspanning zijn in
gegaan. Dr. Post beschouwt de financieringsstructuur van het bedrijfsleven als 
een kernprobleem. Matiging van de arbeidskosten zal een verbetering van het 
winstniveau inhouden en de motivatie om arbeid door machines te vervangen 
verkleinen. Hij concludeert voorts dat het aandeel van de collectieve sector 
jaarlijks met slechts 0,65% zou mogen toenemen, en wijst op het belang van 
het speerpuntenbeleid en op door de overheid te stimuleren r,esearch- en ont
wikkelingsactiviteiten. Tenslotte vindt dr. Post dat de groei van de geldhoeveel
heid veel nadrukkelijker dan tot nu toe beheerst moet worden. De heren Visser 
en Bosman wijzen hier ook op. 

Drs. G. H. Terpstra acht in zijn bijdrage matiging van de arbeidskosten onvol
doende; dit zal aangevuld moeten worden met een beleid gericht op de techno
logische ontwikkeling, de investeringen en de 'harmonisatie' van een uniform 
loonbeleid bij uiteenlopende produktiviteitsontwikkeling. Hij waarschuwt voor 
het afwentelen van onze werkloosheidsproblemen op de buurlanden, wat het 
gevolg is van extra matiging van de arbeidskosten in ons land ten opzichte van 
andere landen. 

Onder de titel 'Samen delen' schrijft tenslotte drs. G. Gerritse. Het verdelen 
is voor hem de komende jaren de sleutelkwestie: verdelen van inkomen, van 
werk, van macht en zeggenschap. Hij vindt dat wij de komende jaren meer 
aandacht moeten besteden aan de incidentele loonontwikkeling. Drs. Ge"itse 
wijst er op, dat het onjuist zou zijn onze werkloosheidsproblemen op te lossen 
door kapitaalsintensieve produktiemethoden zo arbeidsintensief mogelijk te ver
richten. Wij zouden ons beleid naar zijn inzicht veel meer moeten richten op 
produkties, die arbeidsintensief zijn en liefst hoog gekwalificeerde arbeid 
vragen. Hij bepleit voorts met klem een Europese dimensie in onze benadering 
van de sociaal-economische vraagstukken. 

De redactie hoopt met deze beschouwingen een bijdrage te leveren aan de 
discussies op het CDA-congres over de sociaal-economische paragrafen van het 
CDA-program en het PPAC-advies. 
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INFLATIE, WERKLOOSHEID, HET MARKTMECHANISME 
EN DE POLITIEK 

door 

dr. H. Visser 

Probleemstelling 
Sinds een aantal jaren zijn stijgingen van het prijsniveau met meer dan 10 

of zelfs 20% per jaar geen curiositeiten meer die alleen sommige Latijns
Amerikaanse landen kenmerken. Ook rijke geïndustrialiseerde landen hebben 
kennisgemaakt met inflatiepercentages van deze orde van grootte: in Italië 
steeg het prijspeil van de gezinskonsumptie in 1974 met 19V2%' in het Ver
enigd Koninkrijk in 1975 met 24%, in Japan in 1974 met 24V2%' In Neder
land vond een voortdurende versnelling van de prijsstijgingen plaats van 3V2% 
in 1970 tot 10% in 1975.1 

De traditionele middelen van inflatiebestrijding zijn, gezien deze ont
wikkelingen, niet of in onvoldoende mate toegepast, Of ze hebben gefaald. 
Bovendien zij we recentelijk nog gekonfronteerd met een voor naoorlogse be
grippen omvangrijke werkloosheid. Een weinig benijdenswaardige situatie voor 
nationale overheden: zij moeten middelen zien te vinden om zowel de inflatie 
als de werkloosheid te bestrijden. In dit artikel wil ik ingaan op de oorzaken 
van het gelijktijdig optreden van inflatie en werkloosheid en op de mogelijk
heden van bestrijding van beide verschijnselen binnen een samenleving die 
individuele keuzevrijheid wil handhaven. 

Een theoretische benadering van inflatie en werkloosheid 
In de jaren 1960 heeft in beschouwingen over de relatie tussen inflatie en 

werkloosheid de PhilliPs-curve een dominerende plaats ingenomen. Deze curve 
is genoemd naar de engelse ekonomist A. W. Phillips, die uit empirische 
gegevens voor het Verenigd Koninkrijk een relatie afleidde tussen loon- en 
prijsstijgingen enerzijds, werkloosheid anderzijds.2 Bij daling van de werkloos
heid zouden lonen en prijzen steeds sneller gaan stijgen (zie fig. 1). De 
gedachte hierachter was dat bij daling van de werkloosheid het aantal vacatures 

1 Verslag over het jaar 1975, De Nederlandsche Bank n.v., Amsterdam 1976, statis
tische bijlage, blz. 67. 

2 A. W. Phillips, The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of 
Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957, Economica, jrg. 25, 1958. Herdrukt 
als Unemployment and Wage Rates, in R. J. Ball en P. Doyle (red.), Inflation, Har
mondsworth, Penguin 1969. 
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steeds groter wordt ten opzichte van het aantal werkzoekenden, waardoor een 
steeds grotere opwaartse druk op de lonen en salarissen ontstaat. 

De mogelijkheden voor het makro-ekonomische beleid leken daarmee afge
bakend: men kan werkgelegenheid tegen prijsstabiliteit afruilen. Meer van het 
één betekent minder van het ander. De oplossing leek tot voor een aantal jaren 

Fig.!. De Phillips-curve 

P = inflatiegraad 
o~~~ __________ u 

U = werkloosheidspereentage 

eenvoudig: een geringe werkloosheidsgraad mocht wel wat inflatie kosten. 
Alleen presidenten van centrale banken bleven wat tobberig doen over inflatie, 
maar daar worden ze tenslotte voor betaald. 

Helaas, van een stabiele Phillips-curve is tegenwoordig niets meer te merken. 
De inflatie is een steeds grotere omvang gaan aannemen, maar de werkloosheid 
is daarmee niet gedaald. Wat is er aan de hand? 

De Phillips-curve is in wezen een korte-termijn verschijnsel. Door een 
expansief ekonomisch beleid, bestaande uit of mogelijk gemaakt door een 
toename van de groei van de geldhoeveelheid, kan men tijdelijk de werkloosheid 
terugdringen (het betreft hier inflatoir gefinancierde overheidsbestedingen en 
vergemakkelijking van de kredietvoorwaarden, waardoor de kredietverlening 
en de geldhoeveelheid toenemen). De bestedingen nemen toe. De ondernemers 
zien hun afzetmogelijkheden toenemen en vragen meer arbeid. We schuiven 
langs de Phillips-curve naar links. Maar na verloop van tijd gaat men rekening 
houden met de inmiddels optredende prijsstijgingen: niet alleen de opbrengsten 
voor de ondernemers worden groter, ook hun kosten stijgen. Evenzo blijkt een 
hoger nominaal loon (d.w.z. een in geld uitgedrukt hoger loon) reëel (d.w.z. 
in goederen uitgedrukt) tegen te vallen. Bovendien passen de financierings
kosten van de onderneming zich na een vertraging aan bij de hogere inflatie
graad. Niet alleen eisen werknemers kompensatie voor de opgetreden prijs
stijgingen en vertonen ze een verminderde geneigdheid voor hogere nominale 
lonen naar andere bedrijfstakken of andere regio's te vertrekken, ook draaien 
de ondernemingen de produktie weer terug. De werkgelegenheid keert ruwweg 
terug tot het niveau in de uitgangssituatie, maar bij een hogere inflatiegraad. 
Het hele proces heeft, als we op amerikaanse onderzoekingen mogen afgaan, 
ongeveer twee jaar geduurd.3 

De korte-termijn Phillips-curve heeft betrekking op een situatie waarin 
bedrijven en gezinnen een bepaald prijsniveau of een bepaalde inflatiegraad 

3 V gl. M. Friedman, Monetary Correction, Londen, Institute of Economie Affairs, 
1974, blz. 17. 
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verwachten. Is het feitelijk prijsverloop anders dan het verwachte, dan passen 
de verwachtingen zich na verloop van tijd aan. Voeren we hier het begrip 
natuurlijke werkloosheidsgrcMd in. Dat is de werkloosheidsgraad die verenigbaar 
is met konstant blijvende inflatieverwachtingen. Bij een expansief ekonomisch 
beleid zal eerst de produktie toenemen en de werkloosheid afnemen. Maar 
weldra ontstaan bottlenecks en treden prijsstijgingen of een versnelling van de 
inflatie op. Na verloop van tijd gaat iedereen met de toegenomen inflatie 
rekening houden. Dat betekent dat de korte-termijn Phillips-curve naar boven 
verschuift: elke werkloosheidsgraad korrespondeert nu met een hoger niveau 
van loon- en prijsstijgingen dan aanvankelijk. Om dan de werkloosheid beneden 
het 'natuurlijke' niveau te houden, moet het expansieve beleid met meer kracht 
gevoerd worden. Maar met de dan weer versnellende inflatie gaat men ook 
rekening houden. De werkloosheid wordt met steeds meer moeite beneden het 
'natuurlijke' niveau geduwd. 

Voor de lange termijn zou men zich een min of meer vertikale Phillips-curve 
kunnen voorstellen, die aangeeft dat op de lange termijn een toename van de 
inflatie niet gepaard gaat met een daling van de werkloosheid. 

We moeten ons de 'natuurlijke' werkloosheidsgraad niet als een onwrikbare 
grootheid voorstellen. Ze wordt bepaald door de mate waarin het regionale 
patroon van de vraag naar arbeid afwijkt van het regionale patroon van het 
aanbod van arbeid, en van de mate waarin de door de werkgevers gevraagde 
kombinaties van bekwaamheden en kennis tegen de door hen aangeboden 
arbeidsvoorwaarden (waaronder de reële lonen) afwijken van de door de 
werknemers aangeboden kombinaties van eigenschappen en de door hen ge
vraagde arbeidsvoorwaarden. De 'natuurlijke' werkloosheidsgraad kan derhalve 
beïnvloed worden door het regionale beleid van de overheid en door arbeids
marktbeleid (bijv. omvangrijke steun bij omscholing en migratie). 

Stagflatie 
Neem nu aan dat we verschrikt zijn door de hoge inflatiegraad en een 

restriktief beleid gaan voeren. De kredietvoorwaarden in de ekonomie worden 
zwaarder en de overheid gaat haar tekorten verminderen (als de overheid haar 
tekorten handhaaft, maar niet meer inflatoir financiert, maar ze op de kapitaal
markt lenen; de interest stijgt daardoor en de kredietvoorwaarden worden ook 
op deze manier verzwaard). De bestedingen dalen doordat investeringen in 
bedrijfsaktiva en woningen duurder worden, er komt onderbezetting in de 
ekonomie en de toegenomen onzekerheid leidt tot een grotere spaarneiging, 
zodat de konsumptieve bestedingen ook nog afnemen. We verschuiven langs 
een hooggelegen korte-termijn Phillips-curve naar rechts. Blijft de aldus ontstane 
onderbezettingen en werkloosheid enige tijd gehandhaafd, dan is er een kans 
dat sommige aanbieders van produktiefaktoren (waaronder aanbieders van 
arbeid) hun eisen verminderen en tegen een minder geïnfleerde beloning hun 
diensten aanbieden. Ook zullen er ondernemingen zijn die zich aanpassen aan 
de slechte afzetsituatie door bijv. kortingen toe te staan of gemakkelijker 
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betalingsvoorwaarden te bieden. De inflatie neemt op die manier wat af. De 
informatie daarover sijpelt door, de inflatieverwachtingen worden aangetast en 
tenslotte keren de produktiegroei en de werkloosheid terug tot het oude niveau, 
bij een lagere inflatiegraad. De verschuiving langs de korte-termijn Phillips
curve is gevolgd door een verschuiving van die curve (zie fig. 2). 

O,L-----~ULN----------------~U 

Fig. 2. Verschuivende Phi//ips-curven 

P = inflatiegraad 

U = werkloosheidspercentage 

UN = 'natuurlijke' werkloosheidsgraad 

de rechte uit UN vertikaal omhoog 
is de lange-termijn Phillips-curve 

Ik schrijf: er is een kans. Na de tweede wereldoorlog is het namelijk steeds 
moeilijker geworden om inflatoire verwachtingen aan te tasten en de aanbieders 
van goederen en diensten via een restriktief beleid ertoe te dwingen met een 
lagere of minder snel stijgende nominale beloning genoegen te nemen. Zodra 
onderbezetting van het produktieapparaat en een hogere dan normaal geachte 
werkloosheid dreigt, dwingen belangengroepen en parlementsleden regeringen 
weer de onderbezetting te bestrijden door expansieve maatregelen. Een dwang 
waar regeringen al gauw geneigd zijn aan toe te geven, omdat van restriktieve 
maatregelen pas op wat langere termijn, toch wel gauw twee jaar, resultaten 
te zien zijn. In die tijd kan inmiddels de oppositie de verkiezingen gewonnen 
hebben. De kiezers vinden werkloosheid erger dan inflatie en zien van restrik
tieve maatregelen niet snel genoeg de gewenste resultaten. Restriktieve maat
regelen tasten de inflatieverwachtingen niet gemakkelijk meer aan, doordat de 
ervaring heeft geleerd dat ze niet volgehouden worden. Worden ze toch 
genomen, dan leiden ze tot verschuiving langs een hooggelegen PhilIips-curve, 
maar daar de inflatieverwachtingen niet worden aangetast, verschuift de korte
termijn Phillips-curve niet omlaag. Er is onderbezetting of stagnatie, maar de 
inflatie vermindert nauwelijks. We spreken dan van stagflatie. 

De recente ervaringen 

Klopt deze benadering met wat we nu in de wereld waarnemen? In het 
jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 1974 lezen we dat in 1972 en 
de eerste helft van 1973 in vrijwel alle landen volop hoogkonjunktuur heerste. 
Deze hoogkonjunktuur heeft geleid tot een bijzonder sterke stijging van de 
grondstoffenprijzen. Allengs werden, aldus dr. Zijlstra, in vele landen de 
budgettaire en monetaire remmen aangezet.4 En jawel, we zien eerst het 

4 Verslag over het jaar 1974. De Nederlandsche Bank n.v., Amsterdam 1975, blz. 11. 
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produktievolume reageren en na verloop van tijd het tempo van prijsstijgingen 
afnemen. De groei van de nijverheidsproduktie lag in de ontwikkelde ge
industrialiseerde landen in 1974 lager dan in 1973, in sommige landen was 
ze zelfs negatief; in 1975 was ze allerwege fors negatief; in 1976 trekt ze 
weer bij. De inflatie bedroeg in deze landen gemiddeld in 1973 7Y2%, in 1974 
(mede in verband met de verviervoudiging van de olieprijzen) 12%, in 1975 
10%, en voor 1976 wordt 7Y2% verwacht.5 Het lijkt er dus op dat het door 
de theorie van de 'natuurlijke' werkloosheidsgraad voorspelde resultaat van 
een restriktief beleid inderdaad bereikt wordt: een vermindering van de be
drijvigheid, gepaard gaande met toenemende werkloosheid, daarna een afname 
van de inflatie, terwijl de produktie en de werkgelegenheid weer aantrekken. 

Het terugdringen van inflatie en werkloosheid gaat evenwel met name in 
Nederland langzaam. Inflatoire verwachtingen laten zich niet gauw meer 
aantasten. Bovendien is naar mijn indruk in Nederland de laatste jaren de 
'natuurlijke' werkloosheidsgraad gestegen. Ten eerste is het gemakkelijker 
geworden om na verlies van een baan lang uit te zien naar een geschikte andere 
funktie, immers, men behoeft slechts 'passende' arbeid te aanvaarden, een 
begrip dat nogal eng gehanteerd wordt. Daarbij zijn de uitkeringen bij werk
loosheid veel beter dan bijvoorbeeld in Zwitserland, waardoor werkloosheid 
minder afschrikwekkend is en men minder snel geneigd zal zijn een reduktie 
in de groeivoet van de lonen te accepteren. 

Een andere faktor die tot verhoging van de 'natuurlijke' werkloosheidsgraad 
heeft geleid is de voortdurende verhoging van de reële lonen, ook van de 
minimumlonen. Arbeid met een lage produktiviteit is daardoor voor vele 
werkgevers te duur geworden, en wordt vervangen door machines: de pomp
bediende door de automaat, de portier door het TV-circuit. 

Binnen het Centraal Planbureau is de uitstoot van arbeid door deze oorzaak 
geanalyseerd met behulp van het zgn. jaargangenmode1.6 De kapitaalgoederen
voorraad wordt in dit model verdeeld gedacht in jaargangen. Elk jaar komen 
nieuwe machines ter beschikking waarmee een grotere produktie per man 
bereikt kan worden. Oude jaargangen machines worden afgestoten zodra uit 
de met deze machines bereikte opbrengst de arbeidslonen niet meer geheel 
betaald kunnen worden (ik geef een vereenvoudigde weergave). Een snelle 
toename van de reële lonen leidt derhalve tot een snelle afstoot van oude 
jaargangen machines. De door de investeringen in nieuwe jaargangen machines 
gecreëerde arbeidsplaatsen kunnen onvoldoende zijn om de door afstoot van 
oude jaargangen vrijgekomen arbeid op te nemen. 

5 Verslag over het jaar 1975, De Nederlandsche Bank n.v., Amsterdam 1976, blz. 11 
en statistische bijlage, blz. 67. 

6 H. den Hartog, Th. C. M. ]. van de Klundert en H. S. Tjan, De strukturele ont
wikkeling van de werkgelegenheid in macro· economisch perspectief, in Werkloosheid, 
preadviezen voor de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Den Haag, Martinus Nijhoff, 
1975. Zie ook Th. C. M. J. van de Klundert, Structurele ontwikkelingen op de arbeids
markt, Maandschrift Economie, jrg. 39, no. 2, november 1974, en Centraal Economisch 
Plan 1975, Den Haag, Centraal Planbureau 1975, blz. 74 e.V. 
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Voorts is de bestrijding van de werkloosheid in Nederland tegengewerkt 
door het prijsbeleid van de overheid, dat bovendien een te verwaarlozen 
bijdrage aan de inflatiebestrijding heeft geleverd. Nederland kent een zeer 
vergaand systeem van prijsbeheersing.7 De door de recessie toch al slechte 
rendementspositie van het nederlandse bedrijfsleven is daardoor nog verder 
achteruitgegaan (volgens De Nederlandsche Bank was het rendement over het 
niet-geleende in ondernemingen geïnvesteerde vermogen, tegen vervangings
waarde berekend, in 1975 minstens 5% negatief! 8). Door de prijsbeheersing 
is de inkomensverdeling beïnvloed: de looninkomens zijn gestegen ten koste 
van de overige inkomens. Ook is het prijsniveau in de gecontroleerde sektoren 
wellicht wat lager dan het zonder prijsbeheersing geweest zou zijn. Maar het 
tempo van prijsstijgingen wordt nauwelijks door prijsbeheersing aangetast (be
halve voor één keer op het moment van invoering). Hierover straks meer. 

Tenslotte moge ik wijzen op het systeem van financiering van de sociale 
voorzieningen. In het in Nederland toegepaste omslagsysteem worden de 
fondsen voor de sociale voorzieningen gevuld uit het looninkomen en, voorzover 
door de werkgevers betaald, uit een opslag boven de lonen en salarissen. 
Arbeid wordt daardoor relatief te duur. Immers, iemand die geen werk kan 
vinden of ziek is ontvangt een inkomen uit de sociale voorzieningen. Werkt 
hij, dan komen zijn inkomen en zijn sociale lasten ten laste van de werkgever. 
Voor de individuele werkgever zijn de kosten van de arbeid dus het gehele 
loonbedrag inclusief de sociale lasten, maar voor de samenleving als geheel 
bestaan deze kosten uit het verschil tussen dit looninkomen inclusief sociale J 
lasten en de uitkering die de betrokkene bij niet-werken zou ontvangen (de 
kosten van de arbeid bestaan uit het verschil tussen wat bij wel werken en 
wat bij niet werken aan de betrokkene wordt uitbetaald). Voor de individuele 
werkgever is arbeid dus relatief te duur, vergeleken met de maatschappelijke 
kosten. Arbeid wordt dientengevolge te weinig gevraagd. 

Loon- en prijsbeheersing en monetair beleid 
Om de konsekwenties van het slechts indirekt en met een vertraging op de 

prijzen doorwerkende monetaire en budgettaire beleid te ontgaan, hebben veel 
regeringen na de tweede wereldoorlog getracht de loon- en prijsontwikkeling 
direkt te beheersen door middel van loon- en prijspolitiek. Dat is evenwel geen 
aantrekkelijk middel. In de eerste plaats zijn de praktijkervaringen weinig :] 
bemoedigend: inflatoire bewegingen zijn hoogstens gedurende korte periodes 
afgeremd. Daar komt bij dat er ook negatieve bijverschijnselen optreden. Door ~ 

loon- en prijsbeheersing worden de prijsverhoudingen star. Het prijsmechanisme 'r 

kan minder goed werken, en de aanbieders van goederen en diensten kunnen \ 
minder gemakkelijk reageren op de wensen van de afnemers. Bij een goed ~ 

7 Een beschrijving van dit systeem vindt men in K. J. Huisman en J. G. van der !' 
Wielen, Prijsbeleid anno 1976, Intermediair, jrg. 12 no. 12, 19 maart 1976. 

8 Verslag over het jaar 1975, De Nederlandsche Bank n.v., Amsterdam 1976, blz. 16. 
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werkend prijsmechanisme zou bijvoorbeeld toename van de vraag naar een 
bepaald goed leiden tot hogere winsten van de aanbieders, maar vervolgens 
tot uitbreiding van de produktie van dat goed en toetreding van nieuwe aan
bieders. De prijzen zouden in eerste instantie stijgen, waardoor de aanbieders 
in staat gesteld worden nieuwe produktiefaktoren weg te kopen uit andere 
aanwendingen. Dit mechanisme wordt door loon- en prijsbeheersing in zijn 
werking belemmerd. 

Bij een strak doorgevoerde loon- en prijsbeheersing gaat rechtstreeks in
grijpen van de overheid steeds meer de plaats innemen van het prijsmechanisme. 
Ondernemingen komen in moeilijkheden te verkeren en krijgen subsidies. 
Het is niet meer de markt die bepaalt welke ondernemingen kunnen blijven 
voortbestaan, maar ondoorzichtige processen in de ambtelijke sfeer doen dat. 
Wie met de meeste ontslagen dreigt, heeft de grootste kans op subsidie. De 
markt beloont efficiëntie, het ambtelijk proces moet vaak inefficiëntie belonen. 
Niet meer de markt, dat wil zeggen de wensen van de afzonderlijke bedrijven 
en gezinnen, bepalen dan wat geproduceerd gaat worden, maar de overheid 
gaat in toenemende mate bepalen welke ondernemingen mogen blijven voort
bestaan en dus wat geproduceerd gaat worden. Dat kan ertoe leiden dat een 
politieke groepering die toevallig de macht heeft kan bepalen welke bedrijven 
blijven voortbestaan, vervolgens wie waarin mag investeren en wat voortgebracht 
wordt, buiten de wensen van de individuele gezins- en bedrijfshuishoudingen 
om. In dit verband moge gewezen worden op de voorkeur van de linkse 
politieke partijen om, in plaats van maatregelen van algemene aard te treffen, van 
geval tot geval te bekijken welke noodlijdende bedrijven gesteund moeten worden. 

Loon- en prijsbeheersing draagt in zich de kiem van inefficiëntie en negatie 
van de markt. Wanneer loon- en prijsbeheersing niet gepaard gaat met een 
restriktief monetair beleid (een terugschroeven van de groei van de geld
hoeveelheid) is ze bovendien gedoemd te mislukken. Groeit de geldhoeveelheid 
onbelemmerd verder, dan zullen de bestedingen door de loon- en prijsbeheersing 
niet verminderen, maar alleen in andere richtingen geleid worden. Voor de 
gecontroleerde sektoren is het minder aantrekkelijk geworden te investeren en 
de produktie uit te breiden (tenzij men toevallig aanspraak kan maken op een 
investeringssubsidie of door de overheid gesubsidieerde goedkope leningen). 
Het aanbod van deze sektoren kan dan achterblijven. De bestedingen zullen 
zich richten op andere sektoren, alsmede in meerdere mate op het buitenland. 
In die niet-gekontroleerde sektoren kunnen vervolgens bottlenecks optreden, 
de gestegen vraag doet de prijzen stijgen. Men kan hier denken aan de prijzen 
van onroerend goed en, in wereldverband, aan de grondstoffenprijzen, die al 
vóór de oliecrisis bijzonder sterk stegen. Deze prijsstijgingen betekenen hogere 
kosten voor de overige sektoren. Ieder roept dan wel dat er een kosteninflatie 
is, dat de prijzen aan de kostenzijde opgedreven worden, maar men ziet niet 
dat deze uiteindelijk gevoed is door een toename van de bestedingen, door een 
bestedingsinflatie die mogelijk gemaakt is door een hoge groeivoet van de 
geldhoeveelheid. 
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Het gevaar dat de geldhoeveelheid bij loon- en prijsbeheersing niet in de 
hand wordt gehouden is groot. Als de markt eenmaal als regulator is uitgevallen, 
proberen vele groeperingen via het politieke proces hun inkomenseisen te 
verwezenlijken. Er is geen garantie dat die eisen verenigbaar zijn of, na 
onderhandelingen, worden. Indexatiemechanismen zorgen ervoor dat een 
willekeurige prijsverhoging op grote schaal wordt gevolgd door andere prijs
verhogingen. Er is een voortdurende opwaartse druk op het prijsniveau. Om 
dan geen werkloosheid te veroorzaken wordt de groei van de geldhoeveelheid 
aangepast en kunnen de bestedingen gehandhaafd blijven bij steeds hogere 
prijsniveaus. In Nederland is de groei van de geldhoeveelheid vele jaren lang 
vooral gevoed door een toevloed van vreemde valuta, maar nu begint de 
inflatoire financiering van de overheid ook mee te spelen. Eén van de oorzaken 
is het gevoerde prijsbeleid: er moeten op steeds grotere schaal subsidies gegeven 
worden. Aan bedrijven die het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, 
aan overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen die vanwege een ver
keerd begrepen inflatiebestrijding hun tarieven niet voldoende mogen verhogen 
en tekorten kweken (denk aan de weerstand tegen verhoging van de post
tarieven). 

