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GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE 
1971 EN VERDER ... * 

I. INLEIDENDE SCHERMUTSELINGEN 

DE problematiek van BET noorden van Nederland (Groningen, Friesland 
en Drentbe) bestaat niet. Was bet maar waar! Dan zouden we ons kunnen 
beperken tot bet aangeven van Ii:EN oplossing voor de vraagstukken die zicb 
voordoen in dit gebied. 

Bet praten en scbrijven over ,de problematiek van bet noorden des lands" 
versluiert bet zicbt op twee essentiele punten. 

1.1. Problemen complex 
Er doen zicb in Noord-Nederland een aantal verscbillend-gestructureerde 

problemen voor op maatscbappelijk en economiscb terrein. De voortdurende 
inkomensacbterstand van bet Noorden op bet landelijk gemiddelde bangt slecbts 
gedeeltelijk samen met de structurele werkloosbeid in dit gebied. De problemen 
van de landbouwbedrijven, die voortvloeien uit verscbuivingen op de wereld
markt voor agrariscbe produkten, uit scbaalvergroting en mecbanisatie zijn voorts 
van gebeel andere aard en strekking dan bet gemiddeld-lage opleidingsniveau 
van de beroepsbevolking. 

De perifere ligging van Noord-Nederland ten opzicbte van de economiscbe 
expansiegebieden van West-Europa tenslotte beeft op zicbzelf weinig of niets 
uitstaande met bet probleem van de moeilijk te waarborgen continu'iteit van de 
cartonnage-industrie. 

Deze en andere problemen doen zicb alle voor in hetzelfde landsdeel: 
Noord-Nederland, en versterken elkaar daardoor. 

Uiteraard bestaan er relaties tussen de diverse probleemgroepen van Noord
Nederland. Bet gaat ons veeleer om een onderscbeiding dan om een scbeiding. 

* Tekst van een nota, uitgebracht op initiatief en onder medeverantwoordelijkheid 
van de Tweede Kamerfractie der Anti-Revolutionaire Partij, in samenwerking met de 
dr. Abraham Kuyperstichting, over het in de komende jaren ten aanzien van het noorden 
des lands te voeren beleid. 

Aan het opstellen van deze nota hebben medewerking verleend: dr. C. Boertien, drs. S. 
Faber, dr. B. Goudzwaard, drs. P. F. van Herwijnen, samenroeper/rapporteur, ing. ]. Hol
lenbeek Brouwer, mr. ]. P. Miedema, J. v. d. Proeg, R. Renkema, drs. A. Schouten, 
co-rapporteur, dr. N. Tiemstra, drs. S. van Tuinen, H. de Vlaming, Tj. Walburg, drs. 
R. Zijlstra. 
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GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE 

In deze nota zal worden gepoogd de stelling waar te maken, dat onderscbeidingen 
noodzakelijk zijn bij bet zoeken naar wegen, naar ontwikkelingsmogelijkbeden 
voor Noord-Nederland. 

I. 2. Re gio' s hetero geen 

Ook in ander opzicbt versluiert bet denken over ,de problematiek van bet 
noorden des lands" bet zicbt. Wij bedoelen, dat elke regio binnen Noord
Nederland een eigen smeltkroes van sociaal-culturele en sociaal-economiscbe 
moeilijkbeden (en mogelijkbeden !) beeft. En dat met name Friesland een 
gebeel eigen cultured karakter bezit. 

De problemen van Oost-Groningen, door velen terecbt omscbreven als de 
meest vergeten regia van Nederland, bebben een gebeel ander karakter dan die 
van bijvoorbeeld Emmen, de jonge industriekern, die bet gevaar onderkent 
kapot te lopen op de eigen snelle expansie. En de problematiek van bet Friese 
merengebied beeft een duidelijk andere aard en strekking dan die van de 
N oordgroninger kleistreek. 

In deze nota bopen wij iets met deze opmerkingen te kunnen doen; bopen 
wij - beter uitgedrukt - iets zinnigs te kunnen zeggen over bet in de 
toekomst te voeren beleid ten aanzien van de problemen, die zicb tot een scbier 
onontwarbare kluwen verwarren in Noord-Nederland. 

Daarop vooruitlopende willen we proberen reeds nu in drie punten iets 
weer te geven van de teneur van onze benadering. 

1.3. Continttiteit noodzaak 

Omdat zicb in bet noorden een knoop voordoet van lokale, regionale, 
nationale en zelfs internationale problemen, is bet een fictie te menen dat bet 
regionale beleid zo succesvol moet zijn dat bet zicbzelf op den duur overbodig 
zal maken. 

In bet overheidsbeleid proberen we iets waar te maken van distributieve 
rechtvaardigheid, gelijkwaardige kansen voor iedereen, gelijkwaardige kansen 
ook voor elke regio. 

In een kapitalistische economiscbe orde ervaart men steeds de handicap, dat 
de vrije marktkrachten (wat die dan ook mogen zijn) de onderlinge welvaarts
verschillen ( 66k de regionale) steeds grater maken. Omdat we de distributieve 
rechtvaardigheid nastrevenswaardig vinden, nemen we gelukkig geen genoegen 
meer met wat economisten noemen ,de afloop van bet economisch proces zonder 
overheidsbei:nvloeding". We moeten bijsturen, en we moeten blijven bijsturen, 
ook in bet regionaal beleid. 

En dat betekent, dat bet praten over afrondingsmaatregelen blijk geeft van 
een misverstand. 

We zijn na de Tweede Wereldoorlog begonnen met het regionaal beleid. 
V ergeleken met de ouderdom van bijvoorbeeld het landbouwbeleid en de sociale 
politiek staan we nog slechts aan het begin. We bescbikken nog maar over een 
zeer beperkt instrumentarium voor het voeren van regionale politiek. 

3 



GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE 

1.4. Doe! programma's per probleem en per regio 
De problemen in Noord-Nederland verschillen van gemeente tot gemeente, 

van streek tot streek. Dat hebben we hierboven geconstateerd. 
In praktische zin betekent zulks, dat we niet moeten proberen een groot 

instrumentarium te construeren voor de ontwikkeling van Groningen, Friesland 
en Drenthe in einem Gusz. We moeten ons heil zoeken in het opstellen van 
concrete doelprogramma's per plaats, per regio en met name per gewest: een 
sociaal-economisch geografisch geheel. Die doelprogramma's moeten met ge
bruikmaking van aile ter beschikking staande public-management-technieken 
worden uitgevoerd. Er is taakverdeling nodig, en timing, en voortgangs
controle. 

In het grate geheel moet daarbij aan een voorwaarde worden voldaan. De 
verschillende doelprogramma's moeten elkaar in hun uitvoering niet tegen
werken. Zij moeten onderling consistent zijn en tesamen gevat zijn in een 
ontwikkelingsplan op middellange en langere termijn. 

Om daarvoor te zorgen is een visie nodig op wat in grate lijnen nodig is, 
eerder dan een lijst van gewenste concrete voorzieningen. Zulke lijsten zijn 
nuttig en hebben wat betreft de inhoud onze instemming. Maar waar reeds 
menige deskundige instantie - wij denken hier met name aan het overlegorgaan 
van de drie vakcentralen - een dergelijke lijst samenstelde, menen wij er 
goed aan te doen niet met een nieuwe lijst te komen, die hoogstens qua rang
schikking en formulering een eigen geluid zou Iaten horen. Ons staat voor 
ogen een aanzet te geven voor een nieuw regionaal denken. 

Daartoe willen wij met onze nota een bijdrage leveren. 

1.5. Ontwikkelingsmodel voorwaarde 
De heterogeniteit van het Noorden en de complexiteit van de vraagstukken 

nemen niet weg, dat deze gebieden elkaar vinden in een gemeenschappelijke 
doelstelling: wegwerken van de regionale inkomensachterstand, verkleinen van 
de interregionale inkomensverschillen (met name tussen de gemeenten), be
werkstelligen van een autonome groei van een aantal centrale bedrijfsklassen, 
openlegging van het gebied door betere verbindingen met randstad en buurland, 
het verlagen van de werkloosheidscijfers en het bevorderen van een vestigings
overschot. 

Voor het bereiken van deze doelen is nodig een exacte cijfermatige formu
lering en een duidelijke fasering in de tijd. Een jaarlijks vestigingsoverschot 
van zoveel duizend. Een jaarlijkse produktie aan autosnelweg van zoveel km. 
Een jaarlijkse terugdringing van de inkomensachterstand met zoveel procent. 
Het verminderen van de werkloosheidscijfers met jaarlijks zoveel. 

Duidelijk zal zijn dat genoemde doelen sterk in elkaar grijpen. Het bereiken 
van de een is voorwaarde voor de ander, en andersom. Fasering in de tijd wil 
dus niet zeggen dat alle doelen gelijktijdig moeten worden bereikt; uiteraard 
wei, dat ze gelijktijdig moeten worden aangepakt. Het kwantificeren, nader 
uitwerken en faseren is een technische zaak die bij de provinciale economische 
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GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE 

tecbnologiscbe instituten in nauwe samenwerking met bet Centraal Planbureau 
in goede banden is. 

Verwezenlijking van genoemde doeleinden vraagt in de eerste plaats om 
inbaking op de binnen de regia aanwezige potenties. Belangrijke inkomens
vormende potenties worden geleverd door de landbouw, de industrie, de 
dienstensector, de recreatie en de woonfunctie. Door in te baken op de aan
wezige potenties wordt niet aileen de doeltreffendbeid van bet te voeren beleid 
vergroot maar tevens recbt gedaan aan de beterogeniteit van bet gebied. De 
genoemde potenties komen namelijk binnen bet landsdeel in uiteenlopende 
mate voor. Friesland en Drentbe bescbikken in tegenstelling tot Groningen 
beide over grate recreatieve mogelijkbeden van overigens uiteenlopend karakter. 
Friesland met name natte recreatie, Drentbe voornamelijk droge. Groningen 
beeft baar zeebaven die verder uitgebouwd wordt en kan worden en waarombeen 
een aantal grate industriele complexen, aangewezen op aan- en afvoer over zee, 
kunnen worden gegroepeerd. 

Zijn doelen en realiseringstempo vastgelegd en de potenties in kaart gebracbt 
dan zijn in de tweede plaats nodig een reeks instrumenten met bebulp waarvan 
de potenties kunnen worden geactualiseerd en alzo de doelen bereikt. 

Op deze instrumenten en bet beslag dat ze zullen leggen op de algemene 
middelen wordt in bet vervolg nader teruggekomen. 

Om te voorkomen, dat deze nota de suggestie zou wekken, dat bet gebele 
beleid ter zake van bet Noorden nog in de kinderscboenen zou staan en van 
de grand af aan zou moeten worden opgebouwd, is een soort tussentijdse 
balans opgenomen van datgene wat tot nu toe werd bereikt. 

Het algemene ontwikkelingsplan voor bet Noorden vereist, zoals wij reeds 
stelden, differentiatie per plaats, regia en gewest. Daartoe is nodig dat de 
betreffende plaatsen, regia's en gewesten niet aileen een sociaal-economiscbe 
en geografiscbe eenbeid vormen, maar ook bestuurlijk gezien - altbans op 
een aantal relevante punten - een gebeel uitmaken. Probleem bierbij is dat 
sociaal-economiscbe en geografiscbe eenbeden in de meeste gevallen niet samen
vallen met bestuurlijke eenbeden en omgekeerd. In de praktijk bebben zicb 
een aantal mogelijkheden ontwikkeld van inter-gemeentelijke samenwerking. 
Daarnaast wordt regelmatig gewerkt aan de gemeentelijke berindeling van grate 
stukken Nederland. We kennen een Rijnmond en een IJmond. En tenslotte is 
er een levende discussie rond gewestvorming waaraan ook bet College van 
Advies van de ARP deelnam middels de publikatie van een tweetal nota's.1 

Een wetsontwerp ter zake van deze problematiek is in voorbereiding. Hier 
merken wij op dat deze toekomstige ,gewestenwet" aan de gewestorganen in 
't Noorden de bestuurlijke mogelijkbeden moet geven om de diverse inkomens
vormende potenties in de gewesten te kunnen actualiseren. Zo beboren aanleg 
en bebeer van regionale industrieparken typiscb - altbans voor de gewesten die 

1 Bestuur/ijke vormgeving, opgenomen in Anti-Revolutionaire Staatkunde van oktober 
1969 en Vorming en inrichting van stads- en streekgewesten, gepubliceerd in ARS van 
februari/maart 1970. 
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daarvoor in aanmerking komen - als een gewestelijke taak te worden aange
merkt. Ook de verzorging van de infrastructuur rond de Eemshaven is een 
bovengemeentelijke aangelegenheid, die derhalve door een gewest van vol
doende sociaal-economische inhoud client te worden opgevangen. Of gewest
vorming altijd noodzakelijk is, hangt af van de taak, die een bepaalde regie 
binnen het ontwikkelingsmodel krijgt toegewezen. Gebieden met een lichte 
modeltaak behoeven voorlopig geen gewestvorming. Bij enkelvoudige taak
stelling kan wellicht vooralsnog met een facetregeling worden volsta2.n ( recre
atie b.v.). Zolang de provinciegrenzen blijven bestaan dienen provinciale 
organen eventuele grensoverschrijdingen door gewesten, facet-regelingen e.d. 
gemakkelijk te maken. 

Tenslotte zal het bepleite model eenzijdigheid moeten vermijden. Ook de 
sociaal-culturele aspecten zullen moeten worden opgenomen. Hierover zullen 
in 't vervolg van deze nota nog een aantal opmerkingen worden gemaakt. Over 
't algemeen zijn wij van oordeel dat vergroting van de welvaart in 't Noorden 
ook vergroting van het welzijn betekent. De paradoxale situatie die in 't 
Westen dreigt te ontstaan, namelijk dat welvaartsvergroting aantasting van het 
welzijn met zich brengt en dat steeds grotere gedeelten van de verkregen wel
vaart moeten worden aangewend om de bij de verkrijging van deze welvaart 
ontstane schade aan het welzijn te vergoeden, is in 't Noorden niet aanwezig. 
Tenzij, en daarvoor moet worden gewaakt, het ruimtelijk herverdelingsbeleid 
ter zake van het nationaal inkomen mede zou betekenen een ongeconditioneer
de 2 ruimtelijke herverdeling van de milieuverontreinigers. 

Tenslotte nog een opmerking over het op te stellen ontwikkelingsmodel voor 
Noord-Nederland. Dat we erv66r zijn, is hierboven duidelijk gebleken. We 
willen er echter met nadruk op wijzen dat opstelling en uitvoering van plannen 
en projecten hand in hand moeten gaan. We bedoelen dat zinvolle stimulerings
maatregelen niet mogen worden uitgesteld met als argument dat het noordelijk 
ontwikkelingsmodel nog niet gereed is. Want dan wordt kostbare tijd ver
morst. Uitvoering van maatregelen, opstelling van doelprogramma's en con
structie van een ontwikkelingsmodel moeten simultaan verlopen. 

II. WAT BEREIKT WERD 

Bij het aanduiden van de sociaal-economische problemen waarmee het 
Noorden werd en wordt geconfronteerd wordt een aantal vaste criteria gehan
teerd. De omvang van de arbeidsreserve, de grootte van het migratiesaldo, de 
groei van het gemiddeld inkomen enz. ontbreken op geen enkel palet met be
hulp waarvan de situatie in het Noorden wordt geschilderd. Het heeft zin aan 
de hand van diezelfde criteria na te gaan hoe de situatie zich recentelijk heeft 

2 Ter zake van de bestudering van de hier bedoelde condities en het bestuurlijk 
operationeel rnaken daarvan verwijzen wij naar de nota Stedelijk en landschappelijk leef
klimaat van het College van Advies, gepubliceerd in ARS van december 1970. 
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ontwikkeld. Kan er, in vergelijking met landelijke cijfers, van een relatieve 
verbetering of verslechtering worden gesproken? (Wij geven graag toe: noor
delijke cijfers zijn slechts gemiddelden. Maar als maatstaf voor wat bereikt 
werd, kunnen ze een nuttige functie vervullen.) 

Het jaargemiddelde van de geregistreerde arbeidsreserve in procenten van 
de totale beroepsbevolking blijft voor het Noorden boger uitvallen dan voor 
Nederland in het algemeen en voor het Westen (Noord- en Zuid-Holland 
plus Utrecht) in het bijzonder. Van een relatieve verbetering ten opzichte van 
Nederland en 't Westen kan ter zake van het Noorden niet gesproken worden. 
Het bedoelde percentage blijft ongeveer tweemaal zo hoog als het landelijke 
cijfer en ongeveer driemaal zo hoog als het percentage voor de Randstad, 
hetgeen uit de volgende cijfers blijkt. 

Tabel 1 
Jaargemiddelde geregistreerde arbeidsreserve in % van de beroepsbevolking 

in 't Noorden, Nederland en 't Westen. 

Jaar Noorden Nederland Westen 
-
1950 3,7 2,2 2,0 

1955 4,2 1,4 1,0 
1960 3,6 1,2 0,9 
1965 2,0 0,8 0,6 
1970 2,3 1,2 0,7 
1973 2,0 1,0 o,5 a. 1 
-----~----

Bran: C.P.B. 

Opgemerkt moet worden, dat hoewel een relatieve verbetering achterwege 
bleef, de absolute omvang van de mannelijke arbeidsreserve ook in het Noorden 
momenteel bijzonder gering is. De relatieve achterstand wordt bovendien door 
twee tegengestelde factoren versluierd. Enerzijds verkleint de migratie deze 
achterstand. Zonder migratie zou de werkloosheid groter zijn geweest. Ander
zijds bevindt zich onder de geregistreerde arbeidsreserve een aanzienlijk aantal 
moeilijk plaatsbaren, die in feite niet tot de reserve kunnen worden gerekend. 

De absolute achterstand van het gemiddeld inkomen in guldens per jaar 
per inwoner in het Noorden ten opzichte van het landelijke en ,westelijke" 
gemiddelde werd iets groter, de relatieve iets kleiner. 

Tabel 2 

Gemiddeld inkomen in guldens per jaar per inwoner, in 't Noorden, Neder
land en 't Westen. 

Jaar Noorden Nederland Westen 

1960 2079,- 2410,- 2699,-

1963 2617,- 3031,- 3360,-
1965 3376,- 3869,- 4305,-

Bron: C.B.S. 
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In 1960 bedroeg bet noordelijk-gemiddelde inkomen 86,2% van bet landelijk 
gemiddelde en in 1965 87,1%. In relatie met bet Westen luiden deze cijfers 
1960: 77% en 1965: 78,4%. 

Het inwoneraantal vertoont een absolute stijging, terwijl de relatieve groei 
de landelijke ontwikkeling evenaarde en grater was dan die in bet Westen. Op 
basis van 1965 = 100 komt de bevolkingsindex voor 1969 voor bet Noorden 
op 104,4, voor Nederland als gebeel op 104,6 en voor bet Westen op 103,6. 

De migratiebalans vertoont voor bet Noorden nog steeds een negatief beeld, 
boewel duidelijk, zeker op de wat langere termijn, een verbetering valt waar te 
nemen. 

Tabel 3 
Migratiesaldo in °foo van de regio-bevolking respectievelijk emigratiesaldo in 

0 /oo van de landelijke bevolking aan bet einde van de peri ode resp. bet j aar, in 
't Noorden, Nederland en 't Westen. 

Periode/jaar Noorden Nederland \X' est en 
"---

peri ode: 
1950 t/m 1954 -9,4 -1,6 -0,4 

1955 t/m 1959 -8,1 -0,6 -r 0.3 

1960 t/m 1964 -2,2 +0,5 -0,1 

jaar: 
1965 +0,2 + 1,5 + 0,1 

1966 +0,9 + 1,6 +0.7 

1967 -0,7 -0,9 -1,3 

1968 -1,2 +0,5 +o.o 
1969 -0,4 + 1,5 -1- 0.2 

Bron: C.B.S. 

De totale personeelsbezetting in de industrie in 't Noorden maakte en abso
luut en relatief een positieve ontwikkeling door. Bij 1960 = 100 kwam de 
index voor 1969 voor bet Noorden op 125,7, voor Nederland op 103,1 en voor 
't Westen op 100,4. 

Bij 1965 = 100 wordt bet beeld aanmerkelijk anders: voor 1969 komt bet 
Noorden op 102,4, Nederland op 95,5 en bet Westen op 94,9. Deze cijfers 
tonen duidelijk de daling aan van de relatieve betekenis van de industrie voor 
de groei van zowel de landelijke als de regionale werkgelegenbeid, betgeen ook 
uit bet volgende overzicbt blijkt. 

Tabel 4 
Arbeidsvolume (m + v) in manjaren per sector (%), Noorden, Nederland, 

Westen. 
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Sect oren 1950 '58 '66 '50 '58 '66 '50 '58 '66 
Noorden Nederland Westen 

Landbouw 29 24 15 15 12 8 9 7 5 
Nijverheid 32 35 41 40 40 42 40 39 39 
Diensten 39 41 44 45 48 50 51 54 56 
Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bron: C.B.S./C.P.B. 

Tabel 5 verschaft informatie over de sociaal-culturele infra-structuur van 
Noord-Nederland ten opzichte van het gehele land en het Westen. 

Tabel 5 
Enkele indicatoren voor de sociaal-culturele infrastructuur, omstreeks 1968, 

Noorden, Nederland, Westen. 

Omschrijving Eenheid Noorden Nederland Westen 

woningvoorraad per aantal per 1.130 1.110 1.120 
1-1-'69 1000 huish. 

woongebieden ha. per 21,0 14,2 11,2 
(incl. scholen, kerken enz.) 1000 inw. 

aantal ziekenhuisbedden aantal per 3,8 5,0 5,3 
1000 inw. 

recreatieterreinen ha. per 1,5 1,3 1,3 
1 ha binnen bebouwde kom 1000 inw. 

woeste grond en bos ha. per 60 35 11 
1000 inw. 

aantal zwembaden aantal per 0,09 0,05 0,04 
1000 inw. 

toneel, zaalcapaciteit zitpl. x voorstellingen 112 195 253 
per 1000 inw. 

concerten, zaalcapaciteit idem 62 104 146 

Bron: C.P.B. 

De relatieve omvang van de woningvoorraad, het woongebied, het recreatie
terrein, bos en woeste grond, en het aantal zwembaden ligt in Noord-Nederland 
boven het nationale niveau. Uiteraard is dit niet slechts het rechtstreeks gevolg 
van het gevoerde stimuleringsbeleid: de relatief-grote omvang van het noorde
lijke woongebied en van het bos- en woeste grondareaal bijvoorbeeld zijn veeleer 
te danken aan het primaire noordelijke vestigingspluspunt: ruimte. Het is deze 
ruimte, die dan ook zorgvuldig client te worden beheerd en in het regionale 
beleid optimaal moet wol.'den uitgebuit. 
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Maar op andere punten heeft het stimuleringsbeleid wel degelijk voor een 
momentele goede positie van het Noorden gezorgd. We denken aan de zwem
baden ( zie tabel 5), en aan dorpshuizen, wijkcentra, maatschappelijke en 
medisch-hygienische voorzieningen in de verzorgende sfeer. 

Overigens blijkt uit de tabel tevens, dat er ook in sociaal-cultureel opzicht 
nog het een en ander te wensen overblijft. Het gemiddeld aantal ziekenhuis
bedden per 1000 inwoners loopt achter bij het landelijke niveau. Deze achter
stand is des te nijpender vanwege het feit, dat de ,1000 inwoners" in het 
Noorden een hogere gemiddelde leeftijd hebben dan die in Nederland als 
geheel. De culturele mogelijkheden, gemeten in zaalcapaciteit liggen voorts 
meer dan 50% bij het peil van West-Nederland ten achter. 

Het bovenstaande samenvattend komen wij tot de volgende conclusies: 
- de arbeidsmarkt is kwantitatief in het Noorden minder gespannen dan 

landelijk en in 't Westen het geval is, maar gespannen is ze; 
- de relatieve achterstand van het gemiddeld inkomen in guldens per jaar 

per inwoner in het Noorden ten opzichte van Nederland en het Westen 
veranderde in de periode 1960-1965 nauwelijks; 

- deze relatieve achterstand en de relatief zware bezetting van de agrarische 
sector in het Noorden zijn indicatoren van een in vergelijking met overig 
Nederland slechtere kwaliteit van de werkgelegenheidsstructuur; 

- het migratiesaldo blijft voor het Noorden, alhoewel in sterk verminderde 
mate, negatief; de bevolkingsgroei kwam mede daardoor niet boven het 
landelijk gemiddelde; 

- op sociaal-cultureel gebied kent het Noorden een pluspunt op al die 
gebieden, die betrekking hebben op de fysieke ruimte (woongebied, 
recreatieterrein); ten aanzien van andere aspecten heeft het stimulerings
beleid gunstig effect gehad (zwembaden, dorps- en wijkcentra); terwijl 
in een aantal opzichten nog achterstand bestaat ten opzichte van het lande
lijk niveau (ziekenhuisbedden, zaalcapaciteit voor culturele evenementen). 

Kortom, ten opzichte van de landelijke sociaal-economische ontwikkeling is 
die van het Noorden mede door het negatieve migratiesaldo zeker niet verder 
achter geraakt en valt op verschillende punten een verkleining van de achter
stand waar te nemen. Daar migratie op langere termijn geen aanvaardbaar 
instrument is om een gunstige sociaal-economische ontwikkeling te helpen be
werkstelligen, is voortzetting van het huidige beleid en vanwege de nog be
staande achterstand en vanwege de tot nu toe bereikte resultaten gewenst. Ook 
het sociaal-culturele stimuleringsbeleid client om dezelfde redenen te worden 
voortgezet. De vraag is echter in welk kader deze voortzetting moet worden ge
plaatst en tot welke politiek-instrumentele aanvullingen een nieuw te formu
leren kader aanleiding zal geven. 
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III. TIJDELIJK OF PERMANENT 

De keuze van bet kader voor bet te voeren regionale beleid hangt nauw 
samen met bet antwoord op de vraag naar de duur van de regionale problema
tiek. Heeft de regionale problematiek een tijdelijk of permanent karakter? 
Moeten in bet regionale beleid criteria worden ingebouwd aan de hand waar
van stimuleringsgebieden weer als ,bij" kunnen worden beschouwd en dien
overeenkomstig door de overheid van de lijst van stimuleringsgebieden kunnen 
worden afgevoerd? 

Beantwoording van deze vraag is zonder nadere karakterisering van de regio
nale problematiek niet mogelijk. Hierboven werd al gesteld dat de regionale 
problematiek vooral gezien moet worden als een ruimtelijke concentratie van 
een aantal internationale en nationale vraagstukken. Schaalvergroting binnen 
en terugdringing van de landbouwproduktie, schaalvergroting van met name 
bet detailhandelsapparaat, herstructurering van industrieen die landbouwpro
dukten verwerken, herorientatie van de voedings- en genotmiddelenindustrie op 
dalende inkomenselasticiteiten enz. zijn vraagstukken, die drastisch ingrijpen 
op kwantiteit en kwaliteit van de werkgelegenheid. Zolang deze vraagstukken 
bestaan zal er van een regionale problematiek sprake zijn. De snelle technische 
ontwikkeling en welvaartsgroei staan borg voor continuering van deze problema
tiek. Steeds opnieuw zullen bedrijfstakken genoopt worden tot herstructurering 
en zal de overheid - gegeven de macro-economische doelstellingen van haar 
beleid- zich tot ingrijpen verplicht zien. Hetzij om de sociale en maatschappe
lijke gevolgen van de herstructurering op te vangen, hetzij door de her
structurering zelf te stimuleren door middel van financiele en onderzoeks
faciliteiten, hetzij door zelf geheel nieuwe projecten op te zetten. 

De regionale politiek is niet een zaak op zichzelf, maar onderdeel van een 
landelijk- en in bepaalde opzichten van een E.E.G.-beleid. Regionaal beleid, 
sector-structuurpolitiek en een actief arbeidsmarktbeleid zijn blijvende onder
delen van overheidsbemoeienis met loop en afloop van bet economisch proces. 
Zij vormen nieuwe schakels in de keten, die began met ingrijpen in de land
bouw en in bet sociale vraagstuk en die vervolgens werd uitgebreid met een 
pakket maatregelen ter beteugeling van de conjunctuur en ter stimulering 
van de groei. 

De regionale politiek is niet incidenteel maar zal moeten worden uitge
bouwd tot een landelijk beleid. Stimulering van industrievestiging in de ene 
regia zal moeten samengaan met afremming of verbod ervan in de andere. 
Verbetering van de werkgelegenheidsstructuur in bijvoorbeeld bet Noorden 
zal bij de huidige situatie op de arbeidsmarkt onmogelijk zijn te realiseren 
zonder afremming van de werkgelegenheidsexpansie in bijvoorbeeld de Rijn
mond. 

Binnen dit kader passen de bestaande maatregelen, maar zijn tevens nieuwe 
instrumenten nodig ter effectuering. Waar bovendien eerder gesteld werd, 
dat bet Noorden een heterogeen gebied is en de problemen veelvormig zijn, 
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heeft het zin het beleid zodanig te verfijnen dat dosering der maatregelen en 
bantering der instrumenten aangepast kunnen worden aan de plaatselijke en 
regionale situatie. 

In de volgende paragraaf passeren de huidige taakstelling en de huidige 
maatregelen de revue en zullen suggesties worden gedaan ter zake van de uit
breiding van het politieke instrumentarium. 

IV. TAAKSTELLING 

Kortgeleden formuleerde de minister van Economische Zaken de doeleinden 
van het regionaal beleid als volgt. 

1. Spreiding van bevolking en van economische activiteiten op landelijke 
schaal in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

2. Tegengaan van verschraling van het woon- en leefklimaat in de stimu
leringsgebieden. 

3. Bestrijding van structurele werkloosheid in de te stimuleren regio's. 

Aan deze doeleinden mogen we met een gerust hart adhesie betuigen, want 
ze geven de quintessens van wat nagestreefd moet worden inderdaad tref
fend weer. 

Maar we mogen niet volstaan met een adhesiebetuiging. Om zicht te krijgen 
op wat ons te doen staat, moeten we verder gaan, uitdiepen. 

Over ,de taakstelling voor het Noorden" valt in het algemeen niet te praten. 
Verbijzondering is nodig, wil men althans zinnige dingen zeggen. 

In de eerste plaats lijkt ons een splitsing nuttig in een sociaal-economische 
en een sociaal-culturele taakstelling. Het eerste part stellen we hieronder aan 
de orde; het tweede in paragraaf IV.3. 

In dit verband verstaan we onder de sociaal-economische sector aile factoren, 
die iets te maken hebben met vorming en grootte van het inkomen. Kortom, 
de factoren die bepalen of een streek al dan niet welvarend is. De sociaal
culturele sector omvat aile factoren die bepalend zijn voor wat de Engelsen 
,welfare" noemen en tegenwoordig in ons land met ,welzijn" wordt aan
geduid. 

IV.l. Brandpunt van de sociaal-economische optiek 
In het brandpunt van de sociaal-economische optiek staat het inkomenspeil. 

Er zijn natuurlijk meer onderwerpen die aanspraak kunnen maken op de 
focuspositie, maar naar onze smaak kunnen we via het inkomensniveau het 
best zicht krijgen op de gehele sociaal-economische problematiek. Zeker ten 
aanzien van het Noorden. 
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Tabel 6 
Gemiddeld inkomen per inwoner, in lopende guldens per jaar, voor 't Noor

den en Nederland, in 1950 en 1965. 

Jaar 

1950 
1955 
1958 
1960 
1963 
1965 

Bron: C.B.S. 

Noorden 

abs. 

f 1.082,-
f 1.420,-
f 1.820,-
f 2.079,-
f 2.617,-
f 3.376,-

in % van 
Nederland 

90 
83 
86 
86 
86 
87 

Nederland 

in % van 
abs. Nederland 

f 1.197,- 100 
f 1.707,- 100 
f 2.123,- 100 
f 2.410,- 100 
f 3.031,- 100 
f 3.869,- 100 

Sinds de tweede wereldoorlog heeft het Noorden een inkomensachterstand 
ten opzichte van Nederland van + 15%. 

Daarvoor zouden we alle aandacht willen opeisen. Want dat is het punt, 
waarop tot nu toe alle stimuleringsmaatregelen zijn stukgelopen. Veel is er in 
het Noorden veranderd, veel is er dank zij het regionale stimuleringsbeleid 
bereikt, maar het noordelijke inkomen loopt nog steeds zo'n 15% achter het 
landelijke aan. 

W aarom hechten we zoveel betekenis aan de constatering van deze inkomens
achterstand? 

In de eerste plaats vanwege de relevantie van het feit zelf. De werkloosheids
percentages in het Noorden tenderen in goede richting. De verzorgende voor
zieningen in Noord-Nederland kunnen op dit moment de vergelijking met die 
in andere delen van Nederland redelijk doorstaan. Maar de inkomensachterstand 
bedraagt nog steeds zo'n vijftien procent. 

En dat werkt via de bestedingen multiplicatief door in alle sectoren van het 
economische, sociale en culturele leven. Vijftien procent minder ontvangen be
tekent vijftien procent minder mogelijkheden om uit te geven in alle bestedings
categorieen. En men behoeft geen economist te zijn om in de gaten te hebben 
dat zulks verregaande consequenties heeft. 

In de tweede plaats achten we de constatering van de inkomensachterstand 
van zo groot belang, omdat we via deze optiek goed zicht kunnen krijgen op de 
factoren, die eraan ten grondslag liggen. 

De vijftien procent blijft hardnekkig vijftien procent. Daaruit leiden we af 
dat ook de oorzaken ervan een duurzaam bestaan lei den (en dat - maar dat 
terzijde - de stimulantia van het beleid er tot nu toe nauwelijks invloed op 
hadden). 

De sociaal-economische taakstelling voor Noord-Nederland client naar onze 
mening primair gericht te zijn op het opheffen van de oorzaken, die aan de 

13 



GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE 

inkomensachterstand ten grondslag liggen. We zullen in de volgende para
grafen aandacht besteden aan die oorzaken en aan de mogelijkheden om ze 
te elimineren. 

IV.2. Oorzaken van de inkomensachterstand 
De oorzaken van de inkomensachterstand vatten we samen in vier categorieen. 
1. De ligging van Noord-Nederland in internationaal verband, en de 

kwaliteit van de externe verbindingen. 
2. De kwaliteit van de beroepsbevolking. 
3. De kwaliteit van de werkgelegenheid. 
4. Het relatieve niveau van de overheidsbestedingen in Noord-Nederland. 

IV.2.1. Ligging en verbindingen 
Over de ligging van Noord-Nederland kunnen we kort zijn. Vanuit indu

strieel en handelsoogpunt is hij niet best. Het Westen heet niet voor niets 
de gouden delta. De plaats waar de grote W esteuropese rivieren uitstromen 
in de drukstbevaren zee ter wereld kan niet anders dan een centrum van 
winstgevende bedrijvigheid zijn. Deze geografische situering verplicht als 
het ware tot omvangrijke investeringen. 

Noord-Nederland is geografisch niet zo gezegend. Vanuit elke economische 
centrumregio geldt voor Groningen, Friesland en Drenthe het predicaat 
,perifeer". 

Niemand is in staat dat kaartbeeld te veranderen. Zeker, toetreding van 
Scandinavie tot de EEG kan het Noorden een impuls geven - Eemsmond, 
Delfzijl -. En rechtvaardig-geexploiteerde bodemvondsten kunnen de auto
nome groei stimuleren. Maar de ligging blijft perifeer. 

Er staat echter nog een ander woord boven deze paragraaf: verbindingen. 
En ten opzichte daarvan staan we niet zo machteloos. Verbindingen kunnen 
worden verbeterd. 

Daar komt iets actueels bij. De mobiliteit van de mens en van zijn econo
mische activiteit neemt in een voortdurend versnellend tempo toe. Het einde 
van die ontwikkeling is bepaald nog niet in zicht. Naarmate de mobiliteit stijgt, 
neemt de betekenis van geografische ligging af, en die van infrastructurele ver
bindingen toe. 

De eerstgenoemde oorzaak van de inkomensachterstand is dus te bestrijden 
met een actieve infrastructuurpolitiek. Beter is het nog te spreken over een 
anticiperende infrastructuurpolitiek. 

Want als de overheid ernst wil maken met het verdrijven van de noordelijke 
inkomensachterstand, en als de overheid haar eigen streven naar bevolkings
spreiding op nationale schaal au serieux wil nemen, dan moet het verbeteren 
van de verbindingen van Noord-Nederland gekenmerkt worden door anticipatie 
op toekomstige groei. Dan zullen nu infrastructurele werken moeten worden uit
gevoerd, die op dit moment gezien de verkeersintensiteiten nog niet per se 
nodig zijn, maar die - mede door hun eigen totstandkoming - de groei 
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bewerkstelligen, die ze straks een volledige benutting zal geven. 
De vicieuze cirkel van een achterblijvende sociaal-economische ontwikkeling 

is alleen te doorbreken met werkelijke anticipatie op toekomstige groei. Dat 
geldt ten aanzien van de infrastructuur; dat gaat - zoals we straks zullen 
zien - ook op ten aanzien van andere oorzaken van de inkomensachterstand. 

IV.2.2. Kwaliteit van de beroepsbevolking 
In onze economische orde hoeft aan niemand te worden duidelijk gemaakt 

dat het inkomen omvangrijker is naarmate de kwaliteit van de verrichte arbeid 
hoger is. Er zijn structurele alternatieven mogelijk - en het is goed dat te 
bedenken -, maar als we de economische orde als datum accepteren, dan 
geldt deze relatie. 

,Kwaliteit van de arbeid" is een vaag begrip, waar we zonder meer niet 
veel mee kunnen uitvoeren. Kennis, vaardigheden, durf, fantasie en ijver zijn 
zomaar een paar factoren die er bepalende invloed op hebben. 

We moeten het be grip enger definieren om het operation eel te maken in 
regionale vergelijkingen. W anneer we het opleidingsniveau van de beroeps
bevolking als indicator hanteren voor de kwaliteit van de arbeid, zijn we -
dankzij C.B.S.-publikaties - in staat het Noorden te vergelijken met Neder
land. 

Tabel 7 
Mannelijke beroepsbevolking naar opleidingsniveau, voor Nederland en 

Noord-Nederland, in 1960. 

0 pleidingsniveau (% per categorie) 

gebied lager 
uitgebreid middelbaar 

totaal 
lager hager 

1 2 3 4 5 

Nederland 56,7 32,5 10,8 100,0 

Noord-Nederland 61,1 31,4 7,5 100,0 

Bran: C.B.S. 

De verschillen zijn markant. Het Noorden heeft 4,4% meer in de laagste 
categorie, en 1,1% respectievelijk 3, 3% minder in de middelste en de hoogste 
categorie. 

Hiermee is de tweede oorzaak van de noordelijke inkomensachterstand aan-
geduid. 

Het wegwerken van dit negatieve verschil in opleidingsniveau kan niet van 
vandaag op morgen gebeuren. Het vergt een structurele aanpak, die continu 
wordt volgehouden. 

Globaal onderscheiden we twee groepen instrumenten om deze achterstands
oorzaken te bestrijden. 
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A. Onderwijsplanning 
Wanneer men ervoor kan zorgen dat de jong-volwassenen, die toetreden tot 

de beroepsbevolking, een hogere opleiding hebben voltooid dan de reeds aan
wezige werkenden, stijgt het gemiddeld niveau voortdurend. 

Om dat te bereiken moet aan twee voorwaarden worden voldaan. In de 
eerste plaats is nodig dat de deelnemingspercentages van de bevolking in 
Noord-Nederland aan diverse vormen van middelbaar en boger onderwijs 
stijgen. Men stelt zich nu nog vaak, deels noodgedwongen, tevreden met 
L.T.S. of MAVO, terwijl capaciteiten aanwezig zijn voor boger beroeps- of 
universitair onderwijs. Daardoor gaat talent verloren. 

Overigens achten wij bevordering van de zo juist genoemde deelneming 
niet primair een zaak van de overheid, hoewel zij natuurlijk niet bij de pakken 
behoeft neer te zitten. Kerken, vakbonden, sociaal-culturele organisaties en 
andere opinierende instellingen moeten in dit opzicht het zwaarste werk ver
richten. Laat de overheid ze daarbij met raad, daad en financiele steun terzijde 
staan. 

In de tweede plaats zal het onderwijs, inclusief het hogere, rijk gevarieerd 
en dichtbij huis aanwezig dienen te zijn. 

Ook hier stuiten we weer op het begrip anticipatie. De planning van nieuwe 
scholen in Noord-Nederland client los te worden gemaakt van computer
achtige nationale normen omtrent het minimum aantalleerlingen en dergelijke. 
Het thans wenselijke patroon van onderwijsvoorzieningen in het Noorden client 
anticiperend te worden gebaseerd op toekomstige groei. Want aileen door anti
cipatie kan die groei metterdaad worden gerealiseerd. 

Tenslotte nog een opmerking over de onderwijsplanning. Tot nu toe hebben 
we ons slechts bezig gehouden met degenen, die na voltooiing van hun studie 
toetreden tot de beroepsbevolking. Daarnaast moeten we profiteren van aile 
mogelijkheden die er zijn om het opleidingsniveau van de bestaande beroeps
bevolking op te krikken. 

Dat kan worden bereikt door her- en bijscholingscursussen, door streekscholen 
voor parttime-onderwijs en door al die andere vormen van vorming, die ressor
teren onder het begrip education permanente. 

Het Noorden zal zich wat dit betreft inventief moeten opsteilen en de 
overheid client de financiering van het experiment niet te schuwen. 

B. Migratiepolitiek 
Een tweede mogelijkheid om de kwaliteit van de beroepsbevolking op te 

vijzelen ligt in de migratiepolitiek. W anneer de zich vestigende person en in 
Noord-Nederland een boger opleidingsniveau hebben dan degenen die er al 
wonen, heeft dat verhogende invloed op het gemiddelde peil. 

Het is bekend dat er een relatie bestaat tussen het opleidingsniveau en 
de verhuisbereidheid. Naarmate het eerstgenoemde boger is, neemt het 
tweede toe. 

Uit dien hoofde kan aan de kwaliteit van de beroepsbevolking in positieve 
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zin worden gewerkt door het voeren van een actieve migratiepolitiek (die 
bovendien helemaal past in het bevolkingsspreidingsbeleid). 

Wat kan de overheid doen om de migratie naar Noord-Nederland te be
vorderen? Ons antwoord is: niet aileen doorgaan met het huidige beleid, maar 
ook actief zinnen op nieuwe middelen om dat beleid verder uit te bouwen, 
en durf hebben om daarbij experimenten te ondernemen. 

Primair is daarbij uiteraard van belang dat het regionale industrialisatie
beleid wordt voortgezet: een groeiend aantal (hoogwaardige) arbeidsplaatsen 
is noodzakelijke voorwaarde voor immigratie. Daarover gaat de volgende 
paragraaf. 

In de tweede plaats heeft de migratiepolitiek consequenties voor de woning
bouw. Niet aileen kwantitatief, maar ook kwalitatief client het woningbestand 
zodanig te zijn, dat vestigen in Noord-Nederland een attractieve bezigheid is. 

En tenslotte is van belang, dat de verzorgende voorzieningen in het Noorden 
hun opgaande lijn blijven vertonen. 

Immers, naarmate de welvaart toeneemt en gespreider wordt, spelen de leef
en wooncondities een belangrijker rol als vestigingsfactor.3 

IV.2.3. Kwaliteit van de werkgelegenheid 
Tussen kwaliteit van de werkgelegenheid en de kwaliteit van de beroeps

bevolking bestaat een functioned verband. Ze bei:nvloeden elkaar wederzijds. 
V erhoging van het opleidingsniveau is een illusie zolang de werkgelegenheid 
voor de beter opgeleiden achterwege blijft. En verbetering van de werkgelegen
heidskwaliteit is een fictie zolang de beroepsbevolking voor het bezetten van 
hoogwaardiger arbeidsplaatsen niet aanwezig is. 

Deze en de voorgaande paragraaf vormen derhalve een samenhangend geheel. 
Dat de kwaliteit van de werkgelegenheid nog niet is wat hij behoort te zijn 

blijkt uit het volgende overzicht. 

3 Een dee! van de werkgroep wilde verder gaan om noordelijke immigratie te stimu
leren. Tot op heden hebben noch het industrialisatiebeleid, noch het woningbeleid, noch 
de uitbouw van de verzorgende voorzieningen de migratiebalans van het Noorden een 
positief sal do gegeven. Waarom, zo vroegen deze werkgroepleden zich af, zouden we migratie 
naar het Noorden niet aantrekkelijker maken door een of andere vorm van fiscale facili
teitenverlening? Men kan daarbij bijvoorbeeld denken aan een regionaal-gedifferentieerde 
loonsomheffing of aan regionale differentiatie van de inkomstenbelastingtabel. Immers, 
als vanuit nationaal gezichtspunt bevolkingsspreiding doeleind nummer een is van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid en als bestrijding van de noordelijke inkomensachterstand een 
serieus voornemen is van de rijksoverheid, dan moet men ophouden de fiscale politiek 
als neutrale heilige koe te behandelen en dan moet de belastingheffing 66k als effectief 
hulpmiddel ter bereiking van de beleidsdoeleinden worden gehanteerd. Andere !eden van 
de werkgroep, waaronder de !eden van de Tweede Kamerfractie, deelden de zorg over 
de gebrekkige doelmatigheid van de huidige maatregelen ter bevordering van een vestigings
overschot in het Noorden, maar wilden deze weg om meer dan een reden niet bewandelen. 
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Tabel 8 
Werkgelegenheid naar sector, 1965 

gebied 

1 

landbouw 

2 

Percentage per sector 

nijverheid diensten 

3 4 

-----

totaal 

--·- --------------------------

Nederland 8,6 41,0 49,5 100,0 

N oord-Nederland 16,0 40,6 43,4 100,0 
-·----

Bron: C.B.S. 

De landbouw, die momenteel met nogal wat structurele problemen te kam
pen heeft en slechts een kwijnende werkgelegenheid te zien geeft, noteert 
in het Noorden 7,4% meer dan in Nederland. En de dienstensector, die in 
het algemeen expansief en hoogwaardig wordt geacht loopt in Noord-Neder
land 6,1% achter. 

Er zijn meer illustraties te geven van de lagere kwaliteit van de noordelijke 
werkgelegenheid. We denken bijvoorbeeld aan de verhouding tussen produktie
arbeidsplaatsen en de overige- dat is in het algemeen: hogere- werkgelegen
heid, aan het relatief grote aandeel van de neven- of filiaalvestigingen in 
Noord-Nederland, en aan de geringe gemiddelde bedrijfsomvang in de in
dustrie. 

Het is echter niet nodig om meer cijfers te vermelden, want ieder in Neder
land is het ermee eens, dat de kwaliteit van de werkgelegenheid in het Noorden 
best wat mag worden opgekrikt. 

Belangrijker is daarom de vraag naar de middelen die ons ten dienste staan 
om dat te bereiken. 

In de eerste plaats moet daarover worden opgemerkt dat alle instrumenten, 
die in de vorige. paragraaf zijn aangeduid, ook dienen ter verbetering van de 
werkgelegenheidskwaliteit. V erhoging van het deelnemingspercentage van de 
bevolking aan de diverse vormen van middelbaar en hoger onderwij s met de 
bijbehorende anticiperende onderwijsplanning, actieve migratiepolitiek inclu
sief woningbouw, verhoging van het verzorgingsniveau en - eventueel 4 

-

fiscale faciliteitenverlening resulteren ook in een kwaliteitsverbetering van de 
arbeidsplaatsen. 

In de tweede plaats: het regionale industrialisatiebeleid verdient krachtige 
voortzetting. Immers, het is tot nu toe niet zonder vrucht gebleven, en er 
kunnen nog heel wat vruchten worden gebruikt. 

Bij het woord ,voortzetting" denken we overigens niet aan klakkeloze 
continuering. Voortzetten wil voor ons zeggen: handhaven van de doeleinden, 
verbeteren van de bestaande middelen, en introduceren van nieuwe instru
menten. 

Een paar voorbeelden kunnen deze stelling doorzichtiger maken. 

4 Zie noot 3. 
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1. Het buidige premierings- en subsidieringsbeleid zal een differentiatie 
moeten kennen naar de diverse typen van bedrijvigbeid, zodat de meest 
stuwende vormen van bedrijvigheid in de industrie- en dienstensector extra 
prikkels kunnen ontvangen. Ook is differentiatie naar regio in bet Noorden te 
overwegen. Zo zal voor bepaalde acbtergebleven gebieden bet investerings
minimum van f 500.000 geen beilige koe mogen zijn. 

2. In het regionaal beleid zal scberper dan tot nu toe moeten worden 
ingebaakt op de tendentie tot industriele schaalvergroting. Daartoe dienen voor 
industrieterreinen van regionale omvang extra faciliteiten te worden gescbapen, 
mits zij zijn ingebed in een gewestelijk of regionaal ontwikkelingsplan. Hiertoe 
client - en op dit punt denken wij parallel aan bet ORI-plan van de 
PvdA - risicodragend kapitaal ter bescbikking te worden gesteld voor de finan
ciering van deze projecten, zo mogelijk onder auspicien van de .Nationale In
vesteringsbank en onder begeleiding van bet pas opgericbte en door ons toege
juicbte Noordelijk Industrialisatie Bureau. Overbeidsparticipatie mag daarbij 
niet worden gescbuwd. V oorts client voor zg. ,industriele giganten" goedkope 
energie ter beschikking te staan. 

3. Een verplaatsingskostenregeling, zoals de Bestuurscommissie van Noord
Nederland recentelijk aan de minister van Economische Zaken voorlegde, is 
een nuttig complementair instrument voor de binnenlandse bedrijfsacquisitie. 

4. Te overwegen ware of de acquisitie in bet Noorden niet moet worden 
gecompleteerd met een rem op de industriele expansie in het Westen. In het 
buitenland beeft men daarmee leerzame ervaringen opgedaan - Landen, 
Parijs -. Bovendien pleit ervoor dat men met zo'n maatregel twee belangrijke 
vliegen in een klap kan slaan: en de industrialisatie van bet Noorden, en de 
milieubygiene in bet Westen zijn ermee gebaat. Als beginfase daartoe verdient 
overweging de instelling van een meldingsplicbt van de vestigingsaanvragen in 
bet Westen bij bet ministerie van Economische Zaken, welke lijst ter inzage 
client te zijn van bet Noordelijk Industrialisatie Bureau. 

Met deze voorbeelden bebben we slechts willen illustreren dat bet buidige 
regionale industrialisatiebeleid goed genoeg is om nog meer te worden ge
perfectioneerd. 

Tenslotte, in boofdstuk III bebben we al gescbreven van mening te zijn dat 
bet gevoerde stimuleringsbeleid zicbzelf niet overbodig zal maken. De natuur
lijke data leiden tot geografische verschillen in economiscbe ontwikkeling. En 
we zijn- gelukkig!- steeds minder bereid die zomaar te accepteren. Boven
dien bebben we - nogmaals: gelukkig! - de middelen in handen om 
er iets aan te doen. 

Het streven naar afronding moet dan ook illusoir geacbt worden. 
Dit betekent ecbter niet dat elke stimuleringsmaatregel per definitie bet 

eeuwige !even krijgt. Integendeel, het impliceert dat het gebele instrumentarium 
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voortdurend moet worden getoetst aan de evoluerende beleidsdoeleinden, en 
dat men met veel entbousiasme en inventiviteit bet maatregelpakket moet syn
cbroniseren aan nieuwe situaties, nieuwe visies, en aan de daaruit voort
vloeiende nieuwe beleidsdoeleinden. 

IV.2.4. Ret relatieve niveau van de overheidsbestedingen 
De vierde boofdzaak van de inkomensacbterstand van Noord-Nederland 

vinden we in bet feit dat bet relatieve niveau van de overbeidsinvesteringen er 
lager ligt dan in de economiscbe centrumregio's van bet land. 

Om een groot aantal redenen is bet bedrijfseconomiscb rendement van een 
groot aantal activiteiten in bet Westen van Nederland doorgaans aanzienlijk 
boger dan elders. Het is duidelijk dat deze discrepanties oorspronkelijk door 
,natuurlijke" oorzaken, dus los van bet ingrijpen van de overbeid, zijn ont
staan. 

Voor de tegenwoordige situatie gaat dit ecbter niet meer op. Immers, de 
uitgaven van de overbeid vormen een steeds groter part van de nationale be
stedingen. En van de overbeidsuitgaven vergt bet Westen een relatief omvang
rijk deel. Want daar zijn vele bijzondere voorzieningen nodig (aan wegen, 
waterwegen en dekking van gemeentelijke tekorten), die in bet rustiger overig 
Nederland voorsbands een minder dringend karakter bebben. 

Per boofd van de bevolking beeft bet Westen derbalve een bogere be
steding van overbeidsgelden dan bet Noorden. En dat beeft weer ten gevolge 
dat bet bedrijfseconomiscb rendementsverscbil tussen West- en Noord-Neder
land wordt gecontinueerd, ja, wellicht zelfs nog wordt vergroot. 

Nu is bet bepaald niet onze bedoeling om biertegen in opstand te komen. 
Want de specifieke Randstad-situatie maakt bogere overbeidsbestedingen per 
inwoner domweg noodzakelijk. Maar een oorzaak van de inkomensacbterstand 
van bet Noorden is bet wel. 

Alleen al daarom mogen we er niet aan voorbij gaan. Maar we bebben 
nag een andere reden om er de nadruk op te leggen. In bet bestaan van bet 
relatief-lagere niveau van overbeidsbestedingen in Noord-Nederland vinden 
we een recbtvaardiging voor bet anticiperend karakter van bet stimulerings
beleid waarvoor we al een paar maal aandacbt vroegen. 

We bebben bet noodzakelijk genoemd dat de overbeid ten aanzien van infra
structuur, onderwijsplanning en woningbouw een beleid voert dat anticipeert 
op toekomstige groei. Dat deze anticipatie ook gerecbtvaardigd is blijkt uit bet 
volgende. 

In bedrijfseconomiscb opzicht is er sprake van een boger rendement in bet 
Westen. In sociaal-economiscb opzicbt is dat ecbter bepaald niet bet geval. Het 
nationale ruimtelijke ordeningsbeleid is er juist op gebaseerd dat het sociaal
economiscb rendement in overig Nederland boger ligt. Vandaar bevolkings
spreiding, vandaar ook regionale industrialisatie. De steeds kostbaarder wor
dende zorg voor de milieubygiene - vooral in bet Westen - onderlijnt de 
ratio van deze spreidingsgedacbte nog eens. 
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Het anticiperend karakter van bet beleid, dat wij ten aanzien van bet Noorden 
voorstaan, kost geld. Welnu, bet uitgeven van dat geld vindt zijn recbtvaar
diging in het feit dat bet verscbil tussen het bedrijfs- en het sociaal-economisch 
rendement door overbeidsbestedingen moet worden overbrugd. 

Wij bepleiten dus niet het volledig nivelleren van bet niveauverschil in 
overbeidsbestedingen tussen West- en Noord-Nederland. We bepleiten wel 
bet verkleinen van dit verscbil op grand van de noodzaak om de discrepantie 
tussen bet bedrijfs- en het sociaal-economiscb rendement in bet Noorden te 
overbruggen. Een noodzaak, die de overbeid zicbzelf beeft gesteld in de uit
gangspunten van bet ruimtelijke ordeningsbeleid. Een beleid, waartoe mede 
een voortgaande spreiding van de overbeidsdiensten kan bijdragen. 

IV.3. Taakstelling op sociaal-cultureel gebied 
Bestrij ding van de oorzaken van de noordelijke inkomensachterstand ( sociaal

economiscbe taakstelling) beeft niet noodzakelijkerwijs 66k een verbetering in 
sociaal-cultureel opzicht tot gevolg. Immers, de mens leeft niet bij brood aileen. 

De sociaal-culturele taakstelling ten aanzien van Noord-Nederland vergt een 
brede en diepgaande studie. Daaraan zijn we op dit moment nag niet toege
komen. We beperken ons derbalve tot een tweetal - naar onze smaak rele
vante - opmerkingen. 

A. In bet eerste boofdstuk bebben we vastgesteld dat we er verstandig aan 
doen per regia en per sector doelprogramma's op te stellen en uit te voeren, 
die kunnen bijdragen tot het verder ontwikkelen van Noord-Nederland. 

Dit geldt in bet bijzonder voor de sociaal-culturele sector. Extreem gesteld: 
wanneer we eerst een integrale sociale planning voor geheel Noord-Nederland 
gaan opstellen om vervolgens de in die planning passende maatregelen te 
nemen, wordt kostbare tijd vermorst. En dan lopen we bet gevaar dat de 
sociaal-culturele conditionering van bet maatscbappelijk leven uit de pas gaat 
lopen met de sociaal-economiscbe ontwikkeling. Met aile nare consequenties 
van dien. 

Op grand daarvan bepleiten wij een royale mate van vrijbeid van bandelen 
voor overbeid en particulier initiatief op sociaal-cultureel gebied. Karigheid met 
exploitatie-subsidies in deze sfeer doodt de zin om te experimenteren, en fnuikt 
het streven om tot vernieuwing en verbetering van de sociaal-culturele en 
educatieve infrastructuur te komen. 

B. Als apart probleem in deze sector vermelden we de aanwezigheid van 
vele kleine en kleiner wordende dorpjes in Groningen, Friesland en Drenthe. 
Het schaalvergrotingsproces, dat zicb op bet gebele terrein van de verzorgende 
voorzieningen voordoet, verlaagt bet verzorgingsniveau daar in steeds toe
nemende mate. De scbooltjes scbrompelen ineen tot eenmanszaakjes, de detail
handel kwijnt weg, bet verenigingsleven verliest zijn elan; kortom, als ergens 
het woon- en leefklimaat verschraalt, dan is bet daar. 
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W at is daaraan te doen? 
Het schaalvergrotingsproces is niet tot stilstand te brengen. De ontwikke

ling gaat door, ook de technologische en de economische. Stilstand is - rela
tieve - achteruitgang. 

Het doen toenemen van het inwoneraantal van elk dorp ontmoet ook zijn 
bezwaren. Het belangrijkste is dat Noord-Nederland, vooral in sociaal-cultureel 
opzicht, grote en expansieve kernen behoeft. Versnippering leidt tot verspilling 
van krachten. 

Er is naar onze smaak slechts een remedie. Het dienstenpakket dat het ver
zorgingsniveau bepaalt, moet meer en op meer systematische wijze mobiel wor
den gemaakt, zodat het en hier en daar zijn functie kan vervullen. 

De thans reeds op het platteland opererende bibliobus is een sprekend voor
beeld van wat we bedoelen. In dezelfde trant kunnen we denken aan een meer 
mobiel maken van baby- en kleuterverzorging, en aan regionalisering van de 
mobiele detailhandel. Voorts kunnen we ons voorstellen dat de educatieve ver
zorging wordt geregionaliseerd door het meer systematisch laten rijden van 
schoolbussen. 

Wij lanceren de gedachte van een verdergaande mobilisering van het diensten
pakket slechts, zonder hem te hebben uitgewerkt. We vleien ons ook niet met 
de hoop dat dit de oplossing is voor het kleine dorp in een periode van schaal
vergroting. Bestaat er wei een oplossing voor het kleine-dorpen-probleem? 
Maar we zijn de stellige overtuiging toegedaan dat dit een effectief middel 
kan zijn in de bestrijding van de verschraling van het woon- en leefklimaat 
ten plattelande. En we lanceren het idee, omdat we menen dat theoretische 
huiver dienaangaande moet plaats maken voor praktische toepassing op de weg 
van het zinvolle - en dus te subsidieren - experiment. 

IV.4. De financiering 
Bestaande achterstanden wegwerken. Achterstanden op inkomensgebied, op 

het terrein van de kwaliteit van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid, op 
infrastructureel gebied. Dat is de taakstelling ten aanzien van Noord-Nederland. 

Daartoe moeten concrete en onderling samenhangende doelprogramma's wor
den opgesteld en uitgevoerd. En dat kost geld. Waar hal en we dat vandaan? 
We maken daarover een paar opmerkingen, die ons inziens het doorgeven 
waard zijn. 

We hebben er in onze nota steeds de nadruk op gelegd, dat het regionale 
beleid onderdeel is van het nationale beleid; dat het belang van Noord-Neder
land bestanddeel is van het nationaal belang. Financiering van de noodzake
lijke en omvangrijke investeringen client dan ook ten principale te geschieden 
middels een beroep op de algemene middelen. In die richting moet de finan
ciering van het regionale beleid op lange termijn tenderen. 

Met deze opmerking kunnen we echter voor wat betreft de komende jaren 
niet volstaan. Immers, de uitbouw van het regionale beleid in de door ons 
bepleite richting zal vele extra-miljoenen aan investeringen vergen. Op jaar-

22 



GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE 

basis zal tenminste met een extra-inspanning van f 70 a f 100 miljoen moeten 
worden gerekend - dus los van de normale trendmatige groei van de reeds voor 
het regionale beleid uitgetrokken bedragen. 

Deze bedragen dienen, zoals gezegd, in principe uit de normale begrotings
ruimte van het rijk te worden gefinancierd. 

Een grotere financiele zekerheid kan echter worden verkregen, wanneer 
permanent een deel van de rijksopbrengsten uit het aardgas voor de doel
einden van het regionale beleid wordt afgezonderd. Hiertoe dienen de zoge
naamde niet-belastingopbrengsten van het rijk uit het aardgas - die thans 
omstreeks f 255 miljoen bedragen - van een bepaald plafond te worden 
voorzien, bijvoorbeeld van f 250 miljoen. 

Oat deel van de aardgasopbrengsten, dat daarboven uitgaat, client uitsluitend 
voor regionale beleidsdoeleinden te worden aangewend. 

Zo kan - ook op korte temijn - de financiering van de noodzakelijke 
investeringen worden veilig gesteld. 

V. TERUGBLIK OP WAT NIEUW IS 

Merkwaardig: dit is een van de weinige nota's over Noord-Nederland, die 
niet rechtstreeks uitmonden in een verlanglijstje voor de komende jaren. 
Of, chiquer uitgedrukt: in een pakket concrete overheidsmaatregelen op korte 
termijn. 

Dat kan ook niet na het voorgaande. We menen er beter aan te doen nog 
even te memoreren wat wij zelf als nieuw hebben ervaren in ons benaderen 
van de moeilijkheden en mogelijkheden van Noord-Nederland. En we doen 
dat terwille van de overzichtelijkheid puntsgewijs. 

1. De problemen van Noord-Nederland zijn divers en complex, en de 
regio's binnen Noord-Nederland verschillen onderling in sociaal-economisch 
en sociaal-cultureel opzicht, maar deze gebieden vinden elkaar in een aantal 
gemeenschappelijke doelen. Deze constatering sprankelt bepaald niet van origi
naliteit. Maar een beleid dat daarmee rekening houdt, doet dat beslist wei. 

Deze doelen vragen om een planmatige aanpak van het gehele gebied. Daar
voor is nodig dat er concrete doelprogramma's per plaats en vooral per gewest 
worden opgesteld. Teneinde te garanderen dat deze doelprogramma's onderling 
consistent zijn, client tevens aan een ontwikkelingsmodel voor het Noorden te 
worden gewerkt met exacte formulering der doelen en duidelijke fasering 
in de tijd. 

Steeds gaat het daarbij om actualisering van aanwezige potenties. Centrale 
instrumenten daarbij zijn het beschikken over een in meer dan een opzicht 
aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en over goede nationale en inter
nationale verbindingen. 
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2. Het regionale beleid is geen op zichzelf staande grootheid, maar vormt 
tesamen met bet actief arbeidsmarktbeleid en de sector-structuurpolitiek, een 
nieuwe ( dat wil zeggen: na-oorlogse) schakel in de bemoeienis van de over
beid met bet economiscb leven. 

Dientengevolge moet expliciet worden erkend en waargemaakt, dat con
juncturele en subsidiemaatregelen wezenlijke consequenties hebben voor het 
regionale beleid. En met die consequenties moet terdege rekening worden ge

houden. 
Als we deze stelling omdraaien geldt hij evenzeer. We dienen derhalve met 

name de conjuncturele- en subsidiemaatregelen te mobiliseren als instrumenten 
van bet regionale beleid. 

Twee gevolgen daarvan hebben we in ons rapport onder woorden gebracht. 

a. Het regionale beleid beeft evenzeer continu:iteit als de andere beleids
onderdelen van de sociaal-economische overheidsbe"invloeding. Het opstellen 
van afrondingsmaatregelen berust op een misverstand. 

b. Afremmende maatregelen ten aanzien van West-Nederland behoren 
evenzeer tot het instrumentarium van bet regionale beleid als stimulantia, die 
in het Noorden worden toegediend. 

3. Het beleid ten aanzien van de verzorgende voorzieningen in Noord
Nederland - in ruimste zin: dat wil zeggen: van infrastructuur tot en met 
scholenplanning - moet worden getypeerd als ,anticiperend op toekomstige 
groei". lmmers, anticipatie is een effectief middel om toekomstige groei te be

werkstelligen. 

4. Het meer en op een meer systematische wijze mobiel maken van daartoe 
geschikte onderdelen van het verzorgende dienstenpakket is een effectieve bij
drage tot oplossing van de problemen van het kleine dorp in een periode van 
schaalvergroting. 
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TAB ELLEN 

No. 1 Jaargemiddelde geregistreerde arbeidsreserve in % van de totale be
roepsbevolking in 't Noorden, Nederland en 't Westen. 

No. 2 Gemiddeld inkomen in guldens per jaar per inwoner in 't Noorden, 
Nederland en 't Westen. 

No. 3 Migratiesaldo in ° joo van de regio-bevolking, respectievelijk emigratie
saldo van de landelijke bevolking aan het einde van de periode resp. 
het jaar. 

No. 4 Arbeidsvolume (m + v) in manjaren per sector(%) (No., Ned. en 
We.). 

No. 5 Enkele indicatoren voor de sociaal-culturele infrastructuur omstreeks 
1968 (No., Ne. en We.). 

No. 6 Gemiddeld inkomen per inwoner, in lopende guldens per jaar, voor 
't Noorden en Nederland, in 1950 en 1965. 

No. 7 Mannelijke beroepsbevolking naar opleidingsniveau voor Nederland 
en Noord-Nederland in 1960. 

No. 8 Werkgelegenheid naar sector in 1965 (No. en Ne.). 
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door 

Dr. N. G. Geelkerken 

Bij de herdenking van het 25-jarig bestaan der V.N. zijn we er opnieuw 
van doordrongen geworden, welke geweldige invloed ten goede deze organisatie 
heeft gehad. De dekolonisatie en de ontwikkeling van talloze landen, de ver
heffing van het levenspeil van honderden millioenen, het voorkomen of be
perken van geweld in Congo, Cyprus, het Midden Oosten, Kashmir, West-Irian, 
de ontwikkeling van de rechten van de mens, het bevorderen van het tot stand 
komen van verdragen en wetten op tal van terreinen. 

Maar dit alles neemt niet weg, dat we ook in velerlei opzicht diep zijn 
teleurgesteld door de machteloosheid en inertie van de volkerenorganisatie. Wie 
denkt niet aan Hongarije, Tsjechoslowakije, Zuidelijk Afrika, Biafra, Vietnam? 
Al bleef een nieuwe wereldoorlog uit, vrede was er niet en veiligheid evenmin. 
De geloofwaardigheid van de idealen der V.N., het vertrouwen in deze instel
ling, de hoop op realisering van haar doeleinden, was nooit zo gering als 
juist in onze tijd, nu zij schijnt te vervallen tot een machteloos instituut met 
veel woorden, doch zonder daden. 

Wanneer men zich realiseert, dat het in de V.N. tenslotte gaat om het tot 
stand brengen van een wereldrechtsorde waar vrede en veiligheid domineren, 
waar gerechtigheid heerst, waar volken en individuen tot voile ontplooiing 
moeten kunnen komen, dan is het duidelijk dat een defaitistisch treuren om 
vervlogen dromen ons in deze situatie allerminst past. Dan spreekt het vanzelf 
dat we morgen moeten zien op te bouwen wat ons heden niet is gelukt. We 
hebben kritisch na te gaan wat er aan de V.N. met inbegrip van haar charter 
ondeugdelijk blijkt. We mogen niet schromen te ijveren voor het afstoten van 
alles wat onbruikbaar of verouderd is. We hebben te zoeken naar elke moge
lijkheid tot verbetering en uitbouw van wat de toets nog wei doorstond, 
speurend naar vernieuwing, naar aanpassing aan een zich snel wijzigende 
samenleving. Kortom, nodig is een relance, die zich baseert op de wereldver
houdingen en -noden van nu en van de toekomst en die dus ook het 
charter der V.N., hoezeer men bewondering kan hebben voor dit 25 jaar ge
leden opgerichte monument, niet als een onveranderbaar eeuwig edict be
schouwt. 

Uiterst hoopgevend is, dat de discussie over verandering der V.N. en haar 
charter nationaal en internationaal op gang komt. 

Onze grote waardering voor het instituut der V.N. menen we niet beter te 
kunnen vertolken, dan door bij te dragen tot de gedachtenwisseling met enkele 
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opmerkingen over hetgeen naar onze mening dienstig zou kunnen zijn tot 
verbetering, vernieuwing en uitbouw der V.N. 

I. Ret universeel karakter der V.N. 
Artikel 4 van bet charter beperkt bet lidmaatschap tot die vredelievende 

staten, die de verplichtingen van bet charter aanvaarden en in staat en bereid 
zijn die verplichtingen nate komen. Of een staat aan deze eisen voldoet wordt 
beoordeeld eerst door de Veiligheidsraad en na diens aanbeveling door de 
Algemene Vergadering. 

Hoe begrijpelijk deze regeling in 1945 getroffen door de 50 toenmalige leden 
ook moge zijn geweest, thans nu de V.N. zijn uitgegroeid tot een wereld
forum waar de volken elkaar ontmoeten, komt bet onjuist voor de entree afhan
kelijk te stellen van bet subjectieve oordeel van andere staten. Overziet men 
de kring der thans 127 lidstaten en gaat men hun gedragingen na, dan dreigt 
bier toch wel een zeker farize"isme. 

V ermeende tekortkomingen van een andere staat zij n voorts eerder te redres
seren. wanneer deze staat bij bet geheel wordt betrokken, contacten kunnen 
worden gelegd, directe ontmoeting en discussie mogelijk wordt, dan wanneer 
men zulk een staat in bet isolement drijft, met alle gevolgen van dien. 

Het verdient daarom naar onze mening de voorkeur bet charter te wijzigen 
en yoor de toelating van een staat een meer objectief criterium te hanteren, 
nl. bet feit dat een staat bestaat en door een bepaald aantal landen als zodanig 

is erkend. 
Deze versoepeling der toetreding is te meer aanvaardbaar nu de artikelen 5 en 

6 schorsing, resp. uitstoting, van een zich misdragend lid mogelijk maken. 
Daar er zeker geen kans bestaat dat bet charter ten deze op korte termijn 

gewijzigd wordt, is te bezien of verschillende staten ook zonder dien niet in 
de V.N. kunnen participeren. Te denken is bier aan: 

a. Peking-China. 
De zetel die China en in de V eiligheidsraad en in de Algemene V ergadering 

als een van de oprichters der V.N. toekomt, wordt bezet door Formosa. 
Jaarlijks pleegt Albanie voor te stellen deze zetel door Peking te laten 

innemen onder gelijktijdige uitstoting van Formosa uit de V.N. Alvorens over 
deze kwestie wordt gestemd komt eerst aan de orde de vraag of bet bier een 
,belangrijke kwestie" betreft, waarvoor een 2/3 meerderheid vereist is. Tot 
heden is steeds beslist dat dit inderdaad bet geval is, waarna steeds weer de 
2/3 meerderheid niet wordt verkregen. 

Het behoeft zeker geen betoog, dat bet uiterst gewenst is, dat communistisch 
China, dat bijna een kwart der mensheid omvat, bij de V.N. betrokken wordt. 
Anderzijds is bet volkomen onaanvaardbaar, dat Formosa, een voorbeeld van 
een reeds nu zeer geslaagd ontwikkelingsland, zonder dat hiervoor enige rechts
grond aanwezig is, uitgestoten zou worden. 

Tot heden is geen oplossing gevonden, Peking en Formosa beiden als lid 
te aanvaarden. 
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Van a.r. zijde is dit jaar de suggestie gedaan aan China een meervoudig 
lidmaatschap toe te kennen. Zulks in navolging van Rusland dat een drievoudig 
lidmaatschap heeft, daar naast de Sovjet-Republiek ook Wit-Rusland en de 
Oekra!ne als lid zijn toegetreden. Zo zou men aan China eveneens meer dan 
een lidmaatschap kunnen toekennen, nl. een aan Peking, dat tevens in de 
Veiligheidsraad zou komen, en aan Formosa, dat de Veiligheidsraad zou ver
laten en desnoods nog een, aan bv. Tibet. 

Minister Luns oordeelde dit een aantrekkelijke gedachte, die hij op zijn 
mogelijkheden wilde testen. Recentelijk is er een versoepeling gekomen in de 
houding van de V erenigde Staten ten opzichte van het bezetten van een zetel 
door Peking. Hierdoor is er enige hoop ontstaan dat alsnog Peking zowel als 
Formosa beiden lid zullen kunnen worden, waarbij Formosa dan de zetel in 
de Veiligheidsraad verlaat en ter beschikking van Peking stelt. 

b. De gedeelde staten. 
Hierbij wordt gedacht aan de beide Duitse, de beide Koreaanse en de beide 

Vietnamese staten. 
Zowel op grand van de universaliteitsgedachte alsook gezien de belangrijk

heid van verschillende dezer Ianden is bet lidmaatschap van hen allen zeer 
gewenst. 

Wanneer de toelating van de zes gedeelde staten als een package deal wordt 
voorgesteld, is bet niet uitgesloten te achten dat een akkoord tussen de Ver
enigde Staten en Rusland wordt getroffen, niet van bet veto-recht gebruik 
te maken. 

Het bepleite universele karakter van de V.N. brengt mee dat ze!fs de 
kleinste staten in principe als volwaardig lid worden toegelaten. 

Dit behoeft nog niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat ook de mini
staten - en hun aantal is tegenwoordig niet onbelangrijk, terwijl dit in de 
toekomst nog zal toenemen - nu in elk opzicht zelfs met de grootste staten 
volledig op een lijn dienen te worden gesteld. Men bewijst de miniatuur-staten 
veelal geen dienst door op hen dezelfde verplichtingen te leggen als op de 
grotere. Niet zelden hebben de kleine landen noch de mankracht noch de 
financiele middelen om in ieder opzicht als volwaardig lid te kunnen optreden. 

Daarom zou het juist zijn de mogelijkheid te openen, dat een mini-staat de 
status van geassocieerd lid verkrijgt, welke hem alle rechten van een gewoon 
lid verleent met uitzondering van bet stemrecht, waartegenover hij anderzijds 
ontslagen wordt van de verplichting in de kosten der V.N. bij te dragen. 

De vrije keus client te berusten bij de kleine staat in kwestie met de be
voegdheid zichzelf te allen tijde te promoveren van geassocieerd tot ge
woon lid. 

II. Grondslag der V.N., macht of recht 
In de oorlogsjaren werden de grondslagen voor de V.N. gelegd en direct 

na de oorlog kwam bet charter tot stand. Vrede en veiligheid voor heel de 
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mensheid was het devies. Als hoeders daarvan zagen de grate geallieerde 
mogendheden, die zoveel offers voor de vrijheid der mensheid hadden ge
bracht, in de eerste plaats zichzelf. 

De vij f grootmachten bezetten de zetels in de veiligheidsraad en domineer den 
alles en iedereen. Aileen via hen en hun machtsapparaat konden beslissingen 
Yan de V.N. geeffectueerd worden. Was er geen eenstemmigheid tussen hen 
dan werden de V.N. tot immobiliteit gedoemd. Dan was het gedaan met 
de vrede en de veiligheid, dan kregen geweld en agressie, onderdrukking en 
terreur de overhand. 

De machtsconcentratie aileen bij de beide supermachten heeft de veiligheid 
niet bevorderd. Er is vandaag geen plek op aarde waar men zich veilig weet. 

De macht van een afzonderlijke staat kan nooit duurzaam de vrede en veilig
heid waarborgen. Wel kan die echter gewaarborgd worden door recht, dat 
desnoods met geweld gerealiseerd kan worden. 

Daarom is het noodzakelijk de onsolide gebleken basis waarop de V.N. 
nu berust, de machtspositie van enkele grootmachten, te vervangen door een 
andere grondslag, die van het recht, dat gerealiseerd kan worden door een 
V.N.-orgaan. Dit is een einddoel dat wellicht nooit en heel misschien eerst 
na zeer geruime tijd werkelijkheid kan worden. Maar hoe lang en hoe moeilijk 
de weg naar dit einddoel oak mage zijn, het ontslaat ons niet van de plicht te 
pogen die weg in te slaan en te trachten daarop de eerste schreden te zetten. 
Hierbij is onder meer te denken aan het volgende: 

a. Uitbreiding van het aantal permanente leden van de Veiligheidsraad. 
Wanneer eerlang in de plaats van Formosa, Peking de chinese zetel in de 

Veiligheidsraad gaat innemen, zou tegelijkertijd een permanente zetel te be
dingen zijn voor India, West-Duitsland (aannemend dat dit dan is toegelaten) 
en wellicht ook Japan. 

b. Uitbreiding van het aantal semi-permanente leden van de Veiligheids
raad. 

Hierbij wordt gedacht aan de sub a genoemden voorzover zij niet als perma
nent lid mochten worden aanvaard, en voorts aan Indonesie, Brazilie, Pakistan 
en Nigeria. 

c. Het beperken van het veto-recht. 
Te denken is allereerst aan een absolute beperking ingeval een hoge ge

kwalificeerde meerderheid aanwezig is. 
Daarnaast aan een relatieve beperking doordat het veto-recht slechts wordt 

verleend met betrekking tot een bepaalde gelimiteerde materie. 

d. Het scheppen van een adequaat executief orgaan ter uitvoering van de 
beslissingen van de Veiligheidsraad. 

De reeds nu ter beschikking van de V.N. gestelde militaire middelen zouden 
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daartoe moeten uitgroeien tot een krachtig vredescorps, bij voorkeur te recru
teren uit de staten die geen permanent lid van de Veiligheidsraad zijn en te 
dirigeren door een commissie, te benoemen door de permanente leden van de 
Raad. 

e. De regeringen spreken in de V.N. namens hun landen. Het zou van 
belang zijn indien daarnaast oak de volkeren zelf via hun al dan niet gekozen 
of benoemde vertegenwoordigers zich zouden kunnen uiten. 

Bij tal van andere internationale organisaties geschiedt dit laatste. De Benelux, 
de E.E.G., de W.E.U., de Raad van Europa, de NA VO hebben allen hun raad
gevende vergadering bestaande uit parlementariers. Er zijn parlementaire bijeen
komsten van Latijns-Amerikaanse en Arabische landen en in Afrika heeft men 
regionaal hetzelfde. Een eerste aanzet zou men reeds kunnen zien in de Inter
parlementaire Unie. Uitbouw tot een raadgevende vergadering der V.N. zou 
zijn nut kunnen hebben voor deze organisatie, terwijl zij bovendien de V.N. 
veel sterker dan nu het geval is bij het volk zou kunnen doen leven. 

f. De V.N. mogen zich verheugen in de grate belangstelling van vele 
jongeren. Gebleken is, dat jongerenorganisaties zich soms dermate met vraag
stukken der V.N. hebben bezig gehouden, dat zij begeerden oak een eigen 
lid deel te doen uitmaken van een regeringsdelegatie naar de V.N. De kans 
op een dergelijke deelname is ongetwijfeld gering. Maar welk bezwaar zou er 
kunnen zijn tegen het houden van een jeugd-Assemblee? Er is kans op goede, 

nieuwe ideeen. 

g. Zijn de V.N. niet te passief? 
Geschillen, aanvankelijk soms van vrij eenvoudige aard, groeien vaak uit 

tot hevige conflicten en eerst nadat een klacht is ingediend komen de V.N. 
voor het eerst in actie. 

Het zou aanbeveling verdienen wanneer de V.N. in een vroeg stadium zelf 
initiatieven kunnen nemen. 

De secretaris-generaal zou de bevoegdheid dienen te krijgen om, oordelend 
dat een geschil aanwezig is, partijen uit te nodigen hem hun geschil uiteen 
te zetten, waarna hetzij hijzelf rechtstreeks, hetzij op zijn vordering de Veilig
heidsraad het geschil ter beslechting kan voorleggen hetzij aan het Internationaal 
Gerechtshof, hetzij aan een commissie van bemiddelaars. 
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(lETS OVER DE BOEKHOUDING VAN DE HUMANITEIT 
EN OVER HAAR BEWAKING) 

Opgedragen aan: Frits Lambrechts, zanger van ,man zonder hoofd" 

door 

Mr. G. W. von Meyenfeldt 

I. HET PLUS 

Ieder mens zal, omdat hij mens is, terwille van het (gelukkig) (samen)-leven 
van de mensen, in een oneindig gevarieerd aantal roilen, functies, zich hebben 
nuttig te maken. Maar over het resultaat van zijn activiteit zal hij dan pas 
tevreden mogen zijn, indien hij zich daarbij ten voile mens, deze mens-die
hij-is, deze mens-die-hij-kan-en-moet-zijn heeft weten te betonen, indien hij 
daarbij vervolgens ook die kans aan al zijn medemensen gegeven heeft, indien 
hij daarbij vervolgens ook - dusdoende - aan al zijn medemensen recht zal 
hebben doen wedervaren. Indien hij dusdoende trouw blijft aan het devies van 
zijn roemrijke geslacht: mens-te-zijn brengt mede: mens-zijn-met-en-voor-aile
andere-mensen! Indien hij en daarop komt het aan bij de vervulling van welke 
rol, welke functie ook, vooral aan het plus denkt en dat in rekening brengt. 

Zonder dat plus immers zal aile leven op aarde onmenselijk worden met 
de dood als het onontkoombare, sombere perspectief. Zonder dat plus zal 
ailes wat onze welvaart, zal alles wat onze wetenschap, kunst, techniek, be
schaving en economie aan profijten opleveren, zal aile winst van onze kundig 
en kunstig opgezette organisaties in - zoals dat onderscheiden wordt - kerk 
en staat en maatschappij, zich aileen maar tegen ons keren. Het wordt een 
grote slachting, van elk en een iegelijk en door elk en een iegelijk. 

W at in 's hemels naam is dat plus? 
\V elke wiskunde is hier in het geding? 
Een ailerfundamenteelste wiskunde, de rekenkunde van de antropologie! 
Want dat plus - als het rijkst denkbare surplus - is die ondefinieerbare 

meerwaarde van welke mens ook, hoe simpel overigens, waardoor deze b.v. als 
vader, moeder, kind en echtgenoot tot het meer van een heilzaam gezinsleven 
komen kan. Een gezinsleven waarin vervolgens van de weeromstuit ieder zich 
op de eigen plaats als mens zich beter zal kunnen ontplooien. W aardoor 
men (sen) - om nog iets te noemen, als werknemer en werkgever met elkaar 
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dat meer van een renderend, levend bedrijf weten in stand te houden. Een 
bedrijf waarin ook weer ieder bedrijfslid, elk door zijn bijzondere functie, te 
beter als deze mens voor het voetlicht zal kunnen komen. W aardoor tenslotte 
mensen, om het samen te vatten, in deze of die rol tezamen met hun mede
mensen ieder in zijn of haar hoogst eigen functie het meer laten zien van het 
rijke veelvormige (mensen) leven. Dat leven, waarin dan, al naarmate het 
rijker en veelvormiger wordt, te grater kansen voor een gelukkig leven aan 
elk en een iegelijk zullen geboden kunnen worden. 

Dat plus is derhalve voor de mens, wil hij mens zijn, en als levend mens 
er bij zijn, nimmer weg te cijferen. 

Het maakt oak dat het ,schoenmaker, houd je bij je leest" tegelijk waar en 
onwaar is, waar, omdat deze vakman niet pretenderen moet als zodanig b.v. 
theoloog te kunnen of mogen zijn. Onwaar, omdat en de schoenmaker en de 
theoloog: het zijn mensen !, met honderd en een menselijke raakvlakken, zelfs 
in hun vakmanschap, volgens die honderd en een mogelijkheden van beln
vloeding elkander wezenlijk wat te zeggen en te doen (moeten) hebben. 

Is de mens geen wereldburger? 
Niet een wereldburger in de zin van die ,bereisde Roel"', die zomaar, vrij

blijvend en oak vrijlatend over allerlei grenzen heen reisjes ondernomen heeft. 
Neen, veeleer die wereldburger met de pretentie van niets meer en niets 
minder dan: j e zuiverste imperialisme! Hij komt met de keiharde claim van 
zijn hoogst persoonlijke recht om in volstrekte souvereiniteit alle grenzen 
te mogen en te moeten overschrijden. Omdat tach die ander en het andere 
van hem, zoals op zijn beurt hij van die ander en van dat andere is. Een 
grens erkent hij slechts: die getrokken om de kring van de familie mens. 

En - hoogst merkwaardig - dit imperialisme wordt warempel oak nag 
overal als de natuurlijkste zaak geaccepteerd. Zelfs achter het ijzeren, zelfs 
achter het bamboe-gordijn. Waar er maar mensen zijn en waar er maar mensen 
op elkaar aangewezen zijn. Zou b.v. om iets allerfutielst te noemen, het 
gekraai van elke baby oak niet op elke plaats in deze wereld voor elke moeder 
hartveroverend zijn? Wat zou men dan niet van de indringender en meer aan
sprekende volwassen uitingen en handelingen van mensen onderling moeten 

zeggen? 
Natuurlijk, er zijn grensincidenten! 
En niet slechts incidenten van het kaliber van die dorpsrelletjes onder de 

strijdkreet: schoenmaker houd je bij je leest; of het tegenovergestelde: wees 
niet zo'n dooie diender, zo'n ambtenaar, ( deftiger gezegd) wees wat meer 
geengageerd! Integendeel, incidenten van veel meer omvattende aard! 

Drie soorten gevaarlijke ( wereld) oorlogen woeden steeds of staan op het 

punt om uit te barsten. 
De oorlogen van de exclusivisten, van die mensen, die - grof aangeduid -

zich en hun soortgenoten tot een hager soort rekenen. Tot een soort, dat zich 
eerst met recht mens zou mogen noemen en als mens voor het voetlicht zou 

mogen komen. 
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Verder de oorlogen van hen die bovendien aan introvertie lijden, die met 
uitsluiting van anderen voor zich en de hunnen het monopolie van macht en 
gezag opeisen, die niet op zichzelf en de hunnen en het hunne uitgekeken 
raken. 

Terwijl dan de dodelijkste oorlogen door hen ontketend worden, die ook 
nog het recht - dat het recht van en voor allen is - in enigerlei opzicht tot 
een het recht van anderen of van een ander aantastend hoogst-eigen recht 
perverteren. 

De vredeskorpsen nu die ter beslechting van die drie soorten oorlogen 
worden ingezet, zijn onder meer politie en openbaar ministerie. 

En claimen reeds die schoenmaker en die theoloog als mens een plus, 
politie en openbaar ministerie beschikken nog over een extra plus. 

Het allerwezenlijkste van hun taak namelijk is het om rekenmeesters te zijn, 
accountants, die in de allereerste plaats de plusboekhouding van alle andere 
mensen behoren te bewaken, opdat er als het u belieft een plus, liefst een 
surplus overblijft, opdat het leven menselijk blijve! 

In drieerlei dan valt dat extra-plus uiteen. In hun visitekaartje. In hun 
pasje. En in hun bewijs van goed zedelijk gedrag. 

II. HET VISITEKAARTJE 

Oat visitekaartje is eigenlijk heel gewoon een soort identificatiebewijs. Tach 
is het, vooral ook, veel meer. 

Het visitekaartje immers maakt het mogelijk, dat je er als deze mens mag 
zijn, dat je er bij mag, ja moet zijn. Het legt banden, maakt relaties, doordat 
je kunt aantonen wie (uit de grate familie) jij bent, wat jij doet, terwijl 
het onmiskenbaar voor het (gemeenschappelijke) onderlinge verkeer de ver
eiste standing introduceert. 

Misschien klinkt dat allemaal wat burgerlijk. Laat maar, laat gerust maar! 
Zijn wij ook niet allemaal maar heel onnozele burgertjes? En is dat in wezen 
niet ook ons geheim? Het geheim juist van onze heerlijkheid? Die onnozele 
mannetjes en vrouwtjes; ze hebben het nog voor het zeggen ook! Om hen 
tach, aileen om hen, is het te doen. 

Hun komaf, hun familie-eer, hun naam is in het geding! 

§ 1. Wie ben je? 
Is dat niet een vraag met een antwoord, van exclusiviteit, maar ook van 

inclusiviteit getuigend? Over grensverkeer gesproken! 
Ieder mens moet immers geheel zichzelf zijn en als zichzelf zoveel mogelijk 

tot ontplooiing komen. Maar dan moeten vervolgens ook onmiddellijk in het 
huis van ieders persoonlijkheid de ramen wijd worden opengegooid, want dan 
behoort men er oog en oor voor te (kunnen) krijgen, dat men alleen maar 
mens, deze mens, zijn kan met en voor alle andere mensen. 
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Geen mens toch mag zich in de rotary van een exclusief roterend kringetje 
van geestverwanten en soortgenoten opsluiten of ook maar willen afzonderen. 
Al dit soort exclusivisme is voor een gezonde uitgroei en ontwikkeling van de 
persoonlijkheid en van de samenleving zonder meer de pest. 

En al zullen de functionarissen van politie en openbaar ministerie voorshands 
in existentieel opzicht wat eenkennig in ons land nederlander en ingezetene 
moeten zijn, alleen in die weg - thans nog, in de tijd van nationale ver
scheidenheden - zal de eis van de wet, van welke wet ook, zoals noodzakelijk 
is, vlees en bloed kunnen worden. Overigens zullen de volstrekt enige recru
teringseisen: eisen van vakopleiding, scholing en persoonlijke aanleg moeten 
vormen. Maar ook, al zullen zij in het bezit van burgerrechten behoren te zijn 
en van de status van ambtenaren ( zij zullen dit met menig ander gemeen heb
ben), exclusief geldt voor hen de eis, dat zij de verantwoordelijkheid daarmee 
gegeven zullen moeten waarmaken. De politieman als agent, door al surveil
lerend, administrerend en rechercherend, zonder ophouden bedacht te zijn op 
en beducht voor een ageren; een handelen, dat aan een ieder volop recht doet 
en niet ook maar iemand onrecht berokkent. De man van het openbaar mini
sterie, als officier van justitie, door al executerend, opsporend en vervolgend 
slechts voor ogen te houden: een maatschappij, die in haar afzonderlijke leden 
en in haar groeperingen het officium, het ambt, en zijn verplichtingen, m 
waarachtige gewetensvolle dienst(verrichting) jegens de ander opgaan doet. 

Desalniettemin blijven beide functionarissen zonder meer en onderdaan en 
rechtsgenoot; maar het is daarbij nota bene hun exclusieve roeping en taak 
om ook dan nog aan de solidariteit van alle mensen, aan het plus van de 
inclusiviteit van wie maar ook gestalte te geven. In hun clientele, in de ge
lederen van de collegae en van de collegiale instanties, zullen ze de medemens 
als zichzelf voor ogen dienen te houden en ze zullen niet mogen rusten al
vorens zij zich - hun ambt uitoefenend - als (mede)mens hebben laten 

kennen. 

§ 2. Wat doe je? 
Al weer client zich een merkwaardige problematiek van grensverkeer aan: 

een schijnbare tegenstrijdigheid tussen enerzijds een hechte verbondenheid 
van de mensen en anderzijds toch ook uiterst kritische distantie tot elkander. 
Voor wat de concrete organisatie betreft, ligt dat voor wat politiek en open
baar ministerie aangaat, in elk der gevallen wat anders. 

a. Politie-organisatie 
Het levensgrote vraagstuk van de nederlandse politie is zonder enige twijfel 

haar onzinnig versnipperde organisatie. Maar veel meer, wat zich daarin, fnuikend 
voor de rechtsbedeling, op de akeligste wijze wreekt (niet slechts bij het 
bezoek van een Soeharto of bij de Damrellen) : de grondige verstoring van 
het gezonde menselijke grensverkeer, de verstoring van de plusboekhouding bij 
het volvoeren van haar maatschappelijke (menselijke) rol. 
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De drie zuilen immers van het huis van de politie zijn: de surveillance, de 
recherche en de administratie. En voor de dragende constructie van dat huis 
van de politie - wil het overeind blijven staan niet aileen, maar ook een 
goed onderdak bieden -, maar daarmee tevens voor het huis van de samen
leving, behoren die drie zuilen onafscheidelijk bij elkaar. 

De surveillance heeft de recherche nodig en omgekeerd. Ze kunnen aileen 
maar als ze innig verstrengeld zijn hun werk verantwoord uitvoeren. En zowel 
surveillance als recherche zijn voor hun bestaan en voor hun werk op de admini
stratie aangewezen, terwijl die administratie zonder surveillance en recherche 
zinledige bureaucratie is. Zander surveillance is de recherche blind en zonder 
recherche is de surveillance stuur- en motorloos, maar zonder administratie zijn 
en surveillance en recherche verweesd en verdwaald. 

Oak om die reden moet er - en zo spoedig mogelijk! - een einde gemaakt 
worden aan een ,B.V.D." (niets anders dan een brok recherche) en aan een 
,interpol" (niets anders dan een brok administratie), die uit het levende ver
band van de politie losgemaakt zijn en dientengevolge aan de eigenlijke plus
taken niet toekomen en eerder dreigen te ontaarden van nuttige plussen tot 

lastige puisten. 
Is de surveillance het op ostentatief-zichtbare-wijze-waken-en-toe-zien-en

leren-te-waken-en-toe-te-zien, de recherche is het omzichtige-en-voorzichtige
zoeken-en-speuren-naar-wat-zich-aan-de-publieke-controle-onttrekt. De admini
stratie nu fungeert daarbij als een soort programmeur, die van beide diensten 
de gegevens ontvangt, bewerkt en pasklaar voor de ander doorgeeft; en die 
oak overigens coordinerend, leidend en inspirerend op de beide andere dien
sten inspeelt. 

Zal men in de grate steden de straat- en cafeterreur de baas willen worden, 
zal men overal in den Iande illegaal wapenbezit, bendewezen, zal men escapades 
van zware jongens uit de stad in de provincies, zal men - bij de industrie
spreiding - de spreiding van de ernstige misdadigheid-met-specialistisch
karakter, 66k ten plattelande, adaequaat willen (kunnen) te lijf gaan, zal men 
tegen de in internationaal verband georganiseerde misdaad een trefzeker natio
naal wapen Willen kunnen in Stelling brengen, dan zal er op dit moment een 
nationale politie moeten komen, opgedeeld aileen in eenheden, die het goede 
huwelijk tussen surveillance, recherche en administratie zullen kunnen waar

borgen! 
Maar laat men voor alles tegen elke prijs afzien van die uiterst gevaarlijke 

noodoplossingen, zoals eenheden vechtpolitie, zoals allerlei gekunstelde samen
werkingsvormen van recherchegroepen, zoals ,interpol", zoals de ,B.V.D." 
Knoeiwerk! 

Slechts in die koninklijke weg van een nationale politie zal men zowel aan 
de vereiste kritische distantie tegenover, als aan de onmisbare verbondenheid 
met de (menselijke) samenleving recht doen. Dus aan het plus. 

35 



DE DRIE PLUSPUNTEN VAN POLITIE EN OPENBAAR MINISTER IE 

b. Organisatie van het Openbaar Ministerie 
De taken van de officier van justitie hebben natuurlijk een geheel ander ge

zicht. Al dadelijk springt de executie-taak in het oog. De taak namelijk, zeker 
niet aileen van het executeren van vonnissen - ten onrechte denkt men bij 
het noemen van deze taak in de voornaamste plaats aan deze afgeleide plicht -, 
maar vooral en allesbeheersend: van het executeren van de titel van de wet. 
Van de titel belichaamd in de wet zelf en in de krachtens en overeenkomstig 
de wet uitgevaardigde regels van verordeningen en reglementen. 

Men kan ook op de parketten zien hoe het openbaar ministerie voor een 
goede documentatie met betrekking tot die wet en tot die regels voortdurend 
in de weer is. Maar daarnaast is het zaak, dat zowel de burgerij als de amb
tenaren als de ambtelijke colleges het openbaar rninisterie over allerlei 
zonden tegen en mankementen van die wet en die regels snel en raak de 
nodige informaties verschaffen. Voorop zal daarbij uit de aard der zaak de 
politie gaan, maar nooit zullen hetzij die burgerij, hetzij die ambtenaren en 
die colleges deze taak aan de politie mogen overlaten. Het is immers het grote 
belang van de gehele samenleving, tot in haar onderdelen, dat de wet die in 
al haar uitingen haar adeldom garanderen moet, als een heilige zaak gerespec
teerd worden zal. 

De officier van justitie zal dan ook alles, wat in zijn vermogen is willen 
doen om die instanties er van te doordringen, dat zij bij hem voor meldingen 
van gevallen van overtreding van de wet te biecht hebben te gaan. V rees om 
hem te benaderen mag er niet bestaan. Men zal er eerder van uit moeten gaan, 
dat men bij hem voor zulke meldingen op het juiste adres is. De officier van 
justitie resideert tach niet in een hemeltje, waar een of andere Petrus het 
bezoek zuinigjes regelt? En waar antwoord op brieven een weinig zeggend, 
schimmig wonder is? Neen, de man heeft permanent ,piket", om vooral ieder
een volop in de gelegenheid te stellen hem tijdig te informeren en te waar
schuwen. Hij is een en al oor voor zijn familie mens, teneinde met haar op 
het juiste moment diligent voor het verzekeren en stimuleren van haar adeldom 
te (kunnen) zijn. 

En evenrnin zal hij mogen schromen n6g verder te gaan en het recht nog 
verder zijn loop te laten, doordat hij de nodige conclusies trekt, die de rechter 
in het geweer brengen en die in de weg van een rechterlijk proces de eisen 
van wet en recht zo concreet mogelijk tot hun recht zullen trachten te laten 
komen. 

En daarna zal de fase van de executie van het vonnis tot een verdere con
cretisering en toespitsing van die eisen van wet en recht kunnen leiden. Ook 
hiertoe zal hij de initiatieven moeten nemen. 

Deze taak van de executie is niet los te denken van tweeerlei complementaire 
functie. In de eerste plaats is de officier van justitie met het opsporingsbeleid 
belast. Zijn piketdienst is maar niet aileen een inspirerend, maar overigens 
passief afwachten. In de politie beschikt hij over een ambtelijk orgaan, dat bij 
uitstek geroepen is om allerlei klachten over overtredingen van de wet te 
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onderzoeken, maar ook om als permanente, vooruitgeschoven uitkijkpost te 
fungeren, ja, om al bij het constateren van overtredingen bet initiatief voor 
onderzoeken te nemen. Het zou natuurlijk dwaasheid zijn, wanneer de officier 
van justitie op de stoel van de politie zou willen gaan zitten. Een goede ver
deling van rollen is een belangrijke zaak, die hij zal hebben te eerbiedigen. 

Wei zal hij, zodra op extra machtsmiddelen voor het onderzoek een beroep 
zal moeten worden gedaan, zijnerzijds zich door een vordering van de hulp van 
de rechtercommissaris moeten kunnen verzekeren. Een huiszoeking, een inbe
slagneming ( op zekere plaatsen), een onderzoek aan het lichaam, enz. zal ge
indiceerd kunnen zijn, of wei een voorlopig maatschappelijk en medisch onder
zoek. Het is jammer, dat over het algemeen het rechtercommissariaat verre
gaand onvoldoende geequipeerd en gelnstrumenteerd is voor zulke hulp. Veel 
meer dan tot nu toe zal daarom de rechtercommissaris een goed gesala
rieerde positie moeten bezitten en hij zal de beschikking over jonge rechters be
horen te hebben, zodat hij ook de tijd heeft voor die hulp, en wei, zodra en 
zoals die gewenst zal blijken te zijn. En hij zal bovendien - aan zijn bureau 
verbonden- deskundigen, zoals artsen (psychiater), maatschappelijk werkers, 
economen moeten hebben. Want het gaat tach maar niet om een abstract
logisch-juridische constatering, dat er een strafbaar feit al dan niet gepleegd 
is. Het gaat om het signaleren en in kaart brengen enerzijds, en om bet van 
meetaf, zo mogelijk, corrigeren van de levenskoers anderzijds in (soms zeer 
precaire) existentiele leefprocessen van enkelingen, zoals zij in de samenleving 
gesitueerd zijn. Hier zal het hooggeroemde juridische denken in zijn eentje 
grandioos te kart schieten. En moeten schieten! 

De tweede complementaire functie van de officier van justitie is de ver
volging. Zij is als bet ware de officier-van-justitie-compleet, terwijl hij met zijn 
twee handen van de executie en de opsporing aan het werk is. De vervolging 
is het denkend brein achter en in die twee handen. En ook bier moet nog even 
uitdrukkelijk vastgelegd worden, dat wij onder executie veel meer dan enkel 
het uitvoeren van vonnissen menen te moeten begrijpen. Executie is - ruim 
genomen - dat men het recht zijn loop laat nemen. En voor de officier van 
justitie staat daarbij centraal, dat hij de titel van de wet executeert, dat hij 
de wet tot haar recht komen laat. Daarvoor kan het nodig zijn, dat hij, zoals 
een van zijn taken is, vonnissen doet tenuitvoerleggen, maar daarvoor kan het 
ook eis zijn, dat hij iemand in de vorm van een dagvaarding een ingebreke
stelling doet betekenen, zodat deze mens zich voor de rechter zal hebben te 
verantwoorden. 

In de vervolging zit vooral een sturend element. Laten wij echter oppassen! 
In het woord sturen zit al weer iets van het jargon van een vakwetenschap. 
En het is een onloochenbaar feit, dat de officier van justitie ook inderdaad, zal 
hij zijn werk goed willen doen, van de hulp van tal van vakwetenschappen af
hankelijk is. Maar hoe onmisbaar en hoe kostbaar die hulp moge zijn, zij zou 
tot de waarde nul gereduceerd worden, zelfs zou ze in een gevaarlijke tegen
kracht kunnen ontaarden, indien de officier van justitie niet door zijn ver-
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volgingsbeleid en in dat beleid de visie van de totaliteit van alle mensenleven 
op praktisch-menselijke wijze zou verwerkelijken en zou kunnen en willen ver
werkelijken. Hij moet de leiding behouden, niet in die zin, dat hij de baas 
spelen moet, wei in die zin, dat hij waar te maken heeft, dat de rechtspraak 
naar haar hoge karakter is en moet blijven: een oordeel van heel gewone mensen 
over heel gewone mensen, op gewoon menselijke wijze. 

Centraal staat derhalve bij de vervolging de verantwoordelijkheid van het 
individuele lid van het openbaar ministerie. Hij is - heel bijzonder - de 
mens, die over falende medemensen een geheel eigen menselijke verantwoorde
lijkheid te effectueren heeft. Hij kan daarbij - en het is hem geraden dat 
ook te doen - van de hulp van allerlei deskundigen gebruik maken. Maar 
hijzelf zal niet als deskundige, maar eenvoudig als mens-met-een-opdracht
daarvoor te handelen hebben. 

Twee mogelijkheden voor correcties van zijn beleid zijn dan verder in de 
vervolgingstaak van de officier van justitie ingebouwd. 

In de eerste plaats is er het tegenspel van de rechter. Zowel wanneer de 
officier van justitie niets doet, niet tot vervolging overgaat, als wanneer hij 
wel wat doet, wel tot vervolging overgaat, tot dagvaarden in optima forma, 
zal deze naar zijn bijzondere menselijke verantwoordelijkheid hierop kunnen 
inspelen. 

Hij zal, benaderd daartoe door de justitiabele-belanghebbende, in gevallen 
van niet-vervolgen alsnog opdracht tot wel-vervolgen kunnen geven. (Het 
Gerechtshof bezit hier een specifieke taak.) Ook zal hij door de berechting, 
waarbij zelfs diverse instanties zullen kunnen worden gemoeid, in gevallen 
van wel-vervolgen op geheel eigen wijze in het proces van de koerscorrectie 
zijn inbreng hebben te geven. 

In de tweede plaats is er de - wat men wel noemt - eenheid van het 
Openbaar Ministerie met de ruggegraat van de hierarchie. 

Ook hier zal men zich van alle primitieve vormen van denken moeten 
distantieren, van opvattingen over hierarchie als een pruisische geleding van 
baas-boven-baas, en van eenheid als identificatie met de hoogste baas, waarvan 
er maar een is. 

De eenheid en de hierarchie nu bezitten in dit verband v66r alles een 
dienende functie. Zij zullen er garant voor moeten zijn, dat de man te velde, 
dat de individuele werker van het Openbaar Ministerie zijn verantwoordelijk
heid zo praktisch-menselijk mogelijk zal kunnen beleven. Door die eenheid en 
die hierarchie zal om te beginnen een adequate informatie moeten worden 
in de hand gewerkt. Daarnaast zal naar coordinatie moeten worden gestreefd 
en naar teamwork. En men zal ook, voor de hoogst nodige correcties van de 
zijde van de vakwetenschappen, over deskundigen moeten beschikken, die 
nationaal en lokaal de algemene wetenschappelijke gezichtspunten bij de be
leidsbepaling zullen moeten kunnen inbrengen. Richtinggevend zullen evenwel 
de praktisch-menselijke gezichtspunten moeten blijven. En het is de hoge ver
antwoordelijkheid van de invididuele werker, dat hij daarvoor op de bres zal 
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moeten blijven staan. Wie dan, hetzij een militairistische hierarchie en een
heid, hetzij een specialistisch dogmatisme ten koste van die gezichtspunten voor
rang zou willen geven, zou de maatschappij een perversie van een vervolgings
beleid opdringen. 

§ 3. W at doe je (vervolg) 
Wij zagen, dat hoe specifiek ieders taak mage wezen, daarin toch telkens 

weer - zeer opvallend zelfs - het dringende appei op de verbondenheid van 
aile mensen is. Wij moeten elkaar immers het neen van onze souvereine kriti
sche distantie verkopen om eenvoudig daarvoor het ja van de menselijke soli

dariteit terug te ontvangen. 
Dit wordt nog eens geaccentueerd, doordat en politie en openbaar ministerie, 

juist bij het vervullen van hun bijzondere functie een extra-roeping ontvangen 
hebben. En dat nog wei vanaf haar technisch-juridische aspect tot en met haar 
totale menselijke betekenis, zowel bij de bewijsvoering, de identificatie, als 
bij de motivering, de legitimatie, als bij het rechtsherstel van het arrest. Zij 
zuilen er namelijk niet mee klaar zijn, als zij in technisch-vakkundig oogpunt, 
hetzij tot het bewijs, hetzij tot de motivering, hetzij tot een arrest een aandeel 
bijgedragen hebben. Want ook hier zal het plus van de menselijke meerwaarde 
gepresteerd behoren te worden. En vooral ook daarom zuilen ze met ailerlei 
deskundigen, speciaal op het gebied van de gedragswetenschappen, moeten 
(willen) samenwerken, waarbij dan niemands eigen discipline en zelfs niet de 
optelsom van ailer disciplines, maar aileen het plus, dat daarbij komt, de 

doorslag zal mogen geven. 
Nog dringender wordt het beroep op een harmonische vereniging van het 

distantie- en van het verbondenheidsmotief. 
Er zal bij beide soorten functionarissen een hoge graad van vakbekwaam

heid moeten aanwezig zijn. Zo zelfs, dat zij op grond daarvan gezag en erken
ning genieten. Maar tegelijk zullen niet aileen die vakbekwaamheid, maar 
ook dat gezag, uitsluitend mogen functioneren ten gerieve van het inter
menselijk dienstbetoon. 