Loon- en prijsbeheersing heeft dus nare neveneffekten en dient, om te slagen, 
gepaard te gaan met een restriktief monetair beleid: de groei van de geld
hoeveelheid moet in de hand gehouden worden. Een restriktief monetair beleid 
kan zowel met als zonder steun van andere maatregelen de inflatie aantasten. 
Voorbeelden daarvan zijn in de geschiedenis wel geleverd, bijvoorbeeld in 
Italië in de periode 1963-'65 9 , en het in de vorige paragraaf geschetste gebeuren 
op wereldniveau is ook konsistent met dit beeld. Maar al is het technisch wel 
mogelijk met een konsekwent volgehouden beheersing van de groei van de 
geldhoeveelheid de inflatie aan te tasten, de politieke mogelijkheden om een 
dergelijke politiek vol te houden lijken er niet groter op te worden. Ook zij 
die een geleidelijke afname van de groei van de geldhoeveelheid als een 
noodzakelijk middel zien om de inflatie terug te dringen staan daarom veelal 
een kombinatie van een restriktieve monetaire politiek met een meer direkte 
beheersing van de inkomens voor. In Nederland zijn in dit verband te noemen 
de president van De Nederlandsche Bank en de CDA-commissie die het rapport 
'Inflatie als politiek probleem' heeft uitgebracht.10 

In het kader van de theorie van de 'natuurlijke' werkloosheidsgraad is een 
loon- en prijsbeleid als (tijdelijke) begeleidingsmaatregel van een restriktieve 
monetaire politiek te verdedigen omdat daarmee het aanpassingsproces naar een 
lagere inflatiegraad vergemakkelijkt kan worden. Met name kan een loon- en 
prijsbeleid, indien met kracht gevoerd, dienen om inflatoire verwachtingen aan 

9 Vgl. G. Podbielski, Italy: Development and Crisis in the Post-War Economy, Londen, 
Oxford University Press, 1975, bI. 24-37. 

10 Zie Jaarverslag over 1975, De Nederlandsche Bank n.v., Amsterdam 1976, blz. 12, 
en Inflatie als politiek probleem, rapport van een commissie van de wetenschappelijke in
stituten van KVP, ARP en CHU, Den Haag 1976, blz. 35. 
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te tasten, aldus de bereidheid om met een geringere stijging van de nominale 
inkomens genoegen te nemen vergroten en onderbezetting en werkloosheid 
beperken. 

Evenwel, voor een effektief loon- en prijsbeleid is een zekere mate van 
eenstemmigheid tussen de meest invloedrijke belangengroepen in een land 
nodig. Deze lijkt in Nederland steeds meer te ontbreken. De mogelijkheden 
om inflatie en werkloosheid simultaan te bestrijden lijken binnen de huidige 
ekonomische orde steeds geringer te worden. Grote groepen accepteren kennelijk 
niet meer de beperkingen in hun gedrag die nodig 'zijn om die orde te laten 
funktioneren. Aanpassing van de ekonomische orde zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Een aangepaste ekonomische orde 
In een kapitalistisch systeem zijn partikuliere verschaffers van risicodragend 

kapitaal (aandelenkapitaal) formeel de eigenaren van de ondernemingen. Zij 
huren tegen van te voren afgesproken beloningen arbeid. Uit de opbrengst van 
het ondernemen krijgen de werknemers en de verschaffers het leenkapitaal 
hun reeds van te voren afgesproken beloningen. Het overschot, dat sterk kan 
fluktueren, is voor de aandeelhouders (en de fiscus). Zij lopen het risico van 
slechte opbrengsten, maar worden hiervoor gekompenseerd door de kans op 
een hoge opbrengst. 

In dit systeem zijn belangentegenstellingen tussen verschaffers van risico
dragend kapitaal en aanbieders van arbeid ingebouwd. De aanbieders van arbeid 
hebben zich landelijk georganiseerd om hun belangen te verdedigen. Zij hebben 
minimumvoorzieningen en allerlei andere landelijk geldende regelingen weten 
af te dwingen. Het resultaat is dat wanneer een onderneming een moeilijke 
marktsituatie ontmoet, werknemers tegen de landelijk geldende regelingslonen 
te duur worden en ontslag krijgen. De werknemers hebben niet de keus aan 
het werk te blijven en met een geringere beloning genoegen te nemen (ik zie 
hier af van wat randverschijnselen als tantièmes). 

Een goed werkende markt zou ervoor zorgen dat de uitgestoten arbeid zich 
tegen konkurrerende voorwaarden aanbiedt, zodat de prijs van de arbeid daalt 
en de werkloosheid weer verdwijnt. Het systeem van centrale afspraken, met 
politieke sanktionering, verhindert echter deze aanpassing. De gelijktijdige be
strijding van inflatie en werkloosheid is hierdoor steeds moeilijker geworden. 
Belangentegenstellingen worden uitgevochten, niet slechts op centraal niveau, 
maar bovendien in de politieke arena. Men probeert zijn inkomenseisen te 
verwezenlijken buiten de markt om. De uitschakeling van de markt brengt 
vervolgens de ene ingreep na de andere met zich: de prijsontwikkeling tracht 
men in de hand te houden door prijsvoorschriften, de nadelige gevolgen 
van een relatief te hoge arbeidsbeloning op de werkgelegenheid probeert 
men te kompenseren door subsidies voor arbeidsintensief werkende be
drijven te geven, met een steeds toenemende overheidsinvloed op de produktie
struktuur. 
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Willen we een ekonomie handhaven waarin individuele keuzevrijheid ge
waarborgd blijft, dan zullen we mijns inziens moeten toewerken naar een 
systeem waarin plaats blijft voor het marktmechanisme. Het lijkt noodzakelijk 
dat daartoe de belangentegenstelling tussen werknemers en verschaffers van 
risicodragend kapitaal teruggedrongen wordt. Een oplossing zou kunnen zijn 
de invoering van een gegarandeerd basisinkomen met een daarnaast per bedrijfs
tak, regio of zelfs individuele onderneming vrije loonvorming. Deze vrije 
loonvorming zou gekomplementeerd moeten worden door een vergaande 
zeggenschap van de werknemers bij het gebeuren in de eigen onderneming 
(bijvoorbeeld mede berustend op het bezit van aandelen die men ingevolge 
een VAD-systeem in de eigen onderneming verkregen heeft). 

Een gegarandeerd minimuminkomen zou uit de algemene middelen uitgekeerd 
kunnen worden tot een hoogte die voldoende zou moeten zijn om voeding, 
kleding en huur van te betalen. Het hele ingewikkelde systeem van uitkerings
regelingen bij werkloosheid, vervroegde pensionering enz. zou kunnen vervallen. 
Men is dan ook af van de intensieve controle die het Ontwerp-program van 
het CDA op oneigenlijk gebruik van de sociale voorzieningen wenst,u Ieder 
krijgt zijn basisinkomen. Wie bij wegvallen van inkomsten uit arbeid hogere 
uitkeringen wenst, kan zich individueel verzekeren. 

Een voordeel van dit systeem is dat men enerzijds verzekerd is van een 
basisinkomen zonder dat men eerst door een administratieve molen heen moet, 
anderzijds sneller zal reageren op marktomstandigheden. In het huidige systeem 
vervallen uitkeringen zodra men weer inkomen uit arbeid geniet. Dit betekent 
dat de opbrengst uit arbeid voor het individu bestaat uit het verschil tussen 
loon en uitkering, terwijl de opbrengst maatschappelijk gezien groter is: de 
uitkering hoeft niet meer opgebracht te worden. Het partikuliere voordeel van 
de arbeid is dus kleiner dan het sociale voordeel, de prikkel om werk te zoeken 
desnoods in andere regio's, is te klein. Dit probleem kan bij een vast basis
inkomen vervallen. 

Een vrije arbeidsmarkt zou bij een vast basisinkomen niet ten nadele werken 
van degenen die een laag opleidingsniveau hebben. Om genoeg mensen te 
vinden voor naar, saai of zwaar werk zal de markt een relatief hoge beloning 
moeten bieden, want gegeven het basisinkomen kunnen degenen die een laag 
opleidingsniveau hebben het zich veroorloven eisen te stenen, zij zijn niet meer 
gedwongen zonder meer te aanvaarden wat hun aangeboden wordt omdat ze 
anders niet in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien. Het is zeer wel 
denkbaar dat funkties bij de gemeentereiniging bijvoorbeeld in eenheden van 
één dag per week aangeboden worden. Het zou dan mogelijk zijn met twee 
of drie dagen per week vervelende arbeid plus de basisuitkering een redelijk 
inkomen te verwerven. Wie zijn vuil afgevoerd wil zien moet dan hoge 
reinigingsrechten betalen, uitdrukking van het vervelende karakter van het werk. 

11 Ontwerp-program van het CDA, blz. 109. 
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Op deze manier geeft de markt ook nog een prikkel de arbeidsomstandigheden 
prettiger te maken.12 

In het hier voorgestelde systeem bestaat een betere mogelijkheid inflatie met 
behulp van een restriktieve monetaire politiek te bestrijden dan in het huidige. 
Een beperking van de groei van de geldhoeveelheid betekent een relatieve 
afname van de bestedingen. Prijsstijgingen van goederen en diensten moeten 
dan beperkt blijven indien men de produktie wil handhaven. Ontslagen hoeven 
echter niet te volgen: men kan binnen de onderneming ook kiezen voor een 
lager inkomen (of in tijden van inflatie voor een vermindering van de nominale 
loonstijging). Konsekwentie is dat er dan geen sprake kan zijn van een 
uniforme en geïnstitutionaliseerde arbeidskostenontwikkeling.13 Dat zou zich 
mijns inziens ook niet verdragen met het 'volwaardig deelgenootschap van de 
werknemer in het bedrijf' die par. 9 van het CDA-Program van uitgangspunten 
verlangt. Volwaardig deelgenootschap houdt in dat men medeverantwoordelijk 
is, dus kan meebeslissen over de arbeidsbeloning en, een reduktie accepteert als 
dat nodig is, en meeprofiteert van gunstige omstandigheden. 

Wie niet in sterke mate aan het eigen bedrijf gebonden is en weinig voelt 
voor een relatief geringere beloning, zal vertrekken als hij elders betere 
voorwaarden ontmoet. De in het PP AC-advies 'Offers voor de toekomst' zo 
gewenst geachte arbeidsmobiliteit wordt daardoor bevorderd.14 Werkloosheids
uitkeringen, gekoppeld aan het laatst verdiende inkomen, vervallen. Men heeft 
slechts recht op het basisinkomen. Wie de voorkeur geeft aan werkloos blijven 
met een uit een partikuliere verzekering ontvangen extra-uitkering, kan gerust 
als vrijwillig werkloos beschouwd worden. 

Een politiek voordeel van een gegarandeerd basisinkomen is dat dit systeem 
niet specifiek 'links' of 'rechts' genoemd kan worden. Het wordt aanbevolen 
zowel in kringen die men links als in kringen die men rechts noemt. In 
Nederland worden geluiden in deze richting uit de hoek van de PPR ver
nomen.1~ In de Verenigde Staten is Milton Friedman, hoogleraar aan de 
universiteit van Chicago en eens ekonomisch adviseur van senator Goldwater 
toen deze aan de presidentiële voorverkiezingen meedeed, propagandist van 
een gegarandeerd minimuminkomen in de vorm van een negatieve inkomsten
belasting.16 Het is wel zo dat dit systeem vooral hen aanspreekt die individuele 
beslissingsvrijheid een groot goed achten, en daarom al gauw geneigd zijn 

12 Hiermee worden de doelstellingen die par. 100 van het Ontwerpprogram noemt, 
vanzelf bereikt. 

13 Vgl. Offers voor de toekomst, tweede jaarlijks advies van de Permanente Program 
Adviescommissie van het CDA, 1976, blz. 26. 

14 A.w., blz. 47 en 48. 
15 Zie bijv. B. de Gaay Fortman en H. Thomas, De winst van een democratische 

economie, Utrecht·Antwerpen, Het Spectrum, 1976 (Aulaboek 576), blz. 129-133. 
16 M. Friedman, Capitalism and Preedom, Chicago, University of Chicago Press, 1962, 

bI. 192. Zie voorts, uit niet-conservatieve hoek, J. E. Meade, The Intelligent Radical's 
Guide to Economie Poliey, Londen, George Allen and Unwin, 1975, blz. 88 e.v. 
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waarde te hechten aan een marktmechanisme (wat niet hetzelfde is als een 
kapitalistisch systeem; ook coöperaties en ondernemingen met arbeiderszelf. 
bestuur werken binnen een marktmechanisme). 

Slotopmerkingen 

In dit artikel is gepleit voor een gebruikmaken van het marktmechanisme, 
uitgaande van de doelstelling individuele keuzevrijheid te handhaven. Voordeel 
van het marktmechanisme in het kader van de inflatiebestrijding is dat de 
vereiste discipline vanzelf opgebracht wordt Wie sterke behoefte gevoelt aan 
bepaalde goederen en diensten, zal daarvoor willen betalen en meteen moeten 
besluiten wat hij opgeeft Hij houdt immers minder over ter besteding aan 
andere goederen en diensten. Deze discipline is afwezig bij het politieke proces. 
De kosten van door bepaalde groepen gewenste voorzieningen worden immers 
voor een groot deel afgewenteld op andere groepen. 

Gebruik maken van het marktmechanisme betekent niet hetzelfde als blinde. 
lings vertrouwen op het marktmechanisme. De nadelen van een marktmecha. 
nisme met betrekking tot de inkomensverdeling kunnen ondervangen worden 
door de invoering van een gegarandeerd minimuminkomen, een invoering 
overigens die geleidelijk kan geschieden. Maar dan blijft er nog meer dan 
genoeg over voor kollektieve besluitvorming via het politieke proces. Ook bij 
individuele beslissingen namelijk kunnen de lasten naar anderen verschoven 
worden: denk aan de milieuproblematiek, en aan het opraken van grondstoffen, 
ten nadele van latere generaties. En dan laat ik de zgn. kollektieve goederen, 
zoals defensie en rechtspraak, nog buiten beschouwing. Via het politieke proces 
moet men dus het kader vaststellen waarbinnen het marktmechanisme mag 
werken. Planologische beslissingen kunnen bijvoorbeeld niet aan de markt 
overgelaten worden. Maar veelal zal het mogelijk blijken gewenste korrekties 
uit te voeren op een wijze die het marktmechanisme in stand houdt. Zo wordt 
in par. 114 van het Ontwerp·program van het CDA gepleit voor het gebruik 
van het prijsmechanisme en daarmee van het marktmechanisme, om de vraag 
naar grondstoffen en energie te beïnvloeden en de volksgezondheid te beo 
vorderen. Men zou nog verder kunnen gaan door bijvoorbeeld een maximum 
vast te stellen voor de uitstoot van schadelijke stoffen. Men zou telkenjare 
rechten op uitstoot tot dit maximum kunnen verkopen aan de hoogstbiedenden. 
Niet alleen kan men daardoor vervuiling effektief bestrijden, maar ook 
bereikt men dat, wanneer door de konkurrentie de vervuilingsrechten duur 
worden, intensief gezocht wordt naar produktieprocessen met minder schadelijke 
neveneffekten. 

Veel voorzieningen zullen blijvend buiten het marktmechanisme om aange. 
boden worden. Het zou bijvoorbeeld hard zijn om de maatschappelijke hulp. 
verlening aan de vrije markt over te laten. We moeten dan echter wel veelal 
de konsekwentie aanvaarden dat Of de voorzieningen erg duur worden, Of, als 
de gemeenschap de hoge kosten niet wil dragen en de vraag naar de voor. 
zieningen niet geremd wordt doordat aan de individuele gebruiker geen of 
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slechts een geringe bijdrage in de kosten wordt gevraagd, niet iedereen aan 
bod komt. Er moet dan een distributiesysteem toegepast worden, waarbij geen 
rekening gehouden kan worden met de intensiteit van de individuele verlangens. 
Een voorbeeld biedt het tertiaire onderwijs (loting). 

Gebruik maken van het marktmechanisme betekent dat er in het algemeen 
geen beheersing van de individuele lonen en prijzen moet zijn. De markt werkt 
met behulp van prijssignalen. De werking daarvan moet men niet frustreren. 
Bij voorzieningen die buiten het marktmechanisme om aangeboden worden 
moet de overheid daarentegen een beslissende stem in de tariefbepaling bezitten . 
Dit gelde ook voor voorzieningen waarvan de aanbieders als gesloten monopo
listische groep optreden en eenzijdig de prijs kunnen vaststellen (de medische 
sektor met name). 

In dit artikel is niet gezocht naar korte-termijn oplossingen voor de huidige 
problemen van de nederlandse ekonomie. Wanneer we ons blindstaren op 
korte-termijn problemen kunnen we oplossingen aanvaarden die ons in een 
richting sturen waarin we op de lange termijn misschien helemaal niet willen 
gaan. We volgen dan, zoals de dooddoener luidt, . de ontwikkelingen op de 
voet', hetgeen impliceert dat we de ontwikkelingen niet zelf sturen. 
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SOCIAAL-ECONOMISCHE KNELPUNTEN 

door 

prof. dr. H. W. J. Bosman 

Het is een aantrekkelijke uitnodiging om "een zo persoonlijk mogelijke bij
drage" tot de thematiek van de hoofdlijnen met betrekking tot het te voeren 
sociaal-economische en financiële beleid te schrijven. Ik stel mij inderdaad 
voor, om niet in herhalingen te vervallen, die punten naar voren te brengen, 
waar ik een meer persoonlijk geluid kan laten horen. 

Het vraagstuk van de beleidsombuiging ten aanzien van overheidsuitgaven 
en sociale zekerheid is in 1975 en 1976 in vele regeringsstukken, nota's en 
artikelen besproken. Met name de verhouding van collectieve en particuliere 
sector staat daarbij op de voorgrond. Uitermate helder is de problematiek ge
schetst in het PPAC-advies 1976.1 In plaats van de kabinetsnorm van stijging 
van het aandeel der collectieve lasten met jaarlijks 1 % van het nationaal in
komen, stelt dit advies de noodzaak van "een 1 %-norm voor de overige in
komens en de incidentele loonontwikkeling binnen de particuliere sector tot in 
ieder geval een groei van het nationale inkomen van 214%".2 

Hoe dit in concreto zou moeten worden bereikt wordt nog niet uit de doeken 
gedaan, maar er worden wel punten aangestipt, die als uitgangspunt kunnen 
dienen. Als eerste mogelijkheid kan gedacht worden dat "veel van de welhaast 
vanzelfsprekend geworden stijgingspercentages in de collectieve uitgaven in 
tal van wetten en voorschriften zijn ingebouwd en veelal vanaf het midden 
van de jaren zestig in gang zijn gezet".3 Deze juiste opmerking leidt mij er 
toe te zeggen, dat die wetten en voorschriften opnieuw zouden moeten worden 
bezien en getoetst op de vraag of zij nog steeds bij nieuwe afweging van 
prioriteiten moeten worden gehandhaafd. Het budget-mechanisme werkt anders 
dan het prijsmechanisme: ook al trachten de fabrikant en de handel hun 
produkten te pousseren, men kan uiteindelijk niet tegen de markt ingaan. Als 
de consument bepaalde goederen niet meer wenst, of hun prijs te hoog vindt 
zal de producent dit op de markt merken en hij zal daarvan de consequenties 
moeten dragen. Als de consument iets wenst, zal hij het zelf moeten betalen. 
Bij het budget-mechanisme liggen de zaken anders, omdat het niet mogelijk 

1 Een ander goed overzicht is gegeven door F. A. Engering, De 1 %-bezuinigings. 
operatie van de regering, ESB 5 mei 1976. 

2 PPAC-advies 1976, hoofdstuk IJ tlm IV, citaat blz. 39; op blz. 35 staat dat deze 1%
norm in het advies geldt tot een groei van het nationaal inkomen van 4Y2%' 

3 T.a.p. blz. 33. 
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is, dat de gehele bevolking zich over nieuwe voorzieningen uitspreekt. Dat 
wordt gedaan door degenen, die in ons democratische bestel daartoe zijn ge
kozen, dus het parlement te zamen met het kabinet, dat het vertrouwen van 
dit parlement geacht wordt te genieten. Maar de lasten, die noodzakelijkerwijs 
met de voorziening zijn verbonden, worden door de bevolking zelf gedragen 
en het is een onontkoombaar feit, dat deze bevolking in Nederland in de jaren 
zestig en zeventig niet meer bereid is die voortdurende stijging van de 
premies voor de sociale zekerheid en van de belastingen te accepteren. 

Werkloosheid en inflaûe 
De stijging van de som van premies plus belastingen plus netto beloningen 

gaat al sinds jaar en dag boven de stijging van de arbeidsproduktiviteit uit 
en dat brengt een voortdurende inflatie te weeg. Ik zou hier goed willen 
onderscheiden: indien de winsten gelijke tred hadden gehouden met de bruto 
lonen en salarissen zou het inflatieproces nog erger zijn geweest dan het zich 
nu heeft voorgedaan, maar de daling van de investeringen zou minder sterk 
zijn geweest en ik denk dat dan ook de roep om ombuiging van het overheids
beleid minder luid zou hebben geklonken. Daling van de werkgelegenheid 
roept meer protesten op dan inflatie. Hoe dit ook zij, in feite is het zo ge
weest dat zowel het een als het ander heeft plaats gevonden en dat vanwege 
beide verschijnselen de collectieve sector moet worden gematigd, zó moet 
worden gematigd, dat de opgelegde collectieve lasten grosso modo door de 
bevolking worden aanvaard en betaald. 

"Cijfermatige benaderingen zoals door het PPAC-advies 1976 worden gedaan, 
zijn daartoe noodzakelijk om een kader aan te geven, maar het kader moet ook 
worden ingevuld en over het laatste leest men minder dan over het eerste. 
Daarbij past het christen-democraten niet om de collectieve voorziening in 
collectieve of individuele behoeften 4 in principe te stellen boven de individuele 
voorzieningen, zoals vele socialisten graag doen. Het omgekeerde geldt natuurlijk 
ook, maar gezien de gehele politieke en maatschappelijke constellatie is het 
eerste geval veel actueler dan het tweede. Zonder een voorkeur vooraf dienen 
wij het voorzieningenapparaat van de overheid en de inkomensoverdrachten 
via de overheid opnieuw te bezien. Daarbij zijn verschillende hulpmiddelen 
aanwezig: de visie van deskundigen, de alternatieve begrotingen van oppositie
partijen, de situatie in het buitenland, onderzoek door onafhankelijke in
stituten. 

Dr. Drees jr. is op grond van een jarenlange werkzaamheid op hoog niveau 
binnen het overheidsapparaat als een deskundige bij uitstek te beschouwen. 
Hij schreef dezer dagen: "Voorbeelden van hoge uitgaven voor individuele 
goederen waarvan de argumenten de toets der kritiek niet kunnen doorstaan, 
zijn de subsidies voor hoger onderwijs, de subsidies in de volkshuisvesting en 

4 Zie de onderscheiding door W. Drees jr., De rijksuitgaven, andere dan die voor 
sociale voorzieningen, ESB 27 okt. 1976. 
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de parkeersubsidies" _5 Hij geeft voor alle drie een motivering_ 
Een tweede mogelijkheid om de stijging van de collectieve lastendruk te 

beperken is, dat wij in het CDA zo'n motivering als van dr. Drees jr. kritisch 
onder de loep nemen, en als wij overtuigd zouden zijn, zouden wij wellicht 
mogelijkheden voor uitgavenvermindering hebben gevonden. In dezelfde geest 
zouden voorstellen voor een andere begroting, die de VVD en DS '70 hebben 
gedaan op hun merites moeten worden bezien en dit kan niet worden afgedaan 
tijdens een paar dagen van het parlementaire begrotingsdebat. Het is een 
indruk, die zich al jaren bij mij heeft vastgezet, dat het parlement, met name 
de meerderheid die een regering steunt of gedoogt, veel te veel het initiatief 
laat aan de regering wat betreft de concrete opstelling van uitgavencategorieën. 
Het parlement moet meer vrijheid krijgen om daar wat aan te veranderen en 
moet die vrijheid ook durven benutten.6 De regering moet niet zo spoedig 
menen dat tornen aan de door haar opgestelde prioriteiten het beleid van 
minister resp. regering in gevaar brengt. 