§ 4. W at is je standing? 
Opnieuw zien we ailerlei douaniers in de benen komen. En, zowaar ook, 

erewachten van allerlei nationaliteit. Het visitekaartje namelijk suggereert, 
vindiceert zelfs een zekere standing. En indien alles normaal (menselijk) ver
loopt, appeileert het aan de ene kant op ieders eigen voornaamheid, op de 
onoverbrugbare afstand-van-het-eigene, die hij tot ieder ander inneemt, die men 
zich denken kan. Op de normen, die in de ene familie mens voor allen gelijke

lijk van kracht zijn. 
Onverbiddelijk is de kritiek, door de normen van strafwet en strafrecht 

in het !even geroepen. Zij dwingt de politie en het openbaar ministerie een 
ijzeren vuist te maken. Dat wil zeggen, dat de strafwet en - ruimer - het 
strafrecht voor het maatschappelijke !even, mede met de onmisbare hulp van 
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politie en openbaar ministerie een geheel eigen discipline en geheel eigen mores 
introduceren. Deze discipline en die mores echter willen niet anders dan aan
sluiting zoeken bij en onderstreping zijn van de discipline en de mores, die het 
maatschappelijke bestand van de maatschappij verzekeren en verzekeren moeten. 
Er wordt dan ook door de strafwet en door het strafrecht eveneens op de 
public spirit, op het verantwoordelijkheidsgevoel van alle burgers gelijkelijk 
een ailerdringendst beroep gedaan. 

Tot dat doel voorts, representeert het strafrecht, vooral in zijn complement 
van het administratieve recht (in de ruimste zin), een claim op de vrij heid 
van elke burger: deze is, voor zijn leven van aile dag, aan honderd en een 
regeltjes gebonden. En tegelijk een programmering van die vrijheid: als hij dit 
bereiken wil, moet hij eerst dat doen. Zowel die claim, als die programmering, 
die een kritische afstand van wet en recht tot de burger in het leven roepen, 
monden toch weer in de nabijheid van het arrest uit; het arresteren, het neer
zetten op, door het traceren van de ene weg, die ten behoeve van elk en een 
iegelijk recht en orde, en daarmee rust en geluk, zal kunnen garanderen. 

Desalniettemin, we mogen van vuist spreken en het is een vuist, ze zal echter 
pas opgestoken worden en aileen opgestoken en uitgestoken in de context van 
de nauwste verwantschap van aile burgers, die mensen zijn en de mensheid 
vormen. Ze zal slechts mogen spreken vanuit en van de allerbeste omgangs
verhoudingen en de hechtste solidariteit. Ze zal slechts tot uitdrukking mogen 
brengen het eerbiedige respect, dat elke burger elke andere burger als zijn 
medemens verschuldigd is. 

III. HET PASJE 

Wie op reis gaat en dan vreemde landen bezoeken wil, zal daartoe ook 
een pas op zak behoren te hebben. Ze is een onmisbaar bestanddeel van zijn reis
documenten. Je zult je daarmee moeten kunnen legitimeren. Je zult waar 
hebben te maken, dat je het waard bent in den vreemde te gast te zijn. In het 
gezin van de anderen als een der anderen te worden opgenomen. 

Het pasje geeft je entree in de ruimste zin van het woord, in de vreemde 
samenleving, in het leven van de ander, van laag tot hoog, van hoog tot laag, 
van mens tot mens. 

Het dwingt je voortaan in je besluitvorming de mentaliteit van de vreem
deling, van de ander ook - en juist van de laagste in rang - in rekening te 
brengen. Daardoor keert het elke hierarchie compleet ondersteboven. Het is 
de omgekeerde hierarchie en dat doodsimpel, omdat de mening van de ailer
laagsten in rang het ailerzwaarste wegen moet. 

Ook noopt het tot een ambtuitoefening, tot een optreden tegenover elke 
vreemdeling, elke andere, volgens een verticaal gerichte hierarchie, die de 
opperste leiding van de allerhoogste en van aile hogere waarden zo goed 
mogelijk verzekert. Die vreemdeling, die ander, heeft daarop zonder meer 
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recht. Hij moet er op kunnen rekenen, dat zijn gasten zich in hun werk 
en in hun gedrag uitsluitend door die waarden zullen laten gezeggen. 

Maar tevens brengt het mee, dat je naar links en naar rechts, naar voren en 
naar achteren, naar alle kanten, waar maar (de belangen van) je medemens op 
het wijde veld van het (wereld)leven aan je verantwoordelijkheid toevertrouwd 
zijn, de weg van hart tot hart zult weten open te houden. En wel door een 
savoir vivre, door een kunst van leven en laten leven, die de slagkracht van 
een horizon tale hierarchie, een hierarchie (in) gericht door ( naar) de naasten
liefde, vertoont. 

§ 1. De omgekeerde hierarchie 
Geen organisatie van politie of openbaar ministerie kan ook maar legitiem 

werken zonder de legitimatie door een gezonde korpsgeest. Een korpsgeest met 
open en eerlijke onderlinge verhoudingen gegeven. Door een teamgeest ver
zekerend dat men op elkaar ingespeeld is. Door dat plus van grensover
schrijdingen, waardoor mensen eerst met en voor elkaar mensen (kun
nen) zijn. 

En slechts in die weg zal ieder lid van dat korps de vereiste zelfstandigheid 
aan de dag kunnen en mogen leggen. Een zelfstandigheid, die wat anders dan 
introverte zelfhandhaving en afgrendeling van eigen leven is, dan macht om 
de macht, dan prestige, dan lange tenen. Zelfstandigheid is veeleer en integen
deel de resultante van de allerbeste verhoudingen in het eigen gareel. Slechts 
in die weg zal men tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn en de ander met diens 
belangen als zijn eigen belangen in het vizier houden. 

Maar ook zal het plus van de menselijke verbondenheid in alzij dige goede 
public relations gestalte behoren te krijgen. Van hoog tot laag zal men in het 
eigen gareel, maar tegelijk in het nationale ambtelijke gareel, ieder ander als 
de onmisbare partner moeten beschouwen. Men kan en mag elkaar niet mis 
doen. En bovendien zal men, waar samenwerking in welke vorm ook nood
zakelijk is, goede collegiale verhoudingen behoren in acht te nemen. Men zal 
naar elkanders argumenten moeten willen en kunnen luisteren. Daarbij zal 
het tenslotte van levensbelang zijn, dat de kritisch-bestuurlijke controles, die 
men aan allerlei bestuurlijke instanties uitbesteed heeft ook tot hun recht 
zullen kunnen komen. 

Daarom ook zal men de ,B.V.D.", voorzover men die uit het gareel van 
de politie gelicht en volstrekt willekeurig en illegitiem als enige kritisch
bestuurlijke waarborg meegegeven heeft een situering onder een nette 
( rechtse) Minister van Binnenlandse Zaken en onder een nette (rechtse) ,top", 
weer zo spoedig mogelijk bij de politie onderdak hebben te brengen, en daar
mee onder de controle van de normale rechtsbedeling. Wat is trouwens net of 
rechts, als kritisch-bestuurlijke waarborg? Volstrekt niets! Men kan zo net en 
zo rechts zijn, dat men de optische instrumentatie voor het waarnemen van ont
sporingen mist! Brave borst, zul je dan nog moeten zeggen. 
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§ 2. De verticale hierarchie 
Wie in den vreemde over de eigen grenzen machtsmiddelen, wapens, zal 

willen hanteren, zal zijn arsenaal naar de belangen van de gehele samenleving 
en van goede verhoudingen hebben in te richten en te bevoorraden. 

En dan gaat het niet alleen om defensieve wapens, dan gaat het vooral ook 

om offensieve wapens. 
Om de equipering en uitrusting met de hoogste waarden, die voor het 

leven van de mens en voor zijn levenskracht het grootste effect zullen kunnen 
sorteren. Dan gaat het - alweer - om het plus van wat waarlijk en legitiem 

( menselijke) macht is. 
Deskundigen, zo gevarieerd en zo knap mogelijk, zullen moeten worden 

aangetrokken. Expertises zijn vereist. En de leiding van de corresponderende 
vakwetenschappen met hun disciplines, zal aanvaard behoren te worden. 

Maar men zal dan vervolgens ook met zijn wapens moeten kunnen omgaan. 
Men zal zich toch niet blijvend door de diverse disciplines moeten laten 
bevoogden, maar men zal op het eigen lesprogramma de wapenhandel hebben 
te zetten en zich die wapenhandel hebben eigen te maken. 

Want het zal niet slechts op die wapens aankomen, maar op het plus van 
onze kundigheid om, ieder binnen de grenzen van zijn competentie, die wapens 
zelf op de meest praktische (menselijke) wijze te gebruiken en dat zal dan, 
van geval tot geval, aan de regels van een in te stellen procedure geijkt behoren 
te worden. Niet de diverse disciplines en evenmin hun optelsom zullen de doel
treffendheid van het wapengebruik hebben te controleren. Integendeel, dit 
zal moeten geschieden in de daarvoor aangegeven vormen van kritische inter
menselijke toepassing, van procedures, waarin gewone mensen met andere ge
wone mensen over nog weer andere gewone mensen op gewoon menselijke 
wijze hebben te oordelen. En uitsluitend volgens die gang van zaken zal 
tenslotte elk mens de persoonlijke veranwoordelijkheid voor het aanwenden 

van macht mogen aanvaarden. 
En dan is men er nog niet! Men zal tenslotte bij het uitoef en en van zij n 

persoonlijke verantwoordelijkheid de kritiek van een vuurleiding, die er niet 
om liegt, behoren te aanvaarden. Telkens weer zal men immers door allerlei 
oorzaken de goede schootsrichting kunnen verliezen en daarom is het van 
wezenlijk belang, dat men zonder ophouden al in het eigen ambtelijke gareel 
zijn ogen en oren voor allerlei kritiek wijd open zet. Dat men verder nauw
keurig naar de kritiek van de openbare mening luistert en dat men er aan 
meewerkt, om die openbare mening op zo ruim mogelijke basis tot stand 
te laten komen. (Laat men toch niet zo benauwd zijn voor publieke kritiek van 
allerlei ,minderen", vooral als deze mensen a titre personnel blijken te spreken.) 
Dat men tenslotte de grootste vrijheid geeft aan alle geestelijke !eiders om 
aan de opinievorming mee te doen ,en dat men, bovenal, zelf voortdurend zich 
rekenschap aflegt van eigen principia en van wat deze aan kritische eisen 

impliceren. 
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§ 3. De horizontale hierarchie 
Nu gaat bet er op aankomen! Zal ons pasje ons in den vreemde voor een 

toe-deur laten staan? Of zal bet alle deuren als vanzelf Iaten opengaan? Zal 
men in den vreemde thuis zij n? Zal men de weg van hart tot hart weten te 

vinden? 
Maar daarvoor is een alzijdig wederkerig proces nodig! Daarvoor is al de 

eerste eis, dat men alzijdig over en weer zijn hart voor de eisen, die de wet 
van de familie ,mens" aan die familie en haar !eden stelt, openzet. 

Gehoorzaamheid aan die wet is nodig. Luisteren met elkaar naar wat die 
wet zegt. En ook naar elkaar luisteren. W at heeft hij of zij van de eisen 
van die wet kunnen en moeten begrijpen? 

Maar dan is ook belangrijk: wat gaat ieder naar die eisen van die wet 
doen? Wat wordt bet leefpatroon? En hoe zal men aan dat patroon door 
zij n eigen gedrag overeenkomstig de wet vorm helpen geven? 

En vanzelf zal men dan zeggenschap krijgen. Vanzelf zal men dan aller
wegen op begrip kunnen rekenen, op meedenken en op meedoen. 

Tweede eis is daarvoor, dat men ook zeggenschap in de vorm van overheids
gezag aan bepaalde figuren en instellingen uitbesteedt en zich daarbij tot trouw 

aan die figuren en die instellingen verbindt. 
Op deze wijze moeten de staat en zijn nationale verband fungeren. Men 

moet aan zijn Overheid trouw zijn en dit zal ook alleen in een klimaat van 
wederzij ds vertrouwen kunnen fungeren. En daarom zal bet voor een gezond 
nationaal Ieven levensvoorwaarde zijn, dat alle overheidsfiguren voor alles 
op fair play bedacbt zijn en beducht zijn voor alles wat bet onderlinge ver

trouwen zou kunnen scbenden. 
Want de derde eis is, dat nu ook elk en een iegelijk in de goede zin van 

bet woord zichzelf zal kunnen zijn en zicb als zichzelf in valle rijkdom zal 
kunnen ontplooien. Men zal immers wat men is aan elkander ter bescbikking 
hebben te stellen. Men zal zichzelf aan de ander moeten geven en men zal 
daarin volstrekte integriteit te betrachten bebben. Niets zal men mogen achter
houden. Alles zal men behoren te offeren. Maar zal men, van de weerom
stuit dusdoende ook niet tot de rijksten der aarde gaan behoren? Het zal niet 

kunnen uitblijven! 

IV. BEWIJS VAN GOED ZEDELIJK GEDRAG 

Een bewijs van goed zedelijk gedrag (zoals bet vroeger heette) geeft voor 
de berekening van bet plus van de menselijke ( eenbeid in de) omgang (van 
de mensen) drie onscbatbare mogelijkheden. 

Om te beginnen is er bet uiterst kritiscb materiaal voor de kennis omtrent 
elkaar. Het identificeert onverbiddelijk eerlijk: goed en kwaad. 

Maar verder fungeert bet in een proces van iemands movering en motivering. 
Wat drijft hem? Wat wil hij gaan doen? Waarom en waartoe wil hij iets 
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gaan doen? Het maakt beweegredenen openbaar. Het stelt die in elk geval 
aan de orde. Daarbij signaleert het motorische fouten en het kan getuigen van 
revisiebeurten. 

Tenslotte opent het zekere perspectieven. Het wijst een koers aan. Het 
baant een weg naar een doel. Het arresteert een verkeersregeling, waardoor, 
als het goed is, voor elk en een iegelijk allerwegen de weg naar zijn doel, 
zijn geluk wordt aangegeven. 

§ 1. Identificatie 
Voor het bewijs in een strafzaak is de juridische discipline bij lange na niet 

toereikend. Men denkt dat wei eens en men spreekt dan zelfs van de grond
rechten van de verdachte, die met een puur juridische bewijsvoering in het 
geding zouden zijn. Hoezeer evenwel het bewijs naar zekere wettelijke regels zal 
moeten plaats vinden, datzelfde bewijs is pas doeltreffend, wanneer het zich 
- natuurlijk met inachtneming van die regels - tot identificatie verdiept, tot 
het anthropologische proces, waarbij iemand aan zichzelf ontdekt wordt. En 
dan is de bewijsvoering evenmin gelijk te stellen met de uitkomst van de op
telsom, beginnend met de juridische discipline, waarbij nog zoveel andere 
te hulp geroepen disciplines opgeteld zouden moeten worden. De bewijs
voering is een gewoon menselijke aangelegenheid van en voor gewone mensen, 
in casu gerepresenteerd door de procespartners, b.v. politie en openbaar mini
sterie. Ook gerepresenteerd b.v. door de reclassering (al wil ze er door wan

begrip heel vaak niet aan !) . 
Drie dingen dan zijn voor die bewijsvoering essentieel. 
In de eerste plaats is zelfkennis vereist. Niet alleen de verdachte, maar ook 

de politie en het openbaar ministerie zullen en zich en de omringende samen
leving in het delict moeten herkennen. Oat zal in een zeer kritische confron
tatie behoren plaats te vinden. Uitsluitend in die weg zal men zich van wat 
misdreven werd een beeld kunnen vormen: zo zijn wij, zo ben ik, dat deed hij. 

De kunst van het vak, om het wat cynisch aan te duiden is dan: onmiddellijk 
terugtreden en tot het gepleegde feit kritische distantie aannemen. 

Eerlijk en onbevangen zal men moeten kunnen meten en wegen. 
En daarna zal men pas tot een kritische orientatie over wat gebeurd is kunnen 

komen. Men zal het feit en de dader in de rangorde van (relatieve) waarden 
een plaatsje kunnen geven. Zo erg is het. Oat is het dus. Oat misdeed hij nu. 

In de tweede plaats is een procesvoering noodzakelijk, waarbij alle partijen 
de grootste zelfbeheersing in acht nemen, want men moet tach tot een kennis
making geraken en tot een goed gesprek, dater niet om liegt? Tot een spreken 
en luisteren en luisteren en spreken, dat authentiek is, waarin ieder zichzelf 
is en zich als zichzelf (bloot) geeft? En tot een argumentatie, waarbij iedereen 
probeert zo eerlijk mogelijk zijn verklaringen te wikken en te wegen? 

Want in de derde plaats zal het doen een eerlijke zelfkritiek behoren te 
zijn. Geen draaierijen, maar ook geen zelfvernietiging! Men zal er veeleer 
naar te streven hebben, dat iedereen zo zuiver mogelijk in zijn verklaringen, 
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in zijn redengeving en in zijn conclusies zichzelf is, op de beste wijze zichzelf 
is. En zichzelf, alweer, (bloot) geeft. 

§ 2. Motivering 
Evenmin is de motivering ook maar in de verste verte alleen een aange

legenheid van strak juridisch denken en van een in een procesverbaal, in een 
requisitoir of in welke beschikking ook, toegepaste strak-juridische redenering. 
Ook de motivering zal men altijd, voor wat de strafprocedure aangaat, in de 
context van de diepste menselijke movering en motivering van de mens (en), 
van die bepaalde mens en van allen, die om hem heen staan en in zijn leven 

fungeren, hebben te zien. 
En daarom zijn ook, mede in antropologisch, sociologisch, ethisch opzicht 

de movering en motivering van politie en openbaar ministerie, die met de 
revisie van de motor belast zijn, zo gewichtig. 

V oor die movering en motivering van politie en openbaar ministerie moeten 
derhalve de deugdelijkste waarborgen gegeven worden. 

Hun aanstelling al zal niet op een of andere willekeur mogen berusten. 
Diploma's zullen hun betrouwbaarheid moeten garanderen. En ook zal overigens 
die betrouwbaarheid voortdurend door hun marrier van werken in het oog 
moeten springen. Dat is dan ook de reden, dat zij voor de bijzondere betrouw
baarheid van hun ambtshandelingen een ambtseed zullen hebben af te leggen. 
Die eed is dus geen blijk van wantrouwen. Neen, eerder bezegeling van een 
bijzondere betrouwbaarheid, die men speciaal van hen zal mogen en kunnen 

verwachten. 
Ook bezitten deze functionarissen hun ambt nimmer uit eigen hoofde. Zij 

bekleden het per procuratie van de gemeenschap, van de burgerij. Zij zijn, 
in dat opzicht, procuratiehouders van de burgerij. Van die burgerij, die om 
misdaad in haar midden bewogen is en moet zijn en die ook zeer goede 

redenen heeft om die misdaad te bestrijden. 
Van die burgerij dan hebben ze de opdracht ontvangen om hun ambt te 

gaan bekleden en het uit te oefenen: in naam des konings! Z6 belangrijk is 
die opdracht, dat zij niet dan met extra zorg zich er van mogen kwijten en dat 
zij, van stap tot stap, tot rekening en verantwoording van hun ambtshandelingen 

bereid kunnen en moeten zijn. 
Zij staan dan ook onder bijzondere controle. Zelf al zijn zij werkzaam en 

zien zij op elkaar toe, maar ook anderen zien op hen toe en waken op die 

wijze voor de handhaving van het recht. 
Daarom ook doen zij hun werk in de openbaarheid. En verder zullen zij 

van hun faits en gestes van stap tot stap een gewetensvolle notulering moeten 

bijhouden. 
T enslotte zullen zij zich voortdurend rekenschap moeten afleggen van wat 

hen beweegt en van hun motieven om iets te doen en van hun redenen van 

wetenschap. 
Alleen in die weg zullen wij ook de getuigen en de verdachten tot een 
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rekenschap en verantwoording kunnen aanzetten, waardoor op de zuiverste 
wijze ieders beweegredenen aan hemzelf duidelijk zullen kunnen worden, 
glashelder! Zodat ook, wanneer die beweegredenen fout zijn, op het juiste 
punt de correctie zal kunnen inzetten. Berst dan zullen onze monteurs hun werk 
goed hebben gedaan. 

§ 3. Gewijsde 
De mensen mogen elkander niet m1s doen en zeker geen kwaad doen. 

Natuurlijk zullen zij ook niet bemoeizuchtig elkander steeds maar mogen 
lastig vallen. En toch kunnen zij als mensen er niet van tussen uit, dat zij niet 
alleen af en toe elkaar de weg vragen en dan antwoord mogen verwachten, 
maar ook dat zij wel eens verdwalen en dat zij, indien zij kennelijk aan het 
dwalen zijn, elkaar weer proberen meer of minder streng op de goede weg te 
helpen. 

Dat is nu juist een der pluspunten van het strafrecht, nader van de 
politie en van het openbaar ministerie. Zij moeten aan dwalenden proberen 
de goede weg te wijzen. Zij moeten proberen hen deze weg zelf te leren 
vinden. 

Zij zullen aan de claim, die het strafrecht belichaamt, op bijzondere wijze 
gestalte te geven hebben. 

De politie, die surveilleert, die ostentatief op de naleving van de eisen van 
strafwet en strafrecht toeziet en het openbaar ministerie, dat publiekelijk 
requireert en publiekelijk nog eens nadrukkelijk onder woorden brengt wat 
strafwet en strafrecht van de burger vergen, maken dusdoende die claim 
nog eens extra zichtbaar. 

Ze geven er ook, door hun scala van mogelijkheden, van waarschuwing af 
tot ernstiger ingrepen toe, een zeer voelbare spits aan. En zij zullen niet aarzelen 
om - al weer met hun scala van mogelijkheden - op het gebied van ver
geldend optreden tot een niet mis te verstane waarschuwing over te gaan. 

Verder zullen zij op velerlei manieren aan de programmering, ook al een 
functie van het strafrecht, een strenge precisering verlenen. Begint dat al 
niet met de simpelste verkeersregeling door de politie? En neemt dat voorts 
niet reeds strengere vormen aan, bij verhoren, bij dagvaardingen en zo 

meer? 
Op deze wijze zal men als politie en als openbaar ministerie zelfs in mindere 

en in meerdere mate op iemands agendering invloed kunnen uitoefenen: 
eerst ik met mijn verhoor, dan jij met je besognes. 

Zeer ernstig wordt het, wanneer er sprake is van een peremptoirstelling. 
Dan en dan zul je aan mijn voorwaarden voldaan moeten hebben en anders 
zal ik tot strengere, tot de strengste, maatregelen moeten overgaan. 

Maar indien niets meer helpt, is er het ultimum remedium van het arrest, 
van- in de simpelste vorm- de staandehouding tot en met de vrijheidsstraf, 
die geexecuteerd wordt toe. 

En ook dan blijft de noodzaak om het plus te laten functioneren. Het plus 
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van de plicht om als mensen elkaar op de goede weg, op de weg naar het 
geluk te wijzen. Want, als men scherp toeziet, is er in elk arrest, in welke 
vorm ook, dat drieerlei. 

Eerst de plicht om tezamen met de verdachte en met de getuigen en met 
aile andere bij het proces betrokkenen, na het eerste halt en front, de waarheid 
te gaan zoeken, en om dat niet aileen maar op technisch juiste wijze te doen, 
neen, om voor alles elkaar van de waarheid te overtuigen. Het bewijs moet 
uit dien hoofde wettig en overtuigend zijn. 

En daarna de plicht om - al weer - tezamen met de verdachte en met al 
die andere genoemden ook de movering en motivering kritisch te bezien. Moet 
er een revisie van de motor plaats vinden? En zo ja, op welke pun ten? En 

hoe? 
En tenslotte de plicht om, nog weer eens, tezamen met die verdachte en 

met al die andere genoemden, tot een nieuwe koersberekening en koersvast
stelling te komen en tot het uitzetten en bewaken van die koers. 

Wordt het vonnis geen gewijsde genoemd? Wijst het ook niet aan wat 
recht is? Wijst het niet - als het goed is - de richting aan van wat voor 
de verdachte en voor de samenleving hun recht, hun geluk is? 

Straffen is: te-recht-wijzen, is: en de verdachte en de samenleving een 
nieuwe weg, de rechte weg naar het geluk wijzen! 
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INFLATIE EN BESTEDINGSVRIJHEID * 

door 

Dr. A. J. Vermaat 

§ 1. HET PROBLEEM 

Onze moderne economie wordt regelmatig gekenmerkt door een situatie van 
overspanning. De symptomen zijn bekend: een krappe arbeids- en kapitaalmarkt, 
afnemende overschotten of tekorten op de lopende rekening van de betalings
balans, een snel stijgend binnenlands prijspeil, hoge rentevoeten, loonstijgingen 
die de groei van de arbeidsproduktiviteit verre overtreffen, toenemende lever
tijden en een vertraging in de toename van bet aanbod. Kortom men ziet een 
aanhoudend verschil tussen de nationale bestedingen en de nationale mid del en; 
een verschil dat mede gerealiseerd wordt door een expansief geldstelsel en een 
analoge ontwikkeling bij de voornaamste handelspartners. 

Zo' n voortdurende toestand van overspanning doet de vraag stellen in welke 
mate de bestedingen moeten worden be'invloed. En: welke beleidsinstrumenten 
zijn er nodig voor zo'n regulering van de bestedingen? Het gaat hierbij niet 
uitsluitend om de bei:nvloeding van de totale omvang, maar ook van de samen
stelling der bestedingen. Het ligt voor de hand dat bij bet zoeken naar een 
oplossing voor bet aangegeven probleem bet vraagstuk van de economische 
orde niet uit de weg gegaan kan worden. Met name zullen de gevolgen voor 
de individuele bestedingsvrijheid ter sprake moeten komen. 

§ 2. ACHTERGROND VAN DE BESCHOUWING 

Een concreet geval 
Wil men zo'n vraagstuk als bet bovenstaande behandelen, dan moet ter 

vermij ding van een vacuum een verband gelegd worden met bet een of andere 
institutionele kader. Het ligt voor de hand de huidige Nederlandse constellatie 
te kiezen, met bet voordeel dat de lezer hiermee voldoende bekend is. 

De Nederlandse volkshuishouding kenmerkt zich als een zogenaamde westerse 
economie door een verzameling mengvormen van economisch samenleven. Er 
is geen sprake van een allesbeheersende en dirigerende centrale autoriteit. 
Evenmin wordt de afloop van bet economisch proces uitsluitend bepaald door 

* Dit opstel werd op verzoek van de redactie geschreven. Het draagt vermoedelijk de 
sporen van de gebeurtenissen in het najaar van 1970. 
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in absolute vrijheid beslissende producenten en consumenten. Er bestaat een 
samenspel tussen overheid en bedrijfsleven, waarbij iedere partij een zekere 
speelruimte heeft. 

Zo beslissen de gezinnen met name over de verdeling van het verworven 
inkomen over de verschillende bestedingsmogelijkheden. De bestedingsvrijheid 
wordt als vrijwel absoluut ervaren, omdat er slechts weinig directe bestedings
plichten of verboden bestaan. Er is echter wel een indirecte beperking op de 
bestedingsvrijheid, nl. de heffing van ( directe en indirecte) belastingen en 
sociale verzekeringspremies ter financiering van collektieve bestedingen en ter 
bevordering van een inkomensherverdeling. V oorts hangt de materiele be
stedingsvrijheid nauw samen met de hoogte van het beschikbare inkomen. 

De bedrijven beslissen over de voortbrenging van goederen en diensten, 
de bedrijfsinvesteringen en de creatie van werkgelegenheid. In deze sfeer is 
het ingrijpen van de overheid op de voortbrengingsvrijheid intensiever en vaak 
minder globaal. Men denke bijv. aan vestigingsbeleid, concessies, kwaliteits
en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, subsidiebeleid, overheidsmono
polies, kalkulatie- of prijsvoorschriften, fusie- en kartelwetgeving. Dit verschil 
berust op het feit dat een aanzienlijk groter deel van het economisch leven 
zich afspeelt in de bedrijfshuishoudingen. 

Toenemend overheidsingrij pen 
Het moet toegegeven worden dat in de loop van de historie de overheid 

steeds meer is gaan regelen en talrijke mensen hebben daar moeite mee. Afge
zien van de vraag of deze regels en voorschriften niet wat meer gestroomlijnd 
en niet wat beter aan de man of vrouw gebracht zouden kunnen worden, 
moet men toch duidelijk stellen dat onze samenleving deze nadere organisatie 
vraagt. Nederland is een klein land met een dichte bevolking en met een 
welvaartsniveau, dat rust op een technisch hoog maar daardoor juist kwetsbaar 
fundament. Dit vereist het inbouwen van zekeringen en daarmee het vestigen 
van een bevredigende organisatie van dat technisch-economisch leven. Men 
ziet deze historische ontwikkelingsgang duidelijk gedemonstreerd in de bantering 
van de eigendom. Van een absoluut beschikkingsrecht is de eigendom geworden 
(niet: verworden!) tot een functioned en voorwaardelijk gebruiksrecht. Ook 
op andere terreinen van het samenleven ziet men deze gang naar een inge
wikkelder organisatievorm; een voorbee1d daarvan is het regelen van het 
verkeer. Een goed functioneren van zo'n organisatie vereist niet alleen het 
bezitten en gebruiken van de benodigde kennis en spelregels door de deel
nemers, maar niet minder de instemming met het systeem. 

Al met al kan men echter stellen dat - rekening houdend met de aard en 
het niveau van de economische ontwikkeling - er in Nederland een bevredi
gende mate van beslissingsvrijheid bestaat. Producenten en consumenten kunnen 
in voldoende vrijheid kopen en verkopen, voortbrengen en besteden. Dit is een 
constatering op grond van die elementen van de economische orde, die hun 
neerslag vinden in het wettelijke kader. M.a.w. de formele economische be-
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slissingsvrijheid is voldoende. Het kan echter zijn dat er onvoldoende materiele 
( feitelijke) beslissingsvrijheid bestaat. 

Aantasting van feitelijke beslissingsvrijheid 
Hierover is het volgende drietal opmerkingen te maken. 
1. De werkelijke beslissingsvrijheid wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door de feitelijke marktverhoudingen. In principe is er sprake van een twee
richtingsverkeer tussen aanbieders en vragers: actie en reactie. In de praktijk 
kan bet echter voorkomen dat bepaalde marktpartijen gaan domineren en 
daardoor de materiele beslissingsruimte van de wederpartij inperken. Men kan 
hierbij denken aan het geval van de zogenaamde verkopersmarkt ('seller's 
market'), d.w.z. een marktsituatie waarin de verkoper in vergaande mate zijn 
wil kan opleggen aan de afnemer (i.v.m. het optredende vraagoverschot), 
hetgeen zich vooral in situaties van overbesteding zal voordoen. Men ziet dan 
toenemende wachttij den ( onderhoudsbeurten!), prij sverhogingen, verlaging van 
kwaliteit en assortimentsverkrappingen. Men kan overigens ook aan de arbeids
markt denken; immers in situaties met een krappe arbeidsmarkt neemt de 
arbeidsinzet vaak af, terwijl de looneisen juist toenemen. 

Een ander geval van een dergelijke marktdominantie wovdt veroorzaakt door 
een al te intensief gebruik van reclame- en verkooptechnieken, waardoor de 
wezenlijke beslissingsvrijheid evenzeer ingeperkt wordt. Overigens wekken 
zulke dominantiekrachten doorgaans hun tegenkrachten op, zoals bijv. het tot 
stand komen van consumentenorganisaties. Verder is het zo dat in tijden van 
recessie de marktverhoudingen gewijzigd worden. 

2. De tweede opmerking over de beperking van de beslissingsvrijheid voert 
naar het veld van de inkomensverdeling. Reeds werd opgemerkt dat de hoogte 
van het inkomen relief geeft aan de bestedingsvrijheid. Daarom kan een 
wijziging in de inkomensverdeling voor sommigen een aantasting van de 
economische beslissingsvrijheid betekenen. Men denke bijv. aan de werkers 
in uitgesproken zwakke bedrijfstakken, aan kleine zelfstandigen of aan oudere, 
werkloos geraakte werknemers. Hier werken structurele krachten, aangedreven 
door technologische vooruitgang, economische groei en internationale ver
vlechting, die via de markt leiden tot inkomensherverdelingen. 

Men kan ook denken aan de gevolgen van de inflatie of van de werkloosheid 
op de inkomensverhoudingen en de verhouding tussen de voornaamste beste
dingscategorieen zoals private consumptie, bedrijfsinvesteringen en overheids
uitgaven. In dit geval gaat het om de werking van conjuncturele krachten. 

3. Tenslotte hangen materiele bestedings- en ondernemingsvrijheid nog 
voor een belangrijk deel af van de wijze waarop de overheid zich in de economie 
gedraagt. Als hoedster van het algemeen belang bedrijft zij economische politiek. 
Zij hanteert daartoe allerlei beleidsinstrumenten, zoals monetaire politiek, 
budgetpolitiek, loon- en prijspolitiek, landbouwbeleid, vestigingsbeleid enz., ter 
realisering van de bekende vijf algemeen aanvaarde doeleinden van economische 
politiek: 
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volledige werkgelegenheid (tot --+- 98% van de afhankelijke beroeps
bevolking); 
een voldoende economische groei (ca. 3 a 4 procent per hoofd per jaar); 
evenwicht op de lopende rekening van de betalingsbalans ( een soort 
van randvoorwaarde bij het bestaande stelsel van vaste wisselkoersen 
met een extra gewenst overschot t.b.v. ontwikkelingshulp ter grootte van 
1 a 2 procent van het nationaal inkom en) ; 
een redelijk aanvaardbare inkomensverdeling ( een teer punt en moeilijk 
te kwantificeren); en 
een stabiel algemeen prij speil ( achteraan gezet omdat dit doe I in de 
afgelopen twintig jaar moeilijk gerealiseerd blijkt te kunnen worden; 
met een prijsstijging die beneden de 2% per jaar blijft, is men al zeer 
tevreden). 

Verder (her)vormt de overhe~d de economische orde wanneer dat nodig is. 
Afgezien van de reeds tot stand gebrachte kaders die met name de formele 
beslissingsvrijheid omgrenzen, moet op deze plaats nog uitdrukkelijk gewezen 
worden op een lacune in de economische orde die mede de materiele bestedings
vrijheid inperkt. Er bestaat in ons land - en dat geldt ook voor de andere 
westerse economieen - een divergentie tussen het in rekening brengen van 
private en sociale kosten.1 Deze constatering heeft betrekking op het feit dat 
men in het produktie- en(of consumptieproces schaarse middelen op kan offeren 
zonder dat men op directe wijze de rekening gepresenteerd krijgt. Zaken als 
luchtverontreiniging, watervervuiling, lawaai en verkeersopstoppingen kunnen 
zo ongewenste vormen aannemen. Dit houdt in dat de door de markt geboden 
keuzemogelijkheden niet zuiver gesteld worden en in die mate is de ware beslis
singsvrijheid afwezig. Op het ogenblik weet de bevolking in vele gevallen niet 
wat ze aan het kiezen is! 

§ 3. NADERE TEKENING VAN HET PROBLEEM 

In de inleiding is het probleem van de overspannen economie gesteld. Er 
is een aantal factoren aan het werk, die tesamen zorgdragen voor een vrijwel 
voortdurend vooruitlopen van de bestedingen op de nationale middelen. Dit 
zijn geen toevallige factoren, maar het zijn structurele trekken van de moderne 
westerse maatschappij. Dit blijkt overduidelijk wanneer men de nagestreefde 
doeleinden van economische politiek nog eens de revue laat passeren. 

W erkgelegenheid 
De zorg voor de werkgelegenheid is politiek zo zwaar geladen - en niet 

1 In dit verband verdient vermelding: B. Goudzwaard, Ongeprijsde schaarste, diss. 
Den Haag 1970. 
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ten onrechte - dat elke recessie op korte termijn door ieder kabinet slagvaardig 
bestreden zal worden. De kritische grens is in de loop van de (voorspoed)tijd 
zelfs nog opgeschoven van meer dan vier tot minder dan twee procent werk
loosheid. De technisch- en internationaaleconomische ontwikkelingen veroor
zaken een toenemende kans op structurele werkloosheid, die moeizamer en 
duurder te bestrijden blijkt. Hier komt nog bij dat de gevoerde begrotings
politiek tijdens een periode van hoogconjunctuur (meestal) niet of onvoldoende 
toekomt aan het afremmen van de groei van de overheidsbestedingen. Hierdoor 
slaagt de overheidshuishouding er niet in over een wat langere periode 
genomen haar bestedingen monetair neutraal te financieren. Dit laatste ver
schijnsel hangt samen met het onderstaande. 

Economische groei 
De reele economische groei is statistisch gezien in de laatste decaden aan

zienlijk geweest. Dit ziet men in tabel I gelllustreerd. 

Tabel I Enkele groeipercentages voor Nederland (in % per jaar) 

Periode 

1900-1910 
1910-1920 
1920-1930 
1950·1960 
1960-1968 

Bron: CBS 

Totale bevolking 

1,4 
1,5 
1,4 
1,3 
1,3 

Nationaal inkomen Nationaal inkomen 
(prijzen 1963) per hoofd 

1,5 0,1 
2,7 1,2 
3,9 2,4 
4,7 3,3 
4,6 3,2 

Deze economische groei leidt onder meer tot de twee onderstaande problemen, 
die qua oplossing bovendien nog met elkaar rivaliseren. 

a. Groeiende bestedingsdrang 
In de eerste plaats wekt zo'n langdurige periode van welvaartsgroei de 

psychische behoefte aan een steeds voortgaande groei. De mens raakt gewend 
aan zijn vooruitgang en hij wil erop anticiperen. Hierbij dreigt zelfs het 
paradoxale verschijnsel, dat men teleurgesteld is wanneer de welvaartsgroei 
eens wat minder groat dan normaal uitvalt. Deze instelling van het ,steeds 
meer'' (en wie van ons blijft er geheel vrij van?) hangt stellig samen met de 
reeds bereikte mate van welvaart. In vroeger dagen had men gebrek aan voedsel, 
kleding, brandstof, werk, onderwijs en dergelijke eerste en tweede levens
behoeften. Het voldoen aan zulke behoeften leverde werkelijke bevrediging op, 
terwijl het denken in rangen en standen matigend werkte op de uitbreiding 
van het behoeftenschema. Tegenwoordig kan men aan de meest wezenlijke 
behoeften - gelukkig - in het algemeen zonder veel moeite voldoen. De 
mens schept echter zijn nieuwe dromen van gemak, genot of schoonheid. Het 
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gevaarlijke van deze soms weinig wezenlijke verlangens is dat men pas bevredi
ging vindt in het z'n naasten de loef afsteken. In onze verchroomde statustijd 
constateert men dan al gauw achterstanden, zodat het land vol raakt met ,achter
blijvers". Het ligt voor de hand dat dit verschijnsel een krachtige stimulans geeft 
aan de drang tot consumeren, voortdurend bijgestaan door de aanmoedigende 
werking van reclame, mode en financieringsregelingen. De STER kan immers 
zelfs een kind al leren welke tekortkomingen er nog in en voor het huis aan
wezig zijn! 

Deze wens tot permanente consumptieverbetering in kwantiteit enjof kwali
teit vereist uiteraard een voortdurende groei van produktie en arbeidsproduktivi
teit. Dit impliceert weer een continu programma van allerlei research en een 
doorgaande opvoering van 1de hoeveelheid kapitaal per werkende, zodat het aan
deel van de investeringen in het nationaal inkomen procentueel op z'n minst op 
peil gehouden client te worden. 

Deze laatste bestedingsbehoefte wordt ondersteund door nog twee andere 
factoren, nl. de groei van de bevolking (zodat t.b.v. de creatie van extra werk
gelegenheid een overeenkomstige kapitaalsinvestering wordt gevraagd) en de 
,ontwaardende" werking van de technologische vooruitgang op de bestaande 
kapitaalgoederenvoorraad ( een verschijnsel dat tevergelijken valt met de waarde
daling van kolen- en oliekachels ten gevolge van het aardgas). 

b. Groeiende overheidsuitgaven 
In de tweede plaats moet gelet worden op het volgende verschijnsel. De 

snelle economische groei van de laatste tientallen jaren heeft recentelijk aan 
het licht gebracht de schadelijke neveneffecten, die een onbeheerste economische 
groei met zich meebrengt voor het natuurlijke milieu. Deze negatieve posten 
moet men van de (bruto) economische vooruitgang aftrekken, en dit wordt des 
te pijnlijker naarmate men !anger wacht met het presenteren van de rekening. 
Dit probleem heeft de extra dimensie dat de overheid regelend moet optreden, 
omdat zowel burger als bedrijf ,de rommel maar laat slingeren". Hiermee 
wordt de overheidstaak aanzienlijk vergroot, terwijl de collectieve bestedingen 
toch al uit hun jasje neigen te groeien. Deze laatste ontwikkeling wordt voor 
een wat langere periode gei'llustreerd met de tabellen II en III. 

Tabef II De bestedingsstructuur in Nederland 
(in % van het nationaal inkomen tegen lopende prijzen) 

Periode 

1921-1925 
1925-1929 
1948-1952 
1953-1957 
1958-1962 
1963-1967 
1967-1970 (raming) 

54 

%Private 
consumptie 

79,7 
78,1 
64,9 
60,4 
59,9 
57,9 
55,9 

% Overheids-
consumptie 

8,6 
8,3 

12,5 
14,4 
14,2 
15,5 
15,6 

% Bruto overheids- % Bruto private 
investeringen investeringen 

2,3 9,4 
2,2 11,4 
3,2 19,4 
4,0 21,2 
4,3 21,6 
4,8 21,8 
5,0 23,5 



1921-1929 
1948-1957 
ll)5H-1967 

Bron: CBS en CPB 
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%Private 
consumptie 

83,6 
69,5 
6'i,O 

% Overheids-
consumptie 

9,0 
14,9 
16,4 

% Netto overheids-
investeringen 

2,0 
3,4 
4,3 

% Netto private 
investeringen 

5,4 
12,2 
14,3 

Tahei III De be.rtedingsstmct111tr in het Verenigd Koninkrijk en de U.S.A. 

A V erenigd Koninkrijk 

Pcriode %Private % Overheids- % Bruto private 
consumptie uitgaven investering~n 

I 8W-1H69 84,8 5,2 10,1 
1880-1889 83,5 5,5 11,0 
1900-1')0') 80,4 7,9 11,8 
1920-1929 80,1 8,9 10,9 
1')30-193') 80,4 11,2 8,5 
1 ')50-1')59 67,8 17,0 15.3 
l '}60-1 ')6 7 65,0 17,0 18,0 

(Bron: Ph. Deane en W. A. Cole, British Economic Growth Hi88-1959, Cambridge 1962, 
en Slc~Ji.rti.rch Jc~mhoek 1'tlll de Verenigde Naties). 

R V crel!if',de St<~lell t•cm Amerika 

1929-1933 79,5 11,1 9,4 
1')34-1')38 76,4 14,1 9,5 
1')48-1952 66,6 16,9 16,5 
1953-1957 64,6 20,0 15,4 
1958-1966 63,5 18,5 18,0 

(Bron: US Bureau of the Census, I-liJtOi'ical S!ati.rtics of the United Stc~te.r, Colonial Timn 
to 1957, Washington 1')60, en Statistisch ]chlrhoek tMil de Verenigde Natic.r). 

De tabellen Iaten duidelijk de relatieve toename van de bedrijfsinvesteringen 
en de overheidsuitgaven zien. Vandaar dat de veiligstelling van het natuurlijk 
milieu psychologisch gezien voor de consument hoogst ongelegen komt bovenop 
die reeds versnclde uitbouw van de overheidsbestedingen op diverse fronten. 
Voor een belangrijk deel hangt dit laatste verschijnsel samen met de optrcdende 
wclvaartsgroci. Zo zijn te noemen de onderwijsuitgaven, de sociale uitkeringen 
en de investeringen in wegen, bruggen, tunnels e.d. Het gevaar is dan ook vol
strekt nict denkbeeldig, dat men met het nemcn van maatregelen ter veiligstel
ling van bet leefmilieu onverantwoord lang blij ft wachten. 

Inkomensverdeling 
Er lcidt nog cen andere weg van de technisch-economische ontwikkcling naar 
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de structurele neiging tot overspanning van de economie, nl. de weg over het 
terrein van de inkomens(her)verdeling. De economische groei veroorzaakt niet 
aileen wijzigingen in het consumptiepatroon, maar ook in de produktiestructuur 
en de prijsverhoudingen. Doordat bij toenemende welvaart de consumptie zich 
verplaatst naar andere groepen van produkten, vindt men naast snel groeiende 
bedrijven en bedrijfstakken ook andere, die langzaam groeien of zelfs absoluut 
gezien teruglopen. Zo ziet men de primaire produktiesector ( d.w.z. land- en 
mijnbouw) steeds verder inkrimpen, terwijl de secondaire (industriele) en 
tegenwoordig vooral de tertiaire ( dienstenverlenende) sector in omvang toe
nemen. Tabel IV biedt van dit verschijnscl een illustratie voor Nederland. 

Tabel IV Ver.rch11ivinf!.en in de Nederlamlse produktiestmctuur 

Procentuele aandelen in: de beroepsbevolking produktie in bedrijven 

van: 1849 1889 1920 1947 1967 1948 1957 19()5 

landbouw en mijnbouw 47 35 26 21 12 18 15 10 

industrie 24 29 36 39 43 44 46 48 

handel, diensten 
en overige 29 36 39 40 45 38 39 42 

(Bran: CBS en ]. A. de Jonge, De indtiJtrialistJtie in Nederland tus.ren 1850 en 1914, 
diss. VU Amsterdam, 1968). 

Dit absoluut of relatief achterblijven in het groeiproces kan aanleiding geven 
tot inkomensproblemen. Iedere wcrknemer en werkgever of zelfstandige wil 
delen in de optredende welvaartsgroei, maar in sommige sectoren staat een struc
turele tegenwind. Dit wordt met name ondervonden in die gevallen waarin de 
marktpositie niet dusdanig sterk is, dat men een eventueel achterblijven van de 
toename der arbeidsproduktiviteit met prijsstijgingen kan opvangen. Vooral 
wanneer de publieke opinie (zoals bijv. steeds meer t.o.v. de landbouw het geval 
is) enjof de internationale concurrentiepositie een beperkende rol speelt, ziet 
men dit verschijnsel van achterblijvers toenemen. Het gevolg hiervan is een 
( verder) aandringen op corrigerende overheidsmaatregelen in de zin van sub
sidies, fiscale faciliteiten, afvloeiingsregelingen enz. Wanneer de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit we! bij het gemiddelde achterblijft maar de marktpositie 
goed is, ziet men sneller stijgende prijzen optreden ( dienstenverlenende be
drijven, vrije beroepen e.d.). 

Tenslotte, maar niet van het geringste belang, zijn er nog de directe krachten 
rond de bestedings(her)verdeling die een krachtige impuls tot overspanning en 
inflatie geven. Hiertoe moeten aile activiteiten gerekend worden die gericht zijn 
op het realiseren van de gewenste bestedingen c.q. inkomsten. Men denke in 
dit verband aan zaken als prijsverhogingen, looneisen, prijsindexclausules, 
waardevaste pensioenen, monetaire overheidsfinanciering en andere afwente
lingsmechanismen. 
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B etali ngs balans even w i cb t 
Bij bet bestaande systeem van vaste wisselkoersen zou een structurele overbe

steding voortdurend betalingsbalansproblemen moeten scbeppen, want Neder
land heeft een relatief sterk open economie. Er zijn de laatste jaren weleens van 
zulke problemen, maar tocb in betrekkelijk geringe mate. Dit onderstreept bet 
structurele karakter van de neiging tot overbesteding in vrijwel alle westerse 
volksbuishoudingen. Slecbts wanneer men uit de pas gaat lopen ontstaan er 
moeilijkbeden voor bet saldo op de lopende rekening van de betalingsbalans. 
Men moet zich dan aanpassen, ook wanneer men structurele overscbotten beeft. 

Samenvatting 
Samenvattend kan men stellen dat - in tegenstelling tot de jaren voor de 

Tweede Wereldoorlog toen bausse en depressie elkaar nog vrij regelmatig af
wisselden - men nu geconfronteerd wordt met een vrijwel permanente boog
conjunctuur, die slechts kortstondig wordt onderbroken door geringe recessies. 
Deze aanhoudende overspanning die zicb uit in een voortdurende inflatie en 
interne waardedaling van bet geld, berust zowel op de trekkracbt van de overbe
steding (,bestedingsinflatie") als op de duwkracbt van loon- en prijsstijging 
(,kosteninflatie"). Dit proces wordt permanent bevestigd door de gevoerde 
economische politiek in binnen- en buitenland. Bet is immers juist dankzij dit 
overbeidsoptreden dat in bet kader van een - zich overigens steeds meer als ook 
scbadelijk openbarende- economische groei gestreefd wordt naar opvoering en 
volledige benutting van de produktiecapaciteit en tegelijkertijd naar bet weg
nemen van de sociaal gezien te bestrijden groeikrampen. De motor van de econo
mie blijft daardoor op een zo boog mogelijk toerental draaien. De overver
hittingsverscbijnselen zijn dan ook duidelijk waarneembaar. De elkaar versnel
lende tandwielen van de afwentelingsmecbanismen zorgen voor een uitstekende 
geleiding van dit proces. 

Ziende op deze wijze waarop de Nederlandse economie functioneert en de 
problemen die bierbij optreden, rijst de vraag of niet met kracbt gestreefd moet 
worden naar een dusdanige wijziging in de bestaande economische orde c.q. 
naar bet vinden en aanwenden van dusdanige beleidsinstrumenten, dat deze 
voortdurende oververbitting op systematische en grondige wijze afgekoeld kan 
worden zonder terecbt te komen in bet werkloosheidsmoeras. Met andere woor
den, is bet economiscb bandelen niet nader te coordineren opdat de bescbreven 
feilen acbterwege blijven? 

§ 4. OVER PREALABELE ZAKEN 

W anneer men bed en en verleden vergelijkt, zou men tot de volgende ge
dacbtengang kunnen komen. Vroeger ging het vooral om bet scheppen van wel
vaart ter bestrijding van armoede, ziekte en andere grate noden. Tegenwoordig 
waart de welvaart rond en vermenigvuldigen zich de verdelingsperikelen naar-
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mate de te verdelen koek aangroeit. Verder is er sprake van een te onbeheer st 
bestedingsproces met alle gevolgen van dien. Leeft men wat dit aspect van de 
economie betreft niet nog teveel als in de dagen van het ,laisser-faire, laisser
aller"? Is het immers niet redelijk en noodzakelijk dat de overheid, die ( mede) 
zorgdraagt voor de aanhoudende hoogconjunctuur, overgaat tot het nemen van 
maatregelen ter beheersing van dat bestedingsproces? Afziende van de details 
van deze stelling kan men het er zozeer mee eens zijn, dat een nadere vraag
stelling naar de aard van een zodanige beheersing actueel wordt. 

Voordat er echter serieus gedacht kan worden over de uitwerking van een 
oplossing voor deze problemen rand inflatie en bestedingsvrijheid, client men 
eerst te formuleren aan welke globale voorwaarden zo'n oplossing moet 
voldoen. Het eventuele beheersen of coordineren van de nationale bestedingen 
is een gecompliceerde zaak, waarvan men de consequenties voor de bestaande 
sociaal-economische orde terdege moet overwegen. Men kan de verzameling 
van mogelijke oplossingen inperken door vooraf al uitspraken te doen over de 
grenzen waarbinnen dergelijke hervormingen van de economische orde moeten 
blijven. 

Uitgegaan wordt hier van de stelling dat de bestaande economische orde in 
Nederland - hoewel zij geen heilige koe is - eerder geamendeerd dan 
geabandonneerd moet worden. Dit is een eerste grate lijn voor de blauwdruk 
van een oplossing. De inhoud van deze stellingname moet op deze plaats nader 
gemotiveerd worden. 

Naar mijn mening zijn <de volgende twee uitgangspunten grondleggend voor 
de inrichting van een bevredigende sociaal-economische orde: 

1. het streven naar rechtvaardige verhoudingen tussen individuen, groepen 
en naties; en 

2. het streven naar doelmatigheid ( efficientie). 
In concreto stellen deze twee basisfactoren de volgende twee grotendeels 

polariserende ordeningsprincipes in werking. 

Individuele speelruimte 
Allereerst moet het individu of de individuele huishouding voldoende ruimte 

bezitten om zich te kunnen ontplooien. Ieder mens in de samenleving heeft 
recht op de speelruimte, die nodig is voor het kunnen vervullen van zijn taak 
in valle verantwoordelijkheid aan zijn Schepper (,souvereiniteit in eigen 
kring"). Daarboven bevordert deze persoonlijke vrijheid de doelmatigheid in 
het economisch samenleven, zowel voor wat de consumptie als de produktie 
betreft. Het subject kent of ervaart zijn preferenties ( d.w.z. zijn eigen aard) 
het beste. Dit houdt in dat men hem zo globaal mogelijk moet benaderen met 
allerlei economische spelregels. Dit is een van de resultaten van de zogenaamde 
,welfare economics". Een belangrijke toepassing hiervan vindt men in de 
gedachte dat de consument in het algemeen beter af is met een inkomenssubsidie 
(in geld d.w.z. ongedifferentieerde koopkracht) dan met specifieke prijssubsi-
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dies of verstrekkingen in natura. Een soortgelijke opmerking is te maken voor 
de producent. 

Het marktmecbanisme is daarom een betrekkelijk succesvol instrument in 
bet registreren van de (koopkracbtige) wens en en mogelijkheden inzake 
produktie en verbruik. Het marktsysteem is ecbter niet feiiloos; het kent zowel 
onrecbtvaardigbeden als ondoelmatigheden. Als voorbeelden hiervan zijn te 
noemen het de facto ontnemen van ontplooiingskansen resp. het optreden van 
massale werkloosheid. Gezien bet ontbreken van gelijkwaardige alternatieven 
op dit ogenblik (het is namelijk denkbaar dat de sprongsgewijze ontwikkelingen 
in de informatica en communicatietheorie zuilen leiden tot meer bevredigende 
methoden) is het raadzaam van dit in principe werkzame instrument gebruik 
te blijven maken, waarnodig aangevuld met corrigerende maatregelen. De 
ontwikkelingen in de centraal geleide volkshuishoudingen bevestigen m.i. deze 
steilingname. 

Centrale spelregels 
Hiermee is tevens het tweede ordeningsprincipe aangeduid, nl. bet opstellen 

van corrigerende spelregels of verordeningen (,relativiteit in eigen kring"). 
Het is duidelijk dat vrijheid en economische macbt kunnen leiden tot misbruik 
en verspiiling. De mens wordt maar al te zeer gekenmerkt door domme en 
zondige daden. Deze nadere ordening wordt temeer vereist omdat de gerechtig
beid niet aileen een formele, maar veeleer een materiele ontplooiingsruimte 
vraagt. Niet bet mogen maar het kunnen is relevant voor een in verantwoor
delijkheid geleefde vrijbeid, d.w.z. er moeten gedragsalternatieven aanwezig 
zijn. (Men denke in dit verband aan de zgn. sociale grondrecbten). Dit alles 
tesamen vereist bet corrigeren en coordineren van bet in principe op de indivi
duele vrijheid georganiseerde economische samenleven. Zowel rechtvaardigbeid 
als doelmatigbeid vragen om deze nadere ordening. Hierover worden nog een 
aantal aanvullende opmerkingen gemaakt. 

a. De mate van zo'n nadere ordening verscbilt naar tijd en omstandigheden 
(waarbij de tendens ontegenzeggelijk voert in de richting van meer ordening); 
van invloed zijn bier o.a. de bereikte techniscbe en economische ontwikkeling, 
de bevolkingsdichtheid, de kwaliteit van ( resp. de gebreken in) het menselijk 
bandelen, de organisatie van de omringende volksbuisboudingen, de aard van 
de heersende problemen, enz. 

b. Het karakter van de ordeningsregels kan verscbiilen. Er is immers niet 
aileen sprake van verboden en geboden van overbeidswege, maar ook van 
vrijwiilige afspraken, (codes, gentlemen's agreements, contracten) en allerlei 
gewoonten en normalisaties. 

c. Het doen vaststeilen van ordeningsregels berust niet aileen op recbt
vaardigheidsgronden maar ook op doelmatigbeidsoverwegingen. Een duidelijk 
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voorbeeld is de overheidsbemoeiing inzake ,de voortbrenging van collectieve 
goederen (die technisch gezien niet ,in partj es verdeeld" geconsumeerd kunnen 
worden zoals bijv. dijken, defensie, justitie) en de produktie van goederen 
waarvan de afzet onvoldoende is voor een commercieel rendabele exploitatie 
(zoals bijv. een waterleidingnet op het platteland, openbaar vervoer); een 
ander voorbeeld vindt men - maar niet altijd - in de verticale prijsbinding 
ter voorkoming van prijsbederf. 

d. De inrichting van de economische orde client gedragen te worden door 
de opvatting van de betrokken bevolking. Dit betekent zowel een historische 
als een normatieve band tussen de economische orde en de gekozen staatkundige 
organisatievorm, d.w.z. een pleidooi voor de wederzijdse be!nvloeding van 
economische en politieke democratie. Het gewicht van dit punt zal in het 

navolgende blijken. 

Grenzen voor de oplossing van het gestelde probleem 
Op grond van het bovenstaande is duidelijk dat schrijver dezes een econo

mische orde prefereert die het juiste midden houdt tussen de dictatoriale dwang 
van een centrale autoriteit (want daar ontbreekt de nodige vrijheid teveel) en 
de ongedwongen bandeloosheid van een absolute markteconomie (want daar 
ontbreekt de speelruimte voor de zwakkeren). Oat juiste midden vereist een 
bevredigende combinatie van elementen als individuele speelruimte, correctie 
en coordinatie, openheid en overleg. 

Hierop sluit de voorkeur voor globale ordeningsmaatregelen aan; zo mogelijk 
gebaseerd op vrijwilligheid, zonodig na een democratische besluitvormings
procedure opgelegd. Dit is het kader waarbinnen gezocht zal worden naar een 
oplossing voor de bestaande spanning tussen inflatie en bestedingsvrijheid; een 
kader dat m.i. representatief is voor de bestaande ordening. 

Ter vermijding van enig misverstand wordt nog een laatste kanttekening 
gemaakt. Naar mijn mening is de bestaande economische orde met gebreken 
van tweeerlei soort behept. 

Enerzijds zijn er nog aanmerkelijke lacunes aanwezig in de ordening. Een 
goed voorbeeld hiervan is de ontoereikende mate waarin men bij de economische 
calculaties rekening houdt met het verschil tussen private en sociale kosten, met 
name t.a.v. het milieugebruik. De prijsvorming client m.b.t. deze schaarste
factoren aangepast te worden. Eventueel moet er gebruik gemaakt van het heffen 
van retributies voor de verleende overheidsdiensten op dit (en andere) ter
rein (en), tenzij hoge inningskosten dit ondoelmatig zouden maken. Een andere 
lacune vindt men in de te beperkte mate van gecoordineerde toekomstplanning. 

Anderzijds grijpt men soms onnodig gedetailleerd in. Perfectie en recht
vaardigheid behoeven niet altijd synoniem te zijn. Op dit punt moet men met 
name de psychische weerstanden tegen een betuttelende overgeorganiseerdheid 
in rekening brengen. Het is billijk hierbij een voorbeeld te noemen. Het is de 
vraag of het ingewikkelde complex van fiscale en sociale regelingen niet 
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vervangen kan worden door een eenvoudiger en globaler systeem van maat
regelen. Soortgelijke vragen kan men stellen m.b.t. bet landbouwbeleid en de 
bouwsector. 

§ 5. VRIJWILLIGE BESTEDINGSCOoRDINATIE: 
BEN MOGELIJKHEID? 

Door middel van de bantering van bepaalde beleidsinstrumenten streeft de 
overheid naar de realisatie van economisch-politieke doeleinden, die - als het 
goed is - verbijzonderingen zijn van bet bewerken van rechtvaardige en doel
matige verhoudingen. De vraag is of er instrumenten zijn te vinden, die een 
einde kunnen maken aan de voortdurende overspanning van de economie. Als 
voorwaarde wordt gesteld dat de maatregelen noch in strijd komen met de 
aard van de bestaande economische orde ( d.w.z. een globaal karakter moeten 
hebben) noch de in paragraaf 2 genoemde doeleinden van economische politiek 
doorkruisen. Wanneer dergelijke instrumenten niet te vinden zijn, is het de 
vraag of een meer ingrijpende wijziging in de bestaande sociaal-economische 
orde gewenst is c.q. of een andere volgorde van de doeleinden van economische 
politiek nodig is. 

Binnen bet kader van de hui,dige economische orde en de feitelijk gevoerde 
economische politiek kan men op twee manieren de bestrijding van de aan
houdende overspanning van de economie aanvatten, nl. via: 

I. bet beperken van de effectieve vraag (de nationale bestedingen ), en 
II. bet stimuleren van de produktie (de nationale middelen). 

Afremming van de nationale bestedingen 
Deze methode ligt bet meest voor de hand: beperk de bestedingen! De 

lezer herinnert zich de zogenaamde bestedingsbeperkingen uit bet verleden 
voldoende om de bedoeling te begrijpen. De instrumenten liggen voor het 
grijpen: verhoging van de belastingen en van de tarieven op overheidsdiensten, 
vermindering van subsidies en fiscale faciliteiten, verhoging van de disconto
voet, kredietbeperkingen en andere vormen van monetaire politiek, tempori
sering van de overheidsuitgaven en niet afgeven van rijksgoedkeuringen. 
Eventueel kan men hier nag maatregelen m.b.t. de handel met het buitenland 
aan toevoegen. 

De vraag is echter of de gevolgen van zo'n regelmatige bestedingsbeperking 
niet te ingrijpend zullen zijn voor de werkgelegenheid. Het is maar al te 
waarschijnlijk dat langs deze weg de inflatoire spanningen slechts te bestrijden 
zijn ten koste van een- voor huidige begrippen- aanzienlijke werkloosheid, 
zonder dat een absolute prijsstabilisatie zelfs haalbaar zal blijken te zijn. Volgens 
onze huidige inzichten is deze prijs bepaa1d te hoog. De offers zouden met 
name door de zwakkere groepen geleverd moeten worden, zoals bijv. door 
oudere arbeiders, kleine zelfstandigen, minder validen, jongere en ongeschoolde 
werknemers. 
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Verder zal men deze bestedingsbeperkende maatregelen moeten blijven 
berbalen zolang de voornaamste bandelspartners niet eenzelfde beleid voeren. 
Zouden zij dit wei gaan doen, dan is de kans op een wereldwijde depressie 
belaas niet uitgesloten. 

Zo'n systematische bestedingsbeperking kan daarom m.i. slecbts gehanteerd 
worden tegen korte termijn verstoringen van bet externe evenwicbt. Voor de 
bestrijding van de structurele neiging tot overbesteding is deze methode niet 
geschikt, terwijl dan bovendien de verstorende werking ervan op de meest 
doelmatige aanwending van de produktiefaktoren te zwaar gaat wegen. 

Vergroting van de nationale middelen 
Veel gemakkelijker is de alternatieve politick te aanvaarden, nl. de stimulering 

van de produktie door zowel het aantal arbeidsuren als de inspanaing en de 
kwaliteit van de arbeidsinzet op te voeren. 

Hartog 2 wijst in dit verband op de volgende mogelijkbeden: snellere af
vloeiing en omscholing van arbeidskracbten uit inkrimpende sectoren (land
bouw), sterkere immigratie van gastarbeiders, toenemende inschakeling van de 
gebuwde vrouw in bet arbeidsproces, gewijzigde belastingbeffing op extra 
arbeidsinkomen ( overwerk) en vereenvoudiging van administratieve regelingen. 

Ook deze weg kan m.i. niet tot een definitieve oplossing leiden; nag gebeel 
afgezien van eventuele specifieke bedenkingen. Voor een korte tijd zouden 
deze maatregelen wellicbt enige ontspanning kunnen geven; zij het pas na de 
tijd die nodig is voor de effectuering van de beoogde aanbodsvergroting. 
Zolang deze operatie echter niet periodiek op een hager niveau wordt herhaald, 
is er voor de lange termijn onvoldoende beil van te verwachten. 

Een andere route nodig 
Hoewel beide beleidsalternatieven niet zonder waarde genoemd mogen 

wo11den voor het verkrijgen van enige ontspanning in de economie, bieden 
zij geen reele oplossing voor bet probleem van de structurele neiging tot 
overbesteding. M.i. is dit een gevolg van bet feit dat beide metboden gericht 
zijn op de bestrijding van symptomen. Men moet veeleer maatregelen zoeken 
om de oorzaken te bei:nvloeden. In paragraaf 3 bleek dat bet hierbij gaat om 
een tamelijk complexe materie. Voordat er een aantal concrete suggesties wordt 
gegeven, eerst nog enige algemene opmerkingen. 

De kern van bet probleem 
De optredende inflatie is een macro-economiscb probleem. Het is niet een 

bepaalde buishouding of een bepaalde economische sector die als zodanig het 
evenwicht verstoort. De doorbreking van bet bestedingsevenwicht vloeit veeleer 
voort uit het gebrek aan coordinatie van de talloze produktie- en consumptie
beslissingen in de gehele economie. Dit gebrek acm coordinatie moet bet aan-

2 Vgl. F. Hartog, Omgekeerde inflatiebestrijding, ESB dd. 30-9-1970, biz. 931. 
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knopingspunt vormen voor een eventuele oplossing. Omdat het vrije markt
mechanisme niet voor dit evenwicht kan zorgen, zijn er aanvullende coordine
rende maatregelen noodzakelijk. Op de een of andere manier zal men het in de 
volkshuishouding eens moeten worden over het bereiken (en nadien over het 
handhaven) van dat macro-economische bestedingsevenwicht. In concreto be
tekent dit de eis van een eensgezinde mening over (en de planning van) de 
stijgingspercentages van de verschillende bestedingscategorieen (zoals private 
consumptie, investeringen en overheidsuitgaven) en de consequenties daarvan 
voor grootheden als de spaarquote, de inkomensverdeling en de betrekkingen 
met het buitenland. 

Nu is het zeker niet zo dat hierover op normatieve wijze uitspraken zijn te 
doen, noch voor de economie als geheel noch voor aparte (groepen van) 
huishoudingen. Dit betekent dat men via overleg tot overeenstemming zal 
moeten komen in de volkshuishouding. Het gaat daarbij niet aileen om de 
parlementaire goedkeuring van de overheidsbegroting, maar ook om de in
stemming van ondernemers, vakbonden en consumenten. Niet voor niets is het 
SER-overleg zo belangrijk voor de vormgeving van het regeringsbeleid. Wil 
men werkelijk komen tot een integrale bestrijding van de macro-economische 
neiging tot overbesteding, dan moet men m.i. op minstens twee verschillende 
niveaus een bestedingscoordinatie tot stand brengen. 

Centrale coordinatie 
In de eerste plaats client men op nationaal niveau te overleggen met de 

representanten van de betrokken economische subjecten. Het parlement is geen 
voldoende belichaming van zulk een overleg. Men behoeft dit niet te betreuren, 
want het is een logisch gevolg van de eigen speelruimte van de op bet 
economische terrein werkzame krachten. Het betekent wel een uitdaging aan de 
parlementaire democratic om deze vorm van inspraak in goede banen te leiden.3 

Het lijkt mij overigens gewenst om niet teveel uit te gaan van a priori erkende 
organisaties, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van de controle van het 
vrijwillige lidmaatschap. 

Het aldus aangeduide overleg zal overeenstemming moeten bereiken over 
de meest gewenste ontwikkeling van de economie. Hierbij komen vanzelf
sprekend oak de planning en de coordinatie van de lange termijn ontwikkelingen 
ter sprake. 

1'-Jaar mijn mening is de kans op succes aanwezig. Die kans moet benut 
worden om te ontkomen aan het zicb opdringende dilemma tussen werkloosbeid 
en bollende inflatie. Van grate betekenis voor bet bereiken van zo'n succesvol 
nationaal overleg is bet antwoord op de vraag of een centrale coordinatie in 
economiscbe feiten kan worden omgezet, d.w.z. of men de woorden met de 
daden kan onderstrepen. 

3 Vgl. W. Albeda, Parlement en economisch Ieven: macht of onmacht?, ESB dd. 
2-12-1970, biz. 1168-1172. 
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Gedecentrali,seerde coordinatie 
De tweede vorm van coordinatie beeft betrekking op de micro-economiscbe 

beslissingen en zal moeten rusten op de volgende twee pijlers: 
a. de instemming van de betrokkenen, en 
b. de te volgen spelregels. 
Ad a. De vereiste instemming kan men slecbts verkrijgen indien voldaan 

wordt aan een aantal belangrijke voorwaarden, zoals: 
juiste representatie, 
onderkenning van bet probleem en de economiscbe samenbangen, 
wens om bet probleem op te lossen, 
voldoende openbeid en voorlichting, en 
eerlijke verdeling van de welvaart. 

Ad b. Zelfs wanneer het centrale overleg tot werkbare resultaten leidt en 
de gevraagde mentaliteit onder de bevolking aanwezig is, moeten er instrumenten 
zijn voor het tot stand brengen van de gewenste bestedingscoordinatie. Het is 
immers niet waarschijnlijk dat een simpele optelling van de talrijke micro
economische beslissingen automatisch tot de gewenste macro-economische 
resultaten leidt. 

Welke beleidsinstrumenten zouden in dit verband gebruikt kunnen worden? 
Duidelijk is dat niet gedacht wordt aan allerlei gedetailleerde produktie- enjof 
bestedingsvoorschriften voor de individuele huishoudingen. Welke mogelijk
heden blijven er dan nog over? Het lijkt zinvol in het onderstaande te onder
scheiden tussen de be:invloeding van de omvang en het prijspeil van de be
stedingen, al zal er geen sprake zijn van een waterdichte scheiding. 

Omvang van de bestedingen 
De regulering van het volume van de nationale bestedingen zou bevorderd 

kunnen worden door maatregelen als: 
Selectieve investeringspolitiek. Het centrale coordinatie-overleg moet 

geschraagd wol'den door effectuerende spelregels. Men kan in dit verband 
denken aan een systeem van heffingen en toeslagen via een rente-egalisatie
fonds, maar ook aan een stortingsregeling voor verplichte besparingen in een 
nationaal beleggingsfonds, beheerd door bedrijfsleven en overheid. 

Financieringsfondsen t.b.v. speciale overheidsinvesteringen. Als voor
beeld kan men hierbij denken aan zaken als verkeer en ( openbaar) vervoer en 
dergelijke infrastructurele investeringen. Voorts kan men langs deze weg een 
conjuncturele openbare-werken-politiek aanvatten. 

lnstelling van een effectieve controle op de toegestane hoeveelheid 
monetaire overheidsfinanciering en het beroep op de kapitaalmarkt door over
heidslichamen. Ook voor deze materie moet men komen tot spelregels, die 
slechts in bijzondere gevallen en met parlementaire goedkeuring terzijde gesteld 
mogen worden. 

Coordinatie van de vele overheidsuitgaven door een bestuurlijke her
indeling van overheidstaken en de opstelling van een prioriteitenschema. Op 
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deze wijze kan zowel een sanering van de versplinterde overheidsfinancien als 
een flexibel uitgavenbeleid worden bevorderd. 

Het in rekening brengen van de kosten die gemaakt moeten worden 
voor de veiligstelling van het natuurlijke leefmilieu. 

De bevordering van een daling van het geboortencijfer o.a. door voor
lichting en uitbreiding van het ziekenfondspakket. 

Nadere bezinning op het gevoerde subsidiebeleid, zodat slechts werkelijk 
noodzakelijke subsidies worden verstrekt in een effectieve vorm. 

Bevordering van een variabele spaarloonregeling als bij drage tot de 
gewenste nationale spaarquote en mede als bijdrage tot de democratisering van 
het bedrijfsleven. Voor de zelfstandigen kan men een hiermee corresponderende 
belastingmaatregel invoeren, nl. voor een bedrag gei:nvesteerd in het eigen 

bedrijf. 
Stimulering van de nationale produktie op momenten van dreigende 

overbesteding d.m.v. een variatie in de werktijden. 
V erbetering en openbaarmaking van de verslaglegging van instellingen, 

alle typen van ondernemingen en overheidsdiensten. 
Doeltreffende straffen op de overtreding van de afgesproken spelregels. 

P r ij s p e il van de bested in g en 
De stabilisering van het prijsniveau van de nationale bestedingen zou extra 

bevorderd kunnen worden door: 
- Regulering van de vergroting van de geldhoeveelheid. 

Bestrijding van de werking van afwentelingsmechanismen. Behalve aan 
de loon- en prijspolitiek kan men in dit verband denken aan het tegengaan 
van prijsindexclausules en aan wijzigingen in de tariefsstructuur van de be

lastingen. 
- Nadere vormgeving aan een onderlinge samenhang tussen de te voeren 

loon- en prijspolitiek. Toelichting: in principe is er behoefte aan een vrije 
vorming van lonen en prijzen. Op grond van de volgende twee overwegingen 
moeten er echter corrigerende maatregelen op het terrein van de loon- en 
prijsvorming worden genomen. In de eerste plaats is dit nodig vanwege even
tuele ongewenste gevolgen voor de internationale concurrentiepositie en het 
evenwicht op de betalingsbalans. In de tweede plaats kan een vrije loon- en 
prijsvorming leiden tot ongemotiveerde en ongewenste gevolgen op het gebied 
van de inkomens- en vermogensverdeling. 

De ervaring leert dat het voeren van uitsluitend prijs- resp. loonpolitiek 
voor een wat langere periode niet mogelijk is. Het lijkt tevens een billijk 
uitgangspunt beide instrumenten in onderlinge samenhang te hanteren, zij het 
dat enige ruimte voor accentverlegging nodig is. V erder moet men rekening 
houden met: 

I. de sturende werking van prijs- en loonvariaties op de doelmatige aan
wending van produktiemiddelen en het bevorderen van evenwichtstendenties; en 

II. de verschillen naar bedrijfstypen en bedrijfstakken, zoals bijv. naar 
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groei- en marktpositie, mate van arbeidsintensiteit, exportaandeel enz. 
Enerzijds is er dus behoefte aan gedifferentieerde prijs- en loonstijgingen, 

anderzijds vraagt de zorg voor bet externe evenwicht om een begrenzing van 
de gemiddelde loon- en prijsstijging en vraagt het streven naar een redelijke 
inkomensverdeling om de realisatie van een inkomensbeleid. Met betrekking 
tot de loon- en prijspolitiek kunnen de volgende concrete suggesties worden 
gedaan: 4 

vaststelling van een gemiddelde loon- en prijsstijging in het centrale 
overleg, waarbij een zeker verband tussen loonstijging en arbeidsproduk
tiviteit voor de hand ligt; 
extra loonstijging voor bepaalde groepen moet mogelijk zijn zowel op 
sociale als economische gronden, mits met goedkeuring van het centrale 
overleg en in mindering gebracht op de loonstijging elders; 
afspraken m.b.t. het in de prijzen doorberekenen van kostenstijgingen, 
waarbij rekening kan worden gehouden met de aard en positie van 
bedrijf of bedrijfstak; 
extra loonstijging is zonder nadere goedkeuring toegestaan, mits de 
prijzen evenredig verlaagd worden; 
ook de vrije beroepen dienen bij zo'n prijspolitiek te worden betrokken; 
doeltreffende controle en bestraffing. 

Verder dienen deze maatregelen aangevuld te worden met een inkomens
beleid dat het klimaat schept voor de nodige instemming met de uit te voeren 
bestedingscoordinatie. Enerzijds zal zo'n beleid gericht moeten zijn op het 
scheppen van gelijke inkomenskansen op een wat langere termijn. Anderzijds 
zal gestreefd moeten worden naar meer korte termijn verbeteringen. Men denke 
hierbij aan pun ten als de totstandkoming van een integrale waardevaste pensioen
regeling, welvaartsvaste minimuminkomens op aanvaardbaar niveau en een be
vredigende regeling m.b.t. de ziektekostenverzekering. 

Mogelijke obstakels 
Een dergelijk complex van coordinerende maatregelen zal uiteraard niet 

zonder de nodige mentale en technische voorbereiding noch zonder overgangs
regels tot stand gebracht kunnen worden. Evenmin zullen andere beleidsmaat
regelen, zoals die welke in het kader van de ruimtelijke ordening, het regionaal
economische beleid en de conjunctuurpolitiek worden gehanteerd, op non-actief 
gesteld kunnen worden. 

De finale vraag is vanzelfsprekend die naar de haalbaarheid en de te 
verwachten resultaten van zo' n nadere coordinatie van de economie. Er dienen 
zich minstens drie obstakels aan. 

4 Zeer lezenswaard is de scherpe analyse van A. Peper, De overgangsiaren van de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen, ESB dd. 13-1-1971, blzz. 28-35. In zijn zienswijze wordt 
- m.i. ten onrechte - teveel afscheid genomen van de integratiegedachte, d.w.z. het tot 
onderlinge overeenstemming willen komen met het oog op belangrijke gemeenschappelijke 
doeleinden. 
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1. In de eerste plaats is het de vraag of het gedachte overlegsysteem 
technisch gezien uitvoerbaar is. Leidt het centrale overleg op de juiste momenten 
tot werkbare resultaten? Zal het aanpassingsvermogen voldoende zijn om de 
optredende plandoorkruisende veranderingen op te vangen? Kan men met 
voldoende vertrouwen steunen op de gemaakte toekomstprognosen? Het lijkt 
mij duidelijk dat zo'n overlegsysteem in de loop van de tijd zal moeten groeien 
en niet zonder meer ingesteld kan worden. 

2. In de tweede plaats wordt men geplaatst voor complicaties m.b.t. de 
externe betrekkingen van de Nederlandse volkshuishouding. Het is met name 
de vraag of zo'n gecoi:irdineerde economie zich voldoende kan afschermen tegen 
de import van buitenlandse inflatie en of de internationale verdragen (zoals 
de E.E.G.) zo'n systeem niet onuitvoerbaar maken. Het ziet er naar uit dat 
internationaal overleg over de bestedingscoi:irdinatie voor een open land als 
Nederland niet gemist zal kunnen worden. 

3. In de derde plaats wordt het volgen van de aangegeven route bemoeilijkt 
door het aanwezige (groeps) egoi:sme en het bestaan van wantrouwen en onbe
hagen in het geval van centrale afspraken en richtlijnen. Deze factor vcrmt een 
duidelijke drempel voor de invoering van het gesuggereerde systeem. 

Een uitdaging 
Dit laatste obstakel betekent een uitdaging aan het gehele Nederlandse volk, 

nl. om elkaar te vinden op het punt van de inkomensontwikkeling. Hiertoe is 
nodig een zekere opvoeding tot zelfbeperking, openheid en de wil om het 
samen eens te worden over de hoofdlijnen van de economische ontwikkeling. 

Een dergelijk rijpingsproces vereist bovenal een leidende en informerende 
taak voor de overheid, maar niet voor de overheid alleen. Oak politieke partijen, 
economische organisaties en overlegorganen, deskundigen en persorganen moeten 
hier een positieve bijdrage leveren. 

Men kan zich afvragen of zo'n mentaal rijpingsproces al op korte termijn 
vruchtbare resultaten zal kunnen afwerpen. Zolang dan zulk een zich vrijwillig 
bindend overleg nag geen coi:irdinatie van de nationale bestedingen tot stand 
kan brengen, wordt de vraag actueel of er niet een andere manier is om het 
smalle pad tussen inflatie en werkloosheid te gaan. Op deze vraag wordt in de 
slotparagraaf ingegaan. 

§ 6. RESTERENDE ALTERNATIEVEN 

W anneer men er niet in slaagt op vrijwillige basis te komen tot een coi:irdi
natie van de bestedingen, blijven er m.i. slechts de volgende drie mogelijkheden 
over: 5 

5 Afgezien wordt hier van een vierde alternatief: het volledig inflatie-proof maken van 
de economie via een integraal doorgevoerde indexatie. Vgl. wat ik hierover afwijzend ge
schreven heb in: Inflatie en indexatie, Maandschrift Economie XXXII (1967/68) no. 10, 
juli 1968 blzz. 453-487. 
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1. De eerste mogelijkheid is gelegen in het voortdurend op de bestedings
rem trappen zoals dat nu gebruikelijk is in situaties van bestedingsbeperking. 
Op deze manier wordt een snelle loon- en prijsspiraal vermeden, zij het ten 
koste van een werkloosheidspercentage dat groter is dan de bestaande tolerantie
limiet. 

2. De tweede mogelijkheid is gelegen in het krachtig en gedetailleerd 
ingrijpen van de overheid in de produktie- en consumptiebeslissingen. 

3. De derde mogelijkheid bestaat in het aanvaarden van de neiging tot 
overbesteding en de daaraan inherente prijsontwikkeling. In dit geval kan de 
overheid proberen haar uitgaven zoveel mogelijk te temporiseren en via 
overreding de private huishoudingen tot enige navolging trachten te bewegen, 
aangevuld met enige bestedingsafremmende maatregelen. Verder kan men in 
dit geval aile accent leggen op internationale afspraken tegen de import en 
export van bestedings- en kosteninflatie. Met betrekking tot de loon- en prijs
spiraal is er reden om aan te nemen dat een voortschrijdende Europese integratie 
hierop matigend zal werken. Op Europees niveau is de positie van de werk
nemers immers zwakker dan op nationaal niveau. 

Welke mogelijkheid men verkiest zal sterk afhankelijk zijn van factoren als 
de waardering voor de individuele beslissingvrijheid, de afkeer van werkloos
heid, het oordeel over de doelmatigheid en rechtvaardigheid van elk type 
economisch stelsel en de evaluatie van de nadelige gevolgen van een permanente 
inflatie. 

Laatstgenoemde nadelige gevolgen bestaan hoofdzakelijk in: 
het doen ontstaan van zowel psychische als monetaire onrust m de 
economie; 
het vergroten van de kans op verstoring van het externe evenwicht; 
het in werking stellen van allerlei afwentelingsmechanismen zoals bijv. 
prijsindexclausules, die het proces versnellen en de kans op een gebrek 
aan vertrouwen in het geld als waardemeter vergroten; 
het onder druk zetten van groepen met lage inkomens, zoals bijv. 
pensioentrekkers, alimentatie-gerechtigden, kerkelijke en sociale instel
lingen; 
het aanbrengen van willekeurige verschuivingen in de vermogens
verhoudingen en de negatieve invloed op sommige groepen van spaar
ders; 
de schadelijke werking van de mede door de inflatie verhoogde rente
stand op bijv. de woningbouw; en 
,last but not least" de nadelige invloed van een stijgende ruilvoet in de 
westerse volkshuishoudingen op de inkomenspositie van de ontwikke
lingslanden. 

De lezer geve tenslotte zijn eigen oordeel over de te maken keuze; hij make 
zich er niet vanaf! Naar de mening van de schrijver van dit opstel moet er met 
kracht toegewerkt worden naar het beproeven van zo'n nadere coordinatie, 
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waarbij het van de ontwikkeling in de komende jaren afhangt of het accent op 
een nationaal dan wel op een internationaal c.q. supranationaal systeem zal 
komen te liggen. 

Op korte termijn gezien zal een globale overheidspolitiek- met alle aandacht 
voor de factor overreding en overleg - de voortdurende overbesteding zoveel 
mogelijk (en zonder werkloosheid te veroorzaken) verweer moeten bieden onder 
gebruikmaking van de bestaande instrumenten van economische politiek. Daarbij 
zal de overheid moeten zorgen voor compenserende maatregelen tegen ontoe
laatbare gevolgen van de inflatie, zoals bijv. m.b.t. de ontwikkelingslanden en 
de zwakke inkomensgroepen. 
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NEDERLAND, EUROPA EN DE WERELD 
ONS BUITENLANDS BELEID IN DISCUSSIE 

door 

Dr. G. van Roon 

De laatste jaren is ook in ons land de belangstelling voor de buitenlandse 
politiek nogal toegenomen.1 Mede door televisie, radio en pers voelen velen 
zich meer betrokken bij wat eLders in de wereld gebeurt. Dit vindt zijn 
weerslag in discussies, artikelen en demonstraties. Dit alles raakt ook het vanuit 
Nederland gevoerde buitenlandse beleid. Terwijl de meesten zich hiervoor 
vroeger nauwelijks interesseerden of zich met de hoofdpunten hiervan we! 
konden verenigen, worden tegenwoordig nogal eens vraagtekens geplaatst of 
zou men liever gezien hebben, dat andere beslissingen waren genomen. Op 
zichzelr is dit zeker geen verontrustend verschijnsel. Het is een gevolg van 
veranderingen in de internationale situatie, op grond waarvan men vroeger 
genomen beslissingen nu minder vanzelfsprekend vindt; maar ook heeft het te 
maken met veranderingsprocessen in de samenleving, met een groeiend ver
langen naar meer openheid en inspraak. Het verschijnsel beperkt zich ook 
zeker niet tot ons land. Ook in andere landen wordt ijverig over de buiten
lan<Jse politiek gediscussieerd.2 

Het toenemend verschil in opvatting over de hoofdlijnen van het Nederlandse 
buitenlandse beleid leidde er toe, dat op initiatief van Prof. Mr. J. J. Schokking, 
oud-secretaris-generaal van het Nederlandsch Genootschap voor Internationale 
Zaken, in de loop van 1968 en 1969 drie gespreksgroepen in Utrecht, Arnhem 
en Den Haag enkele malen bijeenkwamen om over deze problemen te praten. 
Onder bovenstaande titel zijn de verslagen van de Utrechtse en Arnhemse 
bijeenkomsten vorig jaar verschenen.3 Enkele voor de Haagse discussie be
stemde ,papers" zijn in de Internationale Spectator, het tijdschrift van het 
Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken, gepubliceerd.4 Hierop 
is weer van diverse zijden commentaar geleverd, wat ook in de l.S. verschenen 
is.5 Ook in het maandblad Wending is omstreeks diezelfde tijd een discussie 
over de Nederlandse buitenlandse politiek gevoerd.6 Tenslotte zijn hier en 
daar, ook in dit tijdschrift, 7 enkele publikaties verschenen die ook op deze 
materie betrekking hebben. 

De bedoeling van dit artikel is tweeerlei. In de eerste plaats zal getracht 
worden om een overzicht te geven van de standpunten t.a.v. de aan de orde 
gestelde problemen. Daarmee zal het artikel gedeeltelijk een refererend 
karakter krijgen, al zullen we! telkens randopmerkingen gemaakt worden. 
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Ook vlei ik me niet met de gedachte alles wat de laatste jaren over dit onder
weep geschreven is, bier bijeengebracht te hebben. Toch geloof ik dat dit bet 
algemene beeld niet zoveel verandert. In de tweede plaats is bet mijn bedoeling 
om zo, los van program van actie en urgentie-program, hierover ook in eigen 
kring de discussie meer op gang te brengen. Wanneer bijv. in de sectie ,inter
nationale politiek" op de brede partijconferentie in februari 1970 3 sprekers 
worden uitgenodigd om over de westeuropese integratie te refereren, dan is dat 
rijkelijk veel, omdat andere onderwerpen dan nauwelijks of helemaal niet aan 
de orde komen. 

Ook bet artikel van Idenburg is in dit opzicht nog veel te traditioneel en ik 
ben bet dan ook wei gedeeltelijk eens met ,Insider" als hij zegt, dat bet !den
burg niet zozeer om een correctie of verandering van bet wezen van bet beleid 
gaat dan wei om een andere vorm. 8 

Een periodieke discussie over de internationale situatie en haar consequenties 
voor de buitenlandse politiek die wij menen voor te staan, lijkt mij bijzonder 
gewenst. Er is heel wat aan bet veranderen. Dat blijkt ook uit de bier te be
spreken publikaties. 

I. Historische achtergronden van de Nederlandse buitenlandse politiek 
Door verscheidene deelnemers aan de discussies is aandacht geschonken aan 

de historische aspecten. Schokking wijst er op, dat bet Nederlandse volk de 
huidige situatie onvoldoende realistisch benadert. Hij bedoelt hiermee de on
mogelijkheid om tegenwoordig neutraal te blijven, wat vroeger als de hoogste 
wijsheid gold. Hij wijt dit aan nog voortwerk!ende invloeden van vroeger.9 

Daarom wil hij de oorsprong van bet Nederlandse neutraliteitsdenken en de 
verschillende nuanceringen hiervan in de loop der eeuwen in discussie brengen. 
De gedachte blijkt te zijn ontstaan in bet maritiem-commerciele milieu van de 
Hollandse regenten in de 17e eeuw.10 In bet belang van de commercie waren 
rust en vrede gewenst en ethische en religieuze invloeden gaven hieraan nog een 
moralistisch tintje. Van bier loopt een lijn naar de 19e en 20e eeuw, toen de 
neutraliteit een nationale roeping werd, maar bet bezit van de kolonien ons land 
een zodanige status gaf, dat we ons niet officieel neutraal wilden verklaren of 
laten verklaren: dat zou afhankelijkheid betekenen.U Van der Beugel 12 en 
Heldring 13 trekken de lijn nog door en zijn van mening dat we daarom voor 
een ,open" Europa en voor een Atlantische politiek zijn. Patijn 14 toont aan dat 
bet neutraliteitsdenken vroeger ook onderbroken is door periodes van actieve 
buitenlandse politiek (Oldenbarnevelt, Willem III, koning Willem I) en van 
evenwichtspolitiek (Johan de Witt). Schokking noemt zelf al de zelfstandig
heidspolitiek van Van Karnebeek 15 en aan dit rijtje zouden nog de periode
Kuyper 16 en de korte, maar ook voor de mogelijkheden van kleine staten inte
ressante periode van de ,Oslostaten" 17 toegevoegd kunnen worden. 

De discussie in de Utrechtse kring over waarachtigheid en onwaarachtigheid 
van bet Nederlandse neutraliteitsdenken in de dertiger jaren 18 - verlevendigd 
door bet feit dat Schokking toen overtuigd ,neutralist" was en Boogman bier-
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tegen zijn leermeester Geyl in het veld brengt- maakt m.i. al voldoende duide
lijk dat we de neutraliteit niet als een positief of negatief axioma voor alle tijden 
mogen hanteren.19 Het gaat me bovendien te ver als men zo exclusief als Boog
man doet, in sterke aansluiting aan de historische ontwikkeling de nu te voeren 
politiek formuleert: Nederland vroeger neutraal onder Engelse vleugels, dus 
nu onder Amerikaanse bescherming.20 Terecht merkt m.i. Van Broekhuizen in 
de Arnhemse discussie op - zijn opmerking is typerend voor de tach wel 
andere bepaalde aanpak in deze kring - dat wij ,onze verantwoordelijkheid 
voor een Europa op weg naar het jaar 2000 niet hebben te toetsen aan de beteke
nis, die dit in het verleden heeft gehad, maar aan die van zijn waarschijnlijke 
betekenis in de worden de wereld van de toekomst" 21 en we zouden hieraan 
nog willen toevoegen: aan een voortdurende analyse van de huidige machts
verhoudingen en van de fluctuaties hierin. 

Ten aanzien van de bondgenootschappelijke 8amenwerking na de oorlog 
moeten we bedenken, en dat wordt in de discussies sterk onderbelicht, dat het 
streven naar integratie in het Europa van de 20e eeuw al op het eind van de 
twintiger jaren began, toen Briand met zijn Europa-plan kwam 22 en men in 
Engeland een artikel schreef onder de titel ,De Verenigde Staten van Europa" 
en waarschuwde dat Engeland aileen al om economische redenen het zich niet 
kon permitteren om apart te blijven.23 Hoe anders had het kunnen lopen! Die 
ontwikkeling is toen afgeremd door de invloeden van de wereldcrisis, de op
komst van het nationaal-socialisme en de houding van de Verenigde Staten. 
Het zou interessant geweest zijn, in dit verband ook wat te lezen van de toen
malige discussie in Nederland. 

In Engeland bleven invloedrijke groepen aan de integratieplannen verder 
werken (New Commonwealth, Federal Union).24 Mede tegen die achtergrond 
moet het- late- aanbod van Churchill van 16 juni 1940 aan Frankrijk om 
met een Frans-Engelse kern een begin te maken met de Europese federatie, 
gezien worden.25 Tijdens de oorlog ging de discussie in Landen door met de 
regeringen in ballingschap en met enkele personen uit de V.S. Het ging hier 
om een federatie voor geheel Europa. Van de zijde van de Nederlandse regering 
was de minister van econ. zaken, Kerstens, een warm en de minister van buiten
landse zaken, Van Kleffens, een aarzelend voorstander van de Europese ge
dachte, die door de Nederlandse ambassadeur in Washington, Loudon, fel werd 
afgewezen.26 De meeste Nederlandse bewindslieden waren de mening toege
daan, dat het bezit van kolonien die men weer terug hoopte te krijgen, de toe
treding tot een Europese federatie onmogelijk maakte. Patijn wijst er op, dat 
dit standpunt tot 1948 nag door Buitenlandse Zaken werd ingenomen.27 In de 
boven geschetste Londense sfeer - waar een De Gaulle zich aileen al om die 
reden bijzonder onbehagelijk moet hebben gevoeld - ontstond oak, naast 
andere plannen, de gedachte van de Benelux. Zo betoogde al begin 1943 de 
Luxemburgse minister van buitenlandse zaken, Bech, in een rede voor het Bel
gisch Instituut te Landen, dat nu een Europese economische unie voorlopig niet 
te realiseren was, men intussen tach met regionale douane-unies kon beginnen.28 
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Ook was - Verkade 29 vraagt hier aandacht voor - in het verzet in de 
bezette landen een discussie over de toekomstige politiek op gang gekomen. 
Oak daar toonde men zich - in het ene land wat meer dan in het andere, maar 
wel in aile - voorstander van een Europese samenwerking.30 Ook hier ging 
het om geheel Europa, zoals de Europese Beweging later bij oprichting oak niet 
een louter Westelijke zaak was. 

Dit verlangen naar een regionale Europese Unie was echter al in 1942 ge
torpedeerd door de houding van Engelands nieuwe bondgenoten, de Sowjet
Unie en de Verenigde Staten. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, 
Hull, steunde het Russische afwijzende standpunt, omdat hij in de regionale 
Europese Unie een belemmering zag voor het goed functioneren van de toekom
stige wereldorganisatie. Hull die door Eden geholpen werd, kreeg de steun 
van Roosevelt.31 De houding van de V.S. leidde tot bittere verwijten van de kant 
van de andere bondgenoten. In deze geest liet zich bijv. oak de Nederlandse 
minister Kerstens uit.32 

Wat in de eerste jaren na 1945 in het bevrijde Europa gebeurde, was aan de 
ene kant een direct gevolg van de tijdens de oorlog door de grate mogend
heden bepaalde koers, werd anderzijds nog verscherpt door de nu meer aan het 
licht tredende Oost-West tegenstelling.33 Men kan het met Schokking aileen 
maar eens zijn, dat veel van dit alles buiten ons om ging en dat het Nederlandse 
volk ,zich geen scherp beeld heeft gevormd van de functie die het in de Koude 
Oorlog heeft vervuld." 34 Door de wei gering van de Engelse Labourregering 
werd dan het gebied voor een toekomstige Europese samenwerking nag beperk
ter. Al heeft men van de nood een redelijke deugd gemaakt, het bleef een 
noodoplossing. Eigenlijk pas in deze nieuwe fase van de ontwikkeling van de 
Europese samenwerking gaat de Amerikaanse steun de rol spelen die Van der 
Beugel aan haar toekent.35 Dan hebben de Amerikanen intussen echter een 
hegemoniale macht gekregen. We hebben onze supranationale ideologie overge
dragen op wat in feite Amerikaanse hegemonie was (Schokking).36 Uit de 
discussie blijkt dat de voorlichting en de voorstelling van zaken in Nederland 
over de integratie niet altijd even reeel is geweest.37 Hierbij denk ik o.a. aan het 
open willen houden van de integratie vanwege onze handelsbetrekkingen met 
andere Ianden (vrijhandelstraditie), wat op zichzelf een redelijk argument is, 
maar men moet het niet als een idealistische visie voorstellen. Oat de openheid 
in de eerste plaats op Engelands toetreding betrekking heeft en had, is onhisto
risch.38 Oat is er pas later bijgekomen. Ook wij hebben - en Idenburg geeft 
dat oak aarzelend toe 39 - de ontwikkeling van de integratie geremd. 

Bij de discussie in de Utrechtse kring is de tweede wereldoorlog de grate 
caesuur. Wanneer Bas een paging doet om oak in de naoorlogse ontwikkeling 
een onderscheid aan te brengen, wordt hij door Schokking niet begrepen.40 

En dat is jammer want er zijn belangrijke verschillen tussen de eerste naoorlogse 
periode en laten we zeggen de zestiger jaren. Het zou interessant geweest zijn 
in de discussies deze caesuur ook wat nader te onderzoeken. Nu had dit belem
merd kunnen worden door de juist in die tijd plaats grijpende gebeurtenissen 
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in Tsjechoslowakije. Het interessante is echter, dat de invloed hiervan op de 
discussies zeker merkbaar, maar toch niet groot is. Juist in verband hiermee 
vraagt Metzemaekers zich af hoe het komt ,dat aile regeringen in West-Europa, 
de Nederlandse incluis, ook na Tsjechoslowakije enorme behoefte hebben om te 
doen uitkomen, dat de ontspanningspolitiek zal worden voortgezet, terwijl zij 
die omstreeks 1950 niet hadden".41 Hierop wordt echter nauwelijks gereageerd. 

Er zouden natuurlijk nog heel wat interessante dingen te vermelden zijn, 
maar andere aspecten vragen ook aandacht. 

II. De veranderende rol van de buitenlandse politiek in de samenleving 
Door allerlei oorzaken zijn de plaats en daarmee de rol van de buitenlandse 

politiek in de samenleving aan het veranderen. 
Daar zijn ten eerste allerlei nieuwe varmen van internationale samenwerking 

die aan de term ,buitenlands beleid" een complex karakter geven.42 Dit karakter 
heeft weliswaar vroeger oak niet geheel ontbroken, maar is tach niet in die mate 
voorgekamen. Vander Beugel wijst in dit verband op de volgende vaarbeelden: 
internationale econamische samenwerking, ontwikkelingshulp, internatianale 
verkeersproblematiek, het wetenschapsbeleid, de industriele toepassing van 
nucleaire energie en het monetaire vraagstuk.43 En hierbij blijft het niet. Deze 
,nieuwe terreinen" van buitenlands beleid spelen een steeds gratere rol. In de 
onderlinge betrekkingen van deW estelijke staten spelen ze een directere ral dan 
de traditionele taken van de buitenlandse politiek.44 Bij het bepalen van de 
mogelijkheden vaor een buitenlands beleid zouden we zeker aan de werkelijk
heid te kart doen, als we de traditionele relaties hierbij teveel zauden laten 
domineren. Een ander gevalg van deze ,diffusion" van het buitenlands beleid 
is het sterk vermindevde isolement van ,Buitenlandse Zaken". 

In de tweede plaats zijn daar een aantal veranderingspracessen in de samen
leving die ten dele oak het buitenlands beleid raken of het zelfs bei:nvlaeden. 
Een heel duidelijk vaarbeeld is dat der democratisering. Ook het buitenlands 
beleid ontkomt hier niet aan. Vaaral Idenburg,45 Baehr~6 en Van Benthem 
van den Bergh 47 leggen er de nadruk op. AI betreft het hier een uitvloeisel 
van een ontwikkeling die zich in de hele maatschappij voordoet, ik zie in dit 
verband niet in, waarom een democratisering van het buitenlands beleid zou 
moeten wachten tot eerst ,de maatschappij in zijn onderdelen al gedemocrati
seerd is" .48 Heel belangrijk met tal van consequenties op saciaal en politiek 
gebied is verder de internationalisatie van het bedrijfsleven. 

Ben ander niet minder actueel voorbeeld is dat van de milieuproblematiek. 
Niet ten onrechte vreest Kaiser 49 dat hierdoor een sterker accent zal vallen op 
de binnenlandse politiek en dat een verminderd engagement van de staten in de 
internationale palitiek te verwachten is. Hier ligt echter ook een bron van 
nieuwe moeilijkheden in de betrekkingen tussen de staten en een mogelijkheid 
tot nieuwe vormen van internationale samenwerking. De verontreiniging van het 
rivierwater en de ,smeerpijp-affaire" maken duidelijk, dat in dit geval ,natia
nale" oplossingen deeloplossingen of in het geheel geen oplossingen zijn. 
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Een andere oorzaak voor de veranderende rol van de buitenlandse politiek 
ligt in de grote invloed van de technologische ontwikkeling,50 die een autonome 
macht dreigt te worden. De moderne wapens hebben de structuur der internatio
nale samenwerking na de tweede wereldoorlog ingrijpend be!nvloed. De com
puter en de ,rode draad" spelen bij het afwegen der kansen een grote rol. 
Is dit alles politiek voldoende ge!ntegreerd? De mod erne communicatiemiddelen 
Iaten velen sneller volgen wat vroeger langzamer aileen aan ,ingewijden" 
bekend werd. Dit brengt voor het buitenlandse beleid o.a. snellere decisies en 
snellere commentaren met zich mee, een tempoverschil en grotere flexibiliteit 
waar de beleids- en uitvoeringsstructuur op ingesteld moeten zijn. 

Door de massamedia en het toerisme groeien de mensen naar elkaar toe. 
Weizsacker spreekt in dit verband terecht van ,Weltinnenpolitik".51 Boogman 
vindt dit een bijzonder nuttige term, maar legt er de nadruk op dat de tendens 
die hierin ligt, onvoldoende kansen krijgt, omdat de adequate structuren ont
breken.52 Daar wijst in ander verband ook Scheel op.53 

Door al deze verschuivingen kan men de vraag stellen, of we nog wel tussen 
,buitenlandse" en ,binnenlandse" politiek kunnen onderscheiden. Van 
Leeuwen 54 en Daniel de Lange 55 men en van niet. Er bestaat naar hun mening 
aileen ,politiek" die in de 20e eeuw aileen maar wereldpolitiek kan zijn en die 
in allerlei varieteiten voorkomt. Verkade 56 vindt dit een doorslaan naar het 
andere uiterste. Wel vindt hij dat aan de ,apartheid" van de buitenlandse poli
tiek een einde client te komen. Daar wil ,Practicus" 57 nog niet aan, getuige 
het feit dat hij bij het primaat van de buitenlandse politiek 58 blijft zweren, ,een 
bestaansvoorwaarde voor een onafhankelijke natie", wat me geen 20e eeuwse 
benadering van de problematiek lijkt en het ,bestaan" (ook het welzijn!) van 
de natie wei erg beperkt opvat. Scheel legt een sterke verbinding tussen inter
nationale politiek en binnenlandse politiek, als hij voor een internationale 
orientatie van de laatste pleit.59 Daarmee bedoelt hij, zij het in een wat andere 
formulering, vrijwel hetzelfde als Van Leeuwen. Baehr 60 vindt het een voordeel 
om ondanks aile overlappingen nog een analytisch onderscheid te maken 
waarbij buitenlandse politiek zich dan richt ,op een sfeer die buiten de juris
dictie en beheersing van het eigen politieke systeem valt". 

De ontwikkeling leert ons dus, dat enerzijds binnen- en buitenlandse politiek 
sterk naar elkaar zijn toegegroeid, anderzijds dat een term als ,nationaal be
lang" bezig is een fictie te worden.61 

III. Invloeden op de buitenlandse politiek 
Behalve dat de veranderingsprocessen die zich in de samenleving voordoen, 

belangrijke consequenties hebben voor het buitenlands beleid, is dit bovendien 
onderhevig aan sterke invloeden uit binnen- en buitenland. We zullen in deze 
beschouwing eerst aandacht besteden aan de binnenlandse. 

De diverse nieuwe vormen van internationale samenwerking leiden er in het 
bestuurlijke vlak toe, dat de meeste departementen een afdeling voor inter
nationale betrekkingen hebben. Dat betekent competentieverlies voor het minis-
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terie van buitenlandse zaken ten gunste van de zgn. ,vakministeries" die in toe
nemende mate hun contacten zelf verzorgen.62 Een hoofdstuk apart is de 
groeiende rol van bet ministerie van defensie, daar zich uit de ,defensiepolitiek" 
een ,veiligheidspolitiek" en een ,bondgenootschappelijke politiek" hebben ont
wikkeld, die zich op bet traditionele terrein van het ministerie van buitenlandse 
zaken bewegen. Deze ontwikkeling maakt het steeds moeilijker voor dit minis
terie om aile externe betrekkingen te coordineren. Anderzijds heeft Van der 
Beugel met bet voorbeeld van de bekende tegensteiling tussen de ministeries 
van buitenlandse en van economische zaken over de buitenlandse economische 
politiek gepleit voor een oplossing van deze problemen tijdens de kabinetsfor
matie.63 Op deze kwestie hoop ik in een volgend gedeelte in te gaan. W el moet 
me bier van het hart dat de relatie die ,Insider" legt tussen het departementale 
ruziemaken en de Nederlandse volksaard met haar geestelijke splijtzucht, me 
wat al te ver gaat.'64 Ook in het buitenland, b.v. in Italie en Duitsland, ontbreekt 
bet hieraan niet. 

In de tweede plaats de vraag naar de invloed van bepaalde interessengroepen 
op bet buitenlands beleid. Dit kunnen politieke partijen, vakbonden, kerken, 
sectoren van het bedrijfsleven en bepaalde op de internationale politiek gerichte 
instituten en organisaties zijn. Over dit onderwerp is weinig gepubliceerd,65 

maar wordt des te meer gespeculeerd. De meningen lopen nogal uiteen. Vooral 
het bedrijfsleven krijgt hierbij de aandacht. Aileen al de diversiteit in de opvat
tingen omtrent een mogelijke invloed hiervan zou in bet belang van een grotere 
openheid van de gehele, dus ook van de buitenlandse, politiek en van een tot 
zijn ware proporties terugbrengen van de speculaties, een grondig en onpartijdig 
onderzoek wettigen. Een voorstel in die richting van Idenburg 66 verdient dan 
ook zeker ondersteuning. Wei lijkt het mij wenselijk er een algemener kader 
aan te geven en de invloed van ailerlei interessengroepen na te gaan. Wanneer 
we namelijk van mening zouden zijn, dat bepaalde belangen te veel invloed 
hebben, dan is daarvoor oak vergelijkend materiaal van die van andere groepen 
nodig. 