Een derde mogelijkheid om uitgaven te beperken ligt in het ter bespreking 
daarvan geven aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Het 
instituut heeft al verschillende uitgaven doorzichtig gemaakt in die zin dat 
deze getoetst werden aan de oorspronkelijke doelstelling. Ik zou er voor willen 
pleiten door financiële steun aan het instituut een groter aantal onderzoekingen 
te doen verrichten. Het is aan parlement en regering om daar politieke conse
quenties aan te verbinden. 

Een vierde kans om het uitgavenbeleid van de overheid wat minder star te 
maken ligt in vergelijking met de openbare financiën van met ons vergelijk
bare landen. Dat al onze uitgaven op de een of andere wijze nuttig zijn, kan 
geen uitgangspunt zijn, maar wel de vraag: als de bereidheid ontbreekt om ze 
te betalen moeten wij ze dan toch handhaven als blijkt dat het buitenland deze 
voorzieningen niet kent. Men begrijpe mij goed: die vergelijking met het 
buitenland is alleen een hulpmiddel. Om het eens aan de hand van een voor
beeld te stellen: stel dat Nederland aan dienstplichtige militairen een veel 
hoger soldij blijkt te betalen dan buurlanden, is dat dan geen argument om 
zo'n uitgave eens kritisch te bekijken en als dan bijv. blijkt dat die hogere 
betaling verband houdt met de hoogte van het jeugdloon hier te lande, is 
het dan niet zaak om die hoogte eveneens kritisch te bezien? Hiermee komen 
we binnen de sfeer van de overheidsuitgaven, maar de kritische doorlichting 
van wat er in Nederland gebeurt, behoeft niet bij de overheid te stoppen. 

Het algemene minimumloon is veel hoger dan in de vergelijkbare landen, 
maar de snelle stijging gedurende de afgelopen jaren heeft geleid tot een aan-

5 w. Drees Jr., t.a.p. blz. 1047. 
6 Aan het laatste ontbreekt nog veel. Drs. Noteboom heeft er op gewezen hoe ook 

binnen de CDA-fracties soms afzijdigheid optreedt, als het om concrete verminderingen van 
uitgaven gaat. (H. A. C. M. Notenboom, De voorgeschiedenis van de uitgavenombuiging, 
Politiek Perspectief, maart/april 1976, blz. 53, 61, 76). 
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merkelijke verkleining van de afstand tussen dit loon en dat van de modale 
werknemer. 

Inkomensverdeling 
Het kan bijna niet anders of deze verkleining van inkomensverschillen moet 

tot een minder sterke drang leiden tot het zoeken naar andere beter betaalde 
functies. Prof. Stevers heeft in zijn bespreking van de Miljoenennota 1977 een 
dramatisch beeld gegeven van dit feit. 7 Hij wijst erop, dat een werkloze die 
werk aanvaardt - maar hetzelfde geldt voor degene, die meer verdient door 
verandering van werkkring - er nauwelijks op vooruit gaat doordat hij ge
confronteerd wordt met meer belasting, meer premies, minder huursubsidies, 
minder beurzen voor zijn kinderen, meer schoolgeld, meer voor diensten als 
gezinszorg, muziekscholen, crèches enz. Het zou de moeite lonen een en ander 
eens te becijferen voor representatieve gezinnen_ 

In deze geest is reeds nuttig werk gedaan door prof. Halberstadt en mr. De 
Kam.8 Uit hun werkstuk (tabel 9) blijkt dat als het bruto-inkomen stijgt van het 
minimumloon (f 16,750,-) tot een loon van f 23.400,-, de belastingen en 
premies van dat meerdere 46% afnemen. Van f 23.400,- tot bv. f 35.000,
wordt 38% van de inkomensstijging wegbelast en aan premie geheven. De 
genoemde bijdragen voor scholen en maatschappelijke instellingen blijven 
daarbij echter nog buiten beschouwing. 

Dit brengt ons vanzelf op de inkomensverdeling. Ondanks het vele, dat er 
met name in ons land over wordt geschreven is het duidelijk dat een communis 
opinio zich hierover niet aftekent. Er is de laatste jaren in de sfeer van de 
CAO-inkomens ongetwijfeld een grotere gelijkheid ontstaan. Of deze ook tot 
een redelijker inkomensverdeling heeft geleid, daarover zou ik niet graag een 
uitspraak doen, want ik zou dan moeten afwegen of de meer gelijke beloning 
wel opweegt tegen het verschil in prestatie en als ik dit al bevestigend zou 
beantwoorden, zou ik nog moeten weten of de allocatie van arbeid bij de meer 
gelijke verhoudingen even goed plaats vindt als bij de wat grotere ongelijkheid 
tevoren. Wie daar een duidelijk antwoord op weet mag het zeggen, maar ik 
waag mij daar niet aan. Wij moeten maar eens afwachten hoe de uitwerking 
van de nivellering van de laatste jaren op het arbeidsmarktproces is, maar ik 
meen dat binnen het beroeps- en bedrijfsleven er thans aanleiding is ten aanzien 
van de lager betaalden en middengroepen geen verdere actie meer te onder
nemen. Men zou de aandacht - ook alom het vraagstuk wat praktisch te 
houden - thans kunnen beperken tot die gevallen, waarin tussen de hoge 
inkomens en de tegenprestatie een duidelijke onevenredigheid kan worden aan
getoond. 

7 Th. A. Stevers, Daling werkloosheid vrome wens, De Volkskrant, 22 september 1976. 
8 V. Halberstadt en C. A. de Kam, Belastingpolitiek en inkomensverdeling, Congres 

ter ere van prof. mr. H. J. Hofstra, Leiden, definitieve versie, 1 maart 1976. 
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Er is voor mij echter een ongelijkheid, die mij volstrekt onredelijk lijkt en 
dat is het toenemende uiteenlopen van de totale beloning van allen in over· 
heidsdienst en degenen, die in de particuliere sector werken. Als ik totale 
beloning schrijf, dan bedoel ik natuurlijk inclusief de pensioenrechten, want die 
maken naar mijn indruk nu juist het leeuwedeel uit van de verschillen tussen 
beloningen in beide sectoren. Juist bij de sterke inflatie van de afgelopen jaren 
treedt een enorm verschil op tussen enerzijds de ambtenaar, die niet alleen zijn 
pensioenrechten gelijk op ziet stijgen met zijn salaris maar wiens pensioen na 
de 65·jarige leeftijd ook nog in dezelfde mate groeit als de salariëring van zijn 
nog actieve collega' s, en anderzijds de werknemer in de particuliere sector, 
waarvan de pensioenvoorziening in het algemeen gesproken dit ideaaltype 
nooit kan bereiken. Bij elke loonstijging is er voor hem, achteraf gezien, te 
weinig premie betaald en voor verhogingen na de pensioengerechtigde leeftijd 
is er helemaal geen premie betaald. Alleen door extra stortingen vanwege zijn 
onderneming kan een enigszins redelijke pensioenvoorziening worden bereikt, 
maar door de gedaalde winsten lijkt ook dat niet meer zo gemakkelijk te 
effectueren. 

Dit verschil in pensioenrechten en dus in inkomensverdeling is een bij. 
zonder moeilijke zaak en de ambtenaar en met name de ambtenarenbonden 
laten al spoedig het woord "verkregen rechten" vallen. Ik ga daar niet aan 
voorbij, maar meen dat daarmee niet het laatste woord is gezegd. Het zou 
wel eens kunnen zijn dat de ongelijkheid tussen de beide geschetste groepen 
zo groot wordt, dat herziening hiervan prioriteit moet krijgen boven onverkorte 
handhaving van onder andere omstandigheden verkregen rechten. Zonder nu op 
de oplossing van "waardevaste maxima" in te gaan verheug ik mij er over, 
dat het ontwerpprogram van het CDA onder "Inkomensbeleid" dit vraag· 
stuk ook blijkt te onderkennen.9 

Vermogensaanwasdeling 
Bij de inkomensverdeling is door de regering ook betrokken de vermogens· 

aanwasdeling: deze wordt behandeld als hoofdstuk V van de Interimnota 
Inkomensbeleid van mei 1975. 

Nadat ik mij aan de hand van het in deze nota gestelde had uitgelaten,l° 
heb ik mij er niet meer mee bemoeid. Dat kan wat verwonderen van iemand, 
die in 1968 heeft meegewerkt aan het Advies inzake vermogensaanwasdeling, 
en andere instrumenten van bezitsvormingsbeleid, uitgebracht door de SER 

9 Prof. Vermaat heeft in dit verband gewezen op de slechter wordende vermogens· 
positie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Zie: A. J. Vermaat, Hoe duur wordt 
het ambtenarenpensioen, ESB 19 nov. 1975. Een zeer uitvoerige beschouwing aan de 
gehele materie wordt gewijd door G. Nooteboom, Inkomensbeleid en oudedagsvoorziening, 
Openbare Uitgaven, 1973/3. 

1'0 H. W. J. Bosman, Vermogensaanwasdeling, het principe en de praktijk, in: V.A.D. 
ter sprake, discussie no. 4, Stichting Maatschappij en Onderneming, Scheveningen okt. 
1975. 
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en toen een voorzichtig voorstander was van de V AD. Ik meen dat de 
situatie grondig is gewijzigd en wil mijn huidige standpunt aan de hand 
van een analogie duidelijk maken. Gesteld dat een flink deel van het 
nationaal inkomen toevloeide aan enkele grondeigenaren, zodat kleine grond. 
eigenaren relatief weinig kregen, dan zou er veel voor te zeggen zijn de 
grond zelf boven een bepaalde grootte per bedrijf anders te verdelen 
of de opbrengst boven een bepaald bedrag te herverdelen. Bij een grote 
concentratie van produktiefactoren, die de inkomens uit die factor scheef trekt, 
is er aanleiding tot een structurele ingreep. Waar de winsten der onder
nemingen door een geconcentreerd bezit van aandelen overwegend naar een 
bepaalde bevolkingsgroep vloeien, is er eveneens aanleiding die winsten mede 
ten goede laten komen aan de werknemers. Deze extreme situatie doet zich in 
Nederland reeds lang niet voor, noch t.a.v. de grond, noch t.a.v. de aandelen. 
Maar 10 jaar geleden was er misschien nog wel sprake van overwinst, waar
van men zich kon afvragen of de werknemers daar niet mede aanspraak op 
konden maken. Deze situatie is nu geheel anders: een scherpere samenvatting 
daarvan dan Pen kortgeleden heeft gegeven ken ik niet en ik kan hier alleen 
zijn conclusie aanhalen: "Wij zien dus, dat de winst, in de zin van een surplus 
boven de kosten van de vermogensvoorziening, in de loop van de jaren zestig 
tot nul is gereduceerd, en dat de overwinst macro-economisch reeds na 1970 
negatief begon te worden. Het totale winstpeil, in de zin van een surplus 
boven de kosten (inclusief de kosten van de vermogensvoorziening en een 
risicovergoeding) was voortdurend laag"Y Maar dat betekent dat deze situatie 
helemaal niet geschikt is voor vermogensaanwasdeling of een andere verplichte 
door de overheid voorgeschreven winstdeling. Ik weet wel, dat macro-cijfers 
grote verschillen tussen ondernemingen kunnen verbergen, maar een grote in
greep als de thans aanhangige regeling (want dat er een enorme problematiek 
aan verbonden is, is in de discussie toch wel duidelijk geworden) is alleen 
maar gerechtvaardigd als de situatie duidelijk om overheidsingrijpen vraagt 
en daar is noch macro, noch micro thans sprake van. Hoe de inkomensver
deling er gebaat mee kan zijn als kleine bedragen worden overgeheveld van 
aandeelhouders (soms institutionele beleggers, soms meestal kleine vermogens
bezitters) naar de collectiviteit van werknemers, is mij volstrekt onduidelijk. 
Een V AD-regeling nu, is het tot leven willen brengen van de althans in ons 
land volstrekt achterhaalde marxistische gedachte van het "arbeidsloze in
komen". 

Er kan uiteraard weer een tijd van overwinsten komen, al zie ik dat nog in 
geen jaren gebeuren, en dan kan al het thans verrichte denkwerk misschien 
van enige betekenis worden. Tot zolang kan het aanhangige wetsontwerp het 
beste worden aangehouden, als men een volstrekt zinloos conflict wil voor
komen. 

11 J. Pen, Het herstel van de winsten en de ruimte voor de openbare financiën. Enkele 
cijfers, ESB 27 okt. 1976, blz. 1043. 
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Inflatie 
Over de inflatie wil ik kort zijn_ In zijn eerste plaats juich ik de passages over 

"Inflatiebestrijding" en "Inflatiebeleid"in het ontwerp-program van het CDA 
van harte toe_ De sociale nadelen van de inflatie worden daarin uitstekend ver
woord_ Het paradoxale is, dat het enige, dat onder dit kabinet op het punt 
van inflatiebestrijding is tot stand gekomen nL de waarschijnlijke matiging van 
lonen en prijzen in 1976, door overheidsingrijpen is geëffectueerd/\! een over
heidsingrijpen waarvan de minister van sociale zaken soms zegt, dat het niet 
herhaald kan worden_ Ik voor mij zou juist zeggen, dat een dergelijk ingrijpen 
- en dan natuurlijk over de gehele linie - zeker niet uitgesloten moet worden. 
Soms denk ik wel eens, dat een moedige regering (met een machtigingswet) 
onze inkomens gewoon een jaar zou moeten bevriezen. We zouden schrikken, 
maar de prijzen zouden minder snel stijgen, de werkgelegenheid zou toenemen 
en na een jaar zou deze regering misschien geweldig populair zijn. De vak
beweging zou minder te onderhandelen hebben, maar dat onderhandelen kan 
toch nooit een doel op zichzelf zijn? Maar ik hoor nu al het verwijt dat ik 
als economist door zo'n suggestie de maatschappelijke werkelijkheid onvol
doende in het oog houd! 

De inflatie, meer speciaal vanuit de geldzijde gezien, heeft nog niet lang 
geleden bijzondere aandacht gekregen in het rapport "Inflatie als politiek 
probleem" .13 Ik leg er de nadruk op, dat het rapport een meer monetarische 
benadering van het inflatievraagstuk voorstaat, d.w.Z. een aanpak vanuit de 
beheersing van monetaire grootheden als geldhoeveelheid of hoeveelheid 
liquiditeiten of basisgeldhoeveelheid (door de centrale bank geschapen bank
biljetten en rekening-courant saldi van het bankwezen). Het rapport is goed 
ontvangen en uit de uitlating van de President van de Nederlandsche Bank in 
zijn verslag over 1975, dat een hernieuwde bezinning op het monetaire beleid 
als instrument ter voorkoming van inflatie geboden lijkt, meen ik te mogen 
opmaken, dat wij van de zijde van de Centrale Bank nieuwe impulsen voor het 
denken op dit terrein mogen verwachten, gezien ook de theoretische studies 
die de laatste jaren in de sfeer van de Nederlandsche Bank tot stand zijn ge
komen.14 Vanuit de bestaande internationale situatie van in hoofdzaak zwevende 
wisselkoersen is een beheersing van monetaire grootheden ook minder moeilijk 
dan een aantal jaren geleden toen het stelsel van vaste pariteiten ons ver
plichtte de overvloedig aangeboden dollars tegen vaste prijs in de balans 
van de centrale bank op te nemen met geldcreatie als gevolg. Thans hangt dit 
af van de politiek van de centrale bank en is het geen automatisme meer. 

12 Volgens de Macro-economische verkenning 1977 van het Centraal Planbureau, bI. 17 
bedraagt de stijging van de loonsom per werknemer in bedrijven in 1976 9 à 9,5% tegen
over 15,5% in 1974 en 13,5% in 1975. 

13 Rapport van een commissie van de wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en 
CHU, Den Haag 1976. 

14 Voor deze materie is in de Tweede Kamer de aandacht gevraagd door drs. H. Noote
boom (KVP) bij de Algemene Financiële Beschouwingen op 13 okt. 1976. 
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Alleen vanuit de zg_ "slang-landen" waarmee de vaste koersen wel gehand
haafd worden, kan een drang tot automatische geldcreatie komen, maar dat wijst 
in de richting van de noodzaak tot sterke coördinatie tussen de betreffende 
landen en met name de Bondsrepubliek Duitsland. Indien wij een vaste groei 
van een der monetaire grootheden als doelstelling konden bereiken, zou daar
mee de verantwoordelijkheid voor een dreigende overschrijding van die norm 
ook veel duidelijker komen te liggen bij die sector, die in concreto tot het 
scheppen van geld aanleiding geeft.15 

15 Het ontwerp-program van het CDA vraagt aan de Nederlandsche Bank duidelijk 
aan te geven wat haar beleid is inzake de expansie van de geldhoeveelheid. 
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STIMULEREN INVESTERINGSVOORWAARDEN EN -MOTIEVEN 

door 

dr. ,. G. Post 

Inleiding 
In zijn uitnodigend schrijven heeft de redactiesecretaris de medewerkers 

aan dit thema-nummer het volgende verzocht: "Ik zou u willen vragen heel 
bewust een selectie te maken van die zaken waarover u zich in hoge mate 
bezorgd maakt en waarvan u vindt dat daar bij voorrang iets aan gedaan 
moet worden". Nu lijkt dit een vrij eenvoudige opgave, maar ze heeft me 
toch nog al wat hoofdbrekens gekost. Tenslotte heb ik twee problemen ge
selecteerd die naar mijn mening in de huidige fase van de economische 
ontwikkeling het meest fundamenteel van aard zijn. Ik wil u graag uitleggen 
hoe ik tot deze keuze gekomen ben, omdat dit voor de rest van dit artikel 
van wezenlijke betekenis is. 

De economische problematiek van vandaag in een historisch perspectief 
Er is in het verleden vermoedelijk geen tijd geweest die niet z'n eigen 

economische zorgen heeft gekend. Eén van de meest opvallende verschijnselen 
die u kunt waarnemen bij het terugblikken in de economische geschiedenis 
vormt de voortdurende afwisseling van decennia met een tamelijk snelle 
economische expansie door decennia met een minder grote welvaartstoename. 
Steeds blijken 20 à 25 jaar met een relatief hoge welvaartsgroei te worden 
gevolgd door 20 à 25 jaar waarin de economie zich veel trager ontwikkelt. 
Deze golfbeweging in de welvaartsgroei is zo merkwaardig en eigenlijk ook 
wel zo angstig dat vele economen geprobeerd hebben dit verschijnsel te ver
klaren. De meeste van hen zijn van oordeel dat de 20 à 25 jaar van grote 
economische bloei het gevolg is van de toepassing van één of meer zogenaamde 
innovaties die het economische leven op fundamentele manier hebben veranderd. 
Laat ik u een voorbeeld mogen geven. In de tweede helft van de achttiende 
eeuw werden in Engeland belangrijke vindingen gedaan op het gebied van 
de textielproduktie. Deze vindingen maakten het mogelijk het arbeidsintensieve 
spinnen en weven aan machines over te laten. Voor het eerst in de geschiedenis 
werd daardoor handenarbeid op grote schaal vervangen door machinale arbeid. 
In tal van andere bedrijfstakken werd ook al spoedig gepoogd machines in te 
schakelen bij het produktieproces. Als gevolg daarvan verrezen nieuwe machine
fabrieken, werden ijzergieterijen opgericht en gaat u zo maar door. 

De vindingen in de katoenindustrie bleken een enorme impuls te vormen 
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voor het hele economische leven daarna. De jaren 1795-1820 vormden dan 
ook een periode van grote economische expansie. 

Rond het jaar 1820 ontstond echter een kentering. De meeste grote bedrijven 
hadden zich toen van de benodigde machines voorzien zodat de kracht achter 
de economische activiteit afnam. De sector die de bron van de opleving vormde 
raakte verzadigd. Bovendien hadden veel bedrijven de aanschaf van machines 
met geleend geld moeten financieren. Hierdoor was hun schuldenlast nogal 
opgelopen, zodat verdere expansie eigenlijk niet meer verantwoord was. 
In de derde plaats werd de samenleving van destijds zich steeds meer bewust 
van het feit dat een enorme economische expansie niet alleen voordelen maar 
ook nadelen meebracht. U weet ongetwijfeld dat de economische bloeiperiode 
1795-1820 gepaard is gegaan met het ontstaan van afschuwelijke woon- en 
werkomstandigheden voor de industriearbeiders. Het verzet tegen deze mens
onwaardige situaties leidde tot maatregelen die een remmende uitwerking 
hadden op de economische expansie. 

Als gevolg van deze drie faktoren nam het economische groeitempo na 1820 
snel af. 

De periode 1820-1845 werd gekenmerkt door een geringe economische 
expansie. Het opmerkelijke is nu dat dit proces van economische bloei en 
economische matiging zich daarna met de regelmaat van de klok heeft herhaald. 
De bijgaande grafiek geeft daarvan een gestyleerd beeld. 

U ziet dat de wereldeconomie op dit moment opnieuw bezig zou zijn aan 
een vierde periode van structurele economische ontspanning. 

Zijn er nu aanwijzingen die dit vermoeden kunnen bevestigen? Ik dacht van 
wel. In de eerste plaats lijken verschillende groeikrachten, die gedurende de 
jaren 1945-1970 voor een snelle economische expansie hebben gezorgd, uitge
werkt te raken. Binnen de gehele industriële wereld vallen verzadigingsver
schijnselen waar te nemen. Denkt u maar aan de situatie in de bouwsector, 
denkt u aan de verzadigingsverschijnselen in de transportsector, denkt u aan 
de verminderde vraag in de sector van duurzame consumptiegoederen. 

In de tweede plaats is als gevolg van de enorme economische bloei in de 
periode 1945-1970 de schuldenlast van het bedrijfsleven zo hoog opgelopen 
dat bij steeds meer bedrijven de financiële kracht voor verdere expansie is 
gaan ontbreken. 

In de derde plaats is onze samenleving zich aan het einde van de zestiger 
jaren steeds meer bewust geworden van de nadelen die een snelle welvaarts
stijging met zich meebrengt. De sfeer die daardoor ontstond en de maatregelen 
die als gevolg daarvan werden genomen vormden een nieuwe belemmering 
voor economische expansie. Welnu, dit vormen nu juist de drie verschijnselen 
die passen bij de fase waarin een economische bloeiperiode wordt vervangen 
door een periode van economische matiging. 

Denkt u nog maar eens aan het voorbeeld van de periode 1795-1845. 
Er is mijns inziens dan ook voldoende reden aan te nemen dat de wereld
economie zich sinds 1970 opnieuw in een periode van structurele ontspanning 
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bevindt. Uit het verleden blijkt dat deze periode gekenmerkt wordt door twee 
ernstige economische problemen. 

Allereerst gaat een periode van structurele economische ontspanning gepaard 
met een toenemende structurele werkloosheid. In de tweede plaats maakt de 
kwetsbare financiële en economische structuur de economie gevoeliger voor 
conjuncturele schommelingen. De economische veerkracht is dan zo verminderd 
dat een onschuldig lijkende conjuncturele inzinking gemakkelijk kan escaleren. 
Het zijn dan ook deze twee onderwerpen die ik in dat artikel nader aan de 
orde wil stellen. 

Structurele werkloosheid 
Wanneer van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de wereldeconomie 

zich op dit moment in een periode van structurele economische ontspanning 
bevindt, dan kan de structurele werkloosheid alleen doeltreffend worden 
bestreden door een verhoogde inventiviteit en investeringsactiviteit van het 
bedrij fsleven. 

Vanuit de christen-democratische gedachtengang heeft de overheid naar mijn 
mening in dit verband tot taak die inventiviteit en investeringsactiviteit van 
het bedrijfsleven op een verantwoorde wijze te stimuleren. Het woordje "ver
antwoord" is hierbij van de grootste betekenis omdat bij deze stimulering 
zorgvuldig rekening zal moeten worden gehouden met de gevolgen die de 
stimuleringsmaatregelen voor de verschillende (vooral zwakkere) maatschap
pelijke groeperingen in ons land zullen hebben. Men kan zich voorstellen dat 
een dergelijk verantwoord aanmoedigingsbeleid uit vier onderdelen is opge
bouwd: 

verantwoorde stimulering van goede investeringsvoorwaarden. 
a. binnen de nationale economie. 
b. binnen de onderneming. 

- verantwoorde beïnvloeding van bestaande investeringsmotieven. 
a. afzwakken van de vervangingsmotieven. 
b. stimuleren van de expansiemotieven. 

Evenwichtige evolutie 
Verreweg de belangrijkste investeringsvoorwaarde binnen onze nationale 

economie wordt gevormd door een evenwichtige evolutie van het economisch 
en maatschappelijk proces. Voor het nemen van een verantwoorde investerings
beslissing is een goede voorspelbaarheid van de toekomst op middellange 
termijn van het allergrootste belang. 

Zodra bij het toekomstbeeld teveel vraagtekens komen te staan neemt het 
investeringsrisico toe en zal het de ondernemer meer moeite kosten z'n toe
stemming aan een nieuw investeringsproject te rechten. De voorspelbaarheid 
van de toekomst zal toenemen naarmate het economisch en maatschappelijk 
bestel zich meer evenwichtig ontwikkelt. De overheid kan hieraan een wezenlijke 
bijdrage leveren. 
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Het streven naar een evenwichtige evolutie van het economisch proces 
betekent immers het voeren van een doeltreffend conjunctuurbeleid, zodat de 
conjuncturele uitslagen van bescheiden aard blijven. Op dit punt kom ik in 
paragraaf 4 van dit artikel nog terug. 

Het streven naar een evenwichtige evolutie van het maatschappelijk proces 
betekent dat de overheid zich inzet om de maatschappelijke ontwikkeling zonder 
al te sterke schokken te laten verlopen. 

Een schoksgewijze maatschappelijke ontwikkeling roept in de meeste gevallen 
heftige reacties op. 

Het verwerven of verkrijgen van nieuwe maatschappelijke rechten door de 
ene bevolkingsgroep gaat meestal gepaard met de aantasting van maatschappe
lijke verworvenheden van een ander deel van de bevolking. Een te grote 
concentratie van maatschappelijke veranderingen binnen een bepaald tijdsbestek 
leidt daardoor veelal tot polarisatie en maatschappelijke onzekerheid. Ver
schijnselen die de toekomst een wat wankele basis geven en het investerings
risico voor de ondernemer sterk doen toenemen. 

Een christen-democraat zal naar mijn mening dan ook mogelijke maatschappij
verbeteringen dienen te activeren, maar deze tegelijkertijd zorgvuldig dienen 
te temporiseren. 

Gezonde financieringsstructuur 
Niet alleen buiten de onderneming maar ook binnen de onderneming zullen 

goede investeringsvoorwaarden aanwezig moeten zijn om een verhoogde inven
tiviteit en investeringsactiviteit van de ondernemer mogelijk te maken. Om 
welke investeringsvoorwaarde binnen de onderneming gaat het nu vooral? 

Ik heb deze vraag onlangs voorgelegd aan 15 vooraanstaande ondernemers 
in ons land. Unaniem was men van oordeel dat een gezonde financierings
structuur de belangrijkste bedrijfseconomische investeringsvoorwaarde is. De 
duitse econoom Gutenberg kwam enige jaren geleden voor het duitse bedrijfs
leven tot een zelfde conclusie. 

Uit zijn onderzoekingen blijkt dat vrijwel elke ondernemer aan de hand 
van de algemeen gewenste liquiditeits- en solvabiliteitsverhoudingen een be
paalde financieringsgrens in gedachten heeft. 

Zodra 80% van deze gefixeerde financieringsgrens wordt overschreden, 
blijkt de investeringsactiviteit van de ondernemer snel terug te lopen. 

Uit het onderzoek onder de 15 Nederlandse ondernemers blijkt dat bij 
maar liefst 8 van hen deze 80%-norm is overschreden. 

Hun investeringsactiviteit wordt dus belemmerd door de bestaande balans
verhoudingen. 

Een verbetering van de bestaande balansstructuur zou de gefixeerde finan
cieringsgrens kunnen verruimen en daarmee de belangrijkste investerings
voorwaarde binnen de onderneming kunnen verbeteren. 

Een herstel van een verantwoord winstniveau - d.i. een winstniveau waarbij 
de onderneming een gezonde financieringsstructuur kan handhaven - vormt 
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daarom binnen de onderneming de eerste voorwaarde om een verhoogde 
investeringsactiviteit mogelijk te maken. 

Helaas stuit de verbetering van het winstniveau van het bedrijfsleven nog 
steeds bij velen op verzet, omdat het winstbegrip een historisch belaste a-sociale 
klank heeft. 

Nog steeds beschouwt een niet onbelangrijk deel van onze bevolking winst 
als iets ongepasts, iets waarvoor de arbeider zich eerst in het zweet des 
aanschijns moet werken en dat vervolgens in de zakken van rijke aandeel
houders en rondbuikige ondernemers verdwijnt. 

Hoewel ik niet wil ontkennen dat er zich ook vandaag nog bepaalde 
misstanden kunnen voordoen is dat bepaald niet het algemene beeld. Het 
onderstaande schema laat zien hoe de werkelijkheid er in 1973 uitzag. 

bruto winst 
van beura-n.v.·s. 

(100%) 

vennootschapsbelasting 
(30,8%) 

reserveringen 
(41,5%) 

uitkeringen 
(27,7%) 

[

inkomen (50.000 
(4,6%) belàsting 

[ 

(4,7%) 

part i-

[

CUlieren 
(12,5%) inkomen>50. 00 

(7,%) L 
beschikbaar 

(3,2%) 
institutionele 
beleggers 
( 15,2%) 

U bemerkt dat in 1973 - het laatste jaar waarvoor een winststatistiek 
beschikbaar is - maar 3,2% van de totale bedrijfswinst van beurs-n.v.'s in 
handen kwam van degenen die meer dan f 50.000,- verdienden. Het is 
daarom misleidend te beweren dat de bedrijfswinst vooral ten goede zou 
komen aan rijke aandeelhouders en welgestelde ondernemers. Wanneer dat 
het motief is om zich af te zetten tegen een herstel van een verantwoord 
winstniveau dan is dat een onjuist motief dat evenwel gevaarlijke konsekwenties 
kan hebben. 

De eerste taak die de overheid daarom heeft bij de stimulering van goede 
investeringsvoorwaarden binnen de onderneming is het winstbegrip te ontdoen 
van z'n valse image. Dit zal de maatschappelijke weerstand tegen een opvoering 
van de bedrijfswinst verminderen en de bereidheid om offers te brengen 
vergroten. 

Daarnaast zal de overheid door middel van haar economische politiek kunnen 
bijdragen tot een winstherstel van het bedrijfsleven en daarmee tot de ver
betering van de belangrijkste investeringsvoorwaarde binnen de onderneming. 

De wijze waarop de overheid hierbij gebruik zal kunnen maken van haar 
economisch politieke instrumentarium hangt nauw samen met het derde punt 
van ons schema: het afzwakken van de vervangingsmotieven van de ondernemer. 
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Afzwakken van vervangingsmotieven 
Het is immers wel fraai om zo goed mogelijke investeringsvoorwaarden 

te creëren, maar dat geeft bepaald nog niet de zekerheid dat er nu ook nieuwe 
arbeidsplaatsen zullen gaan ontstaan. Het bedrijfsleven zou de gunstige voor
waarden immers weleens alleen kunnen benutten voor de aanschaf van arbeids
besparende vervangingsinvesteringen. 

In dat geval zouden de Nederlandse werklozen alleen maar verder van huis 
raken. Tegelijk met het scheppen van goede investeringsvoorwaarden zal daarom 
de vervangingsmotivatie van de ondernemer moeten worden afgezwakt. 

Nu heeft het Centraal Planbureau op goede gronden geconcludeerd dat 
de vervangingsmotivatie van de ondernemer in hoge mate bepaald wordt door 
de mate waarin de arbeidskosten stijgen. Nog voordat bestaande machines 
technisch verouderd zijn worden ze dikwijls door de ondernemer al vervangen 
door moderne arbeidsbesparende apparatuur omdat - aldus de plechtige 
constatering van het Planbureau - "de op een arbeidsplaats tot stand 
gebrachte produktiewaarde niet langer voldoende is voor het dekken van de 
aan deze arbeidsplaats verbonden loonkosten". Door de afremming van de 
stijging van de arbeidskosten worden dus twee slagen binnen gehaald. In de 
eerste plaats zal daardoor het winstniveau van het bedrijfsleven kunnen ver
beteren, hetgeen de investeringsvoorwaarden binnen de onderneming ten goede 
zal komen, en in de tweede plaats zal daardoor de vervangingsmotivatie van 
de ondernemer worden afgezwakt. 

De meeste politieke partijen ondersteunen deze zienswijze tot hiertoe. De 
eenstemmigheid ontaardt echter in een wilde kakofonie van geluiden wanneer 
de wijze waarop de arbeidskostenstijging moet worden teruggebracht ter sprake 
komt. De oorzaak ligt in het feit dat de arbeidskosten uit twee componenten 
zijn opgebouwd. In de eerste plaats bestaan de arbeidskosten uit een stuk vrij 
beschikbaar inkomen voor de werknemers. In de tweede plaats echter maken 
ook de belastingen uit arbeidsinkomen en de sociale premiebetalingen deel uit 
van de arbeidskosten. De vraag is dus: 

Moet de stijging van de arbeidskosten worden gedrukt door vooral de 
stijging van het beschikbaar inkomen van werknemers in te perken of moeten 
de arbeidskosten worden verminderd door de stijging van de sociale premie
en belastingdruk flink aan te pakken? 

De Permanente Program Adviescommissie heeft in haar rapport "Offers 
voor de toekomst" deze vraag beantwoord door een duidelijke norm aan te 
geven, de zgn. ,,1 %-norm voor de werkgelegenheid". 

De PPAC is van mening dat bij een reële stijging van ons nationaal inkomen 
van bijvoorbeeld 3,75%, tenminste 0,5 procentpunten ten goede moeten komen 
aan het winstinkomen, bovendien nog eens 0,5 procentpunten moeten toevallen 
aan het looninkomen, terwijl de overheid dan over de resterende 2,75 procent
punten mag beschikken. Dit is op z'n minst nogal een merkwaardige stelling
name. 

Ik heb de "l%-norm voor de werkgelegenheid" van het PPAC voor het 
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volgend jaar eens in praktijk gebracht, en de uitwerking ervan vergeleken met 
de uitwerking van de 1 %-norm die de regering bepleit. 

De resultaten vindt u in de onderstaande tabel. De uitwerking van de 
,,1%-norm voor de werkgelegenheid" van het PPAC voor 1977 laat zien dat 
het aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen bij de uitvoering 
van dit voorstel sneller zal toenemen dan bij de 1 %-norm van de regering. 
Bovendien leidt de ,,1 %-norm voor de werkgelegenheid" tot een verdere daling 
van het aandeel van het winstinkomen in het totale nationale inkomen. Ik 
keur deze ,,1 %-norm voor de werkgelegenheid" daarom in hoge mate af. 
De commissie is nogal op onzorgvuldige wijze voorbijgegaan aan het verschil 
in inflatie tussen de particuliere bestedingen en de bestedingen in de collectieve 
sector. 

TABEL. Uitwerking van de verschillende normen ter beperking van de stijging 
van de arbeidskosten voor 1977 

Situatie in Situatie in 1977 volgens: 
1976 Regering PPAe Alternatief 

nationaal inkomen (fmrd) 210,90 235,48 235,48 235,48 
w.v. reële toename 7,91 7,91 7,91 
w.v. inflatoire toename 16,67 16,67 16,67 

(fmrd) 

winstinkomen (fmrd) 24,80 28,01 27,59 28,37 
w.v. reële toename 

" 
1,47 1,05 1,83 

w.v. inflatoire toename 1,74 1,74 1,74 
(fmrd) 

aandeel van nat. ink. (%) (11,8 ) (11,9 ) ( 11,7) (12,05) 

loon in komen (fmrd) 76,70 83,14 83,11 83,59 
w.v. reële toename 1,08 1,05 1,53 
w.v. inflatoire toename 5,36 5,36 5,36 

(fmrd) 
aandeel van nat. ink. (%) (36,4) (35,3 ) (35,3 ) (35,5) 

collectief inkomen (fmrd) 109,40 124,33 124,78 123,50 
w.v. reële toename 5,36 5,81 4,53 
w.v. inflatoire toename 9,57 9,57 9,57 

(fmrd) 
aandeel van nat. ink. (%) (51,8) (52,8) (53,0) (52,45) 

Voor 1977 is rekening gehouden met een reële groei van het nationaal inkomen van 
3,75%, voorts met een inflatiepercentage van de particuliere bestedingen van 7% en een 
inflatiepercentage van de overheidsbestedingen van 8,75 %. 

Omdat de prijsstijging van de uitgaven in de collectieve sfeer gemiddeld 
zo'n 25 à 30% hoger is dan die van de uitgaven in de particuliere sfeer leidt 
een verdeling van de reële groei van het nationaal inkomen tot een volstrekt 
andere verdeling van de nominale groei van het nationale inkomen. 

Juist deze laatste verdeling is echter bepalend voor de ontwikkeling van 
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het aandeel van de collectieve sector, op basis waarvan de regering haar 
1 %-norm heeft vastgesteld_ 

De conclusie van het PP AC dat de ,,1 %-norm voor de werkgelegenheid" 
zou corresponderen met een groei van het aandeel van de collectieve sector 
in het nationaal inkomen van 0,7%, is dan ook niet juist. 

In wezen correspondeert de ,,1 %-norm voor de werkgelegenheid" met een 
groei van het aandeel van de collectieve sector van 1,2%. 

Daarmee streeft de ,,1 %-norm voor de werkgelegenheid" de 1 %-norm van 
de regering voorbij; en dat is toch wel wat te veel van het goede. Om een 
meer gefundeerde norm te kunnen opstellen is het goed weer even in herinnering 
te brengen waar het in feite om gaat. 

Het gaat erom opnieuw een verantwoord winstniveau - d.i_ een winstniveau 
waarbij een gezonde financieringsstructuur kan worden gehandhaafd - tot 
stand te brengen met behulp van een vermindering van de arbeidskosten 
(beschikbaar inkomen, sociale premies, belastingen). 

Nu zal per definitie de financieringsstructuur van het Nederlandse bedrijfs
leven alleen verbeteren wanneer het aandeel van het winstinkomen in het 
nationale inkomen toeneemt. Dit behoort naar mijn mening het centrale uit
gangspunt te vormen. In de alternatieve zienswijze (zie tabel) ben ik uitgegaan 
van een voorlopige jaarlijkse toename van het winstdeel met 0,25%. Naar mijn 
mening heeft het werkende deel van de bevolking bovendien ook recht op een 
stukje van de reële opbrengst die ze jaarlijks extra produceert. 

Maar zelfs als men dit recht zou ontkennen dan nog lijkt enige speling 
bij het groeipercentage van het reëel beschikbaar inkomen van werknemers 
geboden, omdat een geleidelijke toename van het winstdeel slechts mogelijk is 
met de steun en bereidwilligheid van de vakbeweging. In de alternatieve ziens
wijze heb ik daarom een reële stijging van het beschikbaar inkomen opgevoerd 
van 2%. 

Naast de gemiddelde incidentele verhoging van 1,5% blijft er dan nog 
gemiddeld 0,5% over voor een reële verbetering van de contractlonen. Dit 
alles blijkt gerealiseerd te kunnen worden wanneer de groei van het aandeel 
van de collectieve sector tot 0,65 % per jaar beperkt blijft. 

Stimulering expansiemotieven 
Met een afzwakking van de vervangingsmotieven van de ondernemer door 

een matiging van de groei van de arbeidskosten alleen komen we er echter niet. 
Dit leidt weliswaar tot een minder snelle afstoot van arbeidsplaatsen, maar 
nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan er niet door_ Daarom is de stimulering van de 
expansiemotieven van een ondernemer noodzakelijk. 

U weet dat het expansiemotief in een bedrijf het krachtigst is wanneer 
een ondernemer goede afzetverwachtingen heeft en bovendien de capaciteits
grenzen van z'n produktie-apparaat zijn bereikt. Hiermee ben ik op een uiterst 
belangrijk punt aangeland. 

In de tweede paragraaf heb ik u immers verteld dat verzadigingsverschijnselen 
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een van de kenmerken vormen van de periode van structurele ontspanning 
waarin de wereldeconomie zich nu al weer enkele jaren bevindt. Over de hele 
wereld vallen in tal van economische sleutelsectoren (bouw, transport, duur
zame consumptiegoederen) verzadigingsverschijnselen waar te nemen_ 

Verzadigingsverschijnselen die zich ook in andere sectoren van de economie 
voortplanten_ 

De afzetverwachtingen zijn in de meeste sectoren dan ook bepaald niet 
rooskleurig en bovendien is over vrijwel de gehele wereld sprake van een 
structurele overcapaciteit van het produktie-apparaat. De onderstaande gegevens 
spreken in dit verband duidelijke taal. 

Land Capaciteitsbezetting Land Capaciteitsbezetting 

in Ie kwartaal 1976 in Ie kwartaal 1976 

Japan 78,0 België 86,4 

Nederland 83,8 Duitsland 87,0 

Frankrijk 84,1 Engeland 87,3 

Italië 85,6 Canada 88,9 

Nu kunnen de investeringsvoorwaarden binnen en buiten de onderneming 
nog zo fraai zijn, maar wanneer een ondernemer te kampen heeft met afzet
problemen en structurele overcapaciteit dan zal zijn investeringsactiviteit tot 
een minimum beperkt blijven. De stimulering door de overheid van de expansie
motieven van de ondernemer zal daarom gericht moeten zijn op een bestrijding 
van de huidige structurele overcapaciteit. In dit verband juich ik niet alleen 
de stimulering van zogenaamde speerpuntactiviteiten door de overheid toe 
maar zou ik bovendien willen pleiten voor meer overheidsuitgaven ter stimu
lering van de industriële research- en ontwikkelingsactiviteiten. 

Verontrustend is in dit verband de conclusie van de jongste Economische 
Structuurnota "dat de Nederlandse overheid in verhouding tot haar totale steun 
voor onderzoek en ontwikkeling duidelijk minder directe overheidssteun aan 
bedrijven geeft voor industriële technologische research dan de andere EG
landen". 

Het krachtiger stimuleren door de overheid van het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van nieuwe produkten en nieuwe produktietechnieken in de 
industrie zal mogelijk kunnen leiden tot het ontstaan van nieuwe produktie
sectoren in onze economie, die op hun beurt de groeimogelijkheden in bestaande 
verzadigingssectoren kunnen vergroten. Op die manier zal de expansiemotivatie 
van de ondernemer opnieuw kunnen toenemen, en zal het aantal arbeidsplaatsen 
kunnen worden uitgebreid. 

Alleen een integrale aanpak waarbij zowel goede investeringsvoorwaarden 
worden gecreëerd als de juiste investeringsmotivatie wordt gestimuleerd heeft 
kans van slagen bij de bestrijding van de huidige structurele werkloosheid. 

Een beleid gericht op winstherstel zonder tegelijkertijd de bestaande structu
rele overcapaciteit aan te pakken zal weinig kans maken in de strijd tegen de 
werkloosheid. 
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COlljullctuurgevoeligheid 
Er rest helaas nog maar weinig ruimte om het tweede onderwerp waarover 

ik nogal bezorgd ben aan de orde te stellen. Toch wil ik het probleem graag 
even voor u aanstippen. 

In de tweede paragraaf heb ik uiteen mogen zetten dat in een periode 
van structurele economische ontspanning de kwetsbare financiële en economische 
structuur de economie veel gevoeliger maakt voor conjuncturele schommelingen. 
De economische veerkracht is dan zo verminderd dat een onschuldig lijkende 
conjuncturele inzinking gemakkelijk kan escaleren. De jaren dertig vormen 
hiervan een goed voorbeeld. 

Deze zienswijze leidt ertoe dat ook de overheid het gebruik van haar 
conjunctuurpolitieke instrumentarium bij de nieuwe situatie zal moeten aan· 
passen, en bovendien nog sneller op conjunctuurveranderingen zal moeten 
reageren dan in het verleden het geval is geweest. 

Tot dusver heeft de overheid bij haar conjunctuurbeleid hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van een zogenaamde anticyclische inkomsten. en uitgavenpolitiek. De 
intenties van deze politiek waren ongetwijfeld goed, maar de uitkomsten helaas 
weinig bemoedigend. 

Door een verkeerde beoordeling van de conjunctuurstand en door verschil· 
lende vertragingsverschijnselen heeft het anticyclisch overheidsbeleid in twee· 
derde van de gevallen in het verleden geen anticyclisch maar een procyclisch 
effect gehad. De anticyclische inkomsten· en uitgavenpolitiek van de overheid 
liep in de meeste gevallen achter de feiten aan en accentueerde in plaats van 
dempte daarmee de conjuncturele fluctuaties. 

U kunt dit uitvoeriger nalezen in een artikel dat ik in de ESB van 14 
november 1973 heb gepubliceerd. 

Bovendien leidt een voortdurende aanpassing van de fiscale· en uitgaven. 
politiek aan de gewijzigde conjunctuur tot onzekerheid en onrustgevoelens 
in de particuliere sector, waardoor de huidige structurele moeilijkheden kunnen 
worden vergroot (zie paragraaf Evenwichtige evolutie). 

Naar mijn mening dient in elk geval in een periode van structurele 
economische ontspanning het accent van de conjunctuurpolitiek niet meer te 
liggen op een anticyclische inkomsten· en uitgavenpolitiek van de overheid 
maar op de monetaire politiek. 

Door een zorgvuldige beheersing van de ontwikkeling van de geldhoeveelheid 
kunnen de monetaire autoriteiten streven naar een indamming van de conjunctu. 
rele fluctuaties zonder schadelijke inflatieverschijnselen. Daarbij zou de groei 
van de geldhoeveelheid op den duur constant moeten blijven en gelijk moeten 
worden gemaakt aan de potentiële produktiegroei die in Nederland op 
middellange termijn haalbaar is. 

Een zorgvuldige beheersing van de groei van de geldhoeveelheid behoort 
naar mijn mening de komende tijd de eerste verdedigingslinie te vormen tegen 
aanstormende conjunctuurgolven. 

Een dergelijk beleid is vermoedelijk niet alleen het meest doeltreffend en 
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het meest flexibel maar werkt ook het meest geruisloos, waardoor onnodige 
onzekerheid en onrustgevoelens kunnen worden vermeden_ Helaas ontbreekt 
mij de ruimte verder op dit onderwerp in te gaan_ Het gaat er evenwel om 
dat de overheid de komende tijd niet zo in beslag wordt genomen door de 
structurele problematiek van onze economie, dat daardoor de aandacht voor 
de komende conjuncturele problemen te wensen overlaat 

Dat zou zorgelijk zijn, want daarmee zou onze chronisch zieke economie 
weliswaar niet aan zijn chronische kwaal bezwijken, maar mogelijk wel aan 
een escalatie van een op het eerste gezicht onschuldig lijkende aandoening 1ll 

de vorm van een conjuncturele inzinking_ 

Aanbevelingen 
Wanneer ik het voorgaande overzie dan kom ik mede geïnspireerd door de 

beginselen van het CDA tot de 5 volgende aanbevelingen voor het economische 
beleid voor de komende jaren: 

- de overheid dient nog zorgvuldiger dan voorheen te streven naar een 
evenwichtige evolutie van het maatschappelijk en economisch proces_ 
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de overheid dient de jaarlijkse groei van het aandeel van de collectieve 
sector voorlopig te beperken tot 0,65%_ 
de overheid zal ertoe moeten bijdragen het winstbegrip van z'n historisch 
belaste onjuiste image te ontdoen en daarnaast de werkelijke functie van 
de bedrijfswinst voor een breed publiek duidelijk moeten maken_ 
de overheid zal de speerpuntactiviteiten in hoge mate moeten aanmoedigen 
en bovendien een belangrijk groter percentage van haar totale steun voor 
onderzoek en ontwikkeling ten goede moeten laten komen aan de indus
triële research- en ontwikkelingsactiviteiten_ 
de overheid zal een zorgvuldig conjunctuurbeleid moeten voeren waarbij 
het accent zal moeten worden verlegd van de anticyclische inkomsten- en 
uitgavenpolitiek naar een zorgvuldige beheersing van de groei van de 
geldhoeveelheid_ 
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LOONKOSTEN EN INVESTERINGEN 
OORZAAK VAN WERKLOOSHEID 

door 

drs. G. H. Terpstra 

Bij het maken van opmerkingen over de voorstellen in het ontwerp-program 
van de CDA en het tweede PPAC-advies op het terrein van het sociaal-econo
misch en financieel beleid is het gewenst allereerst iets te zeggen over het 
program van uitgangspunten. De mate waarin iemand al of niet akkoord gaat 
met de uitgangspunten kan namelijk medebepalend zijn voor zijn commentaar. 

De uitgangspunten 
In grote lijnen kan ik geheel akkoord gaan met de uitgangsgpunten. Dat 

moet ook wel, omdat amendering niet mogelijk is. Toch ontstaan er m.b.t. het 
sociaal-economische beleid bepaalde vraagpunten over de onderlinge verhouding 
van een aantal uitgangspunten. 

Het CDA gaat uit van overleg en samenwerking, en wijst het aanscherpen 
van tegenstellingen in de maatschappij af. Deze stelling zal door velen kunnen 
worden onderschreven. Toch rijst de vraag of deze stelling niet zal moeten 
leiden op langere termijn tot meer fundamentele kritiek op onze samenleving. 
Moet men dan niet meer streven naar een maatschappij, waarin belangentegen
stellingen zoals die zich nu openbaren tussen werkgevers en werknemers, geheel 
worden opgelost door een grotere democratisering en een grotere samenwerking 
ook op het gebied van het verdelen van de resultaten van het gezamenlijk 
werk? Misschien moet de wijziging van de maatschappij wel zover gaan dat 
het begrip werkgever en werknemer niet meer bruikbaar is. 

Een tweede vraag die bij mij rijst heeft betrekking op de relatie verant
woordelijkheid en vrijheid van de burgers enerzijds en het stellen dat alleen 
die vormen van economische en technologische expansie aanvaardbaar zijn, die 
mensen niet vervreemden van hun verantwoordelijkheid; die geen verrijking 
inhouden ten koste van het arme en zwakke in de wereldsamenleving. De 
stelling dat onze vrije economie te veel leidt tot het recht van de sterkste wordt 
teveel uit de derde wereld gehoord om daar geheel aan voorbij te gaan. 
Deze vraagpunten zijn hier vermeld niet om eventjes te kiezen voor een geheel 
andere orde, maar om een discussie op gang te brengen over de vraag of alle 
uitgangspunten onderling verenigbaar zijn en of alle uitgangspunten (bijv. het 
recht van de zwakke) wel te realiseren zijn in een nationale en internationale 
orde, die enigszins andere uitgangspunten hebben, die meer lijken op het recht 
van de sterkste. 
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Het sociaal-economisch en financieel beleid 
In het volgende commentaar zal worden getracht enkele onderdelen van het 

ontwerp-program en het PP AC-advies te toetsen aan de geformuleerde uitgangs
punten. Overeenkomstig de opzet van dit themanummer is de keuze van de 
onderwerpen vrij subjectief. 