Van der Beugel 67 is van mening dat in ons land de invloed van pressie
groepen op het buitenlands beleid gering is. Hij denkt hoogstens aan de land
bouw en wijst er op dat de belangen van de industrie minder gelijkgericht zijn 
dan men wei denkt. Zelfs de invloed van de dienstensector, de ,meest uitge
sproken drager van de commercieel-maritieme traditie", is z.i. gering. Wat 
komisch doet de opmerking van Quint 68, kennelijk een supporter van deze 
traditie, aan dat het plan-Leber in strijd komt met de Europese gedachte, zonder 
er bij te vermelden dat hij zijn of een bepaalde Nederlandse visie bedoelt. Daniel 
de Lange'6()wijst op de in Nederland gevestigde wereldconcerns en vreest voor 
een te grote invloed. Ook W ecke 70 toont zich bezorgd en verwacht dat aileen 
in Europees verband een redelijke controle mogelijk zal zijn. Zeker is dat de 
schaalvergroting in het bedrijfsleven om een soortgelijke ontwikkeling op sociaal 
en politiek terrein vraagt, willen we de groeiende machtsconcentratie naar be
horen kunnen volgen, onder controle houden en, zo nodig, afremmen. Het zal 
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om vragen gaan als die waar de werkelijke macht ligt en wat in het belang van 
het welzijn van de mens gewenst is. 

Reeds een geregeld volgen van wat hierover in de dagbladpers komt, levert 
enkele concrete aanwijzingen op omtrent de invloed van het bedrijfsleven op dit 
gebied. Het is zo, dat in Nederland gevestigde wereldconcerns hun apparaat in 
het buitenland wel bepaalde diensten voor de Nederlandse overheid laten ver
richten. In hoeverre vloeien uit deze situatie, al of niet bedoeld, consequenties 
voort voor het te voeren beleid? Los hiervan lijkt het me een al even onge
wenste situatie als wanneer de overheid van het zendingsapparaat gebruik zou 
maken. Een volgend punt is de invloed van een orgaan als de Centrale Kamer 
van Handelsbevordering (gelukkig dat het er is!). In een recent vraaggesprek 71 

gaf de voorzitter van de Kamer, de heer S. J. van de Bergh, zelf een duidelijk 
voorbeeld, toen hij na een succesvolle reis naar Bulgarije opmerkte, dat minister 
Luns bij zijn officieel bezoek de paden voor de handelsmissie had geeffend. 
Tegen een dergelijk bezoek heb ik niet het minste bezwaar, maar - Idenburg 
heeft daar nog eens op gewezen- de belangen van het bedrijfsleven zijn voor 
een belangrijk deel onze belangen, maar ze zijn niet identiek aan het algemeen 
Nederlandse of wereldbelang. Het zal er steeds om moeten gaan, dat de ver
schillende belangen werkelijk tegen elkaar moeten worden afgewogen. Een 
andere opmerking van de beer Van de Bergh maakt dit nog duidelijker. Hij zei 
dat bij het zenden van economische missies naar het buitenland de regerings
vorm geen rol speelt. ,Voor het bedrijfsleven is dat niet beslissend, want het 
gaat om vestiging of uitbreiding van onze nationale economische belangen." 
Nu lijkt me, dat zeker ook in onze tijd van schaalvergroting en interna
tionalisatie van het bedrijfsleven de formulering ,onze nationale econo
mische belangen" voor een man uit het bedrijfsleven nogal altru!stisch 
aandoet. 

De regering, hoe klein haar speelruimte ook is, zal ook op dit gebied haar 
eigen beleid moeten voeren. In het recente geval van het uitgestelde samen
werkingsakkoord voor particuliere investeringen met Chili 72 kan ik me niet 
aan de indruk onttrekken, dat de betrokken bewindsman zich hiervan niet vol
doende bewust is geweest. Het spreekt vanzelf dat het bedrijfsleven bij voorkeur 
een veilige sfeer zoekt voor zijn investeringen,73 maar ik zie niet in, waarom 
een regering ten aanzien van een land, waar geestverwanten van 3 van de 4 
regeringspartijen een instemmende houding tegenover de daar plaats vindende 
veranderingen hebben aangenomen, een dergelijk besluit moest nemen. Een 
aanmoediging om daar te investeren zou in het belang van een rechtvaardige 
rechtsorde meer op zijn plaats geweest zijn. Hier is, dacht ik, de afstand tussen 
het regeringsbeleid en het beleid dat wij als partij voorstaan, toegenomen. 

In een discussie over het buitenlands beleid is ook de vraag naar de rol van 
de publieke opinie belangrijk. In de Haagse en Utrechtse groepen is er uitvoerig 
over gesproken. Patijn 74 constateert een ,bijna volledige scheiding" tussen 
regering en de publieke opinie. Hij wijt dit aan de grote belangstelling in het 
land voor pacifisme en moralisme. Anderen vallen hem bij en hebben het nogal 
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ongenuanceerd m.i. over ,sentimentalisten" en ,de mannen van het beraep" 
(Bos) 75 of over ,emotionelen" en ,de mensen van de praktijk" (Practicus) .76 

Heldring 77 wijst er op dat het hier om invloedrijke ,gepassioneerde minder
heden" gaat, wat in de buurt komt van de qualificatie ,luidruchtige minderheid" 
van Practicus.78 

Baehr79 probeert de ontwikkeling wat meer te analyseren. Hij onderscheidt 
3 soorten publiek: de grate meerderheid die noch de gelegenheid noch de ge
neigdheid heeft uiting te geven aan zijn mening; een kleinere groep die dit wel 
wil, maar er geen gelegenheid voor heeft en het opinievormende publiek dat 
wil en kan. Ook Schokking 80 wijst op de getrapte samenstelling van de publieke 
opinie en spreekt van ,opinion leaders", luisteraars en meelopers, vraagt verder 
aandacht voor de rol van de organen van de publieke opinie als pers, radio, 
TV, comite's van actie, politieke partijen, etc. Als antwoord op het door Patijn 
aangesneden probleem, betoogt Baehr dat men op betrouwbare wijze achter de 
opinies van het Nederlandse volk kan komen, dat dit ook zinvol is en dat in 
een democratisch land bij gebleken verschil tussen regering en publieke opinie 
de regering zich naar de meerderheid heeft te richten en niet omgekeerd. Hij 
pleit voor het invoeren van een referendum voor bepaalde grandvragen van ons 
buitenlands beleid.81 In dit verband waarschuwt hij er voor hiervan geen illusies 
te koesteren, daar de meerderheid altijd tot een behoudend standpunt geneigd 
is. Dit lijkt me een betere formulering dan de mening van Practicus die zegt dat 
de publieke opinie altijd de regering steunt.82 Kaiser en Morgan 83 die er uit
drukkelijk op wijzen dat we ondanks alle discussies over dit onderwerp vrij 
weinig weten over de werkelijke invloed van de publieke opinie op het buiten
lands beleid, spreken ook van een remmende invloed van de publieke opinie; 
zij merken dan echter op, dat dit voor een aanzienlijk deel te herleiden is tot 
het onvermogen van de politici, door ware informatie en op de toekomst ge
richte argumentatie de publieke opinie op noodzakelijke veranderingen voor te 
bereiden. Dat zou dan met de opmerking van Schokking 84 kloppen dat er aan 
de communicatie tussen ,Buitenlandse Zaken" en de publieke opinie heel wat 
ontbreekt. Kapteijn, De Savornin Lohman en Schokking wijzen uitdrukkelijk 
op het grate belang van goede voorlichting voor de publieke opinie, waar Bos 85 

sceptisch tegenover staat en waar Practicus van schrijft dat het publiek geen 
informatie, maar amusement wil.86 Zelf zullen we het maar op het eerste 
houden, als men dan ook maar grate aandacht schenkt aan de vraag, hoe de 
informatie ,aankomt". Het is zeker niet voldoende dat een politiek goed is, 
maar ze moet ook goed ,overkomen". 

Er zijn niet aileen allerlei invloeden van binnenlandse aard die hun weerslag 
hebben op het buitenlands beleid en dit stimuleren of afremmen, de speelruimte 
wordt ook naar de externe kant toe beperkt. Dat komt o.a. door bondgenoot
schappelijk optreden en internationale afspraken. Verscheidene deelnemers aan 
de discussie menen dat de publieke opinie bij haar oordelen zich veel te weinig 
rekenschap geeft van de grenzen van ons buitenlands beleid.87 De communicatie
media roepen allerlei dingen wakker, maar ons ontbreekt vaak de mogelijkheid 
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hier actie op te nemen. Metzemaekers 88 wijst er verder op, dat een eindeloze 
reeks van betrekkingen die van buiten komen, op ons dagelijks leven een ge
weldige invloed uitoefent, of dat nu economische betrekkingen zijn of mone
taire of politieke; betrekkingen op het gebied van onderwijs, van verkeer en 
waterstaat; internationale conventies, afspraken over spoorwegen en wegvervoer, 
kortom er valt bijna geen activiteit binnenslands te verzinnen of er is een extern 
aspect aan. Daarover informatie te geven is z.i. de voorwaarde van elke moge
lijkheid om enig begrip te wekken voor wat buitenlands beleid kan en moet zijn. 
Met het toenemen van de internationale overeenkomsten vermindert de eigen 
autonomie en termen als ,nationaal belang", ,nationale staat" en ,nationale 
souvereiniteit" suggereren dus iets dat voor Westeuropa in deze vorm niet meer 
bestaat.80 Nu is er anderzijds binnen het kader van de buitenlandse politiek in 
internationaal en bondgenootschappelijk verband een grotere flexibiliteit dan 
sommige auteurs ons wiilen doen geloven. De te nemen besluiten vloeien zelden 
atttomatisch uit de overeengekomen uitgangspunten voort. Verandering in de 
externe situatie of in de interne verhoudingen leidt tot nieuwe gezichtspunten 
ten opzichte waarvan een nieuwe positiekeuze gewenst is. Wanneer Practicus 90 

spreekt van twee stromen in bet buitenlands beleid - de Atlantische en de 
Europese - waarvan soms de ene dan weer de andere iets meer nadruk ver
dient, dan mogen we dit als een bewijs zien van een, zij bet beperkte, speel
ruimte. Dit wordt ook door Schokking 91 toegegeven als hij het over de moge
lijkheid van verschiilende opties heeft. Op dit punt ligt de waarheid ergens in 
het midden, een extreme formulering naar beide zijden doet geen recht aan de 
realiteit. 

IV. De controle op het bttitenlands beleid 
Gezien de toenemende uitbreiding van de externe betrekkingen kan bet bij de 

controle op het buitenlands beleid niet aileen gaan om bet ministerie van buiten
landse zaken en de diplomaten. Het betreft hier bovendien een hele scala van 
ministeries en half-officiele insteilingen met hun verbindingen naar economische 
en andere interessengroepen. Daar deze aile een rol spelen bij bet besluitvor
mingsproces in de buitenlandse politiek, is bet een eis van democratie deze aile 
aan controle te onderwerpen. 

Van der Beugel 92 en Baehru3 zijn eenstemmig van mening dat in ons land 
bet parlement betrekkelijk weinig invloed heeft op de buitenlandse politiek.94 

Dat is op zichzel£ niet iets specifiek Nederlands. Het komt niet aileen doordat 
de regering vooral op dit gebied welhaast een monopolie heeft wat de bevoegd
heid om beslissingen te nemen en de mogelijkheid hiertoe betreft, maar ook 
doordat materieel parlement en partijen meestal niet tijdig over de voor hun taak 
noodzakelijke juiste informatie beschikken. Door een uitbreiding van weten
schappelijke en andere assistentie ten behoeve van de Kamerleden kan de achter
stand worden ingelopen, maar geheel lukt dit nooit. Het is derhalve in bet be
lang van de democratie, wanneer de regering op dit punt uitgebreide faciliteiten 
aan de Kamerleden geeft. Verder wil ik pleiten voor een vaste Kamercommissie 
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onder wie alle externe zaken ( ook defensie) ressorteren, met vaste departemen
tale contactpersonen. 

Veel in de internationale politiek dreigt zich aan een democratische mede
zeggenschap te onttrekken. Bij langdurige en gecompliceerde onderhandelingen 
in kleine kring ontbreekt het aan controlemomenten. Door naar haar medever
antwoordelijke partners te verwijzen, kan een regering zich voor een belangrijk 
gedeelte aan de verantwoording tegenover bet eigen parlement onttrekken. De 
groeiende betekenis van samenwerkingsvormen in de internationale politiek 
stelt ons daarom voor de opgave, nieuwe vormen uit te denken om de democra
tische medezeggenschap bij de buitenlandse politiek tot haar recht te laten 
komen.95 Een heel duidelijk belang is in dit verband de uitbreiding van de be
voegdheden van het Europese Parlement. Dit werkt in een kader waarin de 
controle veel meer tot haar recht kan komen dan op het nationale niveau. Het 
lidmaatschap zal echter onverenigbaar met dat van een nationaal parlement 
moeten zijn- zowel in bet belang van de taak, van de mensen zelf en van een 
goede doorstroming - en de leden zullen door de bevolking, eventueel getrapt, 
gekozen moeten worden. 

Het gaat bier echter niet alleen om dit parlement. Het is nodig, dat in alle 
samenwerkingsvormen in de internationale politiek het proces der besluitvor
ming doorzichtig gemaakt wordt en dat daar controle en medezeggenschap 
worden uitgeoefend. Waarschijnlijk kan de doelmatigheid hiervan nag worden 
vergroot, als men, in een of andere vorm, de parlementen reeds vroegtijdig bij 
dit proces betrekt. 

V. De beleids- en uitvoeringsstructuur 
Veel van wat men in het kader van een meer democratische wijze van besluit

vorming in de buitenlandse politiek wil bereiken, staat of valt met de instelling 
van diegenen die het buitenlands beleid moeten maken. Staan zij voldoende open 
voor kritiek en voor nieuwe inzichten? Vinden zij het belangrijk dat er over de 
inhoud van dat beleid een consensus bestaat wat de hoofdlijnen betreft en 
werken zij er aan mee, dat over die hoofdlijnen fundamentele discussies op 
gang komen? Dit is in elk geval voor de toekomst een vurige wens. Het beleid 
van de huidige bewindsman laat op dit gebied nogal wat te wensen over. Zowel 
Van Leeuwen 96 als Idenburg 97 sparen minister Luns hun kritiek niet en in de 
Utrechtse discussie is er - vaak indirect 98 - ook heel wat ontstemming te 
bespeuren. Er zijn in elk geval voldoende zakelijke aanknopingspunten hier
voor, zodat een al te persoonlijke benadering vermeden kan wo!'den. 

Een ander belangrijk discussiepunt is dat van de coordinatie van het buiten
lands beleid. Kaiser en Morgan 99 wijzen er op, dat dit een steeds actueler pro
bleem gaat worden, waarin Practicus 100 hen gelijk geeft. Schokking 101 wijst er 
nag op dat hiermee op het nationale niveau natuurlijk geen integratie bedoeld 
kan zijn en dat in zoverre die coordinatie betrekkelijk blijft. Metzemaekers 102 

verbindt hier de belangrijke opmerking aan, dat naast bet streven naar een 
bovennationale beleidsvorming er ook een decentralisatie zou plaats moeten 
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vinden waarbij de grensregio' s onderling zelf bepaalde zaken zouden kunnen 
regelen. 

Daarmee blijft toch de coi:irdinatie als zodanig gewenst, al is Baron van 
Tuyll 103 van mening dat dit eigenlijk al voldoende gebeurt. Van der BeugeF04 

heeft er voor gepleit het probleem van de competentiegeschillen in deze sector 
bij de kabinetsformatie te regelen. Hij wijst terecht op het belang van de een
heid van beleid en is er voor geporteerd dat de minister van buitenlandse zaken 
de coi:irdinerende rol als instrument van kabinetspolitiek vervult. Het is voor mij 
de vraag of daarmee deze geschillen ftmdamenteel opgelost zijn en of niet een 
andere institutionele weg te vinden zou zijn. De opmerking van Vander Beugel 
- in ander verband 105 -, dat de minister-president coordinerende bevoegd
heden zou moeten hebben, lijkt mij bier bet begin van een mogelijke oplossing. 
Ik ben bet volkomen met Van der Beugel eens als hij op de noodzaak van een 
,klein, hoog gekwalificeerd" ,cabinet office" wijst. Daar zouden dan naar mijn 
mening ook 3 staatssecretarissen toe moeten behoren: een om samen met een 
interdepartementale commissie op hoog ambtelijk niveau de externe zaken te 
coordineren; een voor de coi:irdinatie van het binnenlandse welzijnsbeleid 
( sociaal, economisch, maatschappelijk werk) en een voor planning (met depar
tementale planninggroepen) en informatie (met een eigen informatiedienst en 
departementale informatieafdelingen). Deze drie functionarissen zouden recht
streeks onder de minister-president moeten staan, als staatssecretaris kunnen ze 
door bet parlement ter verantwoording worden geroepen. Deze structuur zou 
bij de kabinetsformatie geregeld moeten worden. Het lijkt me, dat op deze wijze 
diverse belangrijke wensen verwezenlijkt zouden zijn. 

Verder wordt door diverse personen 106 voor een verbetering van de dialoog 
gepleit waarmee men dan de discussie met deskundigen buiten de departementale 
sfeer bedoelt. Met bet toenemen van de problematiek zou, afgezien van een 
steeds open staan voor nieuwe inzichten, een periodieke gedachtenwisseling met 
deskundigen over de diverse sectoren van bet externe gebied voor de betrokken 
bewindsman (bewindslieden) bijzonder belangrijk kunnen zijn. Ik denk in dit 
verband aan een vaste commissie van deskundigen uit niet-departementale 
kring voor bet gehele buitenlands beleid, met secties voor bepaalde probleem
gebieden. Zo zou een optimaal gebruik kunnen worden gemaakt van de in den 
lande op dit gebied aanwezige ,know-how". Deze commissie zou gevraagd en 
ongevraagd ad vies moeten kunnen uitbrengen. Samen met de al eerder genoemde 
vaste parlementaire commissie voor externe zaken en de inter-departementale 
coordinatiecommissie voor externe zaken zou ze tevens een vast overlegorgaan 
voor externe zaken kunnen vormen. Deze oplossing biedt verschillende voor
delen, waarop ik bier niet verder inga. Ze is natuurlijk ook niet los te zien van 
het algemene verlangen naar grotere openheid en zal zich daar tegenover positief 
moeten opstellen, al blijven er zeker grenzen. 

Openheid en goede voorlichting zijn twee kanten van een zelfde zaak. Door 
diverse deelnemers aan de discussie is deze materie aan de orde gesteld.107 Men 
ziet duidelijke manco's in de huidige situatie en verlangt een grondige ver-
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andering. Het lijkt me dat de boven geschetste mogelijkheden van coordinering 
van de externe zaken en van het voorlichtingsbeleid in dezen een dubbel voor
deel zouden kunnen bieden. 

Rest ons nog aandacht te besteden aan de uitvoerders. In een interessante 
bijdrage van de heren Boon en Schneider 108 wordt gewezen op het feit, dat 
Nederland, vergeleken met andere landen, de praktijkervaring van de Buiten
dienst en de specialistische kennis van de ambtenaren op het ministerie te weinig 
laat harmonieren. De diplomaten worden te weinig in Nederland gedetacheerd 
waardoor zij ook in een sterker isolement blijven verkeren ten aanzien van de 
ontwikkelingen in Nederland, wat ook uit een oogpunt van democratie onge
wenst moet worden genoemd. Het isolement der diplomaten versterkt de neiging 
tot isolement van het hele buitenlands beleid. Hier zou een geregelde wisseling 
zeer gewenst zijn en moet eigenlijk, zoals Van der Beugel betoogd heeft,100 

het onderscheid tussen beide groepen verdwijnen. Dit lijkt mij ook weer een zo 
fundamentele verandering, dat dit bij de kabinetsformatie zou moeten worden 
geregeld. De toekomstige bewindsman heeft dan bij het uitvoering geven hier
aan de volledige steun van het kabinet. 

Met het oog op de ,nieuwe taken" op extern gebied is het gewenst bij de 
recrutering van personeel hiermee rekening te houden. De grotere diversiteit 
van de taken maakt ook het overnemen van meer ,buitenstaanders" gewenst. 
Dat brengt dan vanzelf mee, dat opmerkingen over een eenzijdige selectie steeds 
minder gehoord worden. lnsider 110 noemt het verwijt van ldenburg 111 in deze 
richting ongegrond, maar de teneur van het betoog van Practicus geeft hier 
m.i. tach wei enige basis aan.U2 

VI. Kaders voor een Nederlandse buitenlandse politiek 
In dit gedeelte van dit artikel willen wij de mogelijkheden voor de Neder

landse buitenlandse politiek nagaan. Dit betekent een analyse van de huidige 
situatie en het evalueren van aanwijzingen voor de toekomstige ontwikkeling. 

Metzemaekers 113 stelt in de Utrechtse discussie de conclusie voor, dat het 
Nederlandse buitenlandse beleid zich uitsluitend afspeelt binnen internationale 
of supra-nationale organisaties. Hij voegt er aan toe, dat de rest niet interessant 
is. Schokking is het in zekere zin daar wei mee eens, maar waarschuwt dat 
deze organisaties geen dwangorganisaties zijn. Bovendien blijven voor wat 
betreft het bepalen der modaliteiten van hun inrichting alsmede van de inhoud 
hunner besluiten opties over. Quint en Prins zijn ook van mening dat voor 
een kleine staat toch altijd een zekere ruimte overblijft. Hiervan dienen we 
m.i. uit te gaan. We hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent 
dat !outer een versterking van de eerder genoemde organisaties zoals Metze
maekers die als een speciale taak voor ons ziet en een uitmunten in ,braafheid" 
in dezen waartoe ldenburg 114 ons wil aanmoedigen de algemene richting niet 
kan zijn. We moeten weten wat we doen. Steeds is gezegd dat het voor een 
klein land bijzonder gunstig was deel uit te maken van een internationale 
organisatie, want daar werd macht omgezet in samenwerking en had men 
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gelijke rechten als de grotere staten. Dit is naar mijn mening ook een van de 
motieven voor de aanhangers van een Atlantische politiek. Een dergelijke 
ontwikkeling hangt toch ook wel sterk van de situatie af. Een groot internatio
naal samenwerkingsorgaan werkt bovendien verstarrend en vermindert de 
flexibiliteit in de internationale politiek. Dit kan in perioden van spanning 
soms wei een voordeel, in andere tijden een nadeel zijn. Een aanpassen van 
bestaande structuren aan de zich wijzigende situatie kan dan zonder de veiligheid 
te verwaarlozen, ruimte scheppen om een klimaatsverandering te benutten die 
anders geblokkeerd zou worden. Kaiser wijst er verder nag op,113 dat de 
groeiende onderlinge afhankelijkheid uit het oogpunt van democratie en veilig
heid lang niet altijd positief te waarderen is. Het kan tot ondoorzichtigheid 
in het besluitvormingsproces en tot een grotere crisisgevoeligheid leiden. Voor 
eigen land is dan wellicht de veiligheid verbeterd, maar men krijgt meer te 
maken met de overgebleven onveiligheid van de andere partners. Ook hieruit 
volgt m.i. dat een flexibele en realistische politiek uitermate belangrijk is. De 
hiervoor noodzakelijke instelling is door Van der Beugel op m.i. voortreffelijke 
wij ze als volgt getypeerd: ,Ecn scherper gevoel voor de prioriteit van inhoud 
boven stijl, de beperking van het conformisme tot die gebieden, waaraan men 
zich werkelijk behoort te conformeren, een wezenlijker inzicht in wat wel en 
wat niet relevant is, het tegengaan van een zekere neiging om uit het werkelijke 
engagement te vluchten, het ruimte scheppen voor denken naast het noodzake
lijke handelen en een grate kennis van de te behandelen materie, dat alles is 
een voorwaarde voor een goede Nederlandse beleidsvorming." 116 

Daar wil ik nag aan toevoegen dat ik het daarom gevaarlijk acht, wanneer 
we &en van de structuren waarin we ons met onze buitenlandse politiek be
vinden - en die onderling tal van aanrakingspunten hebben - zouden 
verabsoluteren. Dan ontnemen we ons zelf de eigen speelruimte. Het verzet 
tegen het huidige beleid is m.i. niet maar een emotioneel verzet tegen onver
mijdelijke structuren, maar tot op zekere hoogte een intu!tief aanvoelen dat het 
aan flexibiliteit in het buitenlands beleid schort. 

V crenigde Naties 
In een tijd waarin begrippen als mondiale solidariteit en wereldopinie, reele 

betekenis hebben gekregen en we als mensen van velerlei landaard steeds meer 
naar elkaar toegroeien, vormen de V.N. het instrument om aile bewegingen 
met mondiale omvang te stimuleren. De V.N. zijn geen wereldregering, maar 
een politieke organisatie van staten, met beperkte gemeenschappelijke doeleinden 
en met beperkte middelen. Zij zijn zo sterk als de !eden haar willen maken. 

Wil ze een wereldfunctie hebben, dan dienen alle onafhankelijke staten lid 
te kunnen worden. Haar vredebewarende functie kan door een geregeld overleg 
tussen de grootste mogendheden, door een stimuleren van regionale samen
werking, ( ook als tegenwicht!) door verbeteringen in haar werkwijze en door 
ruimere mogelijkheden (bijv. t.a.v. de inzet van een politiemacht) te worden 
gestimuleerd. 
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Voor coordinerende activiteiten op bet gebied van ontwapening, ontwikke
lingshulp, verbetering van bet leefmilieu, ruimteonderzoek en de rechten van 
de mens zijn de V.N. het aangewezen kader. Idenburg heeft er terecht de 
aandacht op gevestigd,117 dat het begrip ,rechtvaardige rechtsorde" concreter 
aangeeft, dat in de wereld geen onrechtvaardige toestanden geaccepteerd be
hoeven te worden. Deze dienen voor het wereldforum van de V.N. aan de 
orde en aan de kaak te worden gesteld. Hierbij client Nederland een actieve 
rol te spelen en op verschillend gebied initiatieven te ontplooien. 

Noord-Zuid verhouding 
Bij de vraag hoe de ontwikkelingsstrategie een stuk buitenlands beleid 

kan worden (Prins) 118 gaat het eigenlijk om een reeks van aspecten. Er is in 
de eerste plaats bij ons zelf een mentaliteitsverandering nodig. Daarom moeten 
we heel voorzichtig zijn met op dit gebied speciaal voor Nederland een eigen 
taak te zien die in de historische ontwikkeling zou liggen.U9 De mentaliteits
verandering kan de ogen er voor openen, dat wij moreel verantwoordelijk zijn 
voor de huidige situatie in de Derde Wereld. Terecht merkt Van Broekhuizen 
op, dat we deze verantwoordelijkheid niet met caritatieve middelen mogen 
afkopen.120 Westelijke hulp mag niet tot verwestersing leiden.121 Er mag geen 
plaats zijn voor een koloniale aanpak en gemeenschappelijke projecten ver
kiezen de voorkeur boven particuliere investeringen in 19e eeuwse zin. 

In de V.N. client een betere coordinatie te komen voor de activiteiten op dit 
terrein. In plaats van de bijna 30 instanties en instellingen dienen in overeen
stemming met het Jackson-rapport de Economische en Sociale Raad en de 
Wereldbank de centrale organisaties te worden.122 Deze ontwikkeling zal door 
Nederland gesteund moeten worden. 

Om een concentratie op de culturele, sociale en economische ontwikkeling 
te bevorderen, moet iedere poging om landen van de Derde W ereld in de 
sfeer van de machtspolitieke invloeden en tegenstellingen te brengen zoveel 
mogelijk worden afgekeurd. Politiek egoi:sme op bet buitenlandse terrein ver
draagt zich niet met wat ontwikkeling in wezen behoort te zijn. In verband 
hiermee dienen ook de pogingen tot regionale integratie in de Derde W ereld 
te worden gesteund. 

In het kader van de W esteuropese integratie zal iedere maatregel die in bet 
belang van de Derde W ereld is, voorrang moeten hebben. Dit is een eis van 
de, terecht door Idenburg geaccentueerde, politiek van verantwoordelijkheidY.l3 

De keerzijde is, dat geen maatregel die de ontwikkeling van de Derde Wereld 
zou kunnen afremmen, mag worden geaccepteerd, tenzij we uitdrukkelijk voor 
deze groep van landen een uitzondering maken. Om duidelijk aan te geven 
waar de prioriteit ligt, merkt W ecke op, dat we onze structuren zo nodig op 
de belling moeten zetten.124 

Het Nederlands ontwikkelingsbeleid richt zich op bepaalde landen, de zgn. 
concentratielanden. Juist in verband met de kwestie-Chili 125 valt het op dat 
zich ook Peru hierbij bevindt, waar toch ook nogal genationaliseerd is. Hier 
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rijst de vraag, waarom we in Nederland dan toch een onderscheid maken? 
Zou wellicht direct of indirect, de regeringsvorm een rol spelen? W at meer 
informatie op dit punt zou geen kwaad kunnen. Het plan om naast voort
gezette hulp aan ,rijkere" ontwikkelingslanden zeer arme landen te adopteren, 
verdient onze volle steun.126 

Oost-West verhouding 
De belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen op dit terrein zijn: een 

zakelijker worden van de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde 
Staten, de neiging in de V.S. om West-Europa een grotere rol te laten spelen 
en op den duur de troepen uit Europa wellicht terug te trekken, verscherping 
van de tegenstelling tussen de Sowjet-Unie en Communistisch China, een 
toenemende interesse van de Sowjet-Unie in verbetering van de situatie in 
Europa, beweging in de Duitse Kwestie, vermindering van de afstand tussen 
de V.S. en Communistisch China en een toegenomen presentie van de Sowjet
Unie buiten haar directe invloedssfeer. 

W anneer we de weerslag hiervan op de discussies, voorzover men toen dit 
alles reeds kon waarnemen, nagaan dan valt op dat men zich heel uitvoerig 
met de rol van de V.S. en de veranderingen in haar houding heeft bezigge
houden. Schokking 127 betoogt dat er een flink stuk zelfbedrog in heeft gezeten, 
dat we bij toetreding tot de Navo onvoldoende hebben onderkend, dat we tot 
de Amerikaanse invloedssfeer gingen behoren. Het doet me wat denken aan 
het ontstaan van de Attische Zeebond in de Oudheid. Het streven naar samen
werking in West-Europa is door de V.S. sterk gestimuleerd, waarbij zij enigszins 
hun eigen visie hebben opgedrongen, wat mede tot de huidige impasse heeft 
geleid (Schokking).1:2s Die stimulans is nu aan het verminderen en door 
verwikkelingen elders en binnenlandse problemen is de relatie tussen de V.S. 
en West-Europa aan het veranderen; we kunnen beter zeggen dat de relatie 
anders gaat functioneren. Het Amerikaanse studieprogram 1:29 wijst al in die 
richting en dit voorbeeld staat niet op zichzelf.130 Toch zal West-Europa wel tot 
de Amerikaanse invloedssfeer blijven behoren (Metzemaekers)13\ al kunnen 
we dan van een hegemonie eigenlijk niet meer spreken. Het is eigenlijk in ons 
eigen belang, aldus Boogman 132, om tegen een buiten-Europese macht te blijven 
aanleunen en het ligt voor de hand dat dit Amerika is. Dit alles maakt het 
voor het Nederlandse buitenlandse beleid niet eenvoudiger, verzucht Heldring: 
De kern van ons buitenlands beleid - de Atlantische politiek - wordt in 
eigen land al steeds meer gekritiseerd; wanneer de Amerikanen hun plannen 
t.a.v. Europa nu ook nog uitvoeren, zal het moeilijker worden het huidige 
standpunt te handhaven.133 Schmelzer 134 wil proberen de Amerikanen tot 
wijziging van hun plannen te bewegen. Bij de discussies over de Navo treden 
belangrijke verschillen tussen de voorstanders van een beperkte interpretatie 
van de Navotaak (Schokking, Boogman, Kapteijn) en zij die een uitgebreidere 
taak voorstaan (Quint, lohman, Prins, Bos) duidelijk aan de dag_l35 

AI zullen we nooit zonder de bescherming van de V.S. kunnen, het politieke 
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beleid zal meer in een Europese richting kunnen worden omgebogen. Atlantisch 
en Europees beleid zijn dan zeker niet meer te vereenzelvigen, zegt Verkade.136 

Hij ziet hierin ook een kans om Europa wat ruimer op te vatten dan we nu 
vaak doen en meent dat de twee supermachten wellicht genegen zijn de 
veiligheid van Europa te garanderen in ruil voor een afzien van een eigen 
strategische nucleaire bewapening. En daarmee zijn we bij de mogelijkheid van 
een Europese veiligheidsconferentie. Dit plan, in het Oosten ontstaan, maar 
intussen nogal gewijzigd, komt in de hier behandelde discussie, anders dan 
men wellicht zou verwachten, weinig aan de orde. In de Arnhemse kring heeft 
het nog het meeste gespeeld. Toch zal dit aspect van de Oost-West verhouding 
een steeds grotere rol spelen en dan is het goed dat we tijdig ons een beeld 
vormen van wat dit zou kunnen betekenen. In het Program van Actie is voor 
de Veiligheidsconferentie al een plaats ingeruimd en in een recent artikel in 
Nederlandse Gedachten is een mogelijke fasering uitgewerkt. Behalve het 
militaire aspect van de contactmogelijkheden met Oost-Europa zijn er ook nog 
andere die onze aandacht verdienen en waar een nadere concretisering van wat 
we willen nog ontbreekt. 

De Duitse Kwestie Ievert nog altijd wat emoties op, ook bij een discussie 
van ,deskundigen" .137 Een nogal paternalistisch geformuleerde raadgeving 
ontbreekt evenmin.138 Hier en daar hoort men de invloed van de bezwaren 
van de CDUjCSU tegen de ,Ostpolitik". Dat is ook nog het geval in de 
recente KVP-publikatie over de Duitse Kwestie.l39 Ook speelt m.i. het vroeger 
door de bondgenoten t.a.v. de politick der CDU-regering ingenomen standpunt, 
ondanks de veranderde interne en externe situatie, soms nog een zekere rol. 
Het Westduitse standpunt t.a.v. West-Berlijn wordt niet algemeen ondersteund; 
met name Schokking is op dit punt bijzonder kritisch.140 

Aan deze opmerkingen zou ik nog de volgende willen toevoegen. De 
,Ostpolitik" wil een onderdeel zijn van een beweeglijker geworden buiten
landse politick van W estduitsland, naar West en Oost.141 Daar hoort de 
versterkte inspanning voor een verdere integratie van West-Europa evenzeer 
toe als de contacten met Oost-Europa. Uit een nog altijd voortlevende argwaan 
wil men soms beide componenten isoleren en zelfs de W estelijke aan de 
Oostelijke ondergeschikt maken. De Oostelijke component is, behalve een stuk 
verzoeningspolitiek, niets anders dan de zo lang gewenste Westduitse bijdrage 
aan de algehele ontspanning. Om de huidige W estduitse regering meer steun 
te geven voor deze politick, zou het zeer gewenst zijn, wanneer afgezien van 
andere pogingen, de 3 Nederlandse christelijke partijen het initiatief namen 
tot een officieel gesprek met de W estduitse CDU om haar meer be grip bij te 
brengen voor onze bezwaren tegen haar houding in dezen. Ook zou Nederland 
in bondgenootschappelijk verband, o.a. bij de Amerikanen, nog wat meer steun 
aan de Westduitse ,Ostpolitik" kunnen geven en daar bepaalde reserves 
helpen overwinnen. Het gaat hier om een algemeen Europees belang. Wat de 
kwestie-Berlijn betreft, is iedere paging deze buiten de DDR om te willen 
regelen, niet realistisch en bovendien gevaarlijk daar ze de ontspanning kan 
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afremmen. De Westelijke grote mogendheden 142 die nu aan hun stem inzake 
West-Berlijn een grote waarde hechten, hadden helaas in 1945 weinig interesse 
voor Berlijn waardoor we nu nog met een Berlijnse kwestie zitten. Die houding 
was toen zeker niet in het belang van de Berlijnse bevolking, zodat dit belang 
nu wellicht iets meer prioriteit zou mogen hebben dan bet eigen belang. 

De al eerder gesignaleerde sterk historische aanpak, met name in de 
Utrechtse discussie, is soms wei een belemmering om een probleem van aile 
kanten te bezien. Zo wordt bij bet gesprek over de Russische maritieme 
presentie in Azie dit heel terecht met bet terugtrekken der Engelsen in verband 
gebracht, maar de factor China sterk onderbelicht.'43 W ellicht is dit ook bet 
gevolg van bet feit dat men nog te gemakkelijk Europese verhoudingen en 
tegenstellingen op de buiten-Europese wereld projecteert. 

De Europese Integratie 
De veranderingen in de West-Oost verhouding be!nvloeden ook de ontwik

keling op bet Europese terrein. Schokking stelt in de Utrechtse discussie dat 
er 3 mogelijkheden zijn: een Partnership-Europa, een Atlantisch Europa of een 
,Europe des Patries".144 In de Utrechtse kring voelt men voor een combinatie 
van de eerste twee, met accent op de aansluiting bij Amerika.'45 De Arnhemse 
groep legt sterker de nadruk op de eigen rol van Europa.146 Idenburg 147 

meent nog, dat nog altijd de oorspronkelijke motieven voor integratie gelden 
waarbij hij zich tot bet kleineuropese kader beperkt. Alting von Geusau 148 

ontkent dat en ziet een exclusieve versterking van de Westeuropese Integratie 
juist als een gevaar. Naar zijn mening worden belangrijke problemen van onze 
tijd dan verwaarloosd. Daarom pleit hij voor een functionele integratie in heel 
Europa. Ik ben bet in zoverre met hem eens, dat onder invloed van allerlei 
veranderingen de situatie in Europa opnieuw moet worden bezien. Oat betekent 
zeker niet dat de W esteuropese Integratie zou moeten verdwij nen. Voorlopig 
zullen we nog uit moeten gaan van twee Europa's. Maar bet is wel mogelijk 
dat de prioriteiten anders gelegd. moeten worden, omdat deze twee Europa's 
gemeenschappelijke belangen hebben gekregen, o.a. inzake de veiligheid.149 Nu 
is de regeling van bet veiligheidsprobleem in Europa een dringende zaak. 
Oat zou een temporisering van andere plannen met zich mee kunnen brengen. 
We mogen echter niet in dezelfde fout vervallen als degenen die de West
europese integratie te ge!soleerd bekijken. Van ons wordt een Europese opsttl
ling verwacht als onderdeel van een regeling in wereldverband. Oat betekent 
in elk geval een open Europa en dan niet omdat dit bet Nederlandse belang 
zou zijn, maar omdat de solidariteit t.o.v. de Derde Wereld dit verlangt.150 

Wat betekent dit nu voor bet huidige West-Europa waar we een onderdeel 
van vormen? Intern client de W esteuropese integra tie te worden versterkt en 
binnen haar gebied client ze beter te functioneren. Daarnaast is een grate mate 
van openheid t.o.v. Oost-Europa gewenst. Oat zullen we opnieuw moeten 
leren. Het lijkt me nu niet de tijd om, zoals Idenburg doet, de eigen West
europese ideologie nog te accentueren.151 Europa betekent een wijder kader en 
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de gescbiedenis van de Europese Gedacbte bevestigt dat. Beide delen van 
Europa zullen bilateraal, maar vooral collectief meer naar elkaar moeten toe
groeten. 

Om de eventuele wijzigingen in de houding van de V.S. militair op te vangen 
en om West-Europa bierin tot een grotere eenbeid te brengen, zou ik will en 
pleiten voor een Westeuropese Defensiegemeenscbap.152 Veel twijfelacbtige 
kosten blijven dan bespaard, er zal een efficientere inzet mogelijk zijn van bet 
bescbikbare materiaal en personeel en zo'n constructie zal m.i. een gunstige 
uitwerking bebben op de V.S. en Frankrijk. In dit licht is bet in bet Urgentie
Program verwerkte voorstel tot een hernieuwd taakonderzoek wel bijzonder 
actueel en gewenst. In tegenstelling tot Van Broekbuizen 153 vind ik, dat deze 
Defensiegemeenscbap conventioneel moet blijven. Anders zou de ontspanning 
gevaar lopen. Een tijdelijke nucleaire garantie door de V.S. in afwacbting van 
een algebeel Europese regeling zou bier geen vacuum scbeppen en niet tegen 
de Amerikaanse plannen ingaan. Of dit zou lukken, bangt af van onze bouding 
en van die aan de andere kant. Om in dit verband geen onzekerbeid te laten 
over waar we uiteindelijk naar toe willen, is m.i. een ricbting zoals de op bet 
laatste Partijconvent helaas verworpen motie-Volten wilde inslaan, aileen maar 
toe te juicben. We zullen eens een stap in die ricbting moeten doen. Dan kan 
misscbien onze afscbrikking niet meer geloofwaardig zijn, belangrijker in de 
buidige situatie vind ik, dat wij geloofwaardig zijn als we zeggen te bidden en 
te werken voor de vrede. 

Het is in dit verband m.i. ook belangrijk dat we niet aan een ongenuanceerde 
vergroting van de defensieinspanning meewerken. Een defensie is belaas nood
zakelijk. De krijgsmacbt is ook een bedrijf en voor de stijgende lasten, voor 
urgente investeringen en vernieuwingen, moet geld zijn. Maar voor de rest 
bangt veel van de politieke situatie 154 af. Dat we niet meer aan onze verplicb
tingen voldoen, is een administratief en militair gegeven. Of een acbteruitgang 
in de bijdragen negatief, gereserveerd of positief moet worden beoordeeld, 
bangt van de politieke situatie af. Die is nu minder gespannen dan vroeger. 
Daarom mis ik de op de buidige situatie en op de toekomstige ontwikkeling 
gebaseerde argumenten, die een vergroting van de defensie-inspanning, anders 
dan voor de bovengenoemde kosten, zouden recbtvaardigen. Het lijkt me daarom 
uitermate nuttig, over dit onderwerp wat meer genuanceerd te spreken en te 
scbrijven. We berinneren ons nog de affaire van de ,225 miljoen". 

De Benelux 
Verkrude merkt terecbt op 155, dat we bij de Benelux eerder van gemiste 

kansen dan van bebaalde successen kunnen spreken. De opricbting was een 
reactie op de scbok van de tweede wereldoorlog. Het is maar al te waar, als 
Boogman opmerkt, dat de Beneluxgedacbte bier nauwelijks leeft.156 Nocb in 
bet Program van Actie nocb in bet Urgentie-Program wordt ze m.i. genoemd. 
Een uitbreiding van gemeenscbappelijke grensstreekprojecten zou tocb zeer 
gewenst zijn. En kan verder de Benelux t.o.v. de Oost-West en de Noord-Zuid 

88 



NEDERLAND, EUROPA EN DE WERELD 

verhouding niet wat meer de rol vervullen die ze ook bij de W esteuropese 
integratie heeft gespeeld? Voor wat de Oost-West verhouding betreft, worden, 
geloof ik, bepaalde activiteiten ontplooid. Daar had dan in de Programs best 
wat meer aandacht aan gewijd kunnen worden. 

Ik ben me er van bewust, in dit overzicht van de discussies over het 
buitenlandse beleid wei een grote hoeveelheid problemen te hebben aange
dragen. De stof is bovendien zo complex, dat steeds een keuze moest worden 
gedaan. Als het desondanks de verdere discussie zal stimuleren, is de schrijver 
ruimschoots beloond. 

Dat is ook de mening van de Amerikaanse hoogleraar Russell die als gasthoogleraar 
bier enige tijd verbleef. (The Atlantic Alliance in Dutch Foreign Policy, in: lnternationale 
Spertator XXIII (1969), 1206). 

2 Vgl. bijv. Karl Kaiser und Roger Morgan, Strukturwandlungen der Aussenpolitik in 
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Hendrik Algra, Mijn werk j mijn Ieven. Van Gorcum & Comp. 
N.V., Assen 1970. 

Wie ,Het wonder van de negentiende eeuw" gelezen heeft, en getroffen is 
door deze ,verliefde" geschiedschrijving, zoals Vrij Nederland dit boek kwalifi
ceerde, zal ook deze autobiografie graag lezen. Het wonder van de negentiende 
eeuw heeft zich aan Hendrik Algra voltrokken en hij getuigt ervan. Het is 
zijn nooit ophoudende verwondering en de blijdschap van zijn leven. 

Men zou kunnen zeggen, dat Algra tussen de twee generaties in staat. De 
generatie, die de Calvinistische Nieuwe Reformatie van de tweede helft van de 
19e eeuw tot stand bracht, en mijn generatie, de generatie, die de Gerefor
meerde Kerken, de A.R.P., de V.U. en het C.N.V. als gevestigde orde aantrof 
en er in wil werken. Hij heeft nog net een keer Kuyper gezien en gehoord, 
Kuyper in zijn eigenlijk tragische nadagen. Hij heeft net de demonstratie op het 
Malieveld in 1918 na de mislukte revolutie van Troelstra gemist. Hij lag met 
spaanse griep te bed, een tegenslag, welke hem nog dwars zit. Als medesenator 
was mij dit bekend, want Algra's vertellerstalent is onovertroffen, en verhalen, 
die hem dwars zitten hoort men gauw meer dan een keer. Het is dan ook 
geen wonder, dat voor hem geschiedenis vooral verteld moet worden. ,De 
grootste bewondering had ik intussen voor Macauly om zijn verering voor de 
Stadhouder-Koning, maar bovenal, omdat hij de geschiedenis maakte tot een 
verhaal, dat door het volk werd gelezen. Wie de geschiedenis navorst, werkt 
als man van de wetenschap, maar wie het aan het volk weet te vertellen, client 
het nationale leven". 

Algra, zo stelde ik, staat in tussen de generatie, welke Kuyper opstuwde in 
het nationale leven, en de onze. Dat betekent, dat hij Colijn, Schouten en Berg
huis meemaakte. Hij neemt het op voor Colijn (iedere lezer van Ned. Gedachten 
weet daarvan), maar met Berghuis heeft hij moeite. De band van Kuyper met 
het Gereformeerde volk beschrijft Algra zo: ,Kuyper was een volkstribuun en 
hij had genoeg ijdelheid om zich te koesteren in de warmte van de verering van 
de mannenbroeders. Maar dat was tach maar de oppervlakte: er was een diepere, 
mystieke verbinding met ,het instinctieve leven", waarover Kuyper in 1904 een 
klein geschrift publiceerde. ,De band met Colijn", zegt Algra, ,had niet die 
sterke religieuze vezels, maar zij waren er wel. Hij was een zoon der Afschei
ding, hij kon de taal van het Gereformeerde volk spreken, hij greep in zijn 
spreken, vooral aan het slot, vaak naar de dierbaarste der psalmen, zijn gebed 
was een echo op die psalmen, vroom zonder dierbaarheden. Maar tach, in de 
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verering van Colijn zat ook de romantiek van de bewondering voor de sterke 
man." Ik meen, dat dit zeer goed getroffen is. Toch zou het de moeite waard 
zijn nu nog even door te gaan. Er veranderde iets in dat Gereformeerde volk. 
De ,kleine luyden" werden groot. De weerstand tegen de socialisten bleef (lees 
daarover de eerste hoofdstukken, ,Het verre begin aan een zandweg in de 
Friese Wouden") maar de afstand tot de liberalen werd niet meer als zo groot 
ervaren. Nog steeds geldt voor vele antirevolutionairen dat men minder proble
men heeft met de (veelal vrijzinnige of humanistische) liberalen dan met de 
( naar het oude marxisme ruikende, maar toch niet zonder een goed christelijke 
bloedtransfusie overlevende) socialisten. 

Het is bekend, dat Algra in de bezettingstijd een der meer moedige journa
listen was. In de autobiografie treffen we de achtergronden van dit verzet aan. 
Het is, zou men kunnen stellen, juist zijn historische studie, die hem wakker 
maakte, beter dan vele anderen, voor het geestelijk bederf, dat het nationaal
socialisme was. Dezelfde geschiedenis wordt zijn wapen, als hij zijn artikelen 
publiceert over historische situaties, die allen op de een of andere marrier paral
lellen te zien geven met de bezettingstijd. Dan volgt het gijzelaarschap in Gestel, 
de bevrijding en ,de nieuwe start". 

In de bespreking van de eerste naoorlogse jaren komt weer het ,populisme" 
van Hendrik Algra naar voren. Eigenlijk mag hij die kerkelijke en politieke 
!eiders niet. Wat ,die professoren" zeggen, kan hem zo nodig ook gestolen 
worden, maar hij heeft een vast vertrouwen in het ,gewone" volk ( uiteraard 
vooral het friese, maar ook daar buiten is er bij het volk, dat bij de Schrift leeft, 
het gezonde inzicht, dat slechts gewekt behoeft te worden, dat klaar staat voor 
een mobilisatie als dat nodig is). De doorbraak is voor hem dan ook mislukt, 
omdat de !eiders het volk in de steek lieten. Ook als de Kerk al maar uitspraken 
doet over politieke zaken als NAVO, Cuba of de revolutie in Zuid-Amerika, 
dan wordt hij kriebelig, hij voelt de neiging bij zich opkomen hetzelfde te 
zeggen wat zijn vrouw tot de melkboer zegt: we kunnen vandaag wel overslaan, 
Hiemstra. ,Maar ik zeg er direct bij, daar is de zaak te serieus voor. Serieus 
genoeg om soms gevaarlijk te zijn, hoewel niet erg genoeg, om er aan te ge
loven. In elk geval trekt de gemeente er zich blijkbaar in vele gevallen heel 
weinig van aan, als ,De Kerk" eens weer gesproken heeft." 

Dan volgen de jongelingsverenigingen en het parlement. Wie Algra bezig 
gezien heeft in de Eerste Kamer kan er van getuigen, hoeveel echt plezier deze 
man heeft in het parlementaire spel. Verwacht van hem echter niet een beschou
wing in de trant van Bruins Slot. Algra staat nog achter zijn rede van 30 Augus
tus 1946 inzake het wetsontwerp tot instelling van een Commissie-Generaal 
voor Nederlandsch Indie. Hij wilde ,geen herstel van oude koloniale betrek
kingen. Wij moesten volledig bereid zijn tot het samen met Indonesie vinden 
van een geheel nieuwe verhouding, in het besef, dat een nationaal leven niet 
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kan floreren zonder politieke vrijheid en eigen verantwoordelijkheid." De dis
cussie rondom Nieuw Guinea zit Algra nog hoog. De koersverandering van de 
TOPLEIDING ( allemaal hoofdletters!) ,die niet slechts gezien was als een 
noodzakelijke herorientering onder druk van de feiten, maar als een gelukkig en 
bemoedigend teken, dat de ARP de doodlopende weg van de verstarring tijdig 
had verlaten en nu echt ging bewijzen, dat zij een levende, zich zelf ver
nieuwende, door het Evangelie ge'inspireerde partij was" ( cursivering van Algra 
zelf). Dit is een visie die op grate verontwaardiging stuit bij Algra. Hij had 
eventueel onder protest de overdracht van Nieuw Guinea willen accepteren, 
als dat protest ,ook bet protest van de Regering zou zijn. Maar dat kon niet, 
men moet voor alles lief zijn voor elkaar." ( cursivering in bet origin eel). 

Hier zit nag een zeer wezenlijke tegenstelling achter, die niet te verdoezelen 
is. Toch kan men zich afvragen ,of dat nu zo moet" (Tilanus!). Kennelijk ligt 
bier oud zeer dat ook nooit echt is uitgepraat. (Nu is uitpraten met een Fries 
niet de allereenvoudigste opgave, helemaal overtuigen doe je een man als Algra 
niet gauw, maar toch ... ) . De populist Algra gaat dan naar de achterban. Hij 
concludeert, dat bet kiezersvolk de ,topleiding" ook niet zo maar volgen kan 
en weet zijn eigen oordeel bevestigd. 

Algra, zei ik in de aanvang, staat tussen twee generaties. Die van ,bet wonder 
van de negentiende eeuw" en die, welke warm loopt voor ,de radicaliteit van 
bet Evangelie". Dat is geen gemakkelijke positie. Het blijven getuigen van dat 
wonder zou er toe kunnen leiden, dat de mening doet post vatten, dat er geen 
wonderen meer gebeuren. Samen met wat ik Algra' s populisme noemde, zou dat 
tot conservatisme kunnen leiden. Toch acht ik dat gevaar bij mensen als Algra 
gering. Hij heeft daartegenover zo'n krachtige bron van permanente vernieu
wing. Want hij geeft niet alleen bet wonder van toen door. In bet slothoofdstuk 
zegt hij: ,Zonder de Bijbel zou bet leven zijn als een nacht zonder sterren. 
Met de Bijbel is bet een dag met soms grote, maar meestal kleine dingen, be
leefd door kleine mensen. Maar de zon blijft schijnen." 

* * * 

PERSON ALIA 

Dr. A. J. Vermaat, lector econ. faculteit V.U. 
Dr. G. van Roon, contemporain historicus. 

W. Albeda 

Prof. dr. W. Albeda, hoogleraar soc. econ. beleid aan de soc. faculteit v. d. Ned. Econ. 
Hogeschool te Rotterdam; lid v. d. Eerste Kamer. 
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Thema van dit nummer van A.R. Staatkunde is de aantasting van het IeeE
milieu. In betrekkelijk korte tijd is het leefmilieu van ons mensen een der 
belangrijkste problemen van de samenleving geworden. In hoog tempo worden 
wij ons bewust dat er grote gevaren dreigen. Er is in brede kring ongerustheid 
en onzekerheid over de omvang van de risico's die het menselijk doen en laten 
met zich meebrengt. De vele acties die met betrekking tot het leefmilieu worden 
gehouden, de grote publiciteit er omheen, de vele artikelen in kranten en tijd
schriften, zij aile vertolken die ongerustheid en onzekerheid en beogen die te 
wekken. Onzekerheid over de gevaren van de huidige maatschappelijke ontwik
kelingen; over de grootte van de schade die wij aanrichten en aangericht hebben; 
over de bestaansmogelijkheden van het menselijk geslacht op de lange of korte 
duur. 

Dit algemene gevoel van onbehagen zal echter moeten leiden tot actie, tot 
gerichte en samenhangende actie. De in de afgelopen regeringsperiode tot stand 
gekomen wetten op de verontreiniging van oppervlaktewater en op de luchtver
ontreiniging zijn slechts eerste stappen op een vermoedelijk lange en moeilijke 
weg, die zal moeten leiden tot een consistent be!eid ten dezen. Zo'n beleid zal 
moeten komen van de overheid en daarmee zijn we bij de politiek terecht 
gekomen. Maar dat is dan ook noodzakelijk (al wil men het in wetenschappelijke 
kringen en van de kant van het bedrijfsleven nog wei eens anders voorsteilen). 
Er is geen wezen!ijke oplossing of ook maar benadering van dit nationale, inter
nationale en intercontinenta!e vraagstuk mogelijk als het niet in de sfeer van de 
politiek word! getrokken. 

En zoals dat in een democratische samenleving pleegt te gaan: er is een 
veelheid van dokters met ieder zijn eigen diagnose en therapie. Dat is niet 
verwonderlijk bij een dermate ingewikkelde problematiek. Het gaat hier immers 
niet aileen om de wijze waarop wij de technisch-industriele mogelijkheden be
nutten. Er is tevens samenhang met sociaal-economische en -culturele gegeven
heden in onze samenleving; met medische, communicatieve en andere voor
zieningen. Vrijwel heel onze huidige leefwijze is op een of andere manier bij de 
degradatie van het leefmilieu betrokken. En daarmee komt de geloofwaardigheid 
van onze maatschappijvorm als zodanig ter sprake. 

Ten slotte: het is een urgent probleem. Er is reden om te verondersteilen dat 
de tijd dringt. Wij zuilen - zonder in paniek te geraken - op korte termijn 
een beleid moeten formuleren. Daartoe wil dit nummer een bijdrage zijn. 
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In bet eerste artikel wordt door dr. H. Rebel uiteengezet welke feiten oorzaak 
zijn van de ongerustheid over de wijze waarop wij de aan ons onderworpen 

natuur beheren. 

V ervolgens is een gesprek over de milieuproblematiek weergegeven, waaraan 
werd deelgenomen door de heren drs. J. A. Bakker, minister van Verkeer en 
Waterstaat, ir. W. F. Schut, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning, dr. B. Goudzwaard, Tweede Kamerlid voor de ARP en onlangs gepromo
veerd op bet proefschrift ,Ongeprijsde schaarste", en dr. H. Rebel, biochemicus 
en stafmedewerker van de Dr. Abraham Kuyperstichting. Als gespreksleider trad 
op mr. W. C. D. Hoogendijk. Ten slotte trachten dr. B. Goudzwaard en dr. H. 
Rebel te komen tot de formulering van een aantal beleidslijnen. 
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door 

dr. H. Rebel 

Mens en milieu 

Een kenmerk van de geschiedenis der mensheid is wei het bestaan van die 
geschiedenis, met andere woorden, het doorgeven van informatie van een 
generatie naar de volgende, waarbij bet blikveld zich langzaam maar gestadig 
verwijdt. De mens onderscheidt zicb bierin wezenlijk van bet dier, dat zijn 
ervaring en kennis in iedere generatie weer van de grand moet opbouwen. 

Het inzicbt van de mens in, en de macbt over zijn omgeving is in de loop 
van de geschiedenis voortdurend gegroeid. Daarmee is ook gegroeid bet inzicbt 
in en de macbt over zijn eigen lot, want de mens hangt zeer nauw met zijn 
omgeving samen. AI zijn licbamelijke functies zijn er direct van afhankelijk: 
hij heeft een voortdurende toevoer van lucbt en water nodig, alsook van voedsel, 
dat uiteindelijk door groene plan ten wordt gevormd, en waardoor ook vrucbtbare 
bodem een beslissende rol in zijn voortbestaan speelt. 

Er is dus sprake van een intensieve wisselwerking, een vervlecbting mens
omgeving. De mens beeft een grate macbt gekregen over zijn milieu en bangt 
tegelijkertijd sterk van dat milieu af. Deze samenbang is zeer complex en 
daardoor uitermate kwetsbaar. 

De biosfeer is zelf - als totaliteit van aile Ieven, in samenspel met de voor 
zijn bestaan noodzakelijke omstandigbeden - zeer subtiel in zijn werking en 
zeer fijn van afstemming. De daarin ingebedde menselijke samenleving heeft 
een meer en meer ingewikkeld karakter gekregen. Wij kennen de moderne 
maatschappij als een samenstel van een groat aantal sterk gei:ntegreerde circuits, 
waarvan de eenheden steeds meer gespecialiseerde functies vervullen en op zicb
zelf, ge!soleerd, tot steeds minder in staat zijn. Het collectieve vermogen van 
de mensheid is daardoor geweldig gegroeid, maar ook is, ten gevolge van de 
sterk toegenomen differentiatie, de samenbang met de rest van de biosfeer des 
te gevoeliger geworden. De mensbeid blijkt tbans in staat de biosfeer verregaand 
naar haar hand te zetten en te exploiteren. 

Toenemende ver.rtorin!z. 

Het is goed te bedenken dat ordening en exploitatie van de biosfeer een 
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typisch menselijke bezigheid is. Tot op zekere hoogte een vitale bezigheid ook. 
Wij denken hier bv. aan de uitoefening van landbouw en visserij, aan beheersing 
van water en vuur, aan de regulering van erfelijke eigenschappen bij gewassen 
en vee, aan allerlei medische en technische ontwikkelingen. Dit soort activiteiten 
manifesteert zeer duidelijk het beslag van de mensen, dank zij hun organisatie 
en toegenomen kennis, op hun omgeving. Zij zijn de belangrijkste exponenten 
van de gegroeide menselijke macht. Zij hebben de mens van voedsel en warmte 
voorzien, en ziekten en plagen grotendeels uitgebannen, waardoor de levens
verwachting sterk is gestegen. In de bestaande wederzijdse afhankelijkheid 
hebben deze activiteiten ook de graotste terugwerkende kracht gehad op het 
bestaan van de mens. 

Vooral in de laatste vijftig tot honderd jaar is de ontwikkeling van deze 
activiteiten stormachtig verlopen, mede door de scheiding van onderwijs en 
onderzoek, en bewuste en gerichte toepassing van het laatste. Wij kunnen ons 
niet anders dan een benauwende voorstelling maken van omstandigheden waarin 
wij het zonder electriciteit, bestrijdingsmiddelen of medicamenten zouden moeten 

stellen. 

De ontwikkeling van de maatschappelijke structuren is echter achtergebleven 
bij de vooruitgang van onze mogelijkheden tot ordening en exploitatie van de 
biosfeer. En de afstand wordt steeds grater omdat de maatschappelijke structuren 
niet met dezelfde snelheid evolueren als onze beheersing van de biosfeer. Oat 
is er de oorzaak van dat in de biosfeer een ontwrichting optreedt, die een steeds 

dreigender karakter krijgt. 

In zulke gevallen van ontwrichting van de biosfeer is vrijwel altijd sprake 
van een verkeerd en ondoordacht gebruik van onze technisch-wetenschappelijke 
mogelijkheden. Oat hangt samen met het feit dat wij vaak te eenzijdig ons 
technisch-wetenschappelijk kunnen vanuit een overwegend economisch gezichts
punt Iaten richten, met voorbijzien van de consequenties die een dergelijke 

benadering heeft. 

Het economisch nut, waarvoor men de wetenschap aanwendt, is kennelijk 
een onvoldoende normering voor een verantwoord gebruik. Wij zullen het 
technisch-wetenschappelijk kunnen in het hele menselijke denk- en waarden
patroon moeten integreren. Immers, in onze door economische motieven ge
domineerde maatschappij, leidt de gerichte toepassing van de wetenschap tot de 
misstanden van overexploitatie, verstoring en vernietiging van de biosfeer. In 
die zin is in de maatschappelijke structuur een achterstand ingebouwd, die een 
permanente bran van zulke ontregelingen vormt. De ernst daarvan is in vele 
gevallen moeilijk te schatten, of zelfs maar te raden. De onzekerheid over de 
strekking van de bedreigingen die men op grand van bepaalde indicaties aan
wezig acht, wordt hierdoor zo graot, dat zij tot nieuwe - maatschappelijke -
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stoornissen gaat leiden, waarvan niet de geringste is een tendens tot depreciatie 
van wetenschap, techniek en economie als zodanig. 

De feiten waarop dit alles is gebaseerd, zijn een aantal zichtbare ontwikke
lingen die bij extrapolatie naar de toekomst onweerstaanbaar de gedachte aan 
catastrofen oproepen. Wij weten echter niet, of de extrapolatie juist is. Is zij 
onvermijdelijk? Zal de lijn spoedig, wellicht ,vanzelf" in gunstige zin om
buigen, of wellicht juist een nog veel ongunstiger verloop krijgen? 

Sinds de lndustriele Revolutie is er een voortdurende verandering van produk
tiemethoden, mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen. De 
laatste decennia wordt die verandering zelfs bewust nagestreefd en versneld. 
De vele vernieuwingen die hebben doorgezet, hebben geleid tot hogere produktie, 
grotere vraag naar grondstoffen, versnelde stroom van goederen door bet econo
misch !even. Karakteristiek is ook altijd geweest een grater verbruik van metalen 
en andere stoffen, alsook een voortdurend hogere energie-consumptie. 

Daarmee samcn - en naar algemeen gevoel nauw verbonden -- gingen op 
al deze terreinen een menigte onaangename dan wel gevaarvolle verschijnselen. 

Bekende en belangrijke voorbeelden: de vervuiling van oppervlaktewater; 
de vervuiling van de atmosfeer; de wijziging in samenstelling van de laatste; 
de grote ingrepen in flora en fauna, zowel in het water als op het land; de 
verstoring van landschappen en van maritieme evenwichten; de vervuiling van 
de bodem; de steeds sneller exploitatie van zoet water, hout, energie en erts
voorraden; de versnelde erosie van vruchtbare grond; hinder van chemische en 
fysische irritatie door verbrandingsgassen, rook, stof en lawaai. 

K wantitatieve verontreini gin g 
Sterk in de belangstelling staan de vele vormen van milieuverontreiniging. 

Zij zijn dan ook het meest zichtbaar, althans merkbaar. Voor het goede begrip 
maken wij hier het wat kunstmatige onderscheid tussen kwantitatieve en kwali
tatieve verontreiniging. 

Onder kwantitatieve verontreiniging verstaan wij die soorten vervuiling, die 
slechts in overmaat aanwezig zijn en zodoende stoornissen teweeg brengen, maar 
waarvoor overigens de biosfeer allerlei afbraakprocessen kent. Tegen deze ver
vuiling is in de eerste plaats een goede spreiding een belangrijk middel, zodat 
niet lokaal de bestaande afbraak-mechanismen worden overbelast. Juist doordat 
dat in toenemende mate gebeurt, is de verontreiniging van de biosfeer de laatste 
tijd zo in de publieke aandacht gekomen. In feite is zij er altijd geweest. 
Kennelijk is zij recentelijk sterk toegenomen. 

Een zekere aandacht heeft inmiddels gekregen de overbelasting van water met 
afbreekbare stoffen, ook wei eutrofiering ( overvoeding) genoemd. Als veront
reiniging valt hier te denken aan bijvoorbeeld rioolvuil, papierpulp, slachtresten 
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en dergelijke. Als regel komt dit materiaal - uiteindelijk - in zee terecht, 
waar algen de voedzame substanties afbreken en zich sterk vermeerderen. Deze 
zeer kleine groene plantjes hebben licht nodig en leven derhalve dicht onder de 
oppervlakte van bet water. Gaat nu het proces van eutrofiering door in bet 
steeds sneller tempo van de laatste tientallen jaren, dan moet een stadium worden 
bereikt waarbij de verarming aan zuurstof van de zee en de afscherming van 
bet invallend licht de langzame verstikkingsdood van bet in diepere lagen 
aanwezige leven gaan inluiden. 

Een nare complicatie is daarbij, dat zuivering van afvalwater maar beperkt 
verbeterend werkt. Het ,gezuiverde" water is nog zeer eutroof, zodat het de 
groei van micro-organismen blijft stimuleren. Aileen de organische stof wordt 
in de zuiveringsinstallaties afgebroken. De anorganiscbe, bv. zouten, waaronder 
veel fosfaat en nitraat, blijven ongemoeid. Fosfaten en nitraten zijn voor planten
groei noodzakelijk- zij zijn normale bestanddelen van kunstmest- en veroor
zaken mede de algen-explosies. 

In dit verband kunnen wij ook de overbemesting van land- en tuinbouw
gronden noemen. De meststoffen (fosfaten en nitraten vooral) hebben de 

functie, tekorten in de bodem aan te vullen. 
Wat nitraten betreft, bestaat er in de bodem geen structured tekort. Er is 

een evenwicht tussen bacterien die lucbtstikstof o.a. als nitraat vastleggen en 
andere soorten die bet omgekeerde proces bewerken. Het is nu in de laatste 
jaren wel vast komen te staan dat bet laatste proces, de denitrificatie, ver wordt 
overbelast, door de toevoeging van extra nitraat door de mens, zodat de overmaat 
aan meststof via bet grondwater voortdurend weglekt naar bet oppervlaktewater. 
Veel van de fosfaten volgen dezelfde weg, maar komen bv. ook met de moderne 
wasmiddelen op grote scbaal in het water terecht. 

Tot de kwantitatieve categorie van verontreinigingen zou men ook kunnen 
rekenen de verandering in samenstelling van de atmosfeer. Door de verbran
dingsprocessen die wij uitvoeren keren wij een geochemische ontwikkeling om, 
die eruit bestaan heeft, het kooldioxyde uit de lucbt vast te leggen in de levende 
materie, waarbij zuurstof vrijkwam, die steeds beter de ontwikkeling en instand
houding van levensvormen bevorderde, naarmate het gehalte ervan in de lucht 
steeg. Totdat tenslotte bet buidige evenwicbt bereikt werd bij ca. 21% zuurstof 
en 0.03% kooldioxyde, naast stikstof en nog wat andere gassen. De laatste 
decennia is weliswaar nog geen daling van het zuurstofgehalte merkbaar, ondanks 
bet enorme verbruik ervan, vooral bij bet opwekken van energie. Maar het 
kooldioxyde gebalte vertoont een onmiskenbare, en voortdurend sneller stijging. 
Een stijging die in absolute waarde klein, maar relatief al groot is, ondanks een 
versnelde vastlegging door de levende natuur. Denken wij ons in dat deze 
ontwikkeling zicb doorzet, dan moeten op de duur ingrijpende veranderingen 
plaatsvinden in de levensomstandigheden op aarde. De klimaten zullen namelijk 
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be:invloed worden doordat kooldioxyde sterk warmtestraling absorbeert, zowel 
de invallende straling van de zon als door de aarde uitgezonden straling. Door
dat ook de vertroebeling van de atmosfeer in bet geding is, door stof, roet en 
dergelijke, is bet totale effect van de kooldioxyde-toename niet zeker te voor
spellen. Op zicbzelf zou deze toename waarscbijnlijk een broeikaseffect bebben; 
in samenspel met genoemde factoren wellicbt juist een afkoelend effect. 

De groene planten en de zee reguleren bet kooldioxyde-gebalte van de lucbt. 
De planten gebruiken bet gas als bouwstof voor de levende materie. Het areaal 
2.an groene planten krimpt ecbter voortdurend in door menselijke ruimte-be
hoefte en overexploitatie. De zee wordt geeutrofieerd en, zoals wij bieronder 
nag zullen zien, in toenemende mate vergiftigd. De bestaande trend kan dus 
alieen maar versneld worden. En van de gevolgen van algebele klimaatswijziging 
vermelden we slecbts een effect: de temperatuurverlaging, die kan leiden 
tot bedekking van grate stukken land door ijs. Het effect zal zicbzelf versterken. 
Door de temperatuurdaling zullen de planten langzamer groeien, dus minder 
kooldioxyde omzetten, terwijl er voor verwarming veel extra zal worden ge
produceerd. 

Tenslotte zouden wij bier de overexploitatie van zoet water kunnen noemen, 
boewel die niet een verontreiniging is in de strikte zin des woords. Zij leidt 
wei tot verontreiniging, omdat infiltratie van de bronnen met vuil en brak water 
als aanvulling nodig is. De geweldige verspilling van zuiver zoet water die bij 
bet moderne leven schijnt te boren, speelt bierbij een rol. Maar men moet niet 
uit bet oog verliezen dat bet de industrie is die zelfs in de droogste en warmste 
tijden bet leeuwendeel van dit waterverbruik voor baar rekening neemt. 

In al deze gevallen is bevolkings-, industrie-, en dus lozings-, resp. winnings
spreiding als oplossing mogelijk. 

In het verscbiet ligt ecbter als grens de totale voorraad zoet water en de 
totale capaciteit van vuilopname door de biosfeer. Beide zijn kennelijk beperkt. 
In die zin zijn de fungerende spreidingssystemen (boge scboorstenen, lange 
afvoerleidingen bv.), als er verder niets gebeurt, ook niet meer dan voorlopige 
oplossingen, ( al gaat bet te ver, ze uitsluitend als camouflage te betitelen). 

K walitatieve verontreini gin g 
Spreiding als voorlopige oplossing is globaal niet mogelijk bij de kwalitatieve 

verontreiniging, waaronder wij bier verstaan die verontreiniging, waarvoor in 
de biosfeer geen omzettingsmecbanisme bestaat; die voorts in vele gevallen tot 
een rechtstreekse vernietiging van levensvormen kan leiden. Dit type veroorzaakt 
niet zelden storingen in allerlei levenscycli, ook in de afbraakmecbanismen die 
bestaan bij de kwantitatieve vormen van verontreiniging. 

Bedoeld zijn bier de onverteerbare afval in de vorm van kunststoffen als 
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plastics en nylon; tevens alle mogelijke giftige tot zeer giftige verontreinigingen, 
zoals vele bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen, vele chemische afval
stoffen ( residuen van fabricageprocessen, oliebestanddelen, oliederivaten); niet 
als minst belangrijke ook de ( verbindingen van) zware metalen als koper, zink, 
nikkel, cobalt, chroom, kwik, e.a.; en de uitworp uit schoorstenen aan gas
vormige en vaste verbindingen van stikstof, fluor en zwavel, en die uit motor
uitlaten aan niet-omgezette brandstof en loodverbindingen. Sommige van deze 
verontreinigingen zijn als voor het leven schadelijke stoffen zelfs in zeer kleine 
concentraties nog werkzaam. Niemand weet daarbij, in welke mate al deze 
stoffen zich ophopen in bepaalde levensvormen; evenmin of zij elkaars werking 
in combinatie versterken; of dat zij misschien vooral inwerken op kwetsbare 
groepen als bejaarden, zwangeren, e.d. En zij zijn in zulke groten getale en in 
zo"n verscheidenheid nu vrijwel overal aanwezig, dat dit alleen al grate onge
rustheid moet wekken. Van niet weinige van deze stoffen moet ook gevreesd 
worden, dat zij in enige mate kankerverwekkende activiteiten kunnen hebben. 

Dit type verontreiniging is, in tegenstelling tot het kwantitatieve, niet van 
alle tijden. Het is van de laatste decennia, maar heeft, in overeenstemming met 
zijn aard, vrijwel direct zijn specifieke en beilloze gevolgen laten zien, zij het 
aanvankelijk alleen aan deskundigen. Het moet duidelijk zijn dat de mogelijk 
gevaarlijke werking van al zulke stoffen op de kwetsbare en dunne film van 
leven bevattend en instandhoudend materiaal een diepgaande bezinning vraagt, 
willen wij het vooruitzicht hebben dat het leven kan voortbestaan. 

Deze kwalitatieve vorm van verontreiniging beeft in een mindere mate te 
maken met het feit dat het aantal mensen groeit. Hij hangt in de eerste plaats 
samen met bet bij die mensen immer groeiende patroon van eisen die zij aan 
het materiele leven stellen. Spreiding is, zoals gezegd, hier dan ook geen oplos
sing. Aileen regulering en beperking van produktie en consumptie kan hier een 
remedie zijn. De mogelijkheid in de laatste jaren geschapen om tolerantiegrenzen 
te stellen, zowel aan concentraties als aan totaal aanwezige hoeveelheden, is 
biertoe een pril begin. Meer en meer zal men daarbij echter de hele biosfeer 
en niet alleen de bedreiging van of schade aan het menselijk lichaam als uitgangs
punt moeten aanvaarden. Weliswaar is bet lichamelijk welzijn van de mens 
tegenover deze verontreiniging veel directer in het geding dan bij de kwanti
tatieve vorm (mogelijkheid van vergiftiging via gewassen, vis, e.d., mogelijk 
kankergevaar). Maar in wezen staat de biosfeer als geheel hierbij niet minder 
op het spel. En als zeer nauw met het overig deel van de biosfeer samenhangend, 
loopt de mens ook indirect hier dezelfde risico's die wij al eerder beschreven. 

Samenhan g kwantitatief -kwalitatief 
In de praktijk blijken kwantitatieve en kwalitatieve verontreiniging gewoonlijk 

met elkaar in verband te staan, en niet zelden samen op te treden. Een voorbeeld 
daarvan is het verontreinigend effect van het verbruik van energie, die nu nag 
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voor het overgrote deel via verb ran ding van fossiele brandstof ( aardolie, -gas, 
steenkool) wordt opgewekt. Bij deze opwekking, die een geweldige omvang 
heeft bereikt, ontstaan grote massa's kooldioxyde, zwaveldioxyde (uit onzuivere 
olie; zuivering kost ook weer veel energie) dat als zwavelzuur neerregent en 
hier en daar reeds bodem en oppervlaktewater verzuurt, en roet dat de atmosfeer 
vertroebelt. Naast immense hoeveelheden warmte die op een of andere manier 
aan de biosfeer worden afgegeven. Bet enorme aantal miniatuur krachtcentrales, 
dat in de vorm van auto's rondrijdt, is daarbij een apart gegeven, de huisver
warming in mindere mate ook. Aardgas is hier als energiebron het schoonst, 
maar verandert aan het kooldioxydevraagstuk niets. Kernenergie doet dat wei, 
maar schept haar eigen problemen: het probleem van de thermische waterver
ontreiniging - kerncentrales gebruiken zeer veel koelwater, dat aanzienlijk 
warmer wordt geloosd, en dan soortgelijke effecten heeft als eutrofiering - en 
dat van de dumping van radioactieve afvalstoffen. Van deze laatste afval is de 
verwijdering - als vloeistoffen in ondergrondse tanks of in vaten die in zee 
worden gedumpt - vooralsnog op een riskante wijze geregeld. 

Expansieve maatschappij 
Wij spraken hierboven over regulering en beperking van produktie en con

sumptic als maatregelen om verdere degradatie van de biosfeer te voorkomen. 

De verlangens van de moderne mens gaan echter in de richting van het 
,steeds meer". Dit vraagt evenwel de noodzaak van immer voortdurende expan
sie, van steeds verder en sneller industrialiseren, sneller dan overeenkomt met 
de groei van de bevolking. Aan de luxe omringd te zijn met talloze min of meer 
overbodige produkten zijn wij al lang gewend geraakt, dankzij effectieve 
reclamecampagnes. Zozeer gewend, dat men voor vele van deze goederen 
rustig van een bestaande behoefte durft spreken. 

Alsof wij nag in het voor-Keynesiaanse tijdperk leefden, waarin de economic 
erop was gericht aan behoeften te voldoen. In werkelijkheid worden die ,be
hoeften" nu bewust opgewekt. Zo is in deze tijd van ,ontdogmatisering" de 
voortdurende expansie ons een nieuw dogma geworden. 

Ieder weet, dat het daarbij, vanuit de produktiesector bezien, in de eerste 
plaats om een korte gebmik.rduur van de produkten gaat. Een direct gevolg 
daarvan is de groeiende massa afval. Voorts valt sterk de nadruk op de 
private behoeften, via verfijning en variatie van het massaprodukt, aan de man 
gebracht door een intensieve reclame en de lancering van modes. Men denke 
slechts aan de toename van het aantal auto's en van allerlei voedings- en genot
middelen, waar openbaar vervoer, resp. een eenvoudiger, gezonder leefwijze 
voor de samenleving de voorkeur zouden verdienen. 

Er is nog een probleem dat enigermate met de bevolkingsgroei, maar zeer 
sterk met de cxpansie in het algemeen samenhangt: de inkrimping van het 
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areaal vruchtbare grand waarover wij beschikken. Wij willen voor recreatie e.d. 
de - minder vruchtbare - natuurgebieden in stand houden. Dat betekent dat 
onze expansieve samenleving zijn huizen, fabrieken en wegen bouwt op de wel 
vruchtbare gronden. Deze tendens wordt versterkt door de oproep - uit Brussel 
bv. - om bet areaallandbouwgrond drastisch te verminderen, mede in verband 
met de bestaande landbouwoverschotten. De noodzakelijk geworden verhoging 
van de produktiecapaciteit van de overblijvende cultuurgrond vergt echter een 
zeer intensief bodemgebruik, met name een overdadige toepassing van kunst
mest en bestrijdingsmiddelen. Ook bier derhalve ontwikkelingen die moeten 
uitlopen op vernietiging van een stuk biosfeer. 

Het expansie-beginsel in onze economic hangt ook nauw samen met de geld
inflatie. Die inflatie is gevolg en motor van de expansie. Zij noopt tot steeds 
grater, goedkoper, en sneller produktie, tot verkorting van de gebruiksduur van 
goederen, tot stimulering van de consumptie hoe dan ook; tot terugdringing 
ook van agrarische, ten gunste van industriele bezigheid, tot toenemend riskante 
produktiewijzen, tot zorgeloosheid en verspilling. De inflatie zou indirect weer 
tot bevolkingsgroei kunnen leiden, hetzij bier, hetzij in de landen van waaruit 
wij ons tekort aan arbeidskrachten aanvullen. 

Men kan overigens in de ,bewustwording" van de industrie voor de degra
datie van de biosfeer een nieuwe economische expansiedrang herkennen: er 
ontstaat een heel nieuwe ,zuiveringsindustrie" die al volop reclame maakt en 
waarvan wij ons nog zeker ernstig moeten afvragen, of zij ooit meer vuil kan 
verwij deren of voorkomen dan zij zelf voortbrengt. Ieder industrieel proces 
vervuilt immers per definitie, ook de zuiveringsprocessen (in andere dan ge
bruikelijke zin). Misschien is bet wegnemen door de techniek van de veront
reiniging afkomstig van de techniek, meer. hoopvol dan het uitvinden van het 
perpetuum mobile, maar er is reden om bier niet te optimistisch te zijn. In elk 
geval zullen wij moeten rekenen met een uitgesproken en wellicht langdurig 
,limiet" effect. (Vergelijk bet probleem van Achilles en de schildpad.) 

Samenvatting 
Overzien wij de situatie. Een toenemend deel van de totale, ons beschikbare 

energie, wordt dienstig gemaakt aan ons menselijk levenssysteem. Wij vervangen 
de natuurlijke levensgemeenschappen door steden en wegen, alsmede door de 
monocultures van land- en tuinbouw, die een blijvende aanwending van energie 
door de mens - ook in de vorm van meststoffen bv. - noodzakelijk maakt. 
Hand in hand daarmee wordt het subtiele natuurlijke evenwicht verstoord en 
worden plant- en diersoorten, tevens belangrijke reservoirs van erfelijke eigen
schappen, vernietigd. Voorts is er een voortdurend wegvloeien van giftige stoffen 
uit de mensengemeenschap in de natuurlijke levenssystemen, waardoor het 
voortbestaan en de zelf-regulering daarvan in toenemende mate onmogelijk 

wordt gemaakt. 
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DE DEGRADA TIE VAN DE BIOSFEER 

De hele ontwikkeling voltrekt zich bovendien in een steeds sneller tempo. 
Uiteindelijk kan de balans van deze ontwikkelingen op fatale wijze doorslaan 
ten nadele van de mens zelf. 

Het hele verschijnsel: degradatie van de biosfeer, is uiterst complex. Het 
raakt iedereen en alles in onze maatschappij, tot in de kleinste verrichtingen. 
Wij zullen niet anders dan met een zekere verontreiniging kunnen leven. Maar 
wat nodig is, is een voldoende vooruitziende blik om te beseffen, dat de aan de 
gang zijnde ontwikkelingen een eindpunt hebben, samenhangend met de eindig
heid van het incasseringsvermogen van de biosfeer. Voorts is het van groot 
gewicht door diepgaande studie de bestaande onzekerheid omtrent de grootte 
van dat incasseringsvermogen op te heffen en zo de onheilspellende dreigingen, 
die aanwezig lijken, tot hun juiste, wellicht niet minder ruime, proporties te 
brengen. En dit dient er tenslotte toe te leiden, dat wij de oorzaken van de 
bedreigingen, die als zodanig te onderkennen zijn, tegengaan en wegnemen. 

Het is slechts bij benadering mogelijk te zeggen, wat er precies dient te 
gebeuren. W el kunnen wij stellen, dat niet het bestaan van de techniek in het 
geding is. Wij behoeven haar dan ook niet te lijf te gaan. Het lijkt echter 
waarschij nlijk, dat en een ander economisch beginsel dan wat wij nu kennen, 
en een mentaliteitsverandering, en een stabilisatie van de bevolkingsgroei nood
zakelijke voorwaarden zij n om tot een gezonde en evenwichtige toestand te 
geraken. 

De overheid kan actief, wat betreft de bevolkingsgroei passief, ingrijpen. 
In alle gevallen zal er sprake zijn van een beduidende invloed op de maat
schappelijke structuren. Het is echter de vraag, of wij, burgers en overheid, 
waar wij zo duidelijk een weg moeten vinden, dat ook kunnen en willen. Het 
geval van het kooldioxyde illustreert overigens, dat wij de balans op uiterst 
vitale punten niet in evenwicht kunnen houden. Misschien had die toch nog 
beter kunnen blijven in de stand die zij innam omstreeks het begin van de grote 
technologische ontwikkelingen. Als een dergelijk inzicht mocht rijpen, zou 
aileen voor de verwezenlijking daarvan al een nieuwe industriele revolutie 
nodig zijn. 
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HOOGENDIJK: 
Mijne heren, het thema van de milieuaantasting is een belangrijk thema, dat 

op het ogenblik sterk in de aandacht staat. Als complex van problemen is het 
in de Anti-Revolutionaire Partij tot nu toe nauwelijks expliciet aan de orde ge
weest. In ons Program van Actie heeft het ook maar beperkte aandacht gekregen. 

Ook in de verkiezingscampagne zal de zaak van het milieu waarschijnlijk 
een rol spelen, maar het is niet een zaak die met de verkiezingscampagne in de 

geschiedenis kan worden bijgezet. 
Wij willen dan ook trachten, de milieuproblematiek nu en tijdens de cam-

pagne, zo eerlijk mogelijk in de aandacht te brengen. 
Wij moeten mijns inziens tot een beeld komen van wat voor ons het rege

ringsbeleid op dit terrein dient in te houden. In de komende vier jaren, en op 
wat langere termijn, in de jaren zeventig. 

Wij benaderen u, heren Bakker en Schut, hier niet als leden van het zittende 
kabinet. Wij zien u op het ogenblik alleen als mensen, die een zeer belangrijke 
inbreng kunnen hebben bij het projecteren van het beleid in de jaren zeventig. 
Ons gezelschap als geheel biedt een interessant beeld, wat de aanwezige disci
plines betreft. De politiek is sterk vertegenwoordigd, maar op basis van economie, 
ruimtelijke ordening en biochemiejbiologie. Daarmee kunnen we een aantal 
essentiele factoren van de milieuproblematiek enigermate overzien. De heer 
Goudzwaard is zelfs onlangs op de economische aspecten van deze zaak gepro
moveerd, en mag in dit grensgebied deskundig heten. 

BENADERING 

SCHUT: 
Indertijd ben ik erg blij geweest, dat onze partij als een van de eerste over de 

Ruimtelijke Ordening begon. Ik herinner mij, dat wij niet lang daarna in het 
Reformatorisch Genootschap voor Stedebouw ook al discussies hadden over het 
biotoop, en over de ecologische context waarin je eigenlijk werkt. Voorop ging 
daarbij Nic. de Jong van Staatsbosbeheer. Helaas is die discussie toen niet verder 
gekomen dan de kring waarin zij werd gevoerd. Het heeft dan ook heel lang 
geduurd eer de aantasting van het milieu als fundamenteel probleem van waar 
we nu eigenlijk mee bezig zijn, de aandacht heeft gekregen, die zij verdient. 

Juist christenen moeten bij deze zaak voorop gaan. Het gaat voor ons niet eens 
zozeer om het pure lijfsbehoud en aanverwante dingen, als wel om de vraag van 
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ons rentmeesterschap over deze geschapen wereld. Een erg belangrijke gedachte 
heb ik altijd gevonden het ,bouwen en bewaren" van het Paradijs. Het bouwen 
is niet alleen een noodzakelijke, maar oak een verrukkelijke bezigheid, waarmee 
je moet doorgaan. Mits je maar beseft dat je er altijd iets mee verandert. Bekend 
is het ontnemen van land aan de boeren en het verstoren van landschappen. 

Maar dat je oak bezig bent om als ,beschaafde" wereld je eigen natuurlijke 
omgeving te grande te richten, is pas heel laat tot ons doorgedrongen. Alleen 
bij heel duidelijke gevallen van roofbouw hebben we dat gemerkt. Ik denk bv. 
aan het Tennessee Valley project als een heel goed antwoord op een dergelijk 
geval, d at toch weer teveel een incident is gebleven. Jammer genae g. V ooral nu 
tegenover onze hoog geindustrialiseerde maatschappij het milieu kwetsbaar is 
gebleken. Wij zijn nu in feite dubbel verantwoordelijk omdat wij met ons 
handelen het evenwicht natuur-mens verstoren. Steeds zouden wij ons moeten 
bezinnen over de vragen: 

a. wat blijft er van de natuur over; 
b. hoe is de wisselwerking van enerzijds de winst die wij behalen, tegenover 

het verlies dat wij aan de andere kant toebrengen. 

GOUDZWAARD: 

Daar lijkt mij met recht een kernpunt te liggen van deze problematiek. Dankzij 
allerlei voor ons nuttige en winstgevende handelingen, veroorzaken wij duide
lijk verstoringen in het natuurlijk milieu. Daar bestaan heel duidelijke voor
beelden van. Denk maar aan bv. de verontreiniging van het water met vergiften 
als DDT of kwik. 

De mens komt pas goed tot zijn recht in zijn relatie tot de natuur. Je zou 
veronderstellen, dat hij dan oak een goed beheer voert over die natuur, om die 
relatie zuiver te houden. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Er is dus een beleid, 
een overheidsbeleid nodig, om in deze situatie verbetering te brengen. 

De mens zelf, als ,biologisch" gegeven, lijkt mij daarbij geen probleem. Hij 
sluit organisch bij de natuur aan. Naar mijn idee stelt de ,maatschappelijke" 
mens eenvoudig te hoge eisen aan zijn omgeving, waardoor het soort verstoring 
dat ik al noemde, onvermijdelijk wordt. Ik zou ook de ontsporing van het rent
meesterschap daarom voorop willen stellen. 

SCHUT: 

We moeten niet vergeten, dat de mens de kroon van de schepping is. Niet in 
de laatste plaats hij mag niet het slachtoffer worden van (zijn eigen) onzorg
vuldig beheer. Het feit dat hij leeft in de geschapen natuur, is van een orde, 
dat wij het grootste respect en de uiterste behoedzaamheid tegenover deze een
heid moeten betrachten. Het milieu is voor ons een stuk verantwoordelijkheid 
van het eerste plan. Zo alleen moeten wij, dacht ik, ons rentmeesterschap als 
Gods grate opdracht vervullen. 
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VERSCHIJNSELEN 

REBEL: 
Dit is geloof ik een moment om iets te zeggen over het wezenlijke van de 

aantasting die wij veroorzaken. V roeger ging iedereen met materialen om, die uit 
de natuur afkomstig waren, of produceerde zulke stoffen. Die waren als onder
dee! van de natuurlijke stofkringloop daarin dan ook helemaal opneembaar. 
De energieconsumptie was klein en veroorzaakte een zeer geringe, en weinig 
schadelijke verontreiniging, in de vorm van rook, later ook van kolenslakken. 
Een overeenkomstige constatering geldt voor het gebruik van metalen, waarvan 
hoogstens zeer weinig giftige resten in het milieu terecht kwamen. 

Onze tegenwoordige maatschappij heeft alleen een zo grote technologische 
ontwikkeling kunnen doormaken, dankzij een geweldige schaalvergroting en 
karakterwijziging van ons produktie- en consumptiepatroon. 

Voor wat betreft de voortbrenging van in de natuur opneembare stoffen zijn 
de hoeveelheden zo groot geworden, dat het opnemingsproces ze als het ware 
niet aan kan. Die van de niet-opneembare materialen zijn daarnaast sterk uitge
breid en omvatten nu massa's onschadelijk, maar onverteerbaar afval, waarmee 
we eenvoudig blijven zitten, en groeiende hoeveelheden giftige produkten, die 
de kringloop die ik noemde, actief bei:nvloeden. In die zin, dat zij hem storen 
en ontregelen, doordat er schakels onwerkzaam worden. Ons produktie- en con
sumptiestelsel kun je dus in toenemende mate een acyclisch model toekennen. 

HOOGENDIJK: 
Als dat het geval is, dan is hier sprake van een fundamenteel proces, dat op 

den duur het leven zijn basis kan ontnemen. Als wij hiertegen iets willen doen, 
en wij zijn verplicht daartegen iets te doen, hebben wij aan incidentele maat
regelen niets. Dan is alleen een ingrijpen over een brede linie daartoe de weg. 

Maar hoe komen wij weer tot het cyclische verloop, tot de kringloop terug, 
aannemend dat u de storing van dat proces als basisgegeven aanvaardt? Moeten 
wij tot absolute verboden komen? Of kan prijsvorming het middel zijn, zoals 
je de laatste tijd welleest? 

SCHUT: 
Naar mijn mening zijn wij in onze activiteiten temidden van de natuur, en 

zo vaak ten laste van de natuur, aan de cyclisering nog niet toe. Voor het beleid 
is deze gedachte wel belangrijk, maar we moeten de zaken nu ergens aanpakken. 

Twee punten verdienen daarom overweging naar mijn idee: 
1. de vraag, welke processen er aan de gang zijn met betrekking tot het 

milieu, en in welke mate zij onomkeerbaar zijn, en dus potentieel ernstig? 
Deze vraag moeten wij zoveel mogelijk in internationaal verband trachten 

te beantwoorden; 
2. het zal noodzakelijk zijn, op basis van het verkregen antwoord, een plan 

de campagne op te stellen, om kwalijke gevolgen ongedaan te maken, als-
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ook om een beter alternatief voor het systeem van het menselijk handelen 
in dezen op te bouwen. 

Daarmee komt meteen een heel complex van vraagstukken op ons af, waarmee 
vrijwel ineens alles wat wij doen, aan de orde is. Noodgedwongen zullen wij 
dan ook in de aanpak prioriteiten moeten stellen, anders is er, dunkt mij, geen 
beginnen aan. 

GEBREK AAN BEWIJS? 

BAKKER: 

Wat mij betreft, ik vind de manier waarop de problemen gesteld worden, vaak 
zeer emotioneel. Dat behoeft om iedereen wakker te schudden, niet bezwaarlijk 
te zijn, en ik wil de invloed daarvan wel positief waarderen. Maar het lijkt mij 
geen goede basis voor het formuleren van een beleid. 

In wat de heer Rebel als globale analyse heeft gesteld, bespeur ik daarvan 
ook we! iets. Is het nu allemaal zo, als hij het voorstelt? 

Is er werkelijk sprake van levensbedreiging? Ik wil dan we! graag exact 
weten, hoe dat in elkaar zit, en wat de factoren zijn, die daarbij de meest kwalijke 
rol spelen. 

Tenslotte ]even we a! lang niet meer in een natuurlijke wereld. Onze omgeving 
is vrijwel helemaal cultuur geworden, gemaakt door de mens. Altijd zijn er al 
dieren uitgestorven, door toedoen van de mens, dan we! door natuurlijke om
standigheden. Altijd hebben er al verontreinigingsproblemen bestaan. Produktie 
veroorzaakt nu eenmaal verontreiniging, net zo als consumptie afval met zich 
meebrengt. 

Als ik dan ook zou moeten kiezen tussen twee interpretaties van wat het doe! 
van milieubeheer zou moeten zijn- zoals ik dit steeds waarneem- nl. het in
standhouden van de schepping, met al zijn dier- en plantesoorten etc., Of het 
bewaren van een leefbare, evenwichtige situatie voor het nageslacht, waarin de 
mens tot volledige ontplooiing kan komen, dan kies ik voor de laatste. 

We! zijn de problemen de laatste tijd groot geworden. 
Voor mijn gevoel hangt die ontwikkeling samen met de industrialisering en 

is zij een groeistoornis van dat proces, die door passende maatregelen zonder 
dat onze maatschappelijke orde daarbij in het geding is, moet worden wegge
nomen. 

REBEL: 

Ik moet nu mijn analyse we! iets verduidelijken. Ik heb het in feite nog aileen 
over verontreiniging gehad, en zal daarvan een paar sprekende voorbeelden 
noemen. 

Waterverontreiniging is uiteraard niet een nieuw probleem. Maar eigenlijk 
is het pas in de laatste tientallen jaren een heus probleem geworden. Het gaat 
daarbij in de eerste plaats om verteerbare belasting van het oppervlaktewater, 
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waarvan een duidelijke overmaat ontstaat, zodat al niet meer aileen binnen
wateren, maar ook al binnenzeeen (Eriemeer, Oostzee, Noordzee) vervuild 
raken. De totale huishouding van deze wateren kan de toevloed niet meer aan. 
De groei van algen en wieren is in zulk vervuild water overvloedig, maar heeft 
tegelijk een averechtse invloed op het totale bestand aan andere levensvormen, 
die normaliter de algengroei op een zeker peil houden. Dat moet leiden tot 
verstikking van grate zeeoppervlakten, omdat zich hier een nog niet lang geleden 
ingezette, zich versneilende ontwikkeling voordoet. 

Tegelijkertijd worden in het water ook steeds meer gifstoffen gespuid, die 
het omzettings- en opnemingsvermogen ervan meer en meer aantasten. Van 
DDT, dat op het land zoveel dieren aan het eind van voedselketens, door op
hoping in hun lichaam, heeft gedood, is bekend dat het in water de fotosynthese 
van algen, het basisproces van aile leven in zee, remt. En het komt langzamer
hand overal voor. Van kwik, chroom, nikkel en dergelijke metalen, waarvan 
sommige in zeewater zeer lange verblijftijden hebben, kunnen veel sterker wer
kingen worden gememoreerd. En ook daarvan wordt steeds meer in oppervlakte
water geloosd. 

Op het gebied van de luchtverontreiniging is een analoog stel ontwikkelingen 
te noemen. Aan de ene kant een geweldige kooldioxydeproduktie, die de groene 
planten al duidelijk niet meer kunnen verwerken. Anderzijds de lozing van grote 
hoeveelheden schadelijke gassen, stof en roet, die rechtstreeks, respectievelijk in 
combinatie met de groeiende overmaat kooldioxyde in de atmosfeer, de planten
groei zullen gaan belemmeren, en zo het eerstgenoemde effect versterken. Het 
is wetenschapsmensen duidelijk, dat hierdoor op den duur ingrijpende, ongun
stige veranderingen moeten gaan optreden in de omstandigheden die nu het 
leven op aarde mogelijk maken. 

Van de diverse mogelijke combinaties van genoemde verschijnselen is heel 
weinig bekend, maar in het algemeen kun je verwachten dat de effecten elkaar 
wederzijds versterken. Er is dus wel degelijk sprake van een bedreiging van het 
leven als zodanig, zij het dat voor buitenstaanders vooralsnog slechts de hinder, 
de overlast van sommige processen, een enkele maal wellicht zeer directe be
dreigingen (visvergiftiging o.d.) duidelijk zijn. 

Het streven, tot zuivering te komen van afvalwater en -gassen betekent aileen 
een verplaatsing van de problemen, omdat in de huidige verhoudingen alles wat 
met de zuivering samenhangt slechts een nieuwe industriele ontwikkeling is, 
die zelf opnieuw lucht, water en bodem zal doen vervuilen. Niet in de laatste 
plaats ook door de noodzakelijk hogere energieconsumptie. 

BAKKER: 

Mij hebt u nu nog geen bewijs geleverd voor uw stelling. Ik zie nog altijd niet, 
waar het nu fundamenteel mis gaat. Er zijn een aantal kwalijke ontwikkelingen, 
dat beaam ik graag. Maar mijns inziens moeten wij die gewoon op een verstan
dige manier te lijf gaan, en ze de baas worden. 

Op mijn eigen gebied zal ons dat met het water binnen overzienbare tijd luk-
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ken, daar ben ik van overtuigd. En wat het verplaatsen van de problemen aangaat, 
meen ik, dat dat een gewoon verschijnsel is, wanneer de mens zich aan nieuwe 
omstandigheden aanpast. Altijd gaat zoiets gepaard met weer andere problemen, 
die op hun beurt om oplossing vragen. 

Voor mij staat dus bet inherent zijn aan de huidige ontwikkelingen van pro
cessen die bet leven bedreigen nog niet vast. De verontrusting die in academische 
kringen heerst, heeft voor mij dan ook nog een bewijsgrond nodig, die ik mis. 
Ik kan de academici overigens niet bet tegendeel bewijzen. Wat ik van bet opper
vlaktewater aanneem, hoeft natuurlijk voor de atmosfeer niet op te gaan. Maar 
de bewij slast is niet aan mij. 

SCHUT: 
Vooral waar ik bet beleidsaspect in het oog houd, kan ik bet met Bakker 

eens zijn. Het overheidshandelen is heel vaak een manipuleren met levensom
standigheden. Dat geldt bier wellicht in een bijzondere mate en op een speciale 
manier. Daarom moeten we niet te vlug allerlei dingen aanvaarden die nog op 
losse schroeven staan. 

Willen wij de verantwoordelijkheid die we dragen, op de juiste manier ver
talen in politiek beleid, dan moeten we niet te grote kreten hanteren, om bij bet 
publiek over te komen. Die krasse uitspraken kun je heel moeilijk in beleid 
vertalen, je hebt er zo weinig houvast aan. Je kunt ook zelden de consequenties 
van je uitspraken waar maken. En dan, er bestaat alle kans dat je onder de 
mensen Of een volstrekte apathie teweegbrengt, omdat de zaak hen te zeer 
overweldigt, Of een volledige paniek veroorzaakt. Beide zijn voor het vormen 
van een beleid sterke minpunten. Om praktische redenen moet je je dus wel bij 
bet mogelijke houden. 

HOOGENDIJK: 
Ja, dat begrijp ik, en ik ben bet er mee eens. Tech hoor je van zeer deskun

dige zijde niet zelden zeggen: ,politici zijn in deze zaken blind". Is dan het 
verwijt van emotionaliteit, dat de beer Bakker uitte, wel billijk? De wetenschap 
gaat heel vaak min of meer intultief te werk. Dat maakt haar waarde er niet 
minder om. 

En is er trouwens geen parallel mogelijk tussen bet leveren van bewijs en bet 
maatschappelijk reeds ( anticiperend, op grond van sterke vermoedens) bezig 
zijn? Er schiet mij te binnen, dat er al een commissie Kinderarbeid bestond, 
toen nog geen wetenschappelijke of statistische feiten over deze sociale misstand 
vaststonden. Intu!tie kan voor wetenschap zowel als voor politieke en maat
schappelijke beweging een inspirator zijn. Kunnen we dan ook de gegronde ver
onderstellingen die op dit terrein leven, niet al in de politieke sfeer hal en? 

SCHUT: 
Laten wij vooralsnog uitgaan van de continulteit 111 het leven en zo ver 

vooruitkijken als verantwoord is. 
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Overigens zie ik dan alvast een concreet probleem liggen, nl. de verontrusting 
van de academici. Ik wil die heel serieus nemen. En verder is het minste dat wij 
met kracht moeten bepleiten: bet verzorgen van een doeltreffende voorlichting. 
Het doorgeven en eigen maken van zulke belangrijke, fundamentele processen 
als de beer Rebel zoeven scbetste, via onderwijs in de allereerste plaats. 

Maar laten we wei oppassen voor de bekende boekhouderszelfmisleiding: de 
gedachte dat goed uitgeven maar fout boeken van geld verkeerd, en bet omge
keerde goed is. Als bet waar is, dat in de kwestie van het leefmilieu bet !even 
zelf in feite op bet spel staat, en als er veranderingen moeten komen, dan zullen 
wij impopulaire maatregelen moeten nemen, en sterke weerstanden overwinnen. 
Dan moet je ook echt weten dat bet nodig is. 

Het hard maken van de argumenten is dus noodzakelijk. De consequenties 
van onze fouten moeten we en willen we aanvaarden. Het is mogelijk, dat daarbij 
wachten op bewijs voor onze veronderstellingen de ontwikkelingen in een 
onberroepelijk stadium doet komen, maar dan, zou ik zeggen, moeten wij dat 
bewijzen. 

Het gaat er dus om, te weten te komen, in welke mate wij essentiele risico's 
lopen, en wat wij moeten doen om de risico's in het algemeen aanvaardbaar te 
houden, dat wil zeggen binnen een veilig lijkende marge. 

Onze maatschappij is er kennelijk wei een, om in zijn ontwikkeling driedubbel 
voorzichtig te zijn met bet leefmilieu. De tijd lijkt mij trouwens gekomen om de 
industrie uit te dagen, een bijdrage te leveren aan bet herstel van het verstoorde 
evenwicht in de natuur, in plaats van het odium op zicb te laden, uitsluitend 
verstoring en afbraak te veroorzaken. Op een soortgelijke marrier als ook land
bouw, natuurbehoud en recreatie wederzijds complementair zijn. Het lijkt mij 
overigens zaak, de boodschap hieromtrent zo weinig mogelijk te versnipperen. 

BAKKER: 

Er moet mij nog van het hart, dat wij - met name in de verkiezingstijd -
zoveel mogelijk concreet dienen te worden in het aansnijden van deze problemen. 
De burger denkt dichtbij ( wat gebeurt er met mij n auto) en concreet ( waar 
komen de recreatiegebieden, hoe is het water). De nadruk moet nu ook beslist 
liggen op de nationale situatie en de ons begrenzende Noordzee. 

Ik zou, wat de ernst van de zaak aangaat, nog dit will en stellen: als bij onder
zoek er diverse indicatoren blijken te zijn voor de aanwezigbeid van een ont
wikkeling, zoals de beer Rebel die heeft voorgesteld, dan krijgt dat gegeven in 
bet beleid, voor wat ons betreft, direct de aandacht die het verdient, dat is 
duidelijk. 

Er moet, in brede zin, een basiswetenschap groeien, die als substraat kan 
dienen voor het te voeren beleid, dat ik het beste met het woord beheer omschrijf. 
Daarin hebben we niets aan science fiction. Het gaat er om, wat hier en nu 
gebeurt. Ook heel essentieel gebeurt, en wat wij daaraan kunnen doen. 

Ik blijf zelf nog met dat bewijs zitten, zoals ik al zei. Mijn minimale conclusie 
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is dus al wel: er is in deze sector nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig. 
De ,veronderstellingen" die wij besproken hebben, zou ik maar heel voorzichtig 
binnen de politieke sfeer halen. Hun consequenties snijden in ieders vlees en 
geest, daarom zeg ik dat. 

OOK GUNSTIGE ONTWIKKELINGEN 

SCHUT: 

Mag ik er op wijzen, dat wij ook de processen ten goede in de hedendaagse 
ontwikkelingen moeten betrekken in onze discussie. Een groat stuk luchtveront
reiniging kan immers gaan verdwijnen, naarmate wij van de fossiele brand
stoffen overschakelen op kernenergie. Trouwens in de opeenvolging van de 
,klassieke" brandstoffen zat in deze zin ook al een opgaande lijn. 

Het aardgas mag toch als een echt ,schone" brandstof gelden. En zo kun je 
van plastic ook veel goeds vertellen. 

BAKKER: 

Laat ik daarop even inhaken. Plastic als vervanger van papier is ook de redding 
van vele bossen, die een schaars natuurgoed bij uitstek zijn of worden. Er zijn 
nu al EEG-normen voor schone automotoren. Men werkt oak aan absoluut schone 
motoren (Stirlingmotor, brandstofcellen). In Oost-Groningen worden goed ver
lopende proeven genomen met benutting van het afvalwater van de aardappel
meelfabrieken. Ik heb nu eenmaal een afkeer van de emoties die steeds weer 
over bepaalde zaken opkomen. Ziet men dan bijvoorbeeld van de autowegen 
die de laatste jaren zijn toegenomen, verbreed of doorgetrokken, niet ook de 
betekenis van mid del om de recreatie, annex het natuurbezoek, mogelijk te maken 
en te stimuleren? Hebben verschillende waterstaatswerken niet ook een milieu 
scheppend effect? Ik denk aan de Bosplaat, uitgeroepen tot Europees natuur
gebied, en aan de haffenkust die langs de nieuwe dammen bezig is te ontstaan. 

GOUDZW AARD: 

Over een groat en belangrijk natuurgebied zal de regering zich mettertijd 
dienen uit te spreken. Zijn de heren Bakker en Schut bereid, hun mening over 
de bestemming van dit gebied hier te geven? We hebben dan, om bij de heer 
Bakker aan te haken, meteen iets heel concreets bij de kop. 

BAKKER: 

W el, om red en en van veiligheid moeten wij in dit land, dat zonder dijken 
voor de helft onder water zou komen te staan, kustverkorting natuurlijk altijd 
nastreven. Ook met het oog op de relatievc bodemdaling, die gaande is. Maar 
noch uit dit oogpunt, noch om andere redenen vind ik inpoldering van de 
W addenzee nu nodi g. 
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SCHUT: 
Voor mijn gevoel bestaat er om redenen van ruimtelijke ordening evenmin 

een aanleiding om tot inpoldering van bet gebied over te gaan. Denkbaar acht 
ik wel een verbinding van bv. Ameland met het vasteland, maar dan door middel 
van een brug, die een vrije doorstroming laat bestaan. Zo'n brug kan ook nog 
een element van grote landschappelijke schoonheid vormen. 