De analyse van de economische situatie 
Met name in het PP AC-advies wordt veel aandacht besteed aan de structu

rele werkloosheid en de oorzaken daarvan. Bij deze beschouwingen is heel 
sterk uitgegaan van de zogenaamde reële arbeidskostenanalyse van het Centraal 
Planbureau. Deze analyse leert dat de uitstoot van de arbeid bij gegeven 
produktiviteit per jaargang wordt bepaald door de verhouding die er bestaat 
tussen loonkosten en opbrengstprijzen (d.w.z de reële arbeidskosten). In het 
model kan de werkloosheid heel aardig worden verklaard op basis van de 
ontwikkeling van de reële arbeidskosten. 

In de commentaren op dat model is het begrip reële arbeidskosten vaak ver
vangen door loonkosten als zodanig. Lagere lonen zouden dan de zaak ge
makkelijk kunnen rechttrekken. Daar het drukken van loonkosten het ge
makkelijkst gaat via lagere sociale lasten werd de hele aandacht op dit onder
deel gericht. Met name de werkgeversorganisaties hebben zich onbewust 
schuldig gemaakt aan deze vrij gemakkelijk te maken vereenvoudiging van 
het Planbureau-model. De stelling in het PP AC-advies dat de vertraging in de 
groei van de werkgelegenheid tot gelding komt vanaf 1963/64, doordat de 
arbeid relatief duurder werd, kan wijzen op eenzelfde versimpeling van het 
model. 

Het Planbureau stelt namelijk dat de werkloosheid (althans de structurele) 
voor een groot deel wordt bepaald door de ontwikkeling van de reële arbeids
kosten, dus niet door de loonkosten alleen. 

Het CNV heeft in een commentaar op dit model gesteld dat het model wel 
een relatie blootlegt, maar niet ingaat op het probleem oorzaak en gevolg. 
Binnen dit model zijn twee theorieën te verdedigen. 

De eerste theorie gaat uit van de gedachte dat een te hoge uniforme loon
ontwikkeling, aangevuld met stijgende sociale lasten, de winstpositie van met 
name zwakke bedrijfstakken aantast. Deze zwakke bedrijfstakken gaan als 
reactie saneren, waardoor enige ruimte ontstaat, die na een jaar weer wordt 
ingehaald door stijgende sociale lasten a.g.v. stijgende aantallen WAO-ers en 
werklozen. De loonkosten en de sociale lasten worden in deze gedachtengang 
beschouwd als de grote motor in onze economie. Beïnvloeding van deze beide 
posten maakt een gezondmaking van de economie weer mogelijk. 

De tweede theorie gaat uit van een gedachtengang waarbij de investeringen 
de grote motor zijn van onze economie. De voor een groot deel internationaal 
bepaalde investeringen in met name de Rijnmond hebben ons nationale loon
peil opgetrokken. Doordat deze investeringen schoksgewijs plaatsvinden, hebben 
kapitaalintensieve sectoren periodiek last van overcapaciteit. Dit leidt tot 
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lagere opbrengstprijzen of te wel tot hogere reële arbeidskosten. In de zwakkere 
bedrijfstakken leiden stijgende arbeidskosten en toenemende concurrentie even
evens tot stijgende reële arbeidskosten. Konsumenten Kontakt heeft in het 
rapport "Brood en Meel in Nederland" duidelijk gewezen op de grote rol 
die zeer kapitaalintensieve broodfabrieken hebben gespeeld in het verhogen 
van de reële arbeidskosten in de broodsector door zowel het loonpeil op te 
krikken als de opbrengstprijzen te verlagen. Deze concurrentie- of vernieuwings
slag leidt ook automatisch tot stijgende sociale lasten als gevolg van hogere 
werkloosheid en meer WAO-ers. 

Uit de studie van het Planbureau blijkt dat in de procesindustrie (chemie 
en olie) de reële arbeidskosten in het verleden veel meer zijn gestegen dan 
bijvoorbeeld in de handel en de landbouw. Daarnaast blijkt uit een zeer grove 
internationale vergelijking dat de reële arbeidskosten zeer sterk zijn gestegen in 
ons land en in Spanje. Deze beide feiten geven, naar mijn mening, een aan
wijzing dat de tweede theorie het meest juist is. 

Dit houdt niet in dat nu loonbeperking en bezuiniging in de sociale sector 
moet worden afgewezen. Wel houdt dit in dat maatregelen op dit terrein 
alléén niet voldoende zijn, opdat men dan alleen maar bezig is iets te doen 
aan de gevolgen van het economisch proces en niet de drijvende krachten van 
dit proces beïnvloedt. Een beleid in dit kader is ook nodig m.b.t. de techno
logische ontwikkelingen, de investeringen en de "harmonisatie" van een 
uniform loonbeleid met uiteenlopende rendementen per bedrijfstak door 
middel van een nationale V AD-regeling. Het van de grond komen van deze 
onderdelen van beleid is veel moeilijker dan het beperken van de sociale 
verzekeringen. Dit mag ons echter niet verleiden daarom alleen maar het 
laatste te doen. 

In het PP AC-advies wordt heel sterk de eerste interpretatie van het CPB
model aangehangen. In het CDA-program worden bredere relaties gelegd. 

Toch wekt ook het CDA-program de indruk dat men dieper heeft nagedacht 
over beperkingen in de sociale sector, dan over beïnvloeding van de technologie 
en de investeringen. Met alle begrip voor de vele moeilijkheden op deze 
terreinen! 

De economische orde 
Bij het voorstellen en beoordelen van bepaalde beleidsonderdelen speelt de 

economische orde dikwijls een belangrijke rol. Hierbij valt het op dat het 
begrip economische orde niet voor iedereen hetzelfde inhoudt. In commentaren 
op de V AD bijvoorbeeld wordt de V AD zowel maatschappij hervormend als 
maatschappijbevestigend genoemd. Het is verheugend, dat binnen de weten
schappelijke instituten van het CDA een werkgroep het vraagstuk van de 
economische orde bestudeert. Het rapport waarmede deze werkgroep t.Z.t. 
hoopt uit te komen kan veel polarisatie, ook in eigen kring voorkomen. 

Een duidelijke omschrijving van onze economische orde heeft ook grote 
betekenis voor de keuze van de juiste middelen voor een sociaal-economische 
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politiek. In de huidige discussie doet zich vaak het vreemde verschijnsel voor 
dat personen, die ontkennen dat onze maatschappij kapitalistisch is, heel 
veel typisch kapitalistische oplossingen aandragen, terwijl anderzijds groepen, 
die sterk overtuigd zijn van het verderfelijk kapitalistische karakter van onze 
maatschappij, met voorstellen komen die niet zo best in onze orde passen. Een 
discussie over wat wel en niet kan in onze orde zou ook zeer verhelderend 
werken. Hierbij speelt natuurlijk wel een grote rol dat economische wetten 
vaak niet meer zijn dan reacties van groepen personen in onze maatschappij, 
zoals oud-collega en mede-scribent Gerritse in dit nummer de aanhangers van 
allerlei economische wetten altijd - met wisselend succes - voorhield. 

Offers voor de toekomst 
De titel van het PP AC-advies is hier gebruikt om het beleid aan te geven 

dat er op gericht is de tering naar de nering te zetten. 
Een matiging in de inkomens wordt bepleit op grond van veel factoren. 

Een factor, die ook in de Planbureau-publikaties een grote rol speelt, is de 
internationale concurrentiepositie. Hierbij doet zich het vreemde verschijnsel 
voor dat matiging in ons land alleen leidt tot meer werkgelegenheid, indien 
de afzet gelijk blijft of met andere woorden indien andere landen niet of veel 
minder matigen. 

Indien alle landen zouden matigen, zou dit hoogstwaarschijnlijk alleen maar 
de werkloosheid vergroten. Het Planbureau gaat er in de berekeningen van uit 
dat ons land alleen matigt en de rest niet meer dan nu, al of niet, het geval 
is. Feitelijk betekent dit bijvoorbeeld in de EG dat Duitsland en Nederland 
veel meer matigen dan bijvoorbeeld Frankrijk en Italië op grond van allerlei 
maatschappelijke factoren. Het gevolg is dat de rijke noordelijke landen een 
deel van hun problemen afwentelen op de armere zuidelijke landen. Het 
CNV heeft hierop reeds gewezen in haar Sociaal-Politiek Program 1977-
1981 m.b.t. de handelspolitiek in de EG. Ook is dit punt naar voren gebracht 
door het CNV in de Looncommissie van het EVV. 

In het ontwerp-program en in het PP AC-advies wordt te weinig gelet op 
deze werking van het matigingsmechanisme. De zwakke landen in de EG 
kunnen hieronder lijden, waardoor de EG steeds meer dreigt uiteen te vallen 
in een rijk deel (met harde) en een arm deel (met zachte valuta). Dit lijkt 
mij een concreet voorbeeld van mogelijke onverenigbaarheid van uitgangs
punten waarop in de inleiding is gewezen. 

De tering naar de nering zetten 
De verwachting dat op grond van allerlei factoren zoals oververzadiging, 

milieueisen, energieprijzen e.d. de groei in de komende jaren niet zeer hoog 
zal zijn, lijkt juist. Het kabinet streeft naar 3%%, terwijl het CDA-program 
3,5% realistisch vindt. In de opstelling van de nota-Lubbers is de economische 
groei meer een voorwaarde en een gevolg dan een doelstelling van het beleid. 
De gedachtengang dat groei het resultaat is van andere doeleinden zoals werk-
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loosheidsbestrijding, milieubeheer e.d. betekent dat groei als zodanig geen 
beleidsdoelstelling meer is. 

Voor de berekeningen is het dan ook niet zo interessant welk percentage 
men aanneemt. Uit beschouwingen van het CPB kan wel worden afgeleid dat 
3% % aan de hoge kant is, waardoor het CDA-uitgangspunt realistischer kan 
worden geacht. 

Deze lagere economische groei betekent dat de welvaartsontwikkeling van 
ons allen daaraan moet worden aangepast, welke theorie men dan ook aan
hangt over de relatie loonkosten-werkgelegenheid. 

In het PP AC-advies wordt terecht opgemerkt dat het overig inkomen zich in 
het verleden reeds heeft aangepast aan de geringere ruimte, maar dat dit nog 
niet gebeurd is met de collectieve sector en de lonen. Voor een deel is dit een 
automatisch gevolg van onze economische orde, omdat lonen en collectieve 
inkomsten beide afgeleide inkomens zijn van het primaire ondernemings
inkomen. In een opgaande economie loopt het overig inkomen voor zowel in 
de tijd als qua omvang, en in een neergaande economie loopt het alleen maar 
voor in de tijd, maar sterk achter qua omvang. Hier speelt hetzelfde mechanisme 
in zekere zin een rol, waardoor bij dalende loonsomstijgingspercentages het 
minimumloon tijdelijk qua niveau voorloopt, omdat het in de tijd achterloopt. 

Daarnaast heeft dit achterlopen ook een beleidsmatige kant, waarmee we 
zijn aangekomen bij het begrotingstekort. 

Het begrotingstekort 
Na de oliecrisis is internationaal een beroep gedaan op de rijkste rijke landen, 

o.a. Duitsland en Nederland, hun uitgaven niet te snel aan te passen aan de 
nieuwe economisch beperkte ruimte, teneinde een versnelling in de neergaande 
economie tegen te gaan. Nederland heeft hieraan meegewerkt terwille van de 
werkgelegenheid. Dit betekent het bewust aanvaarden van een begrotings
tekort. Dit tekort moet eerst de neergang afremmen en daarna de opleving 
mede mogelijk maken. Daar deze opleving internationaal bepaald is zit er in 
deze economische politiek een risico. Het langer uitblijven van de opleving 
dan werd verwacht en het niet van harte meedoen van het bedrij fsleven maakt 
het overheidsbeleid steeds riskanter omdat het zogenaamde inverdienen uit
blijft. Dit uitblijven van het inverdienen bergt op zich weer een risico in zich 
nl. dat de opleving uitblijft omdat men het tekort te riskant vindt. Deze vicieuze 
cirkel wordt nog vicieuzer naarmate er meer gesproken en geschreven wordt 
over het riskante van het tekort. Vandaar dit zeer korte paragraafje. 

De normen van het beleid 
Het kabinetsbeleid is uitgaande van 3% % groei gebaseerd op de zogenaamde 

1 %-operatie en op het laten groeien van de reële beschikbare inkomens van 
1 à 1,5%. De werkgelegenheid is hiervan een resultante. Aangezien het 
resultaat niet goed was, is het beleid aangevuld met loonkostensubsidies en 
investeringspremies. In het PP AC-advies wordt deze problematiek heel helder 
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uiteengezet. Daarnaast wordt ingegaan op de O%-operatie van de VVD. Terecht 
wordt deze als ongewenst en onhaalbaar afgewezen. Het CDA stelt terecht de 
verdeling afhankelijk van de economische groei, die ik als resultante van het 
beleid zie. 

Belangrijk is ook het centraal stellen van de werkgelegenheid. De PP AC 
acht hiervoor nodig een rendementsherstel van 0,5%. Niet duidelijk is hoe 
deze methode van rendementsherstel moet leiden tot een zekere genormeerde 
selectieve groei, terwijl in het PPAC-advies en in het CDA-program hieraan 
veel aandacht wordt besteed. Rendementsherstel als zodanig zonder bijsturing 
lijkt niet voldoende te zijn. De investeringsrekening van minister Lubbers leidt 
eveneens tot rendementsherstel (na belastingen), waarbij echter meer met 
selectie-criteria kan worden gewerkt. De keuze voor rendementsherstel zonder 
meer t.o.v. of boven op het plan Lubbers met rendementsherstel via subsidies, 
aangevuld met een mogelijkheid tot bijsturing vloeit niet automatisch voort uit 
het program van uitgangspunten van het CDA. De PP AC had deze keuze 
beter moeten motiveren. Waarom is niet gekozen voor meer gerichte subsidies? 
Wel ga ik geheel akkoord met het centraal stellen van de werkgelegenheid. 

Daar het PP AC daarnaast uitgaat van de nullijn voor de contracten wordt 
alleen rekening gehouden met een bruto-loonsverhoging van 0,5% op basis 
van de post incidenteel, boven op de gezuiverde indexering. 

Deze beide bedragen bij elkaar opgeteld leidt tot een 1 %-norm voor de 
werkgelegenheid (en de lonen), waarbij de collectieve sector zich moet aan
passen, afhankelijk van de geraamde economische groei. De norm voor de 
collectieve sector schommelt dan ergens tussen de 0,58% en 0,7% (volgens 
resp. PPAC en het ontwerp-program). 

Overigens lijkt mij de 0,5% van het nationaal inkomen dat de PPAC reser
veert voor de incidentele loonontwikkeling aan de hoge kant. 

Interessant is de vraag waarom het CDA de nullijn voor de actieven als 
norm neemt en hierbij de collectieve sector aanpast. Waarom worden beide 
sectoren niet gelijk onder het mes genomen? 

De verhouding particulier-collectief 
Uitgaande van de prioriteit voor de werkgelegenheid d.w.z. de 0,5% norm 

van het PPCA-advies gaat het in de discussie m.b.t. de verhouding particulier
collectief in feite om de verhouding collectieve sector-particulier vrij beschik
baar inkomen. 

In de discussies rondom dit onderwerp wordt met name door de VVD, maar 
ook wel door de werkgeversorganisaties de indruk gewekt dat het verminderen 
van de collectieve druk automatisch een verhoging van het vrij beschikbaar 
inkomen betekent. In zijn algemeenheid is dit niet juist. De juistheid is af
hankelijk van de aard van de beperking van de collectieve sector. 

In de "Nederlandse economie in 1980" heeft het Centraal Planbureau uit
gerekend dat de "echte collectieve sector" d.w.z. collectieve goederen zoals 
defensie, politie, onderwijs e.d. zowel in 1953 als in 1973 beslag legde op 
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22 % van het nationaal inkomen. Het resterende deel van de collectieve sector 
d.w.z. 12% in 1953 (34%-22%) en 33% in 1975 (55%-22%) bestaat dus 
uit overdrachtsinkomens. Deze regelingen zijn of collectief gemaakt om effi
ciencyredenen of collectief gemaakt in verband met de gewenste herverdeling 
tussen de gezinnen onderling. Daar alle groeperingen het er over eens zijn 
dat de echte collectieve sector niet moet worden aangetast, betekent beperking 
van de collectieve sector een beperking van zowel de belasting- als premiedruk 
als de overdrachtsuitgaven van de overheid aan gezinnen en bedrijven. Macro
economisch is deze beperking van de collectieve sector t.O.V. het vrij beschik
bare inkomen lood om oud ijzer, om met een oud-bewindsman te spreken. 
Niet voor niets blijkt uit de prognoses van het CPB dat de volume-ontwikkeling 
van de particuliere consumptie bij ongewijzigd beleid en bij het 1 %-beleid 
geheel gelijk zijn. 

Macro kan men de reële inkomens alleen laten toenemen bij een beperking 
van de "echte collectieve sector". Beperking van de overdrachtsinkomens 
immers betekent zowel een lastenverlichting als een uitgavenverhoging voor 
het gemiddelde gezin. Per persoon echter kan het effect zeer verschillend zijn. 
Daarom zal men elk voorstel met name moeten beoordelen op zijn inkomens
politieke aspecten. 

In dit licht is de discussie over een norm voor de collectieve sector be
trekkelijk zinloos. Als er minder te verdelen valt, moet iedereen zich matigen, 
waarbij overeenkomstig het ontwerp-program de laagstbetaalden moeten worden 
ontzien. Elke bezuiniging die de inkomensverdeling verbetert, is in dit licht 
aanvaardbaar, terwijl bezuinigingen die de zwaksten relatief sterker treffen 
moeten worden afgewezen. 

De voorstellen in het CDA-program op het gebied van de sociale zeker
heid wekken bij mij de indruk dat met het uitgangspunt van de rechtvaardige 
lastenverdeling over alle Nederlanders nauwelijks rekening wordt gehouden. 
Alhoewel deze berekeningen m.b.t. de voorstellen in het CDA-program nog 
niet voorhanden zijn lijken veel voorgestelde maatregelen eerder een negatief 
effect te hebben op de inkomensverdeling dan een positief. Terwijl bezuini
gingen alleen aanvaardbaar kunnen zijn indien een bijdrage wordt geleverd aan 
een eerlijker welvaartsverdeling. 

Daarnaast valt het op dat de maatregelen op het gebied van de sociale 
zekerheid veel gedetailleerder en ingrijpender zijn dan de voorstellen op het 
gebied van de loontrekkenden, om van de vrije beroepsbeoefenaren nog maar 
te zwijgen. 

Inkomensbeleid 
Daar de voorzitter van de SER-commissie Inkomensbeleid, Bosman, even

eens een bijdrage levert aan dit nummer mag ik aannemen dat op dit onder
deel uitgebreid wordt ingegaan. Daarom kan ik mij beperken tot twee op
merkingen. 

Met betrekking tot de VAD wordt terecht aandacht besteed aan de indivi-
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duele deelneming van de werknemers in het vermogen. Het bepleiten van een 
gedecentraliseerde fondsvorming maakt de V AD echter onbruikbaar voor het 
oplossen van het probleem van de uniforme loonontwikkeling in een maat
schappij waarin de rendementen per bedrijfstak steeds verder uiteen gaan lopen. 

Bij een lagere uniforme loonontwikkeling, zoals voorgesteld in het ontwerp
program, wordt dit aspect nog veel belangrijker. Zonder enige vorm van over
heveling tussen de bedrijfstakken zullen de sterke broers het hele loongebouw 
blijven optillen, ten nadele van de zwakke broeders. Juist om dit te voor
komen is een nationaal fonds onmisbaar. 

Met betrekking tot de nivellering in de bruto-lonen bijv. de prijscom
pensatie is het verheugend te constateren dat het CDA de idealen niet meteen 
heeft laten varen, nu uit gegevens van het CPB is gebleken dat er de laatste 
jaren op dit punt iets bereikt is. 

Het minimumloon stijgt sinds 1973 reëel sneller dan bijv. het 2x modale 
inkomen. Tussen 1964 en 1973 was echter gemiddeld gesproken het omge
keerde het geval. De negatieve reacties op deze ontwikkeling sinds 1973 hebben 
het CDA-program m.b.t. de lonen gelukkig nog niet bereikt. 
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door 

drs. G. Gerritse 

Inleiding 
Het ziet er naar uit dat het CDA in de volgende kabinetsperiode een 

sterk stempel zal kunnen drukken op het in ons land te voeren sociaal
economisch beleid. Hopelijk zullen de drie christen-democratische partijen 
voor het eerst samen met een gemeenschappelijk programma in een kabinet 
zitten. En de "Rode Haan" belooft steeds meer zetels om aan de opvattingen 
van het CDA kracht te kunnen bijzetten. Daarmee wordt tegelijk de verant
woordelijkheid die op de CDA-schouders rust ook groter. 

Het concept-CDA-program is als het ware tegelijk een intentie-verklaring 
en een lijst van doelstellingen om in de komende kabinetsperiode deze ver
antwoordelijkheid waar te maken, terwijl ik het tweede PP AC-advies zou willen 
beschouwen als nadere tekst en uitleg van CDA-opvattingen op een aantal 
actuele punten. 

Een program voor een sociaal-economisch beleid voor de volgende kabinets
periode moet bezien worden aan de hand van een aantal als vragen geformu
leerde criteria: 

- geeft het passende antwoorden op de te verwachten situatie? 
voert het tot een beleid dat in overeenstemming is met de principes en 
uitgangspunten van de betreffende politieke groepering, hier dus het 
CDA? 

- Is er een redelijke overgang tussen het vorige en het nieuwe beleid? 

De te verwachten situatie 
Het geven van een voorspelling van de ontwikkeling van de sociaal

economische situatie in een komende periode is een hachelijke zaak, dat is in 
het recente verleden wel aangetoond. Maar over een aantal trends bestaat toch 
een redelijke overeenstemming. 

De economische groei zal geringer zijn dan we gemiddeld gewend zijn 
geweest over de laatste tien jaar. Er is dus minder te verdelen. Of het nu 
3,75 % is zoals de regering nastreeft of 3,5 % zoals het CDA-program stelt is 
geen essentieel verschil. 

Men hoopt en verwacht dat de inflatie aanmerkelijk zal afnemen maar 
5 á 6% voorziet men toch nog wel. Deze inflatie importeren wij voor een 
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deel, voor een ander deel is zij afhankelijk van de mate waarin we zelf de 
oplossingen voor onze verdelingsproblemen bereid zijn te aanvaarden. 

Er blijft een flinke werkloosheid bestaan. Zelfs bij de zeer optimistische 
veronderstellingen die de regering maakt over het welslagen van haar geplande 
beleid gaat men toch nog uit van 150.000 structurele werklozen in 1980. 
Dit getal kan in feite heel wat hoger zijn door een ongunstige conjuncturele 
situatie. Aan het werkloosheidscijfer liggen veronderstellingen ten grondslag 
over de structurele situatie van het bedrijfsleven. Delen ervan lijken in ernstige 
moeilijkheden te zijn. De komende periode zal naast hopelijk herstel, ook 
verdere aftakeling laten zien. 

Als een belangrijke oorzaak van de moeilijkheden wordt voor de open 
Nederlandse economie algemeen aanvaard, de verslechterde concurrentiepositie 
vooral door de sterke stijging van de loonkosten. 

Een belangrijk deel van het huidig sociaal· economisch beleid bestaat uit 
het zoeken naar en het creëren van instrumenten om de problemen het hoofd 
te kunnen bieden. Deze instrumenten liggen zowel op het terrein van het 
verdelen als van het aanvaardbaar maken van de genomen maatregelen. De 
verdeling betreft materiële en immateriële zaken. Het gaat om inkomenspolitiek, 
loonpolitiek, V AD en sociale zekerheid. Daarnaast gaat het om beheersen en 
verdelen van investeringsmiddelen en om het verdelen van zeggenschap. 

Er zijn nog meer verdelingskwesties te signaleren, zoals de verdeling tussen 
nu en de toekomst die speelt bij problemen van milieu, van grondstoffen en 
energie. 

Tenslotte is er nog een categorie van verdeling, te weten die tussen ons 
als rijkaards in Nederland en onze minder bedeelde broeders en zusters in de 
derde wereld. 

Bij dit alles moeten we ons meer dan voorheen realiseren dat Nederland 
in Europa ligt, dat we deel uitmaken van de Europese Gemeenschap en dat 
in de nabije toekomst meer en meer nationale bevoegdheden naar Brussel zullen 
verschuiven. De problemen krijgen daarbij een steeds grotere omvang en meer 
internationale aspecten, zodat een nationaal beleid minder en minder effect 
kan sorteren. 

Voor mij is het kernwoord van de toekomstige situatie het woord verdeling. 
Verdeling van de groei van het nationaal inkomen, verdeling van werk, ver
deling van macht en zeggenschap. 

Er moet gezocht worden naar een zodanig beleid dat er iets te verdelen 
valt en dat verdelen moet dan zodanig plaatsvinden dat de resulterende 
verdeling ook aanvaard wordt. 