Overigens is op bet Waddengebied de brede ,Commissie Mazure" aan bet 
studeren, die door de heer Bakker en mij nog is gei:nstalleerd. 

BAKKER: 
Je zou die brug ook kunnen zien als een wijder en gemakkelijker toegangs

poort tot bet volstrekt unieke gebied dat de W addenzee nu eenmaal is. Het zou 
de kleine schare die nu van dat unieke profiteert, aanzienlijk kunnen uitbreiden. 

REBEL: 
We zijn nu met de Waddenzee min of meer toevallig op iets heel concreets 

terecht gekomen. Het is geloof ik goed, als we nu ook verder zoveel mogelijk 
zaken doen. Hebt u op basis van mijn verhaal over de indicaties van bet milieu
bederf nog verder concrete dingen te zeggen? 

We moeten bet namelijk ook nog over de oorzaken van het verschijnsel 

hebben. 

KOSTEN EN PRIJZEN 

GOUDZW AARD: 
Ja, ik wil graag iets zeggen over de methodiek van de aanpak, voorzover we 

die nu kunnen overzien. Is bet niet wezenlijk, te onderscheiden naar wat ver
vangbaar en wat onvervangbaar is? Dat onderscheid kun je dan benutten door 
voor het vervangbare het degradatieproces te kanaliseren via een prijsvorming 
en dergelijke we gen. W at onvervangbaar is, moet dan onder verbodsbepalingen 
gaan vallen, en als bet dreigende verlies al als groot is aan te geven, bet liefst 

mel. 
Op die manier kunnen we nu al reserves ( waaronder ook reservaten) vormen 

voor bet moment dat we ze nodig hebben. Ik zou bij deze benadering de medische 
aspecten niet uit bet oog willen verliezen. 

I-JOOGENDIJK: 
Mag ik wat de beer Goudzwaard als eerste noemde, zo formuleren, dat wij 

tot aan bet verste punt van de consumptie een prijs op de kwaliteit zetten? Op 
de ,kwaliteit van het bestaan" bedoel ik dan natuurlijk. 

BAKKER: 
Dat lijkt mij niets anders dan een heel normaal verdelingsproces, waarin 
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bepaalde kosten, die we nu als zodanig bebben onderkend, aan de industrie 
worden toegerekend. W ellicbt is daarnaast een zekere beperking van de con
sumptie nodig, alsook terugwinning van nuttige stoffen uit afval. Ik zie in die 
kostentoerekening geen enkel principieel verscbil met wat normaal bij de prijs
vorming plaats vindt. Het is ook om die reden dat ik mij daarstraks enigszins 
opstelde tegen wat ik bij de beer Rebel als pessimisme ervoer, en dat ik zijn 
mening over bet verplaatsen van de problemen niet goed kon begrijpen. Er komt 
eenvoudig een nieuwe kostenfactor, die we vroeger over bet boofd zagen. 
Milieubeboud komt in de drang naar reele welvaartsverbetering vanzelf naar 
voren en krijgt zijn prijs. De economische groei wordt daardoor iets anders 
gericbt, en wellicbt boudt dat zelfs een daling van de absolute produktie in, 
maar bet is een zaak, die gewoon een facet van de economische wetenscbap 
wordt, en als zodanig te bebeersen is. 

En wat bet spuien van vergiftige stoffen aangaat, zoals bv. de kwikverbin
dingen, die de beer Rebel noemde, wij moeten dat niet toestaan. 

GOUDZWAARD: 

Kunnen we dus drie beleidsvlakken zien: 

1. beperken \f 1 h · · · ' bv. via de wetten op water- en uc tverontrermgmg, 
2. beboeten 
3. bestrijden bv. via groenzones, 

en welk onderdeel moeten we dan bet meest uitbouwen? Beboeten is aan een 
grens gebonden vanwege het mogelijke opstuwen van de inflatiespiraal. Beperken 
kan wellicht via een soort quotenstelsel gebeuren, zoals in de recente Nixon
wetten in de V.S. 

BAKKER: 
Mag ik even in de rede vallen. Ik meen te bespeuren, dat de beer Goudzwaard 

in het heffingensysteem van de Wet op de waterverontreiniging een beboetings
mechanisme ziet. Dat is het bepaald niet. Wij willen niet beboeten en de zaak 
verder Iaten gaan. Deze beffingen zijn tijdelijk vervangende lasten voor de op 
te leggen zuivering. Zij bebben de omvang van de kosten die voor zuivering 
noodzakelijk zijn, en vormen zo een financieringsmiddel voor de te bouwen 
installaties. De anorganische verontreiniging, die we hiermee niet kunnen aan
pakken, zullen we dikwijls moeten gaan verbieden. 

GOUDZW AARD: 
Zal de door de overheid gesteunde research een ander prioriteitenschema 

moeten kijgen? Ik stel me namelijk voor, dat voor toegepaste research econo
mische prikkels bestaan, maar dat dat voor op milieubehoud gerichte research 
niet of nauwelijks bet geval zal zijn. Het !evert immers niets op dan bet behoud 
van onze toestand. Maar misschien is de prijsintroductie een afdoende econo
mische prikkel bier. 
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BAKKER: 

Er wordt in ons land veel aan fundamentele research gedaan. Die activiteit 
zal groeien, naarmate het ,milieubehoud" meer beslag op ons legt. Mij n eigen 
apparaat wordt daarop al afgestemd. Wij hebben nu bv. ook biologen in dienst, 
die ons doen en laten ook bekijken op hun milieubelastende effecten. Zelfs in 
de toegepaste research zal men voor dit onderzoek ruimte vrijmaken, als hot 
milieu als kostenfactor gaat wegen. Er ontstaat een druk toe vanuit de econo
mische hoek. De mogelijkheden hiertoe zuilen aileen maar groeien, naarmate 
de technologische ontwikkelingen zich voortzetten. Aileen kleine bedrijven 
zuilen het misschien niet aan kunnen. In de grote concerns is men in deze zaken 
mogelijk veel verder dan wij nu denken. 

BEVOLKINGSGROEJ 

REBEL: 

Mag ik nu iets over de oorzaken van de milieuaantasting in het midden 
brengen? Ik meen die te zien in de bevolkingsdichtheid, en vooral in de bevol
kingsgroei, en in de economische groei, die samenhangt met een produktiejcon
sumptie,rage", zoals wij niet eerder hebben meegemaakt. 

Die twee verschijnselen hebben nauw met elkaar te maken en versterken 
elkaars werking. Bevolkin>'sgroei noopt tot economische groei. Economische 
groei biedt steeds meer ruimte aan groei van bevolking, zelfs door de toevloed 
van buitenlandse arbeidskrachten, waarmee ik van die mensen overigens nicts 
kwalijks wil zeggen. 

In dit groeimodel nu past een steeds hogere produktie, steeds sneilere con
sumptie, groter beslag op de ruimte om ons heen, beschikbaar komen van steeds 
meer kunststoffen, voortdurend groeiend energieverbruik, en als uitvloeisel van 
deze en andere verschijnselen een toenemende aanslag op het leefmilieu. 

GOUDZW AARD: 

Ik geloof ook dat de bevolkingsdichtheid een rol speelt, maar bovenal doet 
dat het hoge consumptieniveau van de mensen, dat ook nog ,technisch" e:1 dus 
hoog belastend van aard is. Ik vraag mij af, of we daaraan geen bepaalde 
restricties moeten opleggen, ondanks de zo gewenste ontplooiing van de mens. 

SCHUT: 

We moeten hier alweer erg oppassen voor a! te steilige beweringen. Speciaal 
de bevo!kingssituatie raakt de mensen persoonlijk, en moet mijns inziens per
soonlijk zijn. Met name de groei van de bevolking moet in de sfeer van de eigen 
verantwoordelijkheid blijven. Ik kan mij niet voorstellen dat wij die groei als 
overheid aan banden willen leggen. Evenmin, dat wij dat kunnen. Als hier lokale 
problemen ontstaan, dan zou ik in de eerste plaats aan een spreidingspolitiek 
denken, binnen eigen land en daarbuiten. Het is trouwens nog te bewijzen, dat 
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wij, hoe dan ook, met deze groei vastlopen. Oat is al vaker voorspeld ( denk 
aan Mal thus), maar er is tot nu toe niets van gebleken. En bet gevaar van 
defaitisme, dan wei determinisme, ligt bij dergelijke beschouwingen om de hoek. 

HOOGENDIJK: 

Betekent dat, dat we moeten afzien van een actieve bevolkingspolitiek? Of 
wilt u meer de koppeling van bevolkingsgroei aan milieudegradatie afwijzen? 

SCHUT: 

Ik voor mij wil duidelijk afzien van een actieve bevolkingspolitiek, waaronder 
altijd wordt verstaan een remming van de bevolkingsgroei. 

Ook hierom bv.: je kunt vee! beter 10 Nederlanders sturen naar een ontwikke
lingsgebied met een exploderende demografie, om daar te helpen voorkomen, 
dat er 100 mensen bijkomen, dan dat wij allemaal stoppen bier. Je moet dus 
erg voorzichtig zijn met je conclusies op dit terrein. Voor de rest van de wereld 
kun je bet nog theoretisch stellen, niet eens praktisch eisen, maar ik zie niet de 
noodzaak om bier te stabiliseren op een aantal van 14 miljoen, zoals het Milieu
manifest van het Comite N 70 wil. Er is in de wijde wereld nog zoveel ruimte 
dat ik bet in de eerste plaats op spreiding zou willen laten aankomen. En overi
gens blijken we in dichte pakking te kunnen leven, en moeten we dat eventueel 
maar doen hier en daar. Met aile beperkingen die dat aan de persoonlijke vrij
heid stelt. 

BAKKER: 

Deze woorden hebben mijn volledige instemming. Niet aileen zitten aan een 
actieve remming van de bevolkingsgroei economische nadelen, er is ook nog 
zoiets als volkskracht in het geding. En verder vind ik de stelling van bet 
Milieumanifest een egolstische stelling, omdat ik er het verlangen in proef van 
min of meer comfortabel levende mensen, om optimaal te blijven leven. 

REBEL: 

Maar ook om reden van dreigend voedseltekort bepleit men toch een groei
vermindering. Zelfs experts van de groene revolutie stellen dat hun oplossing 
van het voedselprobleem een tijdelijke is. In principe zijn de mogelijkheden aan 
hun kant nu uitgeput. McNamara heeft in Kopenhagen onlangs ook nog eens 
becijferd dat het in dat opzicht absoluut mis gaat. 

SCHUT: 

Misschien komen er wei andere voedselvormen tegen die tijd. In elk geval 
lijkt mij dit argument nog niet dwingen tot stabilisatie van het aantal Neder
landers. 

BAKKER: 

Naar mensen als McNamara en Borlaug moeten we natuurlijk wei luisteren. 
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Maar bet probleem ligt in de ontwikkelingslanden anders dan bier. We kunnen 
bier niet meten met de maat die ginds past. Het is ook een kwestie van aanpassen 
van je verantwoordelijkheid aan de omstandigheden. Ik voel er ook voor, de 
persoonlijke verantwoordelijkheid in dezen volledig intact te laten. W el kunnen 
we de bewustheid daaromtrent activeren en verdiepen door een goede voorlich
ting. Daarin ben ik bet met bet Milieumanifest eens. Maar voor bet overige is 
bet probleem daarin te veel versimpeld. 

BEHOEFTENPATROON 

SCHUT: 

Het lijkt wel alsof we, als we bet grate in bet kleine willen vertalen, en bij 
onszelf beginnen, altijd falen. Misschien missen we dan wel te veel schakels om 
tot verantwoorde beslissingen ad hoc te kunnen komen. Wie weegt de propa
ganda voor bet kleine gezin tegen de gezelligheid van een groat familieverband? 
Tegen de zegen van een groat gezin hier en daar in een buurt? Laten we maar 
terughoudend zijn met krasse uitspraken, zeker voor bet overheidsbeleid. Natuur
lijk is er verband tussen bevolkingsgroei en milieuaantasting. Maar laten we 
dat verband niet te simplistisch zien. Ik geloof dat de beer Goudzwaard heel 
terecht bet consumptieniveau naar voren heeft gehaald, en de technologie daarin 
heeft genoemd. Je zou bij ons de milieuaantasting als een soort produkt kunnen 
zien van het aantal mensen en hun behoeftenpatroon. Naar mijn idee moeten 
we dat behoeften- en begeerten-patroon durven beheersen. Dat is veel moeilijker 
verkoopbaar, en oak veel moeilijker waar te maken dan de remming van de be
volkingsgroei. Althans, voorzover die groei niet oak met begeerten te maken 
heeft. 

Je kunt oak zeker verwachten, dat in ooze huidige maatschappij een kleiner 
gehouden aantal mensen zijn behoeften verder zal opvoeren in de richting van 
een tweede waning, een tweede of derde auto enzovoort. W aarmee het ruimte
beslag wellicht nag toeneemt. En in ieder geval bet produkt aantal x behoeften 
gelijk blijft. 

Het aangrijpingspunt voor het beleid ligt dus duidelijk in de zelfbeperking. 
Mogelijk kunnen we sommige dingen niet meer gebruiken zoals ze nu zijn (was
middelen bv.) of moet aan auto's een snelheidslimiet worden gesteld. 

BAKKER: 

Het ruimtebeslag is misschien niet eens bepalend. De beschikbare ruimte groeit 
bij ons nag steeds door de inkrimping van het landbouwareaal. Wij hebben bier 
gewoonweg nag veel te doen. Ik meen dat wij daarbij de variabelen bij ooze 
aanpak van de milieuproblemen moeten kiezen. De bevolkingsgroei ligt als 
zodanig niet dwingend op ons. En laten vooral wij iedere schijn van egoi'sme 
bier vermij den. 
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SCHUT: 

De wortel van het probleem zit immers in ieders verantwoordelijkheids
besef. Een actieve bevolkingspolitiek schakelt een groot stuk verantwoorde
lijkheidsbesef juist uit. 

GOUDZW AARD: 

Ik kan dat standpunt waarderen. Een aantal jaren geleden las ik in ik meen 
Socialisme en Democratic dat de regulering van de bevolkingsgroei niet iets 
,voor de amateuristische huisindustrie" is. De mentaliteit van zo'n benadering 
staat ons tegen. 

Goed, we zien dus het bevolkingsaantal als een beleidscomplement. Het aan
grijpingspunt ligt elders. 

Laat ik daar nog dit aan toevoegen. De bevolkingsexplosie in de wereld van 
het ogenblik is ook een gevolg van de verdubbeling van de gemiddelde leeftijd 
in de ontwikkelingslanden binnen ongeveer 20 jaar. Het effect daarvan zwakt 
natuurlijk binnen afzienbare tijd af. 

CONCRETISERING 

HOOGENDIJK: 
Indien wij het, wat de oorzaken betreft, op het behoeftenpatroon willen 

laten aankomen, en indien wij, wat de procedure aangaat, de lijn willen volgen 
van prijsvorming, verbodswetgeving, enzovoort, wat kunnen wij dan voors
hands doen, en wat moeten wij in ieder geval doen? Indien we er in slagen, 
hier de ,filosofie" hard te maken, zou zij zeer aan belang winnen. 

Ik meen dat wij daarmee het probleem uit zijn isolement halen. Het moet 
in de bevolking gaan I even. W el eist dit een brede benadering. Het gaat om 
een activeren van de democratie op het punt van het milieu. 

BAKKER: 
Misschien zouden we tot een soort van eigen milieumanifest kunnen komen, 

op basis van uitsluitend beleidspunten. We zouden daarin iets kunnen zeggen 
over bv. de herbenutting van materialen, over onderzoek voorafgaand aan 
het gebruik of de produktie ervan. Dit soort dingen bv. moeten wij beter maar 
niet aan individuele fabrieken vragen, maar bij wet (nationaal, beter vaak nog 
internationaal) regelen. 

GOUDZWAARD: 

Denkt u aan een wet op de convenanten ?* En nu we het daarover hebben, 
zal de bijstelling van convenanten niet veel scherper moeten worden? 

* Convenanten zijn officieuze afspraken tussen overheid en bedrijfsleven omtrent de 
mate waarin de industrie het milieu mag belasten. 
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SCHUT: 

Wat mij betreft zou ik wetgeving t.a.v. verbod of inperking Iiefst aileen 
willen toepassen waar bet ecbt nodig is. Ik zou graag de goede stemming 
tussen overbeid en bedrijfsieven en de dynamiscbe sfeer binnen bet Iaatste 
willen bewaren. 

De convenantspraktijk zou ik dan ook experimented willen vervoigen, even
tueei met aan te brengen verbeteringen. Scberper zullen de convenanten zeker 
worden in de sfeer van de Voiksgezondbeid. Vanuit de Ruimtelijke Ordening 
niet zozeer. Wei zai die Iaatste werkeiijk voor 100% rekening moeten bouden 
met de gegevens die voor bet Ieefmiiieu van betekenis zijn. Dus niet aileen 
met de overbeersende windricbting, maar ook met bv. de vestigingspiaats van 
kracbtcentraies aan bet water. De Bergumermeercentraie is wat dit betreft een 
duidelijk overgangsgeval. 

BAKKER: 

Laten we eens tracbten ons zoveel mogeiijk te beperken tot wat we in de 
komende vier jaar kunnen doen, en waarvan we zeker zijn, dat bet nuttig 
is, en bet weizijn bevordert. We moeten nu immers zo concreet mogelijk 
worden. De rest Iaten we in eerste instantie over aan de wetenscbapsmensen 
ter verkrijging van meer informatie. Veel ervan laat zicb ook nog moeilijk 
in beleid vertaien. 

Ik denk nu eerst in mijn eigen straatje. Zullen we eerst iets over water 
en verkeer zeggen? 

VERKEER EN W AT ERST AAT 

GOUDZW AARD: 

Uitstekend. Het mooiste zou zijn ais we ons konden uitspreken over de 
opzet ter zake van bet water in de jaren '70. Of over de vraag of er vol
doende garantie bestaat dat wij op dit terrein de probiemen meester zulien 
worden. 

BAKKER: 

Nu, naar mijn overtuiging is bet water, ook op bet punt van de vervuiiing, 
beheersbaar. Wei eist dit een gemeenscbappeiijke aanpak. Wat we in bet 
komende decennium met name zullen moeten opiossen is bet eutrofieringsvraag
stuk. Het is een internationaai vraagstuk, dat zowei met de industrie en Iand
bouw, ais met bet gewone menseiijke samenwonen te maken beeft (fosfaten 
uit wasmiddeien bv.). Het vormt nog een belangrijk wetenscbappelijk probleem, 
in eerste instantie, want verbodswetgeving zou voor organiscbe verontreiniging 
vrijwel onmogeiijk zijn. En zeifs bij zuivering draagt die ook aan de eutro
fi(~ring bij. 

De beheersing in de jaren '70 zai in belangrijke mate afbangen van de eisen 
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die al naar gelang plaats en tijd aan het water worden gesteld. Moet het als 
viswater, zwemwater, drinkwater kunnen dienst doen; kan het uitsluitend 
als vaarwater worden gebruikt enz. Mits wij internationale overeenstemming 
bereiken, is aan al die eisen te voldoen. 

,Biologisch zuiver" water ligt uiteraard een hele stap verder. Daarover kan 
ik mij zo duidelijk nog niet uitspreken. 

GOUDZWAARD: 

Wat de Iucht betreft liggen de zaken moeilijker, als ik mij niet vergis. 
AI was het alleen maar omdat er geen universele luchtzuiveringsmethode be
staat. Om hier concreet te zijn: zullen we de schone motor op langere termijn 
verplicht moeten stellen? 

SCHUT: 

De wasmiddelen zijn een treffend voorbeeld van water met zowel regulering 
als verbodsbepaling valt te bereiken. Ook voor de kwaliteitsverbetering van de 
lucht zullen we deze wegen moeten bewandelen. De huisverwarming zie ik 
daarbij bepaald niet over het hoofd. En in deze lijn zal het gebruik van 
schone motoren, zodra dat mogelijk is, zeker moeten worden afgedwongen. 

BAKKER: 

Verbodswetgeving staat hier duidelijk voorop. Zander vergunning is straks 
een verbod voor diverse zaken van kracht (toxische stoffen, anorganische stof
fen). Ik realiseer me, dat bij de maatregelen, die op dit perspectief zijn afge
stemd, de schone automotor nog niet hoort. Aan de ontwikkeling daarvan werkt 
men eigenlijk aileen uit overwegingen van gevaar voor de - menselijke -
gezondheid. 

RVIMTELIJKE ORDENING 

SCHUT: 

Deze concrete aanpak bevalt mij uitstekend. Voor een soort manifest is hij 
ook heel geschikt, denk ik. 

De beurt is geloof ik nu aan de Ruimtelijke Ordening. 
Ik zou graag als eerste punt will en noemen: het respecteren en in stand 

houden van bestaande gegevenheden, binnen zowel als buiten bebouwde kom
men. Men verbreedt en rooit en sloopt maar, tegenwoordig, terwijl ook andere 
oplossingen te bedenken zijn. 

BAKKER: 

Dat sluit prachtig aan bij wat wij in TP 2000 zeggen: Uitbreiden van de 
capaciteit van bestaande wegen. 
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SCHUT: 

De Ruimtelijke Ordening krijgt langs deze weg een nieuwe dimensie. Ze 
wordt daarnaast Ruimtelijk Beheer. lets daarvan vind jc al in de 2e Nota 
Ruimtelijke Ordening: daar wordt gesproken over het inrichtingsbeleid als com
plement van de verstedelijking. Wij moeten nu niet meer aileen het kader 
scheppen, maar ook aangeven hoe het wordt ingevuld. 

Een volgend punt is dat van de verwijdering van vaste afvalstoffen. Een in 
het oog springend voorbeeld van de problemen daaromtrent wordt gevormd 
door de zg. autokerkhoven. Dit gebied is altijd wat verdrongen geweest. Tach 
moeten er voor huisvuil, puin e.d. verwijderingsmethoden zijn. Voor de auto's 
lijkt de zaak economisch oplosbaar (pletmachines, herbenutting van materiaal), 
zij het, dat vervoer naar de plaats van verwerking en betaling van het procede 
nu nog belemmerend werken op de doorvoering ervan. We zuilen zolang de 
wrakkenopslag op een pass en de wijze moeten ,aankleden". 

Het vast vuil dat niet composteerbaar is, is gewoonlijk ook niet geschikt om 
het te verbranden. Het veroorzaakt dan trouwens weer een sterke luchtveront
reiniging. Een goede, bruikbare verwerking is het creeren van landschaps
elementen ermee. Bijvoorbeeld de opvuiling van zandafgravingen en het schep
pen van kunstmatige heuvels, die in feite vuilbanken zijn. Deze aanpak past 
ook voortreffelijk in een pluriform R.O.-beleid, zoals dat mij voor ogen staat. 

Verder moeten wij hier het geluid niet vcrgeten, vind ik. Het gaat miJ voor 
wat de overlast aangaat, niet aileen om bulderbanen, maar ook om de hinder 
in bred ere zin: die tussen woonblokken, binnen huizen, bromfietslawaai vooral. 

En graag wilde ik ook nog ter sprake brengen vanuit de R.O.-hoek, de lucht
verontreiniging door het verkeer, en de verspilling van drinkwater. 

GOUDZW AARD: 

Hoe wilde u dan geluidshinder benaderen? 

SCHUT: 

Bijvoorbeeld door middel van voorschriften met betrekking tot burenge
rucht, bromfietsgebruik etc. 

Een eenvoudige zaak is dit niet. In de eerste plaats is controle op de na
leving moeilijk. En daarbij is de norm lastig te ontwikkelen. Het gaat nl. <:ven
zeer om geluidssterkte als om geluidskarakteristiek. Absoluut stiile woningen zijn 
in Badhoevedorp of Zwanenburg neergezet, maar er is weinig animo voor. Enig 
geluid, of geruis is kennelijk gewenst. 

Een tegenwicht tegen de hinder zal vormen een versterkte beplanting langs 
de wegen. 

HOOGENDIJK: 

Merkwaardig, dat er voor velen in een zekere mate van lawaai nog een 
stukje welzijn ligt, dat stilte hen hindert. 
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GOUDZW AARD: 
U hebt waterverspilling genoemd. W ellicht is verspilling in bred ere zin te 

benaderen. Maar zeker moeten we nagaan, of water in zijn verschillende graden 
van zuiverheid wel goed economisch wordt gebruikt. Voor verspilling is het 
een te groot goed. 

BAKKER: 
Maar vergeet dan niet, dat de hoeveelheden industrieel proceswater de 

particuliere consumptie ver overtreffen. Bovendien liggen de eisen bij de 
industrie vaak nog hoger dan elders. 

SCHUT: 
Met de luchtverontreiniging kom ik dan bij het meer ,klassieke" R.O.-beleid. 

Ik bedoel het tegenwicht tegen milieubelasting en -bederf in de vorm van groen. 
Extra voorzichtig zijn met de rest van de natuur betekent ook scheppen van 

(verloren gegane) natuur. Ik denk aan het aanleggen van nieuwe bossen en 
van meer beplanting in de steden. Dat laatste is niet zo makkelijk als je denkt, 
want de Nederlandse huisvrouw met name is om zo te zeggen ,boomvijandig". 
Ze wil gewoonlijk wel een tuin met bloemen, maar geen bomen voor het 
huis. Als regel zal het groen dus in compartimenten worden geplant. 

GOUDZWAARD: 
Ik denk in uw sector ook aan het vestigingsbeleid. 
W at denkt u van integratie met het milieubeheer? 

SCHUT: 
De milieufactoren zullen ingebouwd moeten worden in het vestigingsbeleid. 

Het zal gaan om de soort vestiging die wij toelaten, en in niet mindere mate 
om de voorwaarden, die we aan vestiging stellen. 

Het R.O.-beleid wordt gekoppeld aan de voorschriften uit andere wetgeving 
(Hinderwet, Wet luchtverontreiniging, enz.). Met het oog hierop zal dan 
weer veel onderzoek en informatie nodig zijn. 

C06RDINATIE 

HOOGENDIJK: 
En wat denkt u van het liquideren van boerenbedrijven in dit kader? Voelt 

u iets voor de gedachte van de ,landschapsbeheerder"? 

SCHUT: 
Ik vind het een heel goede gedachte, die allereerst in de creatieve sfeer 

thuishoort. In de technische sfeer is dit, zoals de zaken nu staan, nog wel erg 
moeilijk. 
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Om ieder misverstand te voorkomen, stel ik nog wel duidelijk dat Ruimte
lijke Ordening geen uitvoerend orgaan kan zijn bij het milieubeheer. Dat be
beer bestaat hoofdzakelijk uit coordinatie, en dat zou een R.O.-taak kunnen 
zijn. Een voorbeeld: (her)bebossing wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. 

BAKKER: 

Dat punt van de coordinatie gaat nu spelen in het beleid. Zeer gewenst is 
geloof ik, en dat zal de heer Schut met me eens zijn, dater niet meer departemen
ten gaan komen, dan we nu hebben. Het milieubeheer zou ook voor mij in 
coordinatie moeten worden gegeven bij Ruimtelijke Ordening. Daarover vind je 
in de Tweede Nota nog niets. 

HOOGENDIJK: 

Houdt dat in, dat u beiden de zaak als integrerende en coordinerende R.O.
functie ziet, en derhalve geen ministerie voor milieubeheer wenst? 

SCHUT: 

Inderdaad. Het blijft kabinetsbeleid, waarin ook Binnenlandse Zaken, naast 
Ruimtelijke Ordening, een bijzondere rol kan spelen. Maar wat mij betreft, 
geen minister erbij voor deze zaak. 

BAKKER: 

Ik ben dezelfde mening toegedaan. Een ministerie voor milieubeheer zou 
mijns inziens een nare en onvruchtbare zaak worden. De instelling ervan zou 
het overheidswerk zeer bemoeilijken. Aileen coordinatie is gewenst en nood
zakelijk. Daaronder wil ik dan ook verstaan het ontwerpen van een overall visie. 

HOOGENDIJK: 

Mijne heren, ik geloof dat wij hier het gesprek kunnen beeindigen. lk vond 
het een zeer boeiend gesprek. Al is er ongetwijfeld het nodige blijven liggen, 
toch is een menigte vraagstukken op een mijns inziens indringende wijze 
aan de orde geweest. Hartelijk dank. 
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Overwegingen 
De aantasting en achteruitgang van bet leefmilieu is in de voorafgaande 

bijdragen duidelijk geschetst. 
Sociaal-economisch liggen de oorzaken van de verontrustende ontwikkelingen 

in bet volgende schema besloten: 

Bevolkingssituatie l 
X W elstandsniveau 

Bevolkingsgroei 

(bij gegeven produktietechniek) 

De grote van dit ,produkt'' client uiteraard te worden verminderd met de 
inspanning die op dit ogenblik reeds wordt verricht, om de degradatie van bet 

milieu tegen te gaan. 

Het politieke model ziet er iets anders uit, omdat bv. ten aanzien van de 
bevolkingsgroei bet beleid nauwelijks effectief kan zijn. De bevolkingssituatie 

is echter wei als aangrijpingspunt te gebruiken. 

Daarmee zijn de toegangspoorten tot bet te voeren beleid gegeven: 

1. de bevolkingsspreiding - nationaal en mondiaal; 
2. bet welstandsniveau, dat is dus de mate waarin wij over marktgoederen 

kunnen beschikken; 
3. de belnvloeding van de bestaande produktietechnieken. 

Het is in de voorafgaande bijdragen gebleken, dat een betere bevolkings
spreiding in de hand kan, en ook moet worden gewerkt. Voorts client bet 
welstandsniveau op een bepaalde, selectieve wijze teruggedrongen te worden. 
Mogelijkheden zijn bier aanwezig in een vermindering van direct milieu-aantas
tende consumptie; en natuurlijk ook in terugbrengen van milieu-aantastende 
produktie. Voor wat de produktie betreft, zijn deze mogelijkheden nog als volgt 

toe te spitsen: 

a. aangrijpen op de nadelige milieu-effecten van een reeds gegeven produk

tie: dit kan inhouden 
1. toepassen en verbeteren van zuiveringstechnieken aan de bron (in-

greep op de produktietechniek) ; 
~- scheppen van tegenwicht (bv. bebossing) in de infrastructuur; 
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b. terugdringen van de produktie zelf, waarbij diverse mechanismen denk
baar zijn (prijsvorming, investeringsremming, verbodsbepaling bv. ). 

Wij komen zo tot een aantal conclusies, die even zovele punten van beleid 
vormen. 

Belangrijk is nog wei, het volgende te bedenken. 
In de eerste plaats nemen wij aan dat de voorzieningen die te treffen zijn, 

de kwalijke ontwikkelingen ook per saldo wezenlijk gunstig kunnen be'invloeden. 
Het spreekt namelijk vanzelf dat het scheppen en doen functioneren van de 
diverse voorzieningen op zichzelf weer een milieuaantasting kan veroorzaken, 
die in mindering komt op hun gunstige effect. Wij zullen deze ,aftrek" moeten 
incalculeren, en zodoende moeten rekenen op een vertraging die ons de gestelde 
grens langzamer doet bereiken dan op het eerste gezicht mogelijk lijkt. 

In de tweede plaats moeten wij niet menen, dat de te treffen voorzieningen 
ons geheel en al van de milieuaantasting zullen ontdoen. Een definitieve sanering 
is niet mogelijk, tenzij wij , tot de pure natuur terugkeren": een droombeeld van 
cultuurhaters en romantici. 

Gelet op de vorige overweging, zou een tot het nul punt teruggebrachte degra
datie wei eens een evenredig grotere additionele aantasting ten gevolge hebben, 
juist door toedoen van de getroffen voorzieningen. Wij zullen aan de aantasting 
dus ten hoogste een afgewogen, acceptabele limiet kunnen stellen. 

Ten slotte rusten de conclusies mede op de waarschijnlijkheid, dat in de 
huidige welstandsvermeerdering, naast de behoefte aan luxe, die een grote 
additionele milieudegradatie veroorzaakt, ook gaat groeien de behoefte aan 
zuivere Iucht, goed water, etc. En dat hieruit een tegendruk kan ontstaan die een 
verschuiving in doelstellingen kan bewerken in het economisch beleid; een ver
schuiving in de richting van sanering van het leefmilieu. 

Beleidsconclusies 

Er is een uitgangsstelling, die als thema fungeert ( conclusie 1). De overige 
conclusies van deze proeve van een A.R. milieumanifest zijn aan deze eerste 
steeds gerelateerd, en zijn in meerdere of mindere mate uitwerkingen van de 
centrale gedachte. 

I. De bestrijding en voorkoming van degradatie van het leefmilieu moet 
een aspect zijn van het totale overheidsbeleid. Vrijwel aile beleidssectoren zijn 
daarbij betrokken, en een sterke mate van coordinatie is ertoe vereist. Inter
departementaal zal deze coordinatie moeten plaatsvinden via bv. een staats
secretaris of een afzonderlijke ,Raad voor Milieuhygiene" uit de ministerraad. 

2. In de strijd tegen de milieudegradatie mag het beleid, voorzover het de 
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bevolkingssituatie aangaat, niet worden versmald tot een afremming van de 
bevolkingsgroei. De wezenlijke problemen worden dan onvoldoende onderkend. 
Voorzover de op afremming gerichte instrumenten daartoe effectief zouden 
kunnen zijn, zijn zij trouwens in morele zin veelal verwerpelijk, en voorzover 
zij moreel acceptabel zijn, zijn zij veelal nauwelijks effectief. 

3. Er is een wezenlijke relatie tussen het terugdringen van de milieuaantas
ting en het nationale en mondiale bevolkingsspreidingsbeleid. Er dienen daarom 
sterkere stimulansen te komen voor (e) migratie naar dun bevolkte lands- resp. 
werelddelen. Op nationaal niveau client voorts ondermeer te worden gewaakt 
tegen een sterke toevloed van buitenlandse arbeidskrachten in die gebieden die 
het meest bloot staan aan ( een belangrijke mate van) milieuaantasting. 

4. Uit het oogpunt van milieubescherming zal het bezwaarlijk zijn, in de 
zgn. ,spanningsgebieden" rondom de grote bevolkingsconcentraties het particu
liere grondbezit, met zijn vergaande bevoegdheden met betrekking tot de be
stemming van de gronden, (in zijn huidige vorm) te laten voortbestaan; verder
gaande grondverwerving door de overheid zal in toenemende mate onontkoom
baar blijken. Met behulp van bedoelde gebieden zal, door hun inrichting tot 
weerstandskrachtige ruimten, een maximaal tegenwicht moeten worden geboden 
tegen bestaande of niet verder terug te dringen milieuaantasting. 

5. In de steden zal de ruimte, bestemd voor het parkeren van auto's, moeten 
worden begrensd. Parkeermogelijkheden dienen zoveel mogelijk aan de stads
rand te worden geconcentreerd. Binnen de stadsruimte zal (vnl. geelectrificeerd) 
openbaar vervoer de functie van de personenauto goeddeels moeten overnemen. 

6. Processen die lei den tot irreversibele ( onomkeerbare) en dus onherstelbare 
vernietiging van leefmilieu, zullen in principe moeten worden tegemoet getreden 
in de sfeer van verbodswetgeving, eerder dan op basis van een bepaalde limite
ring van hun effect binnen ,tolerantiegrenzen" (zoals door toepassing van 
heffingen in het !even kan worden geroepen). 

De verbodswetgeving in dit geval is essentieel, omdat limitering binnen 
tolerantiegrenzen wei mitigerend kan werken, maar nooit tot opheffing van 
schadelijke effecten kan leiden. 

7. De verbodswetgeving zal ook, en vooral, op nieuwe of nu reeds te 
verwachten situaties ( consumptiejvestigingspatronen) moeten worden toege
spitst. 

8. De in zwang zijnde convenantspraktijken bij industriele vestigingen zullen 
m principe van een wettelijk kader moeten worden voorzien. 

9. Gezien het feit dat het bedrijfsleven in onze economische orde is afge-
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stemd op prijsprikkels, en dat in stelling 6 is uitgesproken, dat in de strijd tegen 
de milieuaantasting bepaald niet altijd op prijsprikkels (i.e. heffingen) mag 
worden afgegaan, zal steeds een afzonderlijke overheidsstimulering van research 
ten aanzien van milieuaantastende processen noodzakelijk blijven. 

10. Beslissingen over de vestiging van bedrijven die mogelijk een wezen
lijke schade aan het milieu kunnen toebrengen, dienen te worden gebonden aan 
een voorafgaand en wettelijk verplicht, kwantitatief biotisch en economisch 
onderzoek naar aard en omvang van de schade. 

Ten behoeve van bedrijven die zijn gericht op bestrijding en voorkoming 
van schade aan het milieu, dienen stimulerende maatregelen te worden ge
nomen. 

11. Ten aanzien van de benutting van het natuurlijk milieu voor menselijke 
behoeften, is in het daarvoor bestemde instrumentarium nog een reeks ondoel
matigheden verborgen, die verband houden met een niet-selectief gebruik van 
schaarse natuurlijke factoren. 

Te denken valt b.v. aan het gebruik van zuiver drinkwater voor - ten 
opzichte van die functie - inferieure doeleinden ( irrigatie, spoelwater e.d.). 

Overwogen client te worden of uit dien hoofde ook niet een regionale 
differentiatie moet worden aangebracht in de heffingen, die aan milieu-aan
tastende bedrijven worden opgelegd. 

In elk geval zullen bedrijven, die voor hun functioneren zuiver water nodig 
hebben, daarvoor de volledige kostprijs moeten betalen. 

12. De vervaardiging van luxueuze consumptiegoederen gaat veelal met 
grater milieuaantasting gepaard dan de produktie van goederen voor het nood
zakelijk levensonderhoud. In de samenleving bestaat voor produktie en con
sumptie van de eerste groep van goederen een krachtige stimulator in de vorm 
van reclame. 

Uit het oogpunt van voorkoming en tegengaan van steeds verder voort
gaande milieubeschadiging zal dan ook een afremming van het stijgingstempo 
van uitgaven voor reclame gewenst zijn. 

13. De noodzakelijke mentaliteitsverandering, die door opvoeding en 
onderwijs algemeen ingang moet vinden, wordt te eng gezien, wanneer men die 
versmalt tot een noodzakelijke mentaliteitswijziging bij besturende instanties. 
Er client nl. tevens de bereidheid te bestaan, resp. te worden aangekweekt, bij 
aile burgers, om prijsverhogende invloeden die voortvloeien uit een effectief 
milieubeschermingsbeleid, als zodanig te accepteren. En die niet ( onmiddellijk) 
te vertalen als evenzovele aantastingen van het beschikbaar eigen inkomen, die 
moeten uitmonden in hogere inkomenseisen. 

14. In het geheel van het Europese beleid client de Economische en Mane-
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taire Unie tegelijkertijd uit te groeien tot een milieubeschermingsunie. Harmoni
satie van de maatregelen die uit dit oogpunt aan producenten en consumenten 
lasten opleggen, waaronder ook vestigingsvoorwaarden begrepen zijn, is daar
toe een eerste vereiste. 

15. De doeleinden van ontwikkelingssamenwerking en van de - nationale 
en Europese - strijd tegen de degradatie van bet leefmilieu lopen goeddeels 
parallel. Een verdere vergroting van onze financiele bijdrage voor de ontwik
kelingssamenwerking veronderstelt de aanwezigheid van een reeel nationaal 
besparingsoverschot in de ontwikkelde landen. Welk overschot weer aileen kan 
worden gevormd op basis van een matiging in de stijging van ons consumptie
niveau, met de positieve milieueffecten die daaraan zijn verbonden. 

Dr. B. Goudzwaard 
Dr. H. Rebel 
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TECHNOPOLIS 1 

MAATSCHAPPELIJKE CONTROLE OP DE TOEPASSING VAN WETENSCHAP 

door 

prof. dr. E. Boeker 

1. lnleiding 
Het is de laatste jaren voor velen duidelijk geworden dat het karakter van 

de samenleving steeds meer bepaald wordt door de toepassing van de natuur
wetenschap in de techniek. De verstedelijkte samenleving die zo ontstaat kan 
men aangeven met de naam 'Technopolis'. Dit is dan ook de titel van een boek, 
geschreven door de Engelsman Nigel Calder.1 

Deze schrijver houdt zich al jaren bezig met de goede en kwade kanten 
van de toepassing van wetenschap. 

Hij was redacteur van het algemeen orienterend natuurwetenschappelijke blad 
The New Scientist en heeft mede daardoor een bijzonder brede kennis opge
daan. Hij is sterk gei:nteresseerd in ontwikkelingen op langere termijn, en wist 
er in 1964 vele wetenschapsmensen toe te brengen hun ideeen over de ont
wikkeling van hun vak tot 1984 op schrift te stellen.2 Voorts was hij redacteur 
van het boek T enzij er vrede komt, 3 waarin aile mogelijke wapen-systemen die 
op het ogenblik in ontwikkeling zijn, worden beschreven door deskundigen. 
Voor het schrijven van zijn boek Technopolis voerde hij gesprekken met vak
mensen over de hele wereld en maakte hij een grondige literatuurstudie. Het 
boek is geschreven voor een groot publiek en is goed leesbaar.4 Calder's denk
beelden zijn belangrijk genoeg om in brede kring bekend te worden en ik 
voldoe dan ook gaarne aan het verzoek van de redactie om er een artikel aan 
te wijden. Daarbij volg ik het boek meer naar de geest dan naar de letter, 
in de hoop de lezer voor de problematiek te interesseren. 

Ik wil voorop stellen, dat Calder zich in zijn behandeling van de verhouding 
tussen wetenschap en samenleving vooral beperkt tot de natuurwetenschappen 
en terreinen als sociologie, psychologie en economie zonder veel discussie 
buiten beschouwing laat. 

' Onder deze titel en met dezelfde ondertitel verscheen een boek van Nigel Calder 
bij Sijthoff, Leiden, 1970, 350 biz., f 17,90. 

2 N. Calder ed., The World in 1984, Penguin Books (1965) A720/721. 
3 N. Calder, Tenzij er vrede komt, Sijthoff, Leiden (1968). 
4 De meest storende fout in de vertaling is de term 'wetenschappelijke politiek' voor 

'science policy'. Dat moet zijn: wetenschapsbeleid. 
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Binnen zijn beperkte kader geeft hij echter een algemeen overzicht van de 
problemen die er zijn. We geven eerst vijf voorbeelden van toegepaste natuur
wetenschap; deze lei den tot de vraag op welke marrier de ontwikkeling van 
( natuur-) wetenschap en techniek te be:invloeden is. 

Eerst wordt besproken op welke marrier op het ogenblik de natuurweten
schappelijk-technische ontwikkeling wordt gestuurd. Na de zuivere wetenschap 
worden de meer toegepaste wetenschap en de techniek beschouwd. Vervolgens 
worden Calder's voorstellen besproken om de toepassing van wetenschap onder 
optimale controle te houden en wordt het voorbeeld van de computer nader 
uitgewerkt. 

2. Enige toepassingen van natuurwetenschap en hun gevolgen 
Zoals gezegd, is een van de kenmerken van deze tijd het toenemend syste

matisch gebruik van natuurwetenschappelijke kennis, methoden en technieken 
om industriele en maatschappelijke doeleinden te verwezenlijken. Deze ont
wikkeling kan men met gemengde gevoelens aanzien. Enerzij ds kan de mens 
bevrijd worden van de strijd om het materiele bestaan en van de angsten die 
daarmee gepaard gaan, anderzijds bedreigen veel vindingen het materiele en 
geestelijke leven van diezelfde mens. 

Een eerste voorbeeld is het splijten van zware atoomkernen. De toepassing 
in kernreactors draagt bij tot de energievoorziening door het opwekken van 
electriciteit. Atoombommen werken volgens hetzelfde principe en kunnen wor
den gebruikt om moeilijk toegankelijke olievelden ontginbaar te maken. Op 
langere termijn zal het samensmelten van lichte atoomkernen wellicht een onuit
puttelijke bron van energie opleveren. Daartegenover vormt de aanwezigheid 
van kernwapens een permanente bedreiging voor het menselijk bestaan, ook 
voor het geestelijk leven van de mens. 

Op dit laatste aspekt wijst het Gereformeerd Vredesberaad 5 als het ook 
het dreigen met deze wapens een misdaad tegen God en de mensen noemt. 

De invloed van de industriele ontwikkeling op het milieu is een tweede voor
beeld van de goede en kwade kanten van de toepassing van natuurweten
schappelijke methoden en technieken. Tal van industriele produkten veraange
namen het leven: plastics, huishoudelijke apparaten, wasmiddelen, kleurstof
fen, vezels, radio, T.V., electronica, auto's en vliegmachines. 

Naast de afvalstoffen die bij sommige industriele processen vrijkomen en 
het milieu bedreigen, hebben ook diverse produkten hun overbekende kwade 
kanten: plastics en wasmiddelen bevatten bestanddelen die moeilijk door natuur
lijke processen worden afgebroken en vervuilen het milieu; verschillende pro
dukten veroorzaken geluidshinder en luchtvervuiling en de electronica kan 

5 Zie Verkuyl, Schuman, Schippers: Meegenomen voor de vrede, Kok, Kampen (1969). 
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worden gebruikt om afluisterapparatuur te bouwen, waarmee men gemakkelijk 
doordringt in de prive-sfeer van de medemens. Tenslotte heeft het gebruik van 
meststoffen en insectenbestrijdingsmiddelen de voedselproduktie enorm ge
stimuleerd; ook deze stoffen leveren gevaar op voor het milieu, terwijl er 
insectensoorten ontstaan, die een grote weerstand tegen bestrijdingsmiddelen 
bezitten. 

Ondanks de aanzienlijke resultaten die men door het technisch benutten van 
de natuurwetenschappen reeds heeft behaald, staan we pas aan het begin van een 
ontwikkeling. Binnen enkele tientallen jaren zullen de ruimte-technologie, 
de computer en de eugenetica het gezicht van de samenleving mede gaan be
palen. Dit kan nader worden toegelicht. 

In de ruimte-technologie worden kunstmanen gebruikt, waarmee men de 
atmosferische verschijnselen kan waarnemen, waardoor weersvoorspelling op 
langere termijn mogelijk wordt. Hiervan kunnen zowel de landbouwers als de 
vakantiegangers profiteren. Het doorseinen van zorgvuldig samengestelde onder
wijskundige T.V.-programma's via kunstmanen kan belangrijk bijdragen tot 
het verhogen van het ontwikkelingspeil van de volken in de 3e wereld. Daar
tegenover kunnen kunstmanen worden gebruikt voor spionage en voor transport 
van wapens, terwijl T.V.-programma's gebruikt kunnen worden voor het op
hitsen van een volk tot oorlog en geweld. 

Computers worden gebruikt bij automatisering en maken zo veel geest
dodende routine-arbeid overbodig. Daarnaast maken ze door hun grote snelheid 
en geheugen-capaciteit de controle over zeer gecompliceerde systemen mogelijk 
zowel in de industrie en de wetenschap als bijvoorbeeld in het onderwijs. Door 
het geven van onderwijs per computer kan men leerlingen begeleiden, aange
past aan de kennis en het studietempo van de individuele leerlingen. Tenslotte 
kan het opslaan van gegevens over alle !eden van een bevolking worden ge
bruikt om statistisch materiaal te verzamelen; de conclusies die men daaruit 
trekt kunnen weer tot heil van de bevolking worden aangewend. Ook deze 
vinding kan gemakkelijk worden misbruikt om een bevolking, als voorbeeld 
van een gecompliceerd systeem, onder controle te houden. De onrust over 
de komende volkstelling was op zichzelf niet ongegrond; men verlangde terecht 
garanties dat de resultaten slechts ten goede worden gebruikt. 

De eugenetica bestudeert de manier waarop erfelijke factoren in de genen 
zijn opgeslagen.6 Men onderscheidt negatieve eugenetica, waar men het over
erven van ernstige aangeboren afwijkingen tracht te voorkomen, en positieve 
eugenetica waar men door selectief fokken het ras tracht te verbeteren. 

Bij het laatste kan men denken aan het gebruik van sperma van uitgekozen 

6 De erfelijke eigenschappen van bijv. de mens zijn opgeslagen in de zgn. genen. 
Deze vormen onderdelen van de chromosomen in de kern van de geslachtscellen. 
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mannelijke individuen of het gebruik van eieren van geselecteerde vrouwelijke 
individuen bij de voortplanting. Deze methodes zijn bekend bij het fokken van 
dieren. Men onderzoekt echter ook in hoeverre ze bij mensen toepasbaar zijn 
en het zal nodig worden om een standpunt in te nemen tegenover de aanvaard
baarheid daarvan. 

3. Huidige financiering en besturing vcm wetenschappelijk onderzoek 
De zuivere wetenschap werd gedurende lange tijd beoefend aan de universi

teit en is relatief goedkoop geweest. De theoretisch georienteerde onderzoeker 
had voldoende aan potlood en papier, terwijl de apparatuur van de experimen
tator het universitaire budget niet overmatig belastte. De onderzoeker onder
vond daarom weinig materiele beperkingen bij zijn werk en hij kon gemakkelijk 
nieuwe lijnen van onderzoek volgen, geleid door zijn puur intellectuele nieuws
gierigheid. Dit bleek een vruchtbare werkwijze te zijn, die op onvoorspelbare 
wijze tot nieuwe inzichten en denkbeelden leidde. 

Op het ogenblik gebruikt men bij veel theoretisch werk computers voor het 
uitvoeren van gecompliceerde berekeningen. De tijd gedurende welke men de 
computer gebruikt, moet worden betaald. Dit geeft aan de financiers van het 
onderzoek de mogelijkheid om een motivering van het onderzoek te verlangen 
en daarmee de kans om voor bepaalde onderzoeken fondsen te weigeren. In 
Nederland wordt van deze mogelijkheid nog weinig gebruik gemaakt. De 
universitaire computercentra kunnen aan de meeste aanvragen voor computer
tijd voldoen en vanwege de uitbreidingen die op stapel staan zal dit nog wel 
enige tijd zo blijven. In Amerika moet men voor zijn projecten dikwijls 
expliciet computertijd aanvragen bij een subsidierende instantie, waarmee een 
controle-mogelijkheid geschapen is. 

V oor experimented werk heeft men steeds grotere bedragen nodi g. N aast 
computers die worden gebruikt om experimenten te sturen en te analyseren is 
de apparatuur zelf soms bijzonder duur en is ook veel hoog gekwalificeerde 
mankracht nodig om de experimenten uit te voeren. 

De financien hiervoor komen voornamelijk van de overheid, ten dele via 
de (min of meer autonome) universiteiten, ten dele via subsidierende instanties 
zoals in Nederland de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. 

Bij het verdelen van de beschikbare middelen over de onderzoekgebieden en 
specialismen komt men voor onoverkomelijke moeilijkheden te staan. Men 
beschouwt dan de wetenschappelijke en de maatschappelijke relevantie van 
voorgesteld onderzoek. Over het eerste kan men via adviezen van wetenschaps
mensen wel tot een oordeel komen. Het laatste is niet te beoordelen; de ge
schiedenis leert namelijk dat er dikwijls enige tientallen jaren verlopen voordat 
een natuurwetenschappelijk inzicht leidt tot een uitvinding die maatschappelijk 
relevant is. Reeds voor 1940 was het bijvoorbeeld technisch mogelijk een laser 7 

'T De laser is een lichtbron, waarmee men zeer nauw begrensde lichtbundels kan op-
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te ontwikkelen als iemand bet idee daarvoor gekregen had; in werkelijkheid 
werd de laser pas in 1961 geconstrueerd. De enige vage maatstaf die men kan 
hanteren is dan ook dat men een redelijke ontplooiing van iedere zuivere weten
schap financieel mogelijk moet maken. Het is uitgesloten om alle ongewenste 
toepassingen van wetenschap te voorkomen door bepaalde terreinen van onder
zoek te sluiten. Ook de overblijvende terreinen dragen de kans op kwade 
toepassingen in zich. Het vo!ledig stopzetten van zuiver natuurwetenschappelijk 
onderzoek zou op den duur ook de kwaliteit van de toepassingen onmogelijk 
maken en bijvoorbeeld algemene hongersnood veroorzaken: een door weinigen 
gewenste situatie. Deze opmerking is minder overbodig dan zij schijnt. Bij ver
schillende jongeren heerst er een aversie tegen de natuurwetenschap vanwege bet 
misbruik dat er van haar toepassingen wordt gemaakt. Men realiseert zich 
dan onvoldoende dat alle kennis ten goede en ten kwade kan worden gebruikt 
en dat bet er om gaat slechts goede toepassingen toe te staan. De manier 
waarop dit zou kunnen gebeuren komt later aan de orde. 

Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht in overheids
laboratoria, 8 ten dele in universiteitslaboratoria en vooral in industriele labora
toria. In overheidslaboratoria beoefent men in bet bijzonder research ten be
hoeve van de defensie en de volksgezondheid, in academische ziekenhuizen 
vindt medische research plaats en in de industriele laboratoria bereidt men de 
ontwikkeling van winstgevende produkten voor. De publieke opinie heeft enige 
invloed op de keuze van de onderzoekprojecten. 

Met onderwijs en onderzoek in milieu-beheer is aan verschillende universi
teiten een begin gemaakt, een bedrijf als Philips is reeds jaren geleden gestart 
met bet ontwikkelen van registratie-apparatuur voor luchtverontreiniging en 
verschillende Amerikaanse industrieen proberen in vaktijdschriften 9 weten
schappelijk geschoold personeel aan te trekken door te wijzen op de grote 
zorg die zij besteden aan bet in stand houden of verbeteren van bet milieu. Dit 
laatste suggereert, dat ook de industrieen gevoelig zijn voor de denkbeelden 
van hun boger personeel. Dit kan een weg zijn waarlangs maatschappelijke 
controle op de industrie mogelijk is, zoals in bet vervolg zal blijken. 