De uitgangspunten van het CDA 
Ik zou de uitgangspunten van het CDA als volgt willen weergeven. Bij 

het formuleren en het voeren van een beleid waakt het CDA voor: 
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de vrijheid en de ontplooiingsmogelijkheden van het individu als beeld- bij 
drager Gods; de mens is verantwoordelijk voor zijn doen en laten en en 
moet daarom de kans krijgen verantwoordelijkheid te dragen; bel 

- het afwegen van de positie van de mens tegenover die van zijn naaste 
nu en in de toekomst; 

- het beschermen van met name de zwakke naaste, die niet in staat is voor In 

zichzelf op te komen en die toch gelijkwaardig is aan alle andere mensen. me 

De vrijheid en de ontplooiingsmogelijkheden van het individu mogen beperkt 
worden door de belangen van zijn naaste. Wanneer de mens zelf niet tot deze 
beperking komt en niet in staat of bereid is de verantwoordelijkheid daarvoor 
te dragen, dan mag de gemeenschap waarin hij leeft, veelal gerepresenteerd 
door de overheid, dat doen. 

Tot wat voor een beleid kunnen de genoemde uitgangspunten nu in de 
gegeven situatie leiden? Ik wil daarop ingaan voor een aantal punten uit het 
sociaal-economisch beleid, in de vorm van opmerkingen bij het concept-program. 

Werkgelegenheid 
Werk is voor de mens een heel belangrijke zaak. Werk dient de mogelijkheid 

te bieden tot zelfontplooiing en tot het dragen van verantwoordelijkheid. Verder 
is werk in onze maatschappij de sleutel volgens welke het inkomen verdeeld 
wordt. 

Het CDA-program stelt de overheid verantwoordelijk voor het verschaffen 
van inhoudsvol werk aan ieder die werken wil en kan. 

Het PP AC-advies herinnert aan het feit dat we in een gemengde economie 
leven waarin het grootste deel van de werkgelegenheid in de particuliere sector 
geschapen wordt. Het PP AC-advies stelt daarom in zijn ,,1 %-norm voor de 
werkgelegenheid" herstel van de rendementen voorop. Deze norm houdt in 
dat de collectieve sector pas weer kan groeien als de particuliere sector een 
zeker minimumherstellaat zien. Zonder in de cijfermatige uitwerking te willen 
treden, lijkt het mij een goede zaak eerst een breder draagvlak te vinden voor 
er meer lasten opgelegd worden. 

Er moet geconstateerd worden dat er nu een forse werkloosheid is die 
bestreden moet worden. Bevorderen van de groei is een methode daarvoor. 
Het program herinnert daarbij echter aan de wenselijkheid van een genormeerde 
groei. Vervolgens wordt een aantal maatregelen op een rijtje gezet die ter 
beschikking staan om de werkloosheid te bestrijden (de toelichting op de 
punten 96-102 van het program). 

Ik wil daarbij een paar kanttekeningen plaatsen. 
Ik kan meegaan met het stellen van normen aan de groei, zeker niet iedere 

groei is aanvaardbaar. Het kan echter gewenst zijn om voorzichtig te zijn 
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bij het opstellen van die normen, ze zouden geleidelijk aan geïntroduceerd 
en verstrakt moeten worden. Het tempo waarin dit geschiedt is van veel 
belang. 

Een veel gehoord punt is het kiezen voor arbeidsintensieve produktiemethoden 
in plaats van kapitaalintensieve. Het program stelt: "Het uitschakelen van 
mensen door machines wordt niet door een soort noodlot bevolen. Het is 
een verschijnsel dat we zelf in de hand hebben ... ". 

Dat is maar gedeeltelijk waar. De keuze wordt heel vaak wel bepaald door 
factoren van buitenaf zoals de technologische ontwikkeling en de opstelling 
van de concurrentie. En dat laatste is voor een land als Nederland dat ruim 
de helft van zijn produktie uitvoert om evenveel te kunnen invoeren, essentieel. 

Niettemin zijn er arbeidsintensieve sectoren waar we ons op zouden kunnen 
toeleggen. Het is dan geen kwestie van hetzelfde maken op kapitaalintensieve 
of arbeidsintensieve wijze; het gaat dan om het kiezen van produkties die op 
meer arbeidsintensieve wijze geschieden dan andere produkties. In deze laatste 
richting zouden we moeten proberen te zoeken. Dat komt tevens overeen met 
die grondstof waarin we als grondstofarm landje rijk zijn, te weten hoogge
kwalificeerde arbeid. 

In de discussie over het verrichten van produkties op arbeidsintensieve in 
plaats van kapitaalintensieve wijze, wordt vaak niet ingegaan op de effecten 
die dat zou dienen te hebben op de inkomens van de betreffende werknemers. 
Vanwege een lage produktiviteit zouden deze inkomens ook laag zijn. Er 
wordt dan wel makkelijk gesproken over het opvangen daarvan door subsidies. 
Het geld voor die subsidies moet echter ergens verdiend worden en bovendien 
moet men kans zien het over te hevelen. Bij het vervangen van kapitaalintensieve 
door arbeidsintensieve produktiemethoden of bij het afremmen van de intro
ductie van meer kapitaalintensieve produktiemethoden moet men onderzoeken 
hoeveel een economie daarvan kan dragen en hoeveel aanvaardbaar is. Niet 
alles kan gesubsidieerd worden. 

Een, uit concurrentieoogpunt gezien, minder riskante methode is wanneer 
men wel kiest voor kapitaalintensieve produktiemethoden, maar daaraan 
verbindt een bewuste verdeling van het daaruit voortvloeiende werk over alle 
beschikbare werkkrachten; bijvoorbeeld in de vorm van arbeidstijdverkorting 
of eerder pensioen teneinde daarmede het beschikbare werk over meer mensen 
te verdelen. Ook hier is dit echter alleen zinvol wanneer dit gepaard gaat met 
eenzelfde herverdeling van het inkomen. Gezien de waarde die het CDA hecht 
aan het werk voor de ontplooiing van de mens, zou men aan een bewuste 
verdeling van het beschikbare werk tot uitbreiding van de werkgelegenheid 
meer waarde moeten hechten dan alleen het "scherpe kantjes wegnemen" van 
de werkloosheid. 
Het zal dan wel nodig zijn te zorgen, dat een kortere werktijd niet leidt tot 
het aannemen van twee banen en dat vervroegd gepensionneerden niet (onder 

349 



Samen delen 

de prijs) verder werken. Dat is dan een beperking van de individuele vrijheid 
die volkomen gerechtvaardigd wordt door het belang van de naaste. 

Een manier om uitstoot van arbeid ten gunste van machines te voorkomen 
is het geven van loonkostensubsidies. De Structuurnota van de regering beoogt 
door het overnemen van bepaalde sociale kosten de arbeid relatief goedkoper 
te maken. 

De last die op deze manier bij de bedrijven weggenomen wordt blijft wel 
bestaan, alleen hij drukt ergens anders. Hoever men daarmee kan gaan hangt 
weer af van het draagvermogen van een economie. Het via subsidie ingrijpen 
in de prijs van een produktiefactor verandert de allocatie van de produktie
factoren, het vermindert de economisch optimale aanwending. 

In principe zou het instrument van de subsidie steeds tijdelijk en aflopend 
gehanteerd moeten worden om niet tot permanente "scheef trekkingen" te 
leiden, tenzij deze scheef trekkingen in de vorm van lastenverschuivingen bewust 
gewild zijn. Met name in het kader van herstructureringen kunnen subsidies 
een belangrijke rol spelen om iets geleidelijk af te bouwen en andere projecten 
over startmoeilijkheden heen te helpen. 

Het program legt tenslotte een directe band tussen de werkloosheid en de 
hoogte van de contractlonen. Op dit punt doet het stuk een aantal uitspraken 
die wel erg strak aandoen en op de ad hoc situatie gebaseerd zijn. 

Inkomensontwikkeling 
Het program gaat in feite uit van de nullijn voor de reële verbetering van 

de contracten. Dit wordt gebaseerd op de veronderstelling van 3,5% groei, 
enig rendementsherstel en een incidentele loonontwikkeling van 0,5% van het 
nationaal inkomen. 

Het PPAC-advies wijst erop dat de situatie verschillend kan zijn al naar de 
mate waarin het nationaal inkomen groeit. Het lijkt mij dat een in de hand 
houden van de loonontwikkeling in de komende periode een onvermijdelijke 
zaak is. Daarbij zou ik willen onderstrepen dat ernaar gestreefd zou moeten 
worden dit te doen in het kader van verdelingsafspraken waarin niet alleen 
de lonen maar ook de overige inkomens, de sociale uitgaven en de overheids
uitgaven ter sprake kunnen komen. Het is zowel voor werkgevers als werk
nemers heel moeilijk te accepteren verantwoordelijkheid te dragen voor een 
afspraak waarvan zij maar bij een onderdeel betrokken zijn. 

In het kader van een rechtvaardige verdeling van lasten zou in de komende 
periode meer aandacht gegeven moeten worden aan de incidentele loonvorming. 
Zowel in het PP AC-advies als in het program wordt de incidentele loonvorming 
als een onvermijdbare zaak aanvaard. Deze incidentele loonvorming (promoties, 
periodieke verhogingen) is bepaald niet evenredig over alle loontrekkers ver· 
deeld. Zou de komende jaren in de contracten niets te verdelen zijn dan rijst 
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de vraag of een ongehinderd doorlopen van de incidentele loonvorming wel 
acceptabel is. 

Het program noemt als eerste hoofdpunt van een anti-inflatiebeleid: "verdere 
zuivering van de indexatie, zodat hierin geen collectieve lasten worden afge
wenteld". 

Het zogenaamde "schonen" van de loonindexering is een goede zaak, lasten 
zoals een BTW verhoging, die ook voor de werknemers bedoeld zijn mogen 
niet afgewenteld worden. Het leidt trouwens toch maar tot een afwentelings
domino-steen-effect. Ik wil echter waarschuwen tegen het streven naar een 
loslaten van alle prijsindexclausules in de loonpolitiek. Dat zou het gevolg 
hebben dat aan loononderhandelaars weer de eis van helderziendheid gesteld 
gaat worden. De vakbewegingseisen moeten dan pogen te voorzien in een 
voorspelling van zowel de reëel mogelijke verbetering als de prijsstijging met 
alle risico's van overschatting of sociale onrust bij onderschatting. De prijs
indexclausules stellen tenminste de prijscompensatie (tegenwoordig het grootste 
deel van de contractverbetering) objectief vast. Op dit objectieve gegeven 
kan, zoals in het verleden gebeurd is, onderhandeld worden over eventuele 
drempels wanneer men dit wenselijk acht. Wat in het program ontbreekt is 
een aanduiding hoever het herstel van de bedrijfsrendementen zou moeten 
gaan. Dat is een moeilijk punt waarover de meningen ernstig uiteen kunnen 
lopen. In het program wordt gesteld dat de loonkostenontwikkeling in principe 
onder de macro-economische produktiviteitsontwikkeling moet liggen. Dit 
houdt een herverdeling in van het nationaal inkomen ten gunste van de factor 
kapitaal. Deze is aanvaardbaar om de rendementen te herstellen in deze zin 
dat de factor kapitaal een redelijke beloning ontvangt. Maar moet bijvoorbeeld 
ook winstinhouding voor zelffinanciering mogelijk gemaakt worden? 

Hier raken we aan het punt van de V AD. 

VAD 
e Het is jammer dat het program over de VAD weinig zegt. Het PPAC-advies 
i gaat er uitvoeriger op in. Ik wil me hier niet mengen in de discussies over het 
e V AD-wetsontwerp. Ik betreur het dat de indruk wordt gewekt dat de V AD een 
1 soort loonpolitiek instrument is dat nu mooi van pas zou komen om de 
1 matiging in de loonstijging meer aanvaardbaar te maken. Ik weet dat dit niet 

de bedoeling is. Volgens mijn interpretatie van de christen-democratische 
beginselen zou men voorop moeten zetten dat de werknemers een fundamenteel 

1 recht hebben om te delen in de overwinst in het bedrijf waarin zij deelgenoot 
zijn. 

e Bij de uitwerking van dit fundamentele recht zou men dan de criteria die 
~. het PP AC stelt (individueel bezit, verdiepen relaties met de onderneming en 
g overwegingen van solidariteit) moeten hanteren. 
;, De VAD is een van de manieren waarop de werknemers kunnen bijdragen 

in de financiering van de onderneming. Er is namelijk geen enkele reden 
;t waarom investeringen alleen zouden geschieden uit het overig inkomen. Voor 
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het ter beschikking komen van investeringsmiddelen voor het bedrijfsleven is 
het wijzigen van de inkomensverdeling ten gunste van het overig inkomen 
niet de enige weg, wanneer men dit overig inkomen alleen bij anderen dan 
werknemers ziet. 

Aan de VAD is een stuk zeggenschapsproblematiek verbonden. 

Zeggenschap 
Het is niet de bedoeling om via V AD de zeggenschapsverhoudingen in 

het bedrijfsleven te wijzigen. De werknemer heeft recht op medezeggenschap 
uit hoofde van zijn bedrijfsgenoot zijn. Wanneer echter de VAD in de vorm 
van aandelen wordt gegeven, dan gaat natuurlijk de daaraan verbonden zeggen
schap naar de nieuwe eigenaren, i.c. de werknemers. Deze zeggenschapsover
dracht is dan een gevolg, geen doel van de V AD. 

Ik wil in dit verband de opvatting van de PP AC ondersteunen dat, wanneer 
de V AD geschiedt in de vorm van het storten van aandelen in een fonds, de 
zeggenschap op basis van deze aandelen toekomt aan de O.R. van de betreffende 
onderneming. 

Voor de betrokkenheid van de mensen bij de eigen onderneming is het dan 
aan te bevelen om, indien mogelijk, de V AD in de vorm van aandelen uit te 
geven. 

Wat het bestuur van het de vermogensaanwas beherende fonds betreft is 
een samenstelling uitsluitend uit werknemers te verdedigen. Naast vertegen
woordigers van de centrale werknemersorganisaties zou men moeten zoeken 
naar de mogelijkheid om andere werknemers, zoals vertegenwoordigers van 
ondernemingsraden van bedrijven waarvan aandelen in het fonds zitten in het 
fondsbestuur op te nemen. 

Vanuit de samenwerkingsgedachte van het CDA is opnemen van werkgevers
en overheidsvertegenwoordigers in het fondsbestuur goed denkbaar. Als logisch 
spiegelbeeld daarvan moet dan ook nagegaan worden hoe de invloed van de 
werknemers op kapitaalconcentraties zoals beleggingsfondsen en op investe
ringsoperaties versterkt kan worden. 

Ten aanzien van de medezeggenschap in het algemeen gaat naar mijn mening 
het program wat in detail, zonder dat het voor een CDA-benadering essentiële 
punt duidelijk wordt aangegeven. Ik doel op de overweging dat kapitaal en 
arbeid een gelijkwaardige invloed hebben op het ondernemingsgebeuren, zeker 
op de grote lijnen daarvan. 

Er moet gezocht worden naar zodanige procedures en regelingen dat alle 
belanghebbende partijen de garantie hebben dat hun belangen op de juiste 
wijze in de besluitvorming ingewogen worden. 

Hiervan uitgaande moeten de meest werkbare vormen en de beste onderlinge 
verhouding tussen de ondernemingsorganen in de onderscheiden onderneming
vormen gezocht worden. 

Nieuwe regelingen moeten dan wel tijd van leven hebben. Er moet gezocht 
worden naar maatstaven om hun functioneren objectief te beoordelen. 
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Samen delen 

Europa 
Het onvolledige karakter van dit artikel brengt mij ertoe datgene te doen 

wat ik ernstig betreur in het CDA-program, namelijk Europa te verwaarlozen. 
"Europa" is in het program, behalve dat het op enige punten even terloops 
genoemd wordt, een aparte paragraaf onder het hoofdje "Verantwoordelijkheid 
voor de wereld". 

Het hele programma zou echter van Europa doordrenkt moeten zijn. Wanneer 
we de Europese Gemeenschap serieus nemen, en dat moeten we omdat we 
zowel onze nationale als onze mondiale verantwoordelijkheid anders niet meer 
waar kunnen maken, zullen we bij alle beleidsbeslissingen moeten zien wat de 
consequenties zijn voor Europa en zullen we tegelijk gebruik moeten maken van 
Europese mogelijkheden om onze eigen problemen, die deels Europese pro
blemen zijn, op te lossen. 

Mogelijk kan de PP AC daar in een volgend advies aandacht aan schenken. 

Bes/uit 
Bij een verzameling kanttekeningen ten aanzien van voor mij in de komende 

periode belangrijke punten past geen conclusie. Een paar slotopmerkingen die 
mij hoog zitten wil ik toch maken. De komende periode is voor het CDA 
letterlijk van levensbelang. Het CDA zal aan de hand van zijn beleid zijn 
gezicht moeten vormen en zijn bestaansrecht waar maken. 

Ik geloof dat dit voor Nederland van veel gewicht is. Het CDA moet 
zoeken naar evenwichten tussen belangen. Evenwichten of compromissen zijn 
geen kwalijke zaken, maar ze hebben wel de eigenschap dat geen van de 
betrokken partijen volledig zijn zin krijgt. Ieder moet bereid zijn te geven en 
te nemen en rekening te houden met zijn naaste. Dat zal het nemen van nu 
eens voor de ene, dan weer voor de andere groep pijnlijke beslissingen 
inhouden. Het CDA moet zoeken naar een billijke pijnverdeling. Gezien de 
gevarieerde samenstelling moet het CDA daarvoor betere kans van slagen 
hebben dan meer eenzijdig samengestelde partijen. 

Ten aanzien van andere politieke partijen moet dat inhouden dat het CDA 
eerst zijn eigen mening bepaalt over de aan de orde zijnde zaken en dàn 
naar de opvattingen van de andere partijen kijkt en niet omgekeerd. 

Tenslotte, als titel heb ik gekozen "Samen delen". Ik meen dat er in de 
komende periode veel gedeeld en misschien wel herverdeeld moet worden. We 
moeten dat in onderlinge belangenafweging en onderlinge erkenning samen 
doen. 
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V AN DE REDACTIE 

In dit nummer is het advies opgenomen dat vanuit de Dr. A. Kuyperstichting 
op verzoek van het partijbestuur ~'an de ARP is opgesteld over de Zuid

Mo/ukkers. 
Het advies valt in zeven paragrafen uiteen. Allereerst wordt de Zuidmolukse 

problematiek geschetst in het kader van de Indonesische situatie, waarin de 
bijzondere positie van de Zuid-Molukkers ten opzichte van andere bevolkings
groepen in Indonesië wordt f!.eschetst. Vervolgens worden de RMS-idealen 
in de Nederlandse context bezien en worden enige verschillen aangegeven 
tussen de in ons land verblijvende Zuidmolukse groepen. De derde paraf!.raaf 
behandelt de bllitenlandse politieke verwikkelingen rond het RMS-ideaal, 
waaronder de betekenis van de kwestie Nietlw-Guinea voor de Zuidmolukse 
kwestie. Het advies concludeert dat ons land geen steun kan verlenen aan een 
Zuidmolukse afscheidingsbeweging van de Indonesische republiek. Wel wordt 
bepleit er bij de Indonesische ref!.ering op aan te dringen de democratische 
strtlctlf1lr van de republiek te verbeteren. In het kader van ons ontwikkelings
beleid kan extra zorg worden bepleit voor ontwikkelingsprojecten in de Indo
nesische bÎtitenr;ewesten. Ook kan de Indonesische regering worden aange
spoord de tertlf!.keer van Zuid-Molukkers te verf!.emakkelijken. Het rapport 
gaat vervolr;ens in op het te voeren beleid ten behoeve van de in Nederland 
verblijvende Zuid-Molllkkers. Het recht op vrije meningsuiting via vergade
ring, demonstraties en pers moet uiteraard ook voor hen f!.ewaarborgd zijn. 
Eigen weerkorpsen kunnen echter niet geduld worden, aldlls het advies. Voorts 
worden sociale en financiële maatref!.elen bepleit. 

De regering zou meer gebrttik kunnen maken van de mogelijkheden die de 
kerken hebben om een verzoening tussen de aanhangers van het RMS-ideaal 
en het Indonesische volk te bevorderen. 

T ens/otte wijst het advies op mogelijkheden om via het onderwijs en via 
de media meer bekendheid te geven aan cllituur en leefwijze van minder

heids{:roepen. 

Deze jaar{:anr; van Antirevolutionaire Staatkunde wordt afgesloten met de 
redevoeringen die mr. E. N. van Kleffens en prof. mr. I. A. Diepenhorst op 
14 oktober j.l. hebben uitgesproken ter gelegenheid van de onthulling van het 
standbeeld van professor mr. P. S. Gerbrandy te Sneek. De heer van Kleffens 
sprak over Gerbrandy als minister-president, de heer Diepenhorst over Ger
brandy als hoogleraar. 
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INZAKE DE ZUID-MOLUKKERS 
VANUIT DE ADVIESRAAD VAN DE DR. A. KUYPERSTICHTING * 

De moeilijkheden die de Zuid-Molukkers ervoeren bij de ontwikkeling van 
de Indonesische republiek hebben in antirevolutionaire kring steeds sterk de 
aandacht getrokken. Voor een deel is dit toe te schrijven aan het feit dat wij 
een aparte positie innamen tegenover de Indonesische kwestie. 

De Zuid-Molukkers die naar zelfstandigheid streven konden makkelijk aan
sluiting vinden op deze aparte opstelling. Anderzijds speelde ook de gods
dienstige verwantschap met de Zuid-Molukkers een belangrijke rol. 

Na verloop van tijd, en met het zicht op de veranderde omstandigheden in 
Indonesië, heeft ook de antirevolutionaire opstelling zich verder ontwikkeld. 

Dit kwam reeds tot uitdrukking in de voorzichtige houding, die werd 
aangenomen in het advies dat in 1959 aan onze partij werd uitgebracht.1 

Nu de Zuid-Molukse problematiek weer in de aandacht is gekomen, heeft 
het partijbestuur het nuttig geacht om zich wederom van een advies te voorzien. 

In het hierna volgende geven we de inhoud van dit advies in zijn volledig
heid weer. 

1. De Zuid-Molukse problematiek in het kader van de Indonesische situatie 
De Zuid-Molukkers ("Ambonezen") hebben van alle Indonesische bevol

kingsgroepen de nauwste banden met Nederland. Zij vervulden tijdens het 
koloniale tijdperk belangrijke diensten en bekleedden veel funkties in de 
middenkaders van het bestuursapparaat, de strijdkrachten, het onderwijs, de 
kerken e.d. 

Mede door het koloniaal verleden, de altijd aanwezige centralistische tenden
zen in het bestuur en de beroepsaspiraties, zijn de Zuid-Molukkers steeds sterk 
over de archipel verspreid geweest. Van de drie en een half miljoen Zuid
Molukkers woont nog niet de helft (anderhalf miljoen) op de Zuid-Molukse 
eilanden. 

Naast de geografische verscheidenheid, zijn er tussen Zuid-Molukkers ook 
op godsdienstig gebied grote verschillen. De ene helft van de Zuid-Molukkers 
is christen, de andere helft is moslim. 

* Rapporteur drs. A. M. Oostlander. 
1 Rapport inzake het vraagstuk van de republiek der Zuid-Molukken en de Ambonezen 

(1959). 
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Het mag ons dan ook niet verbazen, dat ten aanzien van tal van politieke 
kwesties onder de Zuid-Molukkers van verschillend inzicht sprake is. Dit werkt 
zich ook uit in de houding die men ten aanzien van de RMS-idealen inneemt. 

Deze vonden en vinden onder christenen bepaald meer aanhang dan onder 

moslims. 
Ook onder christenen denkt men evenwel op dit punt niet gelijk. 
Zo hebben de pogingen van dr. Leimena en zijn groep om via een "broeder

lijke missie" tot een vreedzame regeling te komen met de RMS-voorstanders 
bekendheid gekregen. De missie is destijds mislukt, waarna met geweld door 
de Indonesische strijdkrachten werd opgetreden. 

Ook nu is onder christenen van Zuid-Molukse afkomst en/of woonachtig 
op de Zuid-Molukken van een verschil in houding ten aanzien van de RMS 

sprake. 

Het is van meet aan moeilijk geweest om de aanhang van de RMS op de 

Zuid-Molukken te peilen. 
Mede door de bijzondere omstandigheden is reeds bij de uitroeping van 

de RMS niet van een raadpleging van een vertegenwoordigend lichaam sprake 
geweest. Nooit is in vrijheid een opiniepeiling verricht, hoe indirect ook, zodat 
enigszins betrouwbare cijfers betreffende de volkswil ontbreken. 

Hoewel het aantal RMS-voorstanders op de Zuid-Molukken zelf geschat 
wordt op een kwart van de bevolking, kan men gevoeglijk aannemen dat een 
zekere mate van autonomie, binnen Indonesisch staatsverband, wel een grotere 
aanhang zal hebben. Hetzelfde zal wel voor een aantal andere buitengewesten 
gelden. Ook daar (Sumatra, Minehassa) hebben destijds onafhankelijkheids

bewegingen bestaan. 

De Indonesische regering zet, in een aantal opzichten, het Nederlands
Indisch beleid voort. Met name de te geringe aandacht voor de ontwikkeling 
van de buitengewesten en het tegengaan van separatistische neigingen of wat 
daarnaar zweemt vallen hierin op. 

De Indonesische regering beschouwt zichzelf, en wordt door de internationale 
samenleving ook erkend, als de rechtsopvolger van het Nederlandse bewind 
over het gehele gebied van het voormalig Nederlands-Indië. 

De democratische verhoudingen in Indonesië zijn niet van dien aard dat 
men ten aanzien van uiteenlopende politieke vragen betrouwbare menings

peilingen kan verrichten. 

Il. De RMS-idealen in de Nederlandse context 
Hoewel er in Indonesië tal van onafhankelijkheidsbewegingen zijn geweest 

met een even respectabele inhoud als de Zuid-Molukse, is het alleen de RMS 
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die nog een rol van betekenis speelt. Dit hangt samen met het feit dat een 
groep van enige omvang uit de Zuid-Molukken hier verkeert. Om deze groep 
is een aantal rechterlijke uitspraken en politieke aktie ontstaan. 

Een deel van deze mensen hebben zich verenigd rond het "kabinet van 
ir. Manusama" . Deze "RMS-regering" bezit enige representativiteit ten opzichte 
van de in Nederland verkerende Zuid-Molukkers. 

Stelt men het totaal aantal Zuid-Molukkers op 35.000 à 40.000 dan valt 
deze groep uiteen in hen die pro-Indonesisch zijn (-+- 4 à 5.000), de in 
Nederland geassimileerden, de groep-Tamaela, de volgelingen van Manusama. 

Een andere verdeling is die volgens staatsburgerschap. Deze verdeling loopt 
niet geheel parallel aan die in politieke groeperingen. Er zijn -+- 4.000 
Indonesische staatsburgers, zeker 15.000 tot Nederlander genaturaliseerden en 
dus 15 à 20.000 statenlozen. Het aantal naturalisaties is nog steeds betrekkelijk 
groot. 

Men heeft wel de pikante vraag gesteld of niet een deel van de "RMS
regering" tot Nederlander is genaturaliseerd. In dat geval zouden sommigen 
van hen dus alle rechten hebben die bij het Nederlanderschap behoren. De 
"RMS-regering" vertegenwoordigt een groep die naar alle waarschijnlijkheid 
deels uit Nederlanders en deels uit statenloze ingezetenen bestaat. Men kan 
hierin dus een vertegenwoordiging van een Nederlandse politieke organisatie 
zien. 

IIl. De ZlIid-Molllkse zaak in de bllitenlandse politiek 
a. Terugblik 
Een tweetal decennia terug werd ook in onze kring de vraag gesteld: " Welke 

politieke aktie kan van Nederland op het internationale vlak worden verwacht"? 
Wij gingen er toen vanuit dat de Zuid-Molukse zaak in de Nederlandse 

buitenlandse politiek aan de orde moest worden gesteld. 
Dit vanuit de stelling dat de RMS aanspraken kon maken op erkenning. 
Het is leerzaam om na te gaan hoe onze AR-standpunten destijds werden 

geformuleerd. 

In een brochure van de ARP uit 1959 wordt ten aanzien van de Zuid-Molukse 
strijd opgemerkt: 
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"Welke weg Nederland had moeten volgen (klacht bij Veiligheids
raad, beroep op de UNCI, aanhangig maken bij het Internationaal 
gerechtshof) is thans irrelevant. In theorie zou Nederland een dezer 
middelen rechtens nog kunnen aanwenden; politiek gezien kan dat 
onmogelijk meer. De internationale wereld zou er ongetwijfeld verkeerd 
op reageren, indien Nederland na negen jaar, plotseling tot erkenning 
zou overgaan of de zaak bij de Verenigde Naties aanhangig zou maken". 
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Verder bestaat in het advies uit 1959 geen hoop "dat een optreden van 
Nederland ten gunste van de RMS op dit ogenblik enig positief effect zou 
hebben. Integendeel, het zou de internationale positie van de RMS slechts 

schaden". 

In de samenvatting van de voornaamste conclusies van genoemd AR-advies 
staan als richtlij n voor het gedrag de volgende punten: 

,,3. Binnen de grenzen der aktuele politieke situatie behoort Nederland 
vertegenwoordigers van de RMS in de gelegenheid te stellen hun 
politieke idealen te behartigen en de realisering daarvan na te streven 
voorzover de redelijkheid en de wijsheid dat toestaan. 
De Nederlandse regering zij er voortdurend op uit waar mogelijk bij 
bevriende mogendheden belangstelling voor de zaak van de RMS te 
wekken zij het misschien ook langs indirecte weg. 

4. Het is moeilijk in concreto aan te geven wat precies zou kunnen en 
moeten worden gedaan. Dat hangt van de internationaal-politieke situatie 
van het ogenblik af. Het voornaamste is dat de Nederlandse regering 
doordrongen worde van het onrecht, dat Ambon is aangedaan, daaruit 
concluderend, dat het mogelijke in het werk moet worden gesteld om 
dit onrecht te redresseren." 

Mede door dit advies gesteund, kon worden gesteld dat een rechtstreekse 
benadering van de Indonesische regering ten behoeve van de RMS of de 
autonomie van het gebied, door Nederland, als voormalige kolonisator, slecht 
werken zou. Onze bedoelingen met de federalistische structuur van de republiek 
werden door de Indonesiërs al niet vertrouwd. Het krachtige vermaan van de 
toenmalige minister-president Drees (telegram 1950/51), ten aanzien van de 
Zuid-Molukse zaak, werd in het Indonesische parlement zeer negatief ontvangen. 
Deze aktie heeft destijds enigszins het rechtsgevoel van Nederlanders bevredigd, 
maar had geen enkel positief effekt voor de Zuid-Molukse zaak Zelfs is door 
dr. Leimena het tegendeel gesteld. 

b. N a der eon t wik kei i n gen 
De gang van zaken rond de kwestie Nieuw-Guinea heeft ook een grote 

invloed gehad op onze houding ten aanzien van de Zuid-Molukse kwestie. 
Door de overdracht van Nieuw-Guinea hebben we in feite erkend dat het 

gehele gebied van Nederlands·lndië behoort tot de Indonesische republiek en 
dat we aldaar geen politieke rol meer kunnen noch behoren te spelen. 

De bekering van de anti-revolutionairen ten aanzien van de Indië-politiek 
houdt met name in dat wij erkennen dat de zending het vaak bij het rechte 
eind heeft gehad waar het de Indische kwesties betrof. Dat betekent ook dat 
wij nu geneigd zullen zijn het oordeel van de zendingsmensen en de Indone
sische kerken zwaar te laten wegen waar het de Zuid-Molukse zaak betreft. 

Wij hebben nu veel meer begrip gekregen voor de opvatting van de Indone-
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sische regering, volgens welke deze zichzelf beschouwt als de rechtsopvolger 
van het Nederlandse bewind, over het gehele gebied van het voormalig Neder
lands-Indië. Daarmee sluiten we ons aan bij de erkenning die in de inter
nationale samenleving ten aanzien van dit punt geldt. 

Wij hebben ingezien dat het versterken van de eenheid van de republiek en 
van de binnenlandse stabiliteit te respecteren doeleinden van een regerings
beleid zijn. Deze doeleinden zijn voor jonge staten veel urgenter dan voor de 
gevestigde westerse democratieën. 

Ook hebben we geconstateerd dat de Zuid-Molukkers nu een relatief belang
rijke rol in de Indonesische samenleving bekleden. 

In plaats van in het middenkader worden ze thans met name ook in de 
hogere en leidende posities aangetrokken. Er is zeker geen sprake van een 
discriminatie van deze bevolkingsgroep. 

c. Bel e i d 

De gegevens genoemd in de paragrafen I en IJ nopen ons er niet toe om 
een Zuid-Molukse afscheidingsbeweging steun te verlenen. 

Als historische, economische en sociaal-culturele motieven ontbreken en als 
bovendien niet evident grote aanhang voor zelfstandigheid van de Zuid
Molukken bij de Zuid-Molukkers in Indonesië zelf bestaat, is er van Neder
landse zijde geen reden om specifiek ondersteunende maatregelen te nemen. 

Wel kunnen wij in het algemeen aandringen op een verbetering van de 
democratische structuur van de Republiek Indonesië. In het kader van ons 
ontwikkelingsbeleid ("steun aan de armen in de arme landen") kunnen we 
pleiten voor extra zorg voor ontwikkelingsprojecten in de Indonesische buiten
gewesten in het algemeen en in de Zuid-Molukken (en West-Irian) in het 
bijzonder. 

Ook kunnen we er bij de Indonesische regering op aandringen om het 
terugkeren van Zuid-Molukkers naar Indonesië te vergemakkelijken. 

Zij zouden daarbij niet bevreesd hoeven te zijn voor hun sociale positie of 
voor eventuele politieke maatregelen vanwege hun RMS-idealen. 

IV. Het politieke beleid t.a.v. de Nederlandse Zuid-Molukkers 
Om bovengenoemde redenen blijft ons niet anders over dan het bestaan van 

het RMS-ideaal passief te aanvaarden en ons van tijd tot tijd te realiseren dat 
we als Nederlandse volk bij de afwikkeling van de koloniale zaken tekort 
geschoten zijn, zodat de oorzaak voor veel pijn nu mede in ons eigen gedrag 
gelegen is. 

De "RMS-regering" moet geen twijfel worden gelaten over de vraag hoe 
de Nederlandse regering ten opzichte van haar streven staat. Daarnaast dient 
te worden gesteld dat men de idealen van ook deze minderheid respecteert in 
wat ze zijn. 
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De RMS-aanhangers hebben recht op vrije meningsuiting via vergadering, 
demonstraties en pers. Dit recht moet gerespecteerd worden ongeacht het feit 
dat een bevriende natie zich daaraan ergert. 

Het staat de Zuid-Molukkers vrij om anderen voor hun idealen te interesseren. 
Gewelddadige aktie, dan wel het oproepen tot manifest onwettige daden in 
Nederland of elders, kan niet worden getolereerd. Voorzover de Zuid
Molukkers zich als tijdelijk alhier verblijvende gasten wensen te beschouwen 
dienen zij zich van de grenzen van het gastrecht bewust te zijn. 

Het bestaan van eigen weerkorpsen kan door de Nederlandse overheid niet 
worden geduld. De strafbaarheid van en de controle op wapenbezit dient 
geregeld te zijn op gelijke wijze als voor andere ingezetenen. 

Indien het bestaan van een ongewapende ordedienst nuttig is voor het goede 
verloop van bijeenkomsten kan deze worden toegestaan mits men geheel blijft 
binnen de Nederlandse wetgeving. 

De gesprekken die momenteel plaatsvinden tussen een "RMS" -delegatie en 
Nederlandse bewindslieden zijn nuttig voor de kanalisatie van de verhoudingen 
met de Nederlandse overheid. Het is voor Nederland van belang dat er een 
raad bestaat die ten aanzien van de Zuid-Molukse problemen rechtstreeks 
aanspreekbaar is. Bij de opzet van zo'n overlegorgaan dient een vorm te worden 
gekozen, waarbij vermeden wordt dat daaruit een politieke erkenning zou 
kunnen blijken. 

Nederlandse Zuid-Molukkers zouden met behoud van hun AOW-rechten na 
hun pensionering in de gelegenheid moeten worden gesteld te repatriëren. 

V. De sociale en culturele problematiek 
Behalve de politieke problemen zijn er nog een aantal aspecten aan de 

Zuid-Molukse zaak. Daaronder heeft de sociale kant steeds vrij veel aandacht 
getrokken. Zowel enkele historische knelpunten als problemen van de jongere 
generatie kunnen hierbij genoemd worden. 

a. Situatieschets 
De sociale problemen van de oudere generatie hangen nauw samen met 

hun militaire status. De leden van het KNIL werden in Nederland uit de dienst 
ontslagen; het Zuid-Molukse marinepersoneel (-I- 300 man destijds) trof dit 
niet. Onder de laatstgenoemde groep treft men dan ook nauwelijks RMS
aanhangers aan. De KNIL-militairen verloren evenwel hun status en maakten 
een langdurige periode door van afwachten in onzekerheid. 

Na de demobilisatie hebben deze militairen vanuit moreel oogpunt bezien 
nog een tijdlang in onbevredigende omstandigheden verkeerd. Wat dat betreft 
verkeren zij in een soortgelijke situatie als al die groepen voor welke, na de 
doorgemaakte behandeling tijdens de oorlog, financiële regelingen tot stand 
kwamen welke het rechtsgevoel niet geheel konden bevredigen. 

Hoewel in Nederland relatief weinig discriminatie van vreemdelingen bestaat 
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kan dit door de betrokkenen zelf wel anders worden aangevoeld_ 
Het zich, al of niet uit eigen vrije wil, bevinden op de rand van de 

samenleving heeft een aantal veelvuldig beschreven gevolgen. De onaangepast
heid uit zich onder andere in een hogere graad van (jeugd- ) criminaliteit. 

b. Bel e i d 
Aangezien de wortels van de Zuid-Molukse problematiek in Nederland 

gelegen zijn in de wijze waarop zij ons land binnenkwamen, verdient het 
aanbeveling dat de Nederlandse regering ten opzichte van deze KNIL militairen 
een gebaar zou maken, waarbij de tactloosheid van de demobilisatieprocedure 
zo mogelijk zou worden erkend en ook goedgemaakt. 

Daarbij hoeft evenwel niet tot een formele erkenning van financiële claims 
te worden overgegaan. 

Ingeval voor andere groepen financiële tegemoetkomingen worden verstrekt 
op grond van, in moreel opzicht geldende, achterstallige verplichtingen, dan 
zullen evenwel ook de Zuid-Molukse ex-KNIL-militairen niet vergeten mogen 
worden. De thans plaatsvindende pensioenvervangende uitkeringen dienen in 
ieder geval als een recht te worden erkend. 

Gelukkig kan worden gezegd dat het departement van CRM, dat door de 
Zuid-Molukkers wel eens wordt gewantrouwd, voor hen zeer veel heeft gedaan. 

Als algemeen richtsnoer moet evenwel gelden dat bij de behandeling van een 
sociaal-culturele problematiek van de Zuid-Molukkers de overheid dient uit te 
gaan van hun eigen verantwoordelijkheid_ 

Het beleid ten aanzien van de vraag "assimilatie of isolement?" kan niet 
eenzijdig door de Nederlandse overheid worden bepaald. Veel hangt af van 
het eigen initiatief van de betrokken bevolkingsgroep. Het opdringen van 
maatregelen, hoe positief bedoeld ook, heeft een ongunstig effect. De instelling 
van een overlegorgaan bestaande uit Zuid-Molukkers, onder verantwoordelijk
heid van de minister van CRM, uitgerust met adviserende taken ten aanzien van 
het sociale en culturele beleid, moet worden toegejuicht. Het huidige huis
vestingsbeleid, van (gebundelde) deconcentratie, dat ten opzichte van de Zuid
Molukkers gevoerd wordt, verdient onze instemming. Enerzijds krijgen de 
Zuid-Molukkers die dat wensen daardoor een betere gelegenheid om zich in 
de Nederlandse samenleving te wortelen, anderzijds blijven daardoor royale 
mogelijkheden aanwezig om de eigen groepscultuur in stand te houden. 

Om een voldoende basis voor een eigen verenigingsleven te behouden dient 
binnen het gebied van één huisvestende gemeente het aantal beschikbaar gestelde 
woningen een bepaald minimum te halen. 

Daarbij bedenke men dat het verspreid wonen over een stad, mits de 
afstanden niet te groot worden, op zichzelf niet betekent dat de groepssamen
hang verloren gaat_ 

Binnen de Nederlandse samenleving kan de Zuid-Molukse minderheids-
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cultuur als zodanig een eigen recht van bestaan hebben en erkend worden. 
Het voorwaardenscheppend beleid ten aanzien van cultuur, opbouwwerk en 

onderwijs dient te worden voortgezet. 
De op diverse wijzen geconstateerde verharding in de maatschappelijke atti

tude van de Zuid-Molukse jongeren verdient een bijzondere zorg. Via de Zuid
Molukse organisaties, Nederlandse sympathisanten en het onderwijs zal een 
beïnvloeding in gunstige zin moeten worden ondernomen. 

"Positieve discriminatie" ten aanzien van minderheidsgroepen in het onder
wijsbeleid is ook in andere landen een bekend verschijnsel. In de regel gaat 
het hierbij om groepen die in een achterstandsituatie verkeren. 

De Zuid-Molukkers kunnen in bepaalde opzichten als verkerend in een 
achterstandsituatie worden beschouwd. De contacten tussen Zuid-Molukkers hier 
en in Indonesië zouden door uitwisselingsprogramma's bevorderd kunnen 
worden (jongeren, predikanten). Daardoor kan een realistischer beeld van de 
mogelijkheden onder deze bevolkingsgroep worden bevorderd. 

Aangezien het beleid ten aanzien van de Zuid-Molukkers zich hoofdzakelijk 
op gemeentelijk vlak afspeelt, verdient het overweging om aan deze groep bij 
de raadsverkiezingen een aktief en passief kiesrecht te verlenen, ongeacht het 
feit of ze al of niet statenloos zijn. 

De faciliteitenwet, waarbij een status van "quasi-Nederlander" wordt verstrekt 
aan Zuid-Molukkers, verdient onzerzijds een positief onthaal. Hoewel de recht
vaardiging voor deze aparte behandeling gelegen is in het feit dat vele 
Zuid-Molukkers zich ten aanzien van de mogelijkheden tot naturalisatie af
wijkend opstellen, dient te worden overwogen of ook andere hier verblijvende 
vreemdelingen voor deze regeling in aanmerking komen. 

VI. Mogelijkheden via de kerken 
a. S i t u a tie s c het s 
Zowel in Indonesië als in Nederland zijn de kerken aktief met de Zuid

Molukse problematiek bezig. Hoewel men van die zijde geen ophef over de 
eigen bemoeienis wil maken, is het voor politieke bestuurders van belang om te 
weten hoe, vanuit een andere invalshoek, aan de voorliggende problematiek 
wordt gewerkt. 

Via de Raad van Kerken is sinds 1971 door middel van zijn werkgroep 
Indonesië intensief gewerkt aan een oplossing van het vraagstuk van de Zuid
Molukkers in Nederland. 

Het RMS-ideaal heeft nauwe verwantschap met wat in de Zuid-Molukse 
kerken in Nederland leeft. Er is een nauwe verwevenheid tusen het politieke 
en het godsdienstige element in het RMS-ideaal. 

In de Nederlandse en Indonesische kerkelijke organen treft men een aantal 
personen aan die zeer goed met de werkelijkheid van de Zuid-Molukse cultuur 
en maatschappij op de hoogte zijn. 
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Er bestaat een min of meer regelmatig contact tussen de Zuid-Molukse 
kerken in Indonesië en de Zuid-Molukse gemeenten in Nederland_ Ook is er 
steun bij de opleiding van predikanten van de zijde van de Nederlandse kerken. 

De Indonesische kerken in de Zuid-Molukken zijn bereid predikanten ter be
schikking te stellen om de verhoudingen te verbeteren. 

Het verschil in mentaliteit tussen Indonesische en Nederlandse Zuid-Molukse 
kerken vertoont enige gelijkenis met dat tussen Nederlandse kerken en Ameri
kaanse emigranten-gemeenten. 

b. Bel e i d 
De regering zou meer gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de 

kerken hebben om een verzoening tussen de aanhangers van het RMS-ideaal 
en het Indonesische volk te bevorderen. De Raad van Kerken beschikt over 
mogelijkheden waarop het overheidsbeleid zou kunnen aansluiten. 

Evenals dit van Indonesische zijde het geval is zal men ook vanuit de 
Nederlandse kerken nuchter op de problemen moeten reageren. Helaas wil 
een enkele Nederlandse predikant zich nog wel eens voor een ophitsende toe
spraak lenen. 

De oecumenische relaties van de Zuid-Molukse kerken in Nederland ver
lopen via de Ieee en niet via de Wereldraad van Kerken. De Nederlandse 
kerken kunnen het best via de plaatselijke gemeenten naar samenwerking en over
leg met de Zuid-Molukkers streven. Enkele hoopvolle experimenten kunnen 
hierbij worden gesignaleerd. 

VII. De houding van de Nederlandse bevolking; situatie, beleid 
In het beleid heeft men niet alleen met de Zuid-Molukkers zelf te maken 

maar ook met de omgeving waarin ze verkeren. De houding van het publiek 
tegenover deze "immigranten" bepaalt voor een deel het gedrag van de be
sproken groep. De moeilijkheden met RMS-aanhangers zijn ontstaan gelijk 
met de verandering in de houding van de Nederlandse bevolking. Ervoer men 
aanvankelijk een gevoel van schuld tegenover de Ambonezen, na verloop van 
tijd beseften we dat hun terugkeer niet goed mogelijk was en hun ideaal niet 
te realiseren. De "RMS" werd daardoor voor ons een rariteit en dat lieten we 
merken. 

Evenzeer als allebei, door minderheden gekoesterde, ideeën door de Neder
landse bevolking worden gerespecteerd, zo moet ook de RMS-gedachte worden 
geaccepteerd als een uiting van politiek bewustzijn van een minderheidsgroep. 
Dit ongeacht het feit of men het ideaal deugdelijk acht of niet. 

In het onderwijs moet meer bekendheid worden aangebracht omtrent cultuur 
en leefwijze van minderheidsgroepen (Zuid-Molukkers, Surinamers, gast
arbeiders) . 

364 



Inzake de Zuid·Molukkers 

Via de media was er een redelijke voorlichting over de "rijksdelen over
zee". Zo iets zou ook mogelijk zijn ten behoeve van informatie over en gezind
heidsbeïnvloeding ten aanzien van Zuid-Molukkers. 

Het betrekken van Zuid-Molukkers en andere minderheidsgroepen bij ver
enigingen en bij gebeurtenissen in wijk en gemeente moet worden gestimu
leerd. 

Gezien het karakter van een belangrijk deel van de problematiek is de rol 
van de burger zelf van groot belang voor het beleid. Het Zuid-Molukse pro
bleem heeft zeer menselijke afmetingen. 
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GERBRANDY, MINISTER TE LONDEN 

door 

mr. E. N. van Kleffens 

Vergeleken met vele andere landen, heeft Nederland maar weInig stand
beelden. Er zou een belangwekkende studie geschreven kunnen worden ter be
antwoording van de vraag wat daarvan de juiste verklaring is. Hoe dat zij, 
onder die beeldhouwwerken komen maar zeer weinige voor van voorzitters van 
de ministerraad, of als u die benaming de voorkeur geeft, minister-presidenten: 
in totaal is het er, naar ik van bevoegde zijde vernam, maar één. Er zullen 
weinig landen zijn, waar de soberheid zo ver wordt gedreven. 

In elk geval: de onthulling van zulk een beeld is in ons land een uiterst 
zeldzame gebeurtenis, wijzend op uitzonderlijk eerbetoon, een plechtige 
handeling, die nog extra-relief krijgt wanneer verricht door het daartoe speciaal 
overgekomen staatshoofd in eigen persoon. Al degenen in Nederland, buiten 
zowel als binnen Friesland, die de nagedachtenis van Gerbrandy in erkente
lijke herinnering houden, heeft het verheugd en goed gedaan, dat Uwe 
Majesteit heeft besloten, deze onthulling zelf te voltrekken. Dat dit in de 
eerste plaats voor zijn nagelaten betrekkingen geldt behoeft hier wel nauwelijks 
te worden gezegd. 

Het werk-comité komt alle hulde toe voor de grote ijver waarmee het zijn 
zelfgekozen taak tot een goed einde heeft gebracht. Zoals mocht worden ver
wacht, vond zijn initiatief weerklank in wijde kring, en de snelheid waarmee 
de nodige gelden zijn verkregen, bevestigde de instemming waarmee dat 
initiatief is begroet. Nog maar enkele minuten, en u zult voor u zien de in 
brons gegoten dankbaarheid aan Gerbrandy van een geheel volk, door mevrouw 
Van Everdingen zo treffend in beeld gebracht. 

Gerbrandy heeft binnen zijn vaderland hard gewerkt, en veel tot stand ge
bracht, niet alleen in gemeentelijke zaken en provinciale aangelegenheden, 
maar ook in het radio-beleid, het onderwijs, de nationale politiek, en het 
landsbestuur. Daarover heeft prof. Diepenhorst u al gesproken. Mij valt het 
voorrecht te beurt, daaraan iets toe te voegen over zijn grote werk in oorlogs-

* Rede, uitgesproken door mr. E. N. van Kleffens op 14 oktober 1976, ter gelegenheid 
van de onthulling van het standbeeld van prof. Gerbrandy te Sneek. 
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tijd, werk dat hij, ontrukt aan de kring van het eigen gezin te Londen in 
betrekkelijke eenzaamheid moest verrichten, zij het gesteund door een rots
vaste geloofsovertuiging, een blijmoedige natuur die niets oppervlakkigs had, 
en een hem toegedane schaar van medewerkers, bontgeschakeerd van samen
stelling, waartoe ik ook mijzelf heb mogen rekenen. 

Ik kan u verzekeren, dat Gerbrandy daar heeft gearbeid met volledige over
gave aan de vaderlandse zaak. Toen hij in Engeland aankwam, kende hij de 
mentaliteit van de voornaamste bondgenoten maar weinig. Maar zij kwamen 
onmiddellijk onder de indruk van Gerbrandy's echtheid en van de grote kracht 
die in hem woonde, of dat nu Churchill was of De Gaulle, Sikorski en Jan 
Masaryk. Het was dan ook volkomen terecht, dat Baron Michiels van Ver
duynen, in de oorlog niet alleen onze ambassadeur bij de Britse regering, maar 
bovendien hooggewaardeerde minister zonder portefeuille in Gerbrandy's kabi
netten, naderhand aan de Enquête-Commissie uit de Tweede Kamer heeft 
verklaard dat Gerbrandy, "die een vechthaan was", beslist niet gemist kon 
worden. Daar sprak een man die niet tot overdrijving neigde, en zowel toen 
als in zijn actieve periode terdege wist wat hij zeide. 

De Londense taak van Gerbrandy viel in vijven uiteen: 
hij was belast met de coördinatie van de Nederlandse oorlogs-inspanning 
overal, en in elke zin: militair, politiek, economisch en moreel; 
hij moest actief toezien op de bevoorrading van Nederland, zo enigszins 
mogelijk zelfs gedurende de oorlog, en in elk geval voor de tijd die er 
onmiddellijk op zou volgen; 
hij moest leiding geven aan het kabinet, en daar eenheid van inzicht, 
beleid en actie bevorderen; 
hij moest, zoveel als in de omstandigheden mogelijk was, er voor zorgen 
dat de bevolking van het van de vrije wereld in sterke mate afgesloten 
Nederland, evenals die van de overzeese gebiedsdelen, wist wat er om hen 
heen gebeurde, en hoe de regering te Londen daarop reageerde; hij 
moest ook de actie van de bondgenoten in het juiste licht stellen, en 
tegengif geven tegen de onware en arglistige NAZI-propaganda; 
hij moest er op toezien dat de verhoudingen met de bondgenoten zo 
goed mogelijk bleven, er tegelijk op lettend dat Nederland niet te kort 
werd gedaan. 

Voorwaar: een zware taak. 

Met de algemene doelstelling der bondgenoten had Gerbrandy geen moeite: 
die was ook de zijne, al kreeg die doelstelling bij hem een bijzondere kleur 
door zijn identificatie van Hitier met andere duivelstrawanten. Na een niet 
erg gelukkig begin dacht zo, elk op zijn manier, het kabinet als geheel. Wat de 
bevoorrading betreft, stootte hij op scherp verzet, met name bij Churchill. Ver
schil van inzicht was er herhaaldelijk op detail-punten, waarvan sommige punten 
van belang waren. Menigmaal waren er ministers die de neiging hadden meer 
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zaken alvast maar te beslissen dan volstrekt noodzakelijk was om na de be
zetting zo gauw mogelijk voor de bevolking aanvaardbare en geordende toe
standen te krijgen - maar dan vonden zij zowel de Koningin als Gerbrandy 
en anderen tegen zich. Want zulke dingen zouden later door de Nederlanders
thuis zelf moeten worden uitgemaakt, en niet toen al door een handvol land
genoten in Londen, hoe goedbedoelend ook. 

Wat intusssen wel eens wat last gaf, was dat Gerbrandy soms de nelgmg 
vertoonde, kabinetsoverleg meer ondergeschikt te maken dan nodig was, aan 
snelheid van handelen. Zelf behoorde ik tot degenen die overtuigd waren, 
dat zoiets volstrekt niet voortsproot uit dictatoriale strevingen (die hem vol
komen vreemd waren), maar een kwestie was van afwegen wat op een be
paald tijdpunt moest voorgaan: snelheid van reageren, of gedegen voorafgaand 
overleg in ruimer kring. Meestal kon ik mij zonder aarzelen bij de handel
wijze van mijn mede-Fries aansluiten, en dikwijls speelde een hoofdrol 
het feit dat het in het uitgestrekte Londen buiten de kantooruren niet een
voudig was (vooral bij avond of in de nacht) de collega-ministers snel bijeen 
te krijgen in die door de verduistering onoverzichtelijke metropool. 

Laat ik niet onvermeld laten dat Gerbrandy, die zich had vrijgemaakt van 
alles wat op denken in kleine dimensies leek, bij zijn optreden als minister 
voor de algemene oorlogvoering van het Koninkrijk van de eerste dag 
af zijn blik heeft uitgestrekt tot de gehele wereld, en niet alleen tot Nederland 
of tot Europa. Tot die uitbreiding van zijn gezichtsveld zal hij ongetwijfeld 
gemakkelijker zijn gekomen door maar half- of onbewuste jeugdherinneringen 
aan de lage greide-streek waar hij zijn wortels had, aan Wijmbritseradeel 
met zijn wijde verten en onbestemde einders, zijn dikwijls wilde wateren, ge
liefde thema van Friese dichtkunst. Eén voorbeeld maar, omdat het ook 
Gerbrandy heeft beïnvloed. Voor het gehele land hier sprekend, en niet voor 
Friesland alleen, geef ik het u, met mijn verontschuldigingen aan de dichter, 
in een Nederlandse bewerking. Het origineel is van Ype Poort inga, te Sneek 
geen onbekende: 

Het land is vlak, en rustloos deint en zwelt 
Het machtig meer, als hing het broos bestaan 
Van 't laag gebied slechts aan de draad van zijn genade, 
Al menig ruig seizoen op zware proef gesteld. 

Het is deze achtergrond, die een intelligente bevolking, zich bewust van 
haar afhankelijkheid van hoger macht, als vanzelf op lange winteravonden 
heeft gezet, door de eeuwen heen, tot nadenken over al wat ruim is, ook in het 
onaanzienlijke: de Godheid, de Staat, de menselijke Gemeenschap. ZÓ kwam 
het, in laatste analyse, dat Gerbrandy, enkele uren maar na het bekend worden 
van de Japanse aanval op Pearl Harbor, de gedachte vertolkte dat die aanval op 
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de Verenigde Staten tegelijk een aanval was op Nederland. Dat was geen zucht 
om haantje te voorste te spelen, maar verziend, wijs politiek inzicht, en ter
stond zijn daaruit dan ook de juiste conclusies getrokken. Gerbrandy was het 
ook die mede ijverde voor herstel van de betrekkingen met het Vaticaan, zoals 
hij dat ook had gedaan voor uitwisseling van gezanten met de Sovjet-Unie. 

Voor het invullen van details is dit niet de gelegenheid. Het zo uiterst 
degelijke, genuanceerde, veelomvattende geschiedwerk van prof. De Jong heeft, 
zoals u bekend is, al veel in het licht gesteld dat in een wijde lezerskring de 
volle aandacht heeft getrokken. Daartoe behoort ook dat deel van Gerbrandy's 
taak dat het aanknopen van contact met bezet Nederland betrof. Een uiterst 
moeilijke aangelegenheid, die zijn volle toewijding heeft gehad; het heeft niet 
aan hem of aan zijn Nederlandse medewerkers gelegen, dat daarvan niet meer 
is terecht gekomen. Ook hij herdacht met deernis en verdriet de talrijke slacht
offers. 

Geen beeld van Gerbrandy te Londen zou evenwichtig zijn, en een juiste 
voorstelling geven van de indruk die hij daar maakte, als ik tenslotte ver
zuimde, melding te maken van een geheel andere kant van zijn persoonlijkheid: 
die van zijn eenvoud, en die van zijn fundamentele blijmoedigheid in overgave 
aan hoger leiding. 

In uiterlijke dingen was zijn kenmerk: de eenvoud-zelf. Nauwelijks te 
Londen aangekomen, betrok hij twee kamers in een van de kleinere, oudere, 
oer-degelijke hotels in het centrum. Levend in een stijl van de uiterste sober
heid, is hij daar al die j aren gebleven. Menigeen zou het in die spartaanse 
sfeer niet hebben uitgehouden, maar wat Gerbrandy in dat milieu pantserde, 
was zijn blijmoedigheid die van binnen kwam, en daarnaast zijn zin voor 
humor, waardoor alles wat werd gerelativeerd. Die beide trekken, waardoor er 
ook in tegenspoed toch een zekere onblusbare opgeruimdheid in hem werkte, 
hebben hem op zijn eenzame post krachtig geholpen. Zij behoedden hem, in 
die tijd van verschrikkingen, voor een te eenzijdige aandacht aan zoveel somber
heid, en onvoldoende waardering voor het vele goede dat in die dagen óók 
naar boven kwam, een eenzijdigheid die ten eerste onjuist en onbillijk zou zijn 
geweest, en in de tweede plaats niemand goed zou hebben gedaan. Met licht
vaardigheid, laat staan lichtzinnigheid, had dit niets uit te staan, integendeel: 
het bewees dat Gerbrandy menselijk was in zijn gezonde zin voor de betrekke
lijkheden der dingen, en ook in de oorlog ontspannen kon zijn waar dat pas 
gaf. Laat ik u daarvan één voorbeeld mogen geven. 

Op een voorjaarsmiddag in 1944, toen Londen dagelijks de vliegende 
bommen te trotseren had, hadden de Koning en de Koningin van Engeland de 
vriendelijkheid, een aantal van de Benelux-ministers (en hun dames voorzover 
aanwezig) te ontvangen in Buckingham Palace, samen met een aantal Britse 
genodigden. Die receptie duurde wat lang, en Gerbrandy, die op die avond 
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een toespraak moest houden, zei mij dat hij op spelden begon te zitten. Ik 
heb het geval toen aan een van 's Konings adjudanten uitgelegd, die op zijn 
beurt als tussenpersoon ging optreden. De Koning begreep het geval heel 
goed, en vroeg Gerbrandy bij zich, die zei: "ik hoop dat u goed vindt, Sire, 
dat ik terugga naar mijn eigen paleis, maar vooral wilde ik u en de Koningin 
bedanken voor uwe gastvrijheid". Zeer geamuseerd over Gerbrandy's "eigen 
paleis" vroeg de Koning hem waar dat gelegen was. Gerbrandy, toen enige 
dagen logerend bij Van Heuven Goedhart die een bescheiden houten bungalow 
had gehuurd aan Londen's noordrand, antwoordde onvervaard: "het ligt in 
Hertfordshire, Sire, maar misschien kent u die streek nog niet zo goed". De 
Koning schudde van het lachen, en wie zou zulk een antwoord ooit kunnen 
vergeten? 

Door zijn opvallende verschijning en dergelijke kwinkslagen was Gerbrandy 
bij het Britse publiek meer bekend en meer populair dan menig ander leider 
van de bondgenoten die alleen maar ernstige accoorden vermocht te doen 
horen. Ook dat kwam de Nederlandse zaak zeer ten goede, meer dan menig 
formeel betoog, en is een reden te meer voor diepe dankbaarheid jegens de 
man, te juister tijd als het ware opgerezen ût de lege Geaën oan 'e igge fen 
de mar. 

Mij is verzocht, kort te zijn, en natuurlijk zal ik mij daaraan houden. In 
zekere zin is zo'n onthulling tegelijk een weerzien, wat het gevoel van verlies 
wat vermag te temperen. En, dank zij mevrouw Van Everdingen's kunst be
hoeven wij niet te vrezen, straks tot elkaar te moeten zeggen: "je kunt zien 
dat het Gerbrandy is. Maar wat is hij veranderd!" 
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door 

prof. mr. J. A. Diepenhorst 

Het kan niet ongeoorloofd zijn in een kerkgebouw bij deze herdenkings
plechtigheid te beginnen met het woord van een bijbelschrijver, die leider van 
zijn volk in bevrijdingstijd is geweest, die tevens geldt als een der grootste 
wetgevers, welke ooit leefden, die als mens, driftbuien ten spijt, zachtmoedig 
van aard was. Mozes verzucht in de negentigste psalm: wij vliegen heen. 
Wanneer vandaag velen denken dat de tijd sneller voorgij gaat dan vroeger, 
dat een generatie heden slechts vij f j aren heeft om zich te laten gelden, dat 
thans eerst blijkt hoe leven een voortdurend vertrekken en vervallen is, dwalen 
zij; vluchtigheid en afbraak vormen grondtrekken van het bestaan. 

Zijn wij bij machte het beeld op te roepen van wat reeds geschied is, de 
omstandigheden vlak voor en tij dens de tweede wereldoorlog aanwezig? Het 
geschiedenisonderzoek heeft de pretentie afgelegd precies te kunnen vaststellen 
wat er gebeurt. Historievorsers hebben dikwijls weinig van wat vertrouwde 
overlevering was, heel gelaten. Er is met betrekking tot ons afwerpen van het 
Spaanse juk gesproken van het vergruisde beeld, voor sommiger bewustzijn 
bleef van het religionis ergo, libertatis causa - vanwege de religie terzake 
der vrijheid - nagenoeg niets over. Wie meer eigentijds tracht de figuur 
van Churchill naar voren te halen, komt tot de ontdekking dat tegenwoordig 
over zijn grootheid aarzeling bestaat, dat men hem als niet geheel volwassen, 
als superjournalist, als volstrekt ik-middel puntig wenst te tekenen. In de 
jongste tijd is nieuw licht op het gebeuren van 1940-1945 geworpen. Het 
regeren in oorlogstijd - het dagboek van Hart -, het weerlozen redden in 
oorlogstijd - de ontluistering van Weinreb - zijn kennelijk wankeler zaken 
dan de gangbare opinie voor aannemelijk houdt. Brokkelt de gestalte van de 
kleine, maar felle kabinetsleider gedurende de Londense regeringsjaren af? 

Men moet ieder in zijn eigen omlijsting plaatsen. Iemand beweegt zich 
- zij het met enig vermaak - op het gebied der pure veronderstellingen, 
wilde hij aangeven hoe de hoogleraar Gerbrandy zich aan een huidige Neder
landse universiteit zou hebben gevoeld, met vakgroepen, studenteninspraak bij 

* Rede, uitgesproken door prof. mr. I. A. Diepenhorst op 14 oktober 1976, ter 
gelegenheid van de onthulling van het standbeeld van prof. Gerbrandy te Sneek. 
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benoemingen, de eisen van onderricht en onderzoek toegesneden op maat
schappelijke problemen en bedreven vanuit een neo-marxistische overtuiging. 
Waartoe gegist? Vast staat dat Gerbrandy een markant hoogleraar geweest is, 
overigens niet met sommige andere professorale minister-presidenten verge
lijkbaar: een beoefenaar van de staatkunde kan aan Thorbecke, van de theologie 
kan aan Kuyper niet voorbij. Het is onverstandig maar wel mogelijk om 
evenals men dit met Cort van der Lindens geschriften doet, Gerbrandy's 
juridische arbeid in deze tijd te laten rusten met als uitzondering datgene 
wat niet binnen zijn eigenlijke leeropdracht viel: de opmerkingen die hij over 
onderneming, intellectuele eigendom, radio en televisievraagstukken vanuit zijn 
meer algemene inzichten maakte. Deze laatste, ofschoon nooit uitgewerkt, maar 
stellig tot een samenhangende christelijke maatschappij beschouwing te ver
enigen, werden steeds zonder enige schroom ten opzichte van het gangbare 
in onafhankelijkheid voorgedragen. Zo was de professor toch de vader van 
de staatsman. 

Door zijn hoogleraarschap heeft Gerbrandy zeer beslist - het kan niet zo 
vaak van docenten gezegd worden - op zijn leerlingen indruk gemaakt, waar
mee tevens de vraag is beantwoord of de Sneekse advocaat, de friese gedepu
teerde, in de katheder geen moeilijkheden ondervond. De ontwikkeling van 
de gedachtengang was stevig; sporen van aarzeling waren afwezig; een aantal 
kwesties werd met resoluutheid onder het samenknijpen van de ogen openge· 
laten. Geen mens moet denken dat de geringe lengte ooit hinderde; Gerbrandy 
zou met Lloyd George gezegd hebben dat iemand vanaf de kin naar boven 
behoort te worden gemeten - een naar mijn smaak juiste methode -; door 
hem zou na 1945 opnieuw met de Engelse staatsman kunnen verklaard zijn 
dat de wereld heel wat aan kleine mensen te danken heeft. 

De juridische faculteit der Vrije Universiteit was in de jaren 1930 en 
volgende niet omvangrijk, maar de bezetting met Anema, Diepenhorst, Dooye· 
weerd, Rutgers - in Duitsland omgekomen - mocht sterk heten. Het ten 
uitdrukking brengen van de eigen opinie leverde in deze kleine kring geen 
moeite op. Ofschoon handelsrecht, faillissementsrecht en burgerlijk procesrecht 
zich niet dadelijk tot bredere beschouwingen leken te lenen, viel het in de 
praktijk licht over de grenzen van het administratief recht, rechtsvinding, 
nieuwe maatschappijvormen of de grondslagen van recht en moraal op leven
dige persoonlijke wijze uit te weiden. Dat de toehoorders altijd werden ont
zien, zal ik niet beweren, ofschoon de nestor Anema - ik heb hem nooit 
anders dan als oudste jurist aan de Vrije Universiteit gekend - bij ge
legenheid veel verder ging en nadrukkelijk de voortzetting der studie ontried 
om een loopbaan in de faculteit der letteren aan te bevelen, waar immers wat 
er gezegd werd niet zo nauw luisterde. 

De verstandhouding met de studenten was steeds uitstekend. Vanuit een 
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bepaalde goedhartigheid werden zij beoordeeld. Een uiteraard vluchtig in 
aanmerking komen met de justitie gedurende het nachtelijk uur stuitte eerder 
- ook als het eigen familie betrof - op milde waardering vanwege gebleken 
initiatief dan op afkeuring. Deden er zich strubbelingen voor omdat van de 
vrije meningsuiting een voor die jaren stevig gebruik was gemaakt, dan werd 
de verdediging van de betrokken jeugdige academieburgers krachtig gevoerd, 
niet ten genoege van meer vormelijke ambtgenoten uit andere faculteiten. Het 
verbod van hogerhand een lustrumuitvoering te laten doorgaan, stuitte op forse 
afkeuring. Geheel los van deze wat ludieke gebeurtenissen stond een bij tijden 
kenbaar gemaakte diepe overtuiging in werkelijk grote kwesties. Aan het recht 
mocht nooit getornd; de student moest zich in zijn latere leven steeds af
vragen in welke positie hij ook geraakte: deugt de zaak waarin ik gemengd word? 
Soms - misschien in iets afnemende mate - werd op wonde plekken in de 
samenleving de vinger gelegd. Daarbij trof opnieuw dat nooit iemand of 
iets werd gespaard; zelfs was er reden te vermoeden dat pittige uitdrukkings
wijzen, verre van toevallig te zijn, werden gezocht: er was een speelse zucht om 
te prikkelen. Woorden en gezegden, hoewel niet om de haverklap gebezigd, 
keerden toch af en toe terug. Wanneer iets "allermiserabelst" was liep het 
ook werkelijk de spuigaten uit. Tu l'as voulu George Dandin werd geuit op 
een manier zoals alleen een fries aanhanger van de rechtvaardigheid van de 
doodstraf dit kan doen. Tenslotte, hoewel er weinig rechtstreekse bewijzen 
waren, voelde wie wat dieper probeerde te peilen een vervaarlijke koppigheid. 

Kan ik verklaren dat in 1935 of 1936 het premierschap voorzienbaar was? 
Neen, zelfs het ministerschap van 1939 kwam op het tijdstip zelf als verrassing. 
Moest men er zich in 1940 en volgende jaren over verwonderen, dat met 
zoveel felheid van overzee tot weerstand werd aangespoord, dat met zulk 
een overtuiging de gewisheid van nationaal herstel werd uitgesproken? Ik zeg 
neen, met nog groter beslistheid. Door de loop der gebeurtenissen onverwachts 
aan de leiding gebracht, terwijl ons nationaal bestaan ernstiger bedreigd werd 
dan onder enige ministerpresident voordien het geval was geweest, heeft 
Gerbrandy keep gehouden. Was er ook eerder standvastigheid getoond in 
gevoelige kwesties - emancipatie der vrouw, verruiming van zondagsrust, 
vrijlating van crematie, - toen het er werkelijk op aan kwam, werd niet ge
dacht aan eigen echtgenote, aan eigen kinderen, maar aan het lot der natie. 
De nooit kamergeleerde geworden professor toonde zich in staat om te vol
brengen wat volgens de een opdracht van de tijd, volgens de ander trouw 
aan de menselijkheid, volgens hemzelf eis van christelijke plichtsbetrachting 
vormde. 

De jaren van 1940 tot 1945 liggen achter ons. Velen gingen heen. Ook 
het staatshoofd Koningin Wilhelmina, die Gerbrandy met volle overgave 
diende is niet meer. Wij herdenken, maar hoe lang nog? Onze Londense 
minister-president zou de eerste geweest zijn te beamen, dat wij daar heen 
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vliegen. Tegelijk zou hij waarschuwend de vinger heffen. Wij mensen, hoewel 
snel verdwijnend mogen het recht niet laten struikelen op de straat. Boven 
zichzelf uitgroeiend heeft Gerbrandy niet slechts in leer, maar ook in leven 
het recht gestand gedaan, wetend van een diepere, aan historische vergankelijk
heid ontheven binding waaraan het Wilhelmus uitdrukking geeft als het - de 
enige nationale hymne die in een kerk niet disharmonieert maar tot gezang 
werd - in ootmoed - welk ander volkslied kent deze nederigheid - eindigt: 

374 

Voor God wil ik belijden / en zijner grote macht 
Dat ik te gener tijde / den Koning heb veracht 
Dan dat ik God den Here / der hoogste Majesteit 
heb moeten obedieren / in der gerechtigheid. 



PERSONALIA 

Drs. A. M. Oostlander, directeur van de Dr. A. Kuyperstichting. 

Mr. E. N. van Kleffens, minister van staat; oud·minister van buitenlandse zaken. 
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KLEINE KERNEN 

Het novembernummer van De Magistratuur, het maandblad van het Verband van AR 
gemeente- en provinciebestuurders, is geheel gewijd aan de problematiek van de kleine 
kernen. 

Diverse aspecten worden onder de loep genomen in artikelen en interviews met mensen 
uit de praktijk. Om u een indruk van de inhoud te geven drukken we hieronder de 
inhoudsopgave van het speciale nummer af. 

Verantwoording 
drs. F. G. J. M. Beckers 
politicoloog; werkzaam bij de gemeente Rotterdam, 
secretarie-afdeling ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing en volkshuisvesting; 
redacteur van Gemeente & Gewest 
drs. W. van den Bos Czn. 
medewerker Dr. A. Kuyperstichting, redactie-secretaris van De Magistratuur; 
raadslid van Gouda 
De kleine kernen - aanduiding van een maatschappelijk vraagstuk 

Mw. B. M. C. V. Groensmit-van der Kallen 
lid van de Tweede Kamer (o.a. lid van de vaste Kamercommissies voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening) 
Ruimtelijk ordenen in Nederland 

mr. W. R. van der Sluis 
gedeputeerde voor ruimtelijke ordening in Utrecht; voorzitter van het Verband 
Kleine kernen en het landelijk beleid 

prof. dr. A. J. Hendriks 
buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg; doceert tevens 
regionaal- en sociaal-economisch onderzoek aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam 
Kleine kernen, spreidingsbeleid en gebundelde deconcentratie 

J. Rothuizen 
hoofd van de afdeling publieke werken en stadsontwikkeling ter secretarie van de gemeente 
Amsterdam 
Kleine kernen en stads- en dorpsvernieuwing 

mr. P. C. E. van Wijmen 
advocaat in Breda 
Landinrichting en gebundelde deconcentratie 

dr. ir. J. P. Groot 
wetenschappelijk hoofdmedewerker van de vakgroep sociologie en sociografie van de Land
bouwhogeschool te Wageningen 
Hiërarchie van kernen 
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Noud de Vreeze 
medewerker bouwkundige afdeling van het Ned. Chr. Instituut voor Volkshuisvesting 
Het dikke boek van Schaefer 

mr. S. G. Schouten 
medewerker afdeling ruimtelijke ordening van de provinciale griffie van Gelderland 
Woning ja, woning nee 

D. Rijnders 
directeur Coärdinatiebureau Noordelijk Deel Randstad; vice-voorzitter van de Raad van 
advies voor de ruimtelijke ordening (RARO); lid van de Eerste Kamer 
Coördinatie bestuur is eis voor de toekomst 

interview met 
G. W. Baris 
burgemeester van Hummelo en Keppel 
pastoor B. A. G. Boerstal 
pastoor te Haalderen Gld. en voorzitter van de Landelijke vereniging van kleine kernen 
J. H. Reinders 
burgemeester van Willemstad 
Praktijkervaringen met kleine kernen 

jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland 
burgemeester van Amstelveen; voorzitter Opbouworgaan Noord-Holland; voorzitter Ned. 
Instituut voor maatschappelijke opbouw; bestuurslid Ned. Instituut voor ruimtelijke 
ordening en volkshuisvesting (NIROV) 
Sociaal-cultureel beleid 

L. M. Michiels van Kessenich 
burgemeester van Mheer en van Sint Geertruid 
Kernen en hun financiële problemen 

Brief van de VNG aan GS van Gelderland 
" Woning ja, woning nee" 

Dit speciale nummer is een gezamenlijk project van De Magistratuur met de twee andere 
christen-democratische bestuursbladen. 
U kunt het novembernummer van De Magistratuur bestellen door: 

op te bellen naar de Dr. Kuyperstichting (070-606838); 
u krijgt het dan met rekening (f 5,-) thuisgestuurd; 
f 5,- over te maken op giro 238925 t.n.v. De Magistratuur, Den Haag, onder ver
melding "kleine kernen"; u krijgt het ook dan thuisgestuurd. 
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