Naast de publieke opinie heeft vooral de overheid een grotere invloed op bet 
toegepaste industriele onderzoek, dan men gewoonlijk aanneemt. Leerzaam is 
het onderstaand tabelletje, waarin de kosten staan aangegeven voor research 
en ontwikkeling van enkele proj ecten: 10 

wekken. Men kan die bijv. vanuit de aarde naar een spiegel op de maan zenden en de 
teruggekaatste straal weer ontvangen. Bij ouderwetse schijnwerpers is dit ondenkbaar. De 
laser heeft vele wetenschappelijke en technische toepassingen, Science 169 (1970) 26. 

8 In Nederland zijn dit bijv. de laboratoria van de Stichting voor Toegepast Natuur
wetenschappelijk Onderzoek: TNO. 

9 De lezer leze eens de advertenties in The Scientific American. 
to Calder, Technopolis, blz. 146. 
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een klein wetenschappelijk instrument 
een nieuw geneesmiddel 
een nieuwe kunstvezel 
een middelgrote computer 
een vliegtuigmotor 
een grote subsonische straaljager 

$ 
$ 
$ 
$ 

1 miljoen 
5 

20 
20 

$ 200 
$ 500 

Hieruit blijkt dat de zeer grote projecten niet meer door de individuele be
drijven kunnen worden uitgevoerd. Men werkt dan in de (Amerikaanse) prak
tijk met overheidscontracten voor gespecificeerd research- en ontwikkelings
werk. Soms wordt er van wetenschappelijke instanties of speciale comite's 
advies gevraagd over de kwaliteit en consequenties van een bepaald project en 
soms wordt er ook volgens de adviezen gehandeld.11 

Daarnaast kan de volksvertegenwoordiging nagaan op welke manier de over
heid direct en indirect research- en ontwikkelingswerk steunt; zij kan dan pro
beren de ontwikkeling in een door de gemeenschap gewenste richting te sturen. 
Nu heeft zulk een besturing van de toepassingen van de natuurwetenschap 
pas op langere termijn effect, omdat de organisatie van een groot project een 
grote, trage zaak is. Volgens Calder zijn politici om deze reden niet in deze 
besturing ge"interesseerd. Het gaat hen slechts om successen op korte termijn, 
die de uitslag van de eerstvolgende verkiezingen be"invloeden. Zonder dit tegen 
te spreken is er m.i. ook wel sprake van een zekere bescheidenheid waarmee 
politici - als leken op natuurwetenschappelijk terrein - zich distantieren van 
problemen die zij niet overzien. Als dit inderdaad het geval is mag men 
natuurlijk wel verwachten dat via adviezen van partij-bureaus in bestaande 
lacunes wordt voorzien. 

De ernstigste lacune in het bestaande partijwezen is, dat er niet systematisch 
wordt nagedacht over de gewenste toekomstige samenleving; zonder een nauw
keurige discussie over de doelstellingen van de maatschappij is het nauwelijks 
zinvol een goed besturingsmechanisme te ontwerpen. 

4. Twee houdingen tegenover problemen 
Calder pleit voor een permanente discussie over maatschappelijke doelstel

lingen tussen het grote publiek en deskundigen; dit kan gebeuren via T.V.
teachin's waarbij het publiek zo representatief mogelijk wordt samengesteld. 
Deze besprekingen hebben uitsluitend tot doel om bij te dragen tot de menings
vorming. Belangrijk is dat ook vanuit de deskundigen verschillende, mogelijk 
tegenstrijdige standpunten naar voren komen, zodat het duidelijk wordt dat er 
inderdaad keuze-mogelijkheden bestaan. 

11 Het idee om met een grote spiegel als kunstmaan het nachtelijk aardoppervlak te 
verlichten is door de Amerikaanse Academie voor Wetenschappen afgewezen (Calder, 
blz. 100). Vee! adviezen van zijn adviseur Zuckerman werden door de Engelse regering 
genegeerd, met als gevolg een serie fouten in wapenproduktie (Calder, blz. 159). 
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Als voorbeeld kan men denken aan de bestrij ding van ziekten. Moet men 
streven naar een vervolmaking van de transplantatie-technieken, waarbij men 
organen van overleden mensen, en mogelijk zelfs van dieren, overneemt. Of 
moet men het geld dat beschikbaar is voor medische research, voor een groat 
deel bestcden aan het voork6men van zicktcs, dus aan de preventieve genees
kunde. Dcrgelijkc overwegingen gelden voor het bestrijden van psychische 
moeilijkheden. Moet men de medicijnen vervolmaken of probercn de oorzaken 
op te sporen; voor zoverre de laatste toe te schrijven zijn aan maatschappelijke 
structuren, kan men deze structuren proberen te veranderen. Een ander voor
beeld is het verhinderen van een wereldoorlog. Doet men dit door het hand
haven van het 'machtsevenwicht' en het ontwikkelen van nieuwe wapens waar
mee men wat veiliger wil staan tegenover een tegenstander, of probeert men 
de oorzaken van oorlogen op te sporen en weg te nemen. 

Tcnslottc noem ik de vermindtring van de werkgelegenheid ten gevolge van 
de automatiscring. Men kan dan extra arbeidsplaatsen creeren door allerlei over
bodige artikelen te produceren, of men kan de hoeveelheid arbeid per werk
nemer verminderen waardoor zijn vrije tijd toeneemt. 

Uit de gegeven voorbeelden blijkt, dat er twee houdingen mogelijk zijn tegen
over de problemen waarmee we geconf ronteerd worden. De eerste, die ook 
steeds als eerste vermeld is, zou ik de pragmatische benadering willen noemen. 
Men meent dan dat de problemen, die gedeeltelijk hun oorsprong vinden in de 
ontwikkeling van de techniek, met technische hulpmiddelen kunnen worden 
opgelost. 

De andere benaderingswijze noem ik de principiele.12 Men is dan onder de 
indruk van de complexiteit van de vraagstukken en men wil een probleem 
grondig in zijn oorsprong begrijpen voordat men hct oplost; men hecht 
verdcr grate waarde aan individuele ontplooiing en daarom aan goed alge
meen vormend onderwijs, dat niet beslist economisch produktief behoeft te zijn. 
De gegeven onderscheiding tussen mensen met een pragmatische en die met een 
principiele benadering van problemen werkt ook door in het idee dat men heeft 
van een ideale samenleving. De eerste groep denkt daarbij aan grate materiele 
consumptie en grate technische projecten, zoals bijv. een menselijke reis naar 
Mars en andere planeten. De tweede groep, waartoe Calder en schrijver dezes 
behoren, denkt naast een redelijk goed materieel bestaan voor iedereen aan 
culturele aktiviteiten van allerlei aard. 

Zodra men dit meer expliciet maakt, blijkt dat het toekomstbeeld dat men 
bezit sterk samenhangt met de mensbeschouwing die men heeft. Calder 13 ziet 

12 De beide benaderingswijzen worden in de Ned. vertaling aangegeven door resp. 
die van de 'doordouwers' (Eng.: zealots) en de 'slomen' (Eng.: mugs). 

t:l Calder werkt dit nader uit in een ander boek: The Enz;ironment Game, dat in het 
Ncderlands uitkwam onder de titel 'Een aarde zonder akkers', Pantoskoop, 1967. 
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de mens vooral als een jagend roofdier; in zijn Utopia gaat de mens in kleine 
groepjes op jacht, waarbij een centrale regelkamer er voor zorgt dat bij zeer 
gevaarlijke situaties van buiten af wordt ingegrepcn. Ik zou de mens liever zien 
als een schepsel dat zijn bestaansrecht ontlecnt aan bet dienen van de naaste 
en van God, waarbij moct worden aangctckend dat dit dienen ook ecn grotc 
inspanning vereist. 

Dippel 14 spreekt in dit verband over verschillende niveaus van arbeid. Nu 
de arbeid van de le soort, de materiele strijd om bet bestaan, niet meer aile 
ijver van de mens vraagt, zal bij de vrijkomende tijd dienen te gebruiken voor 
de arbeid van de 2e en 3e soort: het omgaan van de mensen met elkaar en 
van een menselijke ( christelijke) gemeenscbap met God. 

Hoewel Calder hierop niet ingaat, past bet in zijn toekomstbeeld wei dat er 
voor dit soort activiteiten de grootst mogelijke gelegenheid komt. Daarom is 
het wei mogelijk om samen te werken met mensen als Calder. Het gaat er 
daarbij om, dat er een serie gedetailleerde aantrekkelijke toekomstvisies komen 
die de mensen inspireren tot het actief bouwen aan die toekomst. 

5. Politieke besluitvorming 
Er bcstaat op het ogenblik gebrek aan dit soort algcmene toekomstvisies, of 

met een ander woord: toekomstmodellen.15 Volgens Calder zullen deze ontwik
keld worden op de planbureaus van de ministeries en aan de universiteiten. 
Bij de openbare discussies die in de vorige paragraaf werden genoemd zouden 
de verschillende toekomstmodellen moeten worden geanalyseerd op de impli
ciete en expliciete doelstellingen, de interne consistentie en de benaderingswijze 
die men hanteert: de pragmatische of de principiele. 

Het belangrijkste is dat er voldoende alternatieve mogelijkheden naar voren 
komen, althans dat ieder voorstel tot technologische vernieuwing en toegepast 
onderzoek voldoende tegenstand ontmoet. 111 Het gaat daarbij om acties zoals bet 
besturen van tocgepast onderzoek welke slechts op langere termijn resultaten 
opleveren. Regering en parlement zullen vooral bezig zijn met projecten op 
korte termijn, hoewel ook de officiele beslissingen voor projecten op lange ter
mijn evenals nu worden genomen door een regering onder controle van het 
parlement. De openbare mening zoals die door de voortdurende besprekingen 
wordt gevormd kan daarbij niet genegeerd worden en het is mogelijk dat de 
partijen zich gaan rangschikkcn volgcns hc:t patroon: mecr pragmatisch of mcer 
principieel. 

Het bier gcschctstc tockomstmodcl van politiekc rncnings- en hcsluitvorming 

11 C. J. Dippel, Verkenning en Verwachting, I3ockencentrum, Den Haag, biz. 41. 
1;; De pessimistische anti-utopieen laat ik maar buiten beschouwing, omdat die weinig 

constructief zijn. 
16 Calder suggereert zelfs het aanstellen van een 'advocaat voor de duivel' ·die bij 

ieder voorstel alle mogelijke bezwaren gemoti\'C'erd naar voren brengt, zulks in analogie 
t<Jt de R.K processen tot heilig Yerklaring. 
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zal slechts worden gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden is voldaan. 
In de eerste plaats zullen de vakspecialisten die bij de discussies betrokken 
worden, voldoende breed ontwikkeld moeten zijn om de conclusies van andere 
specialisten kritisch te kunnen aanhoren en zij zullen inzicht moeten hebben 
in sociologische en psychologische factoren die een menings- en besluitvorming 
bepalen. Dit is een punt waaraan in de huidige academische opleidingen veel 
te weinig aandacht wordt geschonken. Voor de universiteiten met hun potentieel 
aan mankracht ligt hier een kans om de opleiding meer universeel te doen zijn. 
Daarnaast zullen er mensen moeten worden opgeleid die een goed overzicht 
hebben van vele wetenschappen, die in staat zijn conclusies te trekken uit de 
discussies tussen vakspecialisten en die een toekomstmodel in grate lijnen 
kunnen ontwerpen.17 Men kan deze mensen met een woord van Polak 18 

generalis/en noemen. Het zal moeilijk zijn hiervoor opleidingen te scheppen, 
maar ook hier ligt m.i. een taak voor de universiteit. W etenschappelijk onderzoek 
op dit gebied kan men onderbrengen in een universitair futurologisch instituut. 
Tenslotte zal bij het grate publiek belangstelling moeten komen voor het 
deelnemen aan beleidsdiscussies. Dit is waarschijnlijk het grootste probleem. 
Calder zoekt de oplossing in de richting van een open universiteit, waarbij 
iedereen gedurende heel zijn leven is ingeschreven. Het is duidelijk dat daar
naast het hele onderwijssysteem moet worden aangepast, terwijl vooral aan
dacht nodig is voor de sociaal zwakkere milieus. 

In een minder aantrekkelijk toekomstmodel zal de pragmatische benadering 
van problemen overheersen; de principiele houding vindt men in dat geval 
terug aan de universiteiten onder de beoefenaars van de zuivere wetenschap. 
Deze genieten een zekere vrijheid bij hun onderzoek, omdat anders de bran van 
technologische vernieuwing wordt afgesloten. In de industrie treft men de 
wetenschappelijke houding eveneens aan op verschillende niveaus. De uit
sluitend pragmatische benadering leidt - dat ben ik met Calder eens - onher
roepelijk tot een catastrofe, die de wetenschappelijke werkers zien aankomen. 
Dezen zullen dan de macht overnemen en een humane regering vestigen in 
de trant van de regering Doebtsek te Praag in 1968. Deze deskundigen zien 
in dat er vele mogelijke toekomstmodellen zijn en raadplegen de bevolking over 
de gewenste toekomst. Het eindresultaat kan hetzelfde zijn als in het vorige 
toekomstmodel. De wijze waarop in het tweede model de machtsovername zou 
plaats vinden is niet erg duidelijk en evenmin erg overtuigend. Het is daarom 
beter het eerste model te gebruiken bij het uitstippelen van een beleid op lange 
termijn. 

Deze discussie illustreert het nut van toekomstmodellen: mogelijkheden wor
den met elkaar vergeleken en de meest wenselijke wordt uitgekozen. Daarna 

17 Omdat wetenschap en techniek voortdurend in beweging zijn, zullen zulke modellen 
voortdurend worden aangepast. 

18 F. L. Polak, Prognostica, Kluwer, Deventer 1969. 
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vervult men de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, opdat bet model 
wordt gerealiseerd. Het spreekt vanzelf dat deze en andere modellen veel uit
voeriger behoren te worden uitgewerkt voordat men definitieve beleidsbeslis
singen neemt. 

6. De computer onder controle 
In de hedendaagse praktijk ontbreken uitgewerkte toekomstmodellen, maar 

staat men tach voor de noodzaak om beslissingen te nemen die gevolgen 
hebben op lange termijn. In dat geval kan men oak nu zich als parlement of 
als partij laten voorlichten door deskundigen op een bepaald gebied. Ik heb de 
indruk dat daaraan wel iets ontbreekt en ga daarom iets nader in op de politiek, 
die men m.i. behoort in te nemen tegenover een van de toepassingen der natuur
wetenschap, die aan bet begin van dit artikel werden genoemd, namelijk de 
computer. Ik beperk mij daarbij tot een deelprobleem, dat enige mate van 
actualiteit heeft, namelijk bet gebruik van de computer voor bet opslaan van 
gegevens over de bevolking. 

De resultaten van de volkstelling worden verwerkt door een computer en 
de gegevens worden een aantal jaren bewaard. Men noemt dit bet gebruik 
van een computer als 'data bank', dus als opslagplaats van gegevens. 

Het is niet de opzet van de volkstelling-1971 om de gegevens rechtstreeks 
te koppelen aan de namen van de individuele burgers op wie ze betrekking heb
ben. Het ligt wel in de lijn der ontwikkeling dat op den duur van iedereen 
een volledig stel persoonlijke gegevens wordt opgeslagen, zoals de opleidingen 
die men heeft gevolgd met inbegrip van examen-resultaten, de liefhebberijen, 
de sociale bezigheden, de functies waarin men werkzaam is geweest, en zo 
voorts. In de V.S. wordt dit al ten dele gerealiseerd. De gegevens zouden toe
gankelijk zijn voor verzekeringsmaatschappijen waarbij men een polis aanvraagt, 
voor werkgevers waarbij men solliciteert, voor partijen in echtscheidingsproce
dures, enz. Er is daarom behoefte aan bet formuleren en op korte termijn wette
lijk vastleggen van een aantal grondrechten voor de individuele burgers in deze 
computer-eeuw. 

Prof. Zoutendijk 19 stelt in navolging van een Amerikaans onderzoeker 
terecht voor de volgende grondrechten in essentie op te nemen. 

1. Iedereen heeft bet recht te weten wat er over hem wordt bewaard. 
2. ledereen heeft bet recht onnauwkeurige of irrelevante informatie aan 

te vechten. 
3. Iedereen heeft bet recht te weten en te controleren wie toegang heeft 

tot over hem opgeslagen informatie. 

19 G. Zoutendijk, Wetenschap en Samenleving, 23 ( 1969). Voor meer informatie leze 
men naast dit artikel van Zoutendijk het proefschrift van dr. 0. van Dijk, Computer 
Data Banks and Human Rights, Manlius, New York (1970), waarop deze bij prof. 
Diepenhorst promoveerde. Zijn conclusies zijn equivalent met die van Zoutendijk. 
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4. Iedereen heeft het recht schadevergoeding te eisen voor het ten onrechte 
gebruiken van informatie. 

5. Iedereen heeft het recht verwijdering te eisen van informatie die te 
maken heeft met zijn prive-gewoonten, geloofsovertuiging en idealen. 

Naast het vastleggen van deze wettelijke rechten moet worden uitgewerkt 
hoe men deze rechten kan realiseren. 

7. Slotsom 
Mijn conclusie uit het voorafgaande is, dat het boek van Calder een van de 

belangrijkste problemen van deze tijd op een goede marrier bespreekt, terwijl 
het veel aanknopingspunten biedt tot verdere discussie. De essentiele vraag die 
men zich client te stellen is niet 'waar gaan we heen', maar 'waarheen willen 
we gaan'. Daarbij moeten diverse toekomstmogelijkheden of toekomstmodellen 
worden uitgewerkt en kan er worden gestuurd in de richting van de meest 
wenselijke, o.m. door het stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek 
in bepaalde richtingen. Om dit te realiseren zullen de politici belangstelling 
moeten gaan krijgen voor toekomstproblemen, waartoe bijv. Calder's boek 
kan bijdragen. Daarnaast zullen de vakspecialisten voldoende op de hoogte 
moeten zijn van maatschappij-problemen om goede gesprekspartners te zijn en 
zullen er tenslotte mensen moeten komen die een breed scala van vakgebieden 
overzien en die de toekomstmodellen uit de brokstukken samenstellen. 
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door 

prof. dr. W. Albeda 

Het is bijna een gemeenplaats geworden, te zeggen dat ons parlementaire 
stelsel in een crisis verkeert. Deze crisis is vooral een vertrouwenscrisis. V ele 
burgers twijfelen aan de waarde van ons stelsel van parlementaire democratie. 
Deze twijfel komt naar voren in enquetes, zij uit zich ook in buitenparlementaire 
acties, die niet aileen maar een aanvullend karakter beogen te hebben. 

Nu is een crisis van het stelsel van de parlementaire democratie niets nieuws. 
Ook in de dertiger jaren was er een vertrouwenscrisis. Het is echter de moeite 
waard om vast te stellen, dat toen onmiskenbaar anti-democratische tendenties 
een infectie van het stelsel en van een groot deel van het publiek hadden ver
oorzaakt. Velen geloofden niet langer in de democratie als zodanig. Men ver
langde een sterk, centraal gezag en hoopte op een sterke man. Vandaag wordt 
de twijfel aan de waarde van ons parlementaire stelsel juist uitgesproken door 
mensen die meer democratie en vooral een meer fundamentele democratie zou
den wensen. 

Het is echter van belang vast te stellen, dat bet koor, dat de kritiek op ons 
stelsel naar voren brengt, meerstemmig is. Twee boofdstromingen kan men 
aanduiden. In de eerste plaats zijn er mensen, die het geloof in het stelsel 
als zodanig niet verloren bebben, maar kritiek bebben op het functioneren 
ervan. Zij zouden veranderingen willen, betzij van wat ik zou willen noemen 
de technische outillage van bet parlement, hetzij de gehele positie van bet parle
ment in het staatsbestel zouden willen berzien. Anderzijds ricbt de kritiek 
zich op ons partijstelsel, dat men via een ander kiesstelsel of via vernieuwing 
van de partij en zelf zou will en hervormen. 

In de tweede plaats dan zij, die van mening zijn dat bet gehele parlementaire 
stelsel onmacbtig is werkelijke democratie gestalte te geven, zolang de maat
schappelijke orde de karaktertrekken bandbaaft van de gemengde, of zoals 
men het dan graag noemt, de kapitalistische economische orde. 

Het is duidelijk, dat bet nogal wat uitmaakt met welke van deze twee stromin
gen men te maken heeft. In bet eerste geval is er een discussie, welke geheel 
blijft binnen de bestaande maatschappelijke structuren. In bet tweede geval 
zijn die structuren zelf aan de orde. Beide discussies staan niet los van elkaar. 
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Men kan zeggen, dat binnen onze politieke partijen een discussie gaande is over 
de interne doelmatigheid van ons parlementaire stelsel en over de actualiteit 
van onze politieke scheidslijnen. 

Deze discussie is met name na de nacht van Schmelzer goed op gang ge
komen, al moet gesteld worden, dat het een voortzetting is van het oudere debat 
rond de ,doorbraak" van 1945. De participanten in deze discussie krijgen nu, 
met name sinds de Franse mei-revolutie en onze eigen studentenrevoltes, ge
zamenlijk te doen met de fundamentele kritiek der jongeren, die zich beroepen 
op Marx en op met name libertaire Marxisten uit verleden en heden. De familie
twist wordt onderbroken door een aanval van buiten, die de verschillen binnen 
de familie plotseling relativeert tot nuances van eenzelfde conceptie. 

Het is in dit kader, dat ik mijn beschouwingen zou willen plaatsen. Het 
spreekt vanzelf, dat ik daarbij vooral aandacht zal besteden aan wat ik de 
aanval van buiten noemde. Het zal u echter duidelijk worden dat juist in de 
uiteenzetting over de meer fundamentele tegenstelling de nuances uit de familie
twist tot hun recht kunnen komen. 

Parlementair systeem en maatschappelijke orde 
De basisthese der neo-marxisten is duidelijk onder woorden gebracht door 

Ton Regtien als hij stelt: ,De macht van het parlement, zonder permanente 
democratie in bedrijven, woonwijken, kantoren, scholen en universiteiten is 
die van een kaartenhuis" .1 

,Economisch gezien, en dat is toch de meest fundamentele sector in de maat
schappij, is Nederland een diktatuur". Deze these, kapitalisme en democratie 
verdragen elkaar niet, is uitvoerig naar voren gebracht door Ralph Miliband 
in zijn werk: The State in Capitalist Society: ,Unequal economic power", stelt 
Miliband: ,on the scale and of the kind encountered in advanced capitalist 
societies, inherently produces political inequality on a more or less commen
surate scale, whatever the constitution may say." Miliband laat zien hoe in een 
kapitalistische maatschappij de dorninerende economische belangen in het alge
meen kunnen rekenen op de actieve goodwill en steun van de mensen, die de 
staatsmacht beheersen. De moderne staat moet veelvuldig ingrijpen in het econo
misch !even. Dit ingrijpen leidt tot een dagelijks contact tussen ambtenaren en 
mensen uit het bedrijfsleven. Zij zijn geneigd elkaar niet te zien als vertegen
woordigers van verschillende en uiteenlopende belangen, maar als ,partners 
in the service of national interest, which civil servants, like politicians are likely 
to defend in terms congruent with the long term interest of private capitalism'' .2 

Planning in een kapitalistische maatschappij is slechts een middel om het 
particuliere bedrijfsleven overeind te houden. 

1 Universiteit in opstand, biz. 62. 
2 R. Miliband, The State in Capital Society, London, biz. 125. 
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Wat deze auteurs verbindt (en het zou niet moeilijk zijn anderen met 
dezelfde opvatting te citeren) is het volstrekt ongeloof in de mogelijkheid van 
een reele democratie, zolang de huidige voortbrengingswijze wordt gehandhaafd 
en een grenzeloos optimisme met betrekking tot de mogelijkheden onder een 
ander, een socialistisch bestel. Terwijl de eerste opvatting zich leent voor 
discussie, op basis van de ervaring, geldt voor de tweede, dat zij moeilijk te 
verifieren is, omdat er nog geen voorbeelden zijn van ontwikkelde socialistische 
economieen met een democratisch bestel. De enige socialistische economieen, 
die er zijn, kenmerken zich door hun niet-democratische, slechts in schijn parle
mentaire staatsinstellingen_ 

Terecht merkt Bram Peper op 3 dat het opvallend is hoe bijvoorbeeld de 
meeste studentenactivisten bij het zoeken naar een concretisering van hun 
alternatief voor de bestaande maatschappelijke orde niet verder komen dan de 
linkse oppositie van het begin van deze eeuw en direct na de eerste wereld
oorlog. Met een niets ontziende ijver werpen zij zich op het radenmodel, dat 
in de aanvang der Russische revolutie, na een korte bloei, door Lenin ver
vangen werd door het model der centraal geleide economie. Peper verklaart deze 
reactie uit de vervreemdende werking welke uitgaat van de grate organisaties. 
De grote organisaties kenmerken zich door distantie-scheppende schaalver
groting. Hierop wordt gereageerd met een emotionele en relationele schaalver
kleining: de kleine groep, die over zichzelf heerst, die overzichtelijk is. 

De beheersbaarheid van het economisch Ieven 
Bezien wij de these van mensen zoals Regtien, Miliband en Gorz, dan komt 

deze erop neer, dat een bedrijfsleven in particuliere handen niet slechts een 
vorm is van een autocratisch bestuur over een belangrijke sector van de samen
leving, maar bovendien vanuit dat bedrijfsleven machtsposities kunnen worden 
opgebouwd, die de parlementaire democratie tot een schijnvertoning maken. 

Tegen de machthebbers in het economisch Ieven zal geen politieke macht 
zijn opgewassen- of erger- elke politieke macht zal dienstbaar worden aan 
de particuliere economische belangen. 

Eigenlijk is deze stelling zo absoluut en ongenuanceerd, dat men er aileen 
daarom reeds met enig wantrouwen tegenover zou moeten staan. Soms zou 
men de indruk krijgen dat de stelling een petitio principii inhoudt. Men gaat 
er dan van uit, dat het kapitalisme niet de belangen van het volk, maar die van 
een kleine minderheid (bezitters en managers) client. Als nu blijkt, dat het 
parlement niet de stap doet van het kapitalisme naar het socialisme, dan client 
het daarmede de belangen van die minderheid, waarmee de stelling bewezen is. 
Maar zodoende overtuigt men slechts diegenen, die reeds van oordeel zijn dat 
het kapitalisme slecht is. In discussie is juist de vraag in hoeverre dat het 
geval is. 

3 Zie zijn artikel Het moeilijke zelfbestuur, in Philosofisch perspectief, nov. 1969. 
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De werkelijke vraag is die naar de bebeersbaarbeid van bet economiscb Ieven 
in bet geval van een gemengde economiscbe orde. Stelt men, als Marxisten 
doen, dat bet in dienst zijn bij een particuliere onderneming op zicb mens
onwaardig is, dan is dat een tekort in de kapitalistiscbe economie, waaraan bin
nen die economie weinig kan worden gedaan. Gaat men er vanuit, dat alleen 
zulke ondernemingen aanvaardbaar zijn, waarin arbeiders-zelfbestuur verwezen
lijkt is, dan is bet zeer de vraag of dit in onze maatscbappelijke orde te ver
wezenlijken is. 

Kenmerkend voor onze maatscbappelijke orde is, dat men zou kunnen stel
len, dat bet economiscb Ieven niet vanuit een centraal punt wordt gedirigeerd. 
De ondernemingen zijn in ons economiscb stelsel autonome eenbeden, met een 
eigen beslissingsbevoegdbeid. Door winststreven en concurrentie, bopen wij, 
ricbt de produktie zicb naar de beboefte van de consument. Door de econo
miscbe activiteit los te maken van de binding, waaraan zij in andere stelsels altijd 
was onderworpen, ontstonden op de economiscbe activiteit gespecialiseerde een
beden. Het marktmecbanisme moet ervoor zorgen, dat de klant koning is, bet 
winststreven moet ervoor garant staan, dat de efficiency bij bet gebruik der 
scbaarse produktiemiddelen optimaal is. Niet te ontkennen is, dat door deze 
specialisatie een sterke economiscbe groei tot stand gekomen is. 

Eigenlijk is bet wonderlijk, dat zo'n stelsel iiberbaupt werkt. Het stelsel is 
dan ook in de meeste Ianden nogal stevig geamendeerd. Men kan niet stellen, 
dat concurrentie en winststreven samen bet enige stuurmecbanisme van onze 
economie vormen. Zander een voortdurende overbeidsactiviteit zou ons econo
miscb stelsel nauwelijks meer denkbaar zijn. 

De internationale economie 
In de jaren van de grote depressie na 1929 was gerecbtvaardigde twijfel 

mogelijk aan de blijvende aanvaardbaarbeid van bet stelsel, zelfs vanuit de 
maatstaven van dit stelsel zelf. Het naast elkaar voorkomen van armoede op 
wereldscbaal en van werkloosbeid van mensen en kostbare produktiemiddelen, 
betekende een in bet oog lopend falen van bet stuurmecbanisme van ons econo
miscb stelsel. 

In de naoorlogse periode ligt de zaak in zoverre anders, dat in de Ianden met 
een min of meer vrije markteconomie niet werkloosbeid, maar volledige werk
gelegenbeid aan de orde van de dag is. In plaats van stagnatie is er economiscbe 
groei. In de Ianden met een volgroeid kapitalistiscb stelsel bestaat nog wel 
armoede, maar in de meest geavanceerde Ianden is deze verder teruggedrongen 
dan elders bet geval is. 

Tocb blijven er problemen, die te wijten zijn aan een onvoldoende bebeer
sing van bet economiscb Ieven. Het meest in bet oog lopend is bet gebrek 
aan autoriteit met bevoegdbeden om de internationale economie te bebeersen. 
De internationale samenleving van arme en rijke economieen beeft een zeer 
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grote behoefte aan zo'n autoriteit. Het is onaanvaardbaar dat rijke Ianden de 
eigen landbouw, industrie en vervoer beschermen tegen de concurrentie uit de 
arme Ianden. De onmacht van Unctad I en II toont zeer duidelijk hoe bet 
gebrek aan een internationale economische autoriteit vooral in bet nadeel van 
arme Ianden werkt. Zij moeten toezien, hoe de prijzen van hun produkten ge
stadig dalen, hoe rijke land en hun eigen ( overvloedige) agrarische produktie 
beschermen en hun grenzen angstvallig sluiten voor de produkten der jonge 
industrielanden. Hun produkten worden vervoerd door de scheepvaartmaat
schappijen der rijke Ianden, verzekerd door de assurantiebedrijven der rijke Ian
den. En niemand kan de rijke Ianden dwingen hun schone beloften na te 
komen (of die bel often zelfs maar te doen) een gering percentage van hun 
Nationaal Inkomen voor de ontwikkelingsbijstand te bestemmen. Noch de 
Westelijke, noch de Oost-Europese naties zijn bereid de eigen souvereiniteit 
in te perken ten behoeve van de arme Ianden in de wereld. 

De nationale economie 
Het is maar al te duidelijk dat bet internationale economisch Ieven in bet 

geheel niet beheerst wordt. Juist op dit terrein is de onmacht van regering en 
parlement, vooral van een klein land evident. Maar hoe staat bet ten aanzien 
van de nationale economie? 

De tijd, dat men kon stellen, dat in een land als Nederland bet economisch 
Ieven geheel is overgelaten aan bet door winstmotief en concurrentie geleide 
bedrijfsleven, ligt achter ons. Aanvankelijk trad de Staat slechts op om ,personae 
miserabiles" te beschermen. 

De sociale politiek, de eerste weloverwogen paging tot beheersing van een 
aspect van bet economisch Ieven, vervulde de rol die aan bet Rode Kruis 
toevalt in de oorlog: zelf niet betrokken bij bet beleid, wel aangewezen om de 
brokken, gemaakt bij bet beleid, op te ruimen. Die rol werd steeds breder uit
gewerkt. Steeds duidelijker werd de rechtspositie van de werknemer erkend 
en geschraagd. Daarbij komt, dat beletselen voor een eigen machtsvorming der 
werknemers werden weggenomen en op basis van deze door de overheid ge
schraagde machtspositie, ontstond een eigen rechtsvorming in het bedrijfs
leven. Het gehele gebouw van de sociale politiek is een bewijs van de moge
lijkheid die er geweest is en die er is, langs politieke weg bet economisch Ieven 
te beheersen. Deze beheersing beperkte zich niet tot de erkenning der sociale 
rechten van werknemers en andere zwakkere groepen. 

De economische politiek werd daarnaast gehanteerd als instrument om het 
economisch Ieven bij het falen van bet prijsmechanisme, bij te sturen. Keynes 
bewees, dat bet niet nodig is laag- en hoogconjunctuur te ondergaan als regen 
en mooi weer. Het naoorlogse beleid van de meeste West-Europese regeringen 
toont wel aan hoezeer bet prijsmechanisme als stuurmechanisme aangevuld 
wordt door regeringsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel de strekking 
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hebben het prijsmechanisme los te maken, waar afspraken het dreigden te 
blokkeren, als het prijsmechanisme aan te vullen. Een moderne overheid laat 
noch de werkgelegenheid, noch de kwaliteit, noch de spreiding daarvan, 
geheel over aan particulier initiatief. 

Toch blijven er vragen. Enerzijds de vraag, of deze beheersing voldoende is. 
Blijven er geen mogelijkheden voor machtsmisbruik? Of, en misschien is dat nog 
wei zo belangrijk, houden vele burgers niet het gevoel, dat hen op sociaal
economisch terrein maar van alles kan overkomen, doordat ,ergens" beslis
singen worden genomen boven hun hoof den? Beslissingen, die hun I even gron
dig kunnen belnvloeden, maar waarover zij pas worden ingelicht als de slag 
is gevallen en aileen nog maar de brokken kunnen worden opgeruimd. Men 
kan stellen, dat sinds 1945 de werkgelegenheid als een geheel zich op een 
hoog niveau heeft bewogen. Oat is juist. Maar dat hoge niveau verbergt zeer 
belangrijke verschuivingen. De werkgelegenheid in de landbouw en in de 
mijnbouw werd gedecimeerd. Oat betekent, dat zeer veel mensen gedwongen 
werden hun werk en vaak hun woonplaats te verlaten. In grote delen van 
ons land blijft de werkgelegenheid een zorgelijke zaak. Met name in het noor
den des lands komen regelmatig werkloosheidscijfers voor, die te denken 
geven. 

Maar ook in dat deel van Nederland waar de werkgelegenheid goed is, 
zorgt de fusie- en concentratiebeweging, die de laatste jaren het bedrijfsleven 
kenmerkt, voor een fundamentele onzekerheid, die het vertrouwen in de ratio
naliteit der beheersing ondermijnt. Men heeft niet het gevoel te Ieven in een 
rationeel beheerste wereld. Veeleer is er de gedachte, dat de ervaren stabiliteit 
slechts schij n is. 

Elk ogenblik zou er een eind aan kunnen komen. Een einde, wei te ver
staan, aan de eigen veilige arbeidsplaats. Vandaag vindt men, met name in het 
Westen, nog wei ander werk. Maar voor werknemers die de 40 gepasseerd 
zijn, valt dit, ook bij een gespannen arbeidsmarkt, nog wei eens tegen. Bovendien 
is er geen zekerheid, dat verandering van werk ook een handhaving van 
inkomenspositie en status zal betekenen. De combinatie van individuele on
zekerheid en het gevoel slachtoffer te zijn van een onbeheersbare situatie is niet 
geschikt vertrouwen in de bestaande maatschappij te doen groeien. 

Is het mogelijk binnen het kader van een vrije ondernemingsgewijze produktie 
tot een meer rationele beheersing van het sociaal-economisch Ieven te komen? 
Men kan stellen, dat die beheersbaarheid eigenlijk voortdurend onderschat is. 

Elke poging om elementen van planmatigheid in het systeem te brengen, 
werd door de ondernemingsleiders met wantrouwen begroet. Toch is er reeds 
veel veranderd. Het economisch stelsel laat meer ingrijpen toe, is beter te 
sturen, dan men wei eens gedacht heeft. Het blijkt mogelijk te zijn door 
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economisch-politieke maatregelen onzekerheden weg te nemen, al zal dit nooit 
zover kunnen gaan, dat men aan individuele ondernemingen het bestaan kan 
garanderen, of aan individuele werknemers de arbeidsplaats, welke zij bezetten. 
Wei is het mogelijk de schijn of de werkelijkheid van onverschillige willekeur 
weg te nemen. 

Ook bij een goed stelsel van sociaal-economische planning kunnen individuele 
ondernemingen in moeilijkheden komen, kunnen fusies en rationalisaties tot 
ontslagen leiden. Maar het is mogelijk om deze gebeurtenissen meer doorzichtig 
te maken en door verantw<Y>rdelijkheden vast te leggen onzekerheden te ver
minderen. De fusie-code van de SER is een voorbeeld hiervan. W anneer de 
zekerheid er is, dat men meespreekt en gelnformeerd wordt over het hoe en 
waarom, wordt het gevoel van willekeur weggenomen. Het is de vraag of een 
fusiecode zonder sancties hiervoor voldoende mogelijkheden biedt. Een fusie
code, die als het erop aankomt, niet functioneert, doet meer kwaad dan goed. 
Men zal er daarom niet aan kunnen ontkomen de code om te zetten in een 
wettelijke maatregel, die zekerheden schept door het invoeren van sancties, en 
mogelijkheden geeft het herstructureringsproces van het bedrijfsleven te sturen. 

Het is duidelijk dat het parlement een belangrijke rol moet spelen bij de 
ontwikkeling naar een meer rationele beheersing van het economisch proces. 
Ook bij handhaving van de particuliere onderneming, dat is de les van de 
laatste 50 jaar, is een voortgang in de richting van een meer beheerste economie 
mogelijk. 

De mogelijkheden van het parlement 
Toch blijft er een tweede vraag, die minder met de economische politiek 

te maken heeft, maar die veeleer betrekking heeft op de mogelijkheden van 
het stelsel der parlementaire democratie. Men kan deze vraag weer op twee 
manieren aanvatten: 

a. de vraag wordt gesteld of zolang het stelsel van ondernemingsgewijze 
produktie bestaat, een parlement iets anders kan zijn dan een onmachtig 
lichaam, dat slechts de belangen der ondernemers dient. Dit is de 
klassieke, wat dogmatische positiekeuze van vele Marxisten. Een stelling
name, die thans ook door vele jongeren met kracht naar voren wordt 
gebracht; 

b. de vraag wordt gesteld, of het parlementaire stelsel, zoals dat zich heeft 
ontwikkeld in pre-industriele samenlevingen zijn taak kan vervullen 
onder de totaal andere omstandigheden van een industriele samenleving, 
ongeacht de vraag hoe in die samenleving de eigendomsverhoudingen 
liggen. 

De eerste vraag brengt ons terug bij de stellingen van Miliband, Regtien en 
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Gorz; zij luidt dan: Gesteld dat het economisch !even beheersbaar is onder 
de condities van een gemengd economisch stelsel, is er enige garantie, dat 
onder de voorwaarden een democratie kan functioneren, die niet vervalst wordt 
door de machtsposities in de economie? Het is uiterst moeilijk tot een onweer
legbaar standpunt te komen. Verschillende antwoorden zijn in de laatste jaren 
naar voren gekomen. Tegenover de ,countervailing power" van Galbraith 
staat de ,power elite" van Wright Mills. 

Tegenover hen die in het pluralisme van de ondernemingsgewijze produktie 
de voorwaarde zien voor de politieke vrijheid staan degenen, die in het voor
komen van niet door het parlement gecontroleerde macht een ernstige bedreiging 
daarvan zien.4 

Gorz wijst erop, dat in de huidige fase van het neo-kapitalisme een machtige 
staat nodig is en door de ondernemers ook gewenst wordt, mits zij deze staat 
kunnen beheersen. ,Le seul etat capitaliste viable est done l'etat fort, technolo
gique et stable, qui substitute au debat politique la ,concertation" directe 
entre l'executif des organisations de classe, elle memes depolitises." 

Daartoe is het nodig zegt Gorz, dat de ,monopolistische bourgeoisie" aile 
andere economische groeperingen overheerst, om dan een dialoog aan te gaan 
met andere, gedepolitiseerde belangengroepen. Zodoende zou de staat, balan
cerend tussen groot-ondernemers en vakcentralen met de werkgelegenheid en de 
economische groei het kapitalisme overeind houden. Gorz ziet dan oak slechts 
twee mogelijkheden voor politieke partijen onder zulke omstandigheden: 

1. Een ,bloc moderniste" waarvan de technocratische ideologie de over
heersing door de monopolistische bourgeoisie moet maskeren; 

2. Een ,bloc socialiste" dat de overgang naar het socialisme wil reali
seren.5 

De ervaring van de Westelijke democratieen wijst uit, zegt Gorz spljtlg, 
dat er wei een soort ,bloc moderniste" komt, maar dat het ,bloc socialiste", 
dat de overgang zou moeten realiseren, overal waar het de kans krijgt, in ge
breke blijft. De socialistische partijen in de Scandinavische landen, in Frankrijk 
en Engeland, zijn altijd blijven staan v66r de kloof tussen kapitalisme en 
socialisme. Zij durfden de sprang niet aan. Waarom? Sauvy geeft in zijn 
recente boek het voor de hand liggende antwoord: Men heeft eenvoudig geen 
zinnig alternatief gevonden voor het neo-kapitalisme: ,on n'a rien trouve 
pour le rem placer" .6 

4 Georges Burdeau, La democratie, Paris 1956. 
5 Andre Gorz, Reforme et Revolution, Paris 1969 - preface. 
H Alfred Sauvy, Le socialisme et liberte, Paris 1970, biz. 20. 
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Men hoeft niet in een ongelimiteerd pluralisme te geloven om de Scandina
vische socialisten te begrijpen, wanneer zij aarzelen voor de grote sprang. Wat 
heeft men te winnen bij een verstatelijking van het bedrijfsleven? Hoeveel pro
blemen haalt men zich op de hals voor het realiseren van een onzeker alter
natief? 

Het neo-kapitalisme is niet de best denkbare maatschappijvorm. Ongetwijfeld 
ondergaat de overheid de invloed van de economische machtsverhoudingen. 
Maar het lijkt mij moeilijk voor ontkenning vatbaar, dat vaak een beleid wordt 
gevoerd dat in strijd is met de opvattingen van ,big business", voorzover d1e 
er zijn. De Staat in de Westelijke landen blijkt vaak sterk genoeg om beslis
singen te nemen, die zij niet zou kunnen nemen als ze overheerst was door 
kapitaal-belangen. lk hoef maar te wijzen op de groei der sociale politiek, de 
sociale verzekering, de ontwikkeling der belastingpolitiek en de ontwikkeling 
van de economische politiek. Die groei kan zich voortzetten. 

lndustriebeleid 
Misschien de meest principiele vragen doen zich voor bij de ontwikkeling 

van een modern industriebeleid. Een werkelijk industriebeleid stelt zich ten 
doel de schaarse grond en de kostbare arbeid, waarover een land beschikt, 
optimaal aan te wenden. 

De inhoud van het woord ,optimaal" behoeft zich niet te dekken met 
,maximale bijdrage tot de economische groei". Factoren als de kwaliteit der 
werkgelegenheid, de betekenis van een nieuwe of bestaande vestiging voor 
milieu en leefbaarheid, behoren daarbij een belangrijke rol te spelen. 

Om met Stoleru 7 te spreken, het is een opgave van een overheid te streven 
naar een industrie ( een bedrijfsleven in het algemeen) van een maxim ale 
,noblesse". lndustriebeleid moet kwaliteit boven kwantiteit stellen. Dat be
tekent, dat het een selectief beleid moet worden. Sommige bedrijven zijn 
welkom, andere niet. Bedrijven, die tijdelijk in moeilijkheden komen, kunnen 
aileen steun verkrijgen indien zij passen in een gewenst pakket van econo
mische activiteiten. 

A an zo' n beleid is niet te ontkomen, maar het zit vol problemen. In de 
eerste plaats kan het leiden tot een nieuw colbertisme, een eng nationalistisch 
egoi:sme, dat het gevolg heeft, dat ,l'etat s'engage dans la competition".8 Als 
een aantal landen zo'n beleid zou wensen te voeren, ontstaat er een escalatie 
van subsidies en protectionisme. Een minimum eis is dan wel, dat het een beleid 
wordt van een vergrote E.E.G. In de tweede plaats behoort een industriebeleid 
zich in te passen in een mondiaal beleid, gericht op een andere wereld-arbeids
verdeling. De vrije toegang van grondstoffen en industrieprodukten uit de 

7 L'imperatif industrieJ, Parijs 1969. 
s Stoleru, t.a.b. 
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ontwikkelingslanden op de markt der rijke landen van Oost en West moet 
verzekerd zijn. De recente besluiten der E.E.G.-ministerraad inzake de algemene 
tarief-preferenties voor ontwikkelingslanden wijzen in de juiste richting. 

In de derde plaats is niet te ontkennen, dat juist de groeiende rol van de 
overheid in het economisch leven de osmose tussen bedrijfsleven en overheid 
tot stand brengt, die Miliband op het oog heeft. Galbraith 9 ziet in defensie 
en NASA semi-permanente allianties ontstaan tussen particuliere bedrijven en 
overheidsinstellingen, waarbij de grenzen kunnen vervagen. 

Een staat met een actief industriebeleid komt er niet onderuit bij tijd en 
wijle particuliere bedrijven bij te staan, als zij in moeilijkheden komen. Subsidies 
aan bedrijven in moeilijkheden komen regelmatig voor. Zelfs goed renderende 
bedrijven kunnen subsidies binnen halen, als zij zich daar vestigen, waar de 
overheid dat, gegeven haar regionale politiek, graag zou zien. Er ontstaat 
zodoende een symbiose tussen een particulier bedrijfsleven en de overheid. 
Deze symbiose leidt niet tot verstatelijking der bedrijven. Maar moet deze 
symbiose onvermijdelijk uitmonden in een overheersing van de staat door de 
ondernemingen? Mag men stellen, dat de Zweedse overheid een instrument 
is van het Zweedse bedrijfsleven, om maar een pregnant voorbeeld te nemen? 

Een voor de hand liggende en niet voor tegenspraak vatbare reactie is 
uiteraard, dat men zo het kapitalisme in stand houdt. Mijn reactie daarop zou 
zijn: ,So what?" Als met behoud van de ondernemingsgewijze produktie, via 
een lange reeks amenderingen een aanvaardbare samenleving bereikbaar is, 
waarom zou men zich dan storten in het onzekere avontuur van een overgang 
naar ,bet" socialisme ? 

Het stelsel is zo plastisch, dat het hoge belastingen, sterke progressie, sociale 
politiek, sociale zekerheid en voorzieningen heeft weten op te vangen. Vormen 
van verregaande medezeggenschap behoeven niet op voorhand te worden uit
gesloten. Experimenten in Engeland en Noorwegen, ervaringen in West
Duitsland bewijzen dat. Toch blijft er het vraagstuk van de noodzaak van een 
kritische begeleiding van deze ontwikkeling door het parlement. De principiele 
onafhankelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken t.a.v. de econo
mische belangen behoort boven twijfel te staan. Dit is een zeer grote opgave. 
Het is echter niet in te zien, hoe een ander economisch stelsel deze opgave 
gemakkelijker, of zelfs overbodig zou kunnen maken. Ook een socialistische 
maatschappij van het Oost-Europese type kan niet zonder een industriebeleid. 
Zou een parlement, gesteld dat men in zo'n stelsel een echt parlement intro
duceert, zou een ministerie in zo'n stelsel niet onderhevig zijn aan druk van 
staats-monopolies? Een socialistisch model met echt gesocialiseerde bedrijven en 
een afstervende staat zou het probleem zeker niet aan kunnen. Het is een 
illusie te menen, dat bedrijven met arbeiderszelfbestuur geen behoefte zouden 

9 How to control the military, Signetbooks 1969. 
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hebben aan een sterk overheidsgezag, een economische planning indusief een 
selectief industriebeleid enz. In een andere context zou dezelfde problematiek 
terugkeren. 

Ik blijf het probleem dus bezien binnen onze maatschappelijke orde. Maar 
zullen wij op deze wijze ooit in Utopia terecht komen? Ik vrees van niet. Van 
een werkelijk harmonische samenleving zijn wij ver verwijderd. Maar wie 
verwacht zoiets, gegeven de menselijke natuur? Het vraagt nogal wat dogma
tiek, om in de bestaande disharmonieen aileen maar klassenstrijd te zien. Men 
kan veeleer een fragmentatie der tegenstellingen constateren, dan een blijvende 
tweedeling der maatschappij in klassen. 

Een staat dus, geconfronteerd met een groot aantal belangengroepen. Een 
staat, die de economie voor een deel direkt en grotendeels indirekt bestuurt. 
Een pluralisme, dat uitwaaiert door het naar voren komen van meer deelbe
langen, maar dat anderzijds gedwongen wordt tot een zekere samenballing door 
de tendentie naar sociaal-economische planning. 

Dat is het beeld van de maatschappij waarin wij leven. Maar dan kom ik 
toch weer tot de vraag: Kan het parlement, zoals zich dat onder pre-industriele 
omstandigheden heeft ontwikkeld, zijn rol vervullen onder deze nieuwe ver
houdin1gen ? 

Onbehagen over het par!ement 
Ik vind deze vraag eigenlijk wezenlijker en relevanter dan de eerste. Juist 

op dit punt is er aanleiding voor onbehagen. Dit onbehagen is te vinden in de 
meeste landen met een constitutioneel parlementair stelsel en is niet tot 
Nederland beperkt. 

Voor een deel is dit onbehagen een gevolg van een overschatting van de 
rol van het parlement. Het schema waarin het parlement zou beslissen en de 
regering slechts uitvoert, heeft nooit bestaan.10 Het is de regering, die de wetten 
maakt. Het parlement doet dit slechts bij uitzondering. Zoals Van Maarseveen 
het uitdrukt: Het parlement wijzigt gedane wetsvoorstellen, weigert soms ook 
het fiat, maar het zwaartepunt van de wetgeving, of dat nu het initieren, voor
bereiden of vaststellen betreft, heeft nimmer bij het parlement gelegen.l1 Niet 
dat is het wezenlijke punt. Veel moeilijker is de vraag of het parlement in staat 
is zijn traditionele taken uit te voeren nu de regering geworden is tot de 
omvangrijkste onderneming in een land. Deze taken zijn medewetgevend, mede
beleidbepalend en controlerend. Hoogerwerf noemt daarnaast afzonderlijk de 

10 Chandenagor, Un parlement, pourquoi faire? 
11 H. Th. ]. F. van Maarseveen, De heerschappij van de ministerraad (Oratie R'dam, 

1969). 

154 



MACHT EN ONMACHT VAN HET PARLEMENT 

vertegenwoordigende taak van het parlement. 
Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien, dat de enorme groei van de 

overheidsfuncties de taken van het parlement moeilijker en bijkans onmogelijk 
heeft gemaakt.12 Christian Morgenstern voert in een van zijn gedichten Palm
strom in, die bij het ,Warenhaus fiir kleines Gluck" (WKG) enkele Kilo's 
gemischte Post bestelt. Het succes is groot: ,Jeder teilt sich ihm mit: Ihm wird 
ganz wirr und weh, es ist ja nur das WKG". Parlementariers vergaat het evenzo. 
Het aantal stukken dat men verondersteld wordt te lezen, zowel van regerings
zijde als van de zijde van de verschillende belangengroepen is zo omvangrijk, 
dat men ook bij een beperking tot het eigen kleine veld aan deskundigheid 
in tijdnood geraakt, een minutieus onderzoek van het gehele budget in al zijn 
aspecten zou meer dan het gehele jaar vragen. Deze taak is absoluut onmoge
lijkP De medewetgevende taak stuit op het verschil in deskundigheid van het 
ambtelijk apparaat en de parlementariers. De medebeleidbepalende taak wordt 
gefrustreerd, doordat de regering behalve met het parlement nog met vele 
adviesorganen in gesprek is. 

De omvang van het regeringsapparaat is op zichzelf reeds een belemmering 
voor de controlerende taak van het parlement. Tenslotte maakt de overbezetting 
der parlementariers de communicatie met de kiezers, essentieel voor de ver
tegenwoordigende taak, bijna onmogelijk. 

Voor een groot deel zijn het dus technische problemen, die het het parlement 
moeilijk maken zijn rol te vervullen. Indien het publiek dan nog ervan uitgaat, 
dat het lastgever is van de parlementarier,l4 dan is het begrijpelijk, dat parlemen
tariers in de knel komen tussen een onmogelijke opgave en onmogelijke ver
wachtingen. Het is duidelijk, dat het nodig is, dat gesleuteld wordt aan het 
stelsel zelve om voor deze problemen een oplossing te vinden. 

V oorstellen 
Wij zullen, zegt Robert Fossaert,15 de democratie opnieuw moeten uitvinden. 

Fossaert heeft twee voorstellen. Het eerste is, dat iedere parlementarier beschikt 
over de middelen (in mensen en financien) om zijn functie te vervullen en 
dat het parlement zijn werkwijze aanpast aan de werkelijke doelstellingen van 
het parlement. Hij denkt dan aan het geven van beslissingsbevoegdheid aan 
de commissies ( tenzij men er in plenaire zitting op terug wil komen) en het 
veel minder plenair bijeenkomen van het parlement. Het tweede is dat het 
parlement de top moet vormen van een gehele pyramide van vertegenwoor
digende organen op elk niveau van het staatsbestel. 

12 R. Fossaert, Le contra! socialiste, Paris 1969, biz. 108. 
13 Idem. 
14 A. Hoogerwerf, De geachte afgevaardigde. 
15 Zie zijn bovengenoemd werk, biz. 127. 
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Het eerste voorstel is van technische aard. Het komt neer op het beter 
equiperen van het parlement. Door de parlementarier een secretariaat en des
kundige staf te geven kan en het contact met het publiek en de deskundige 
uitoefening der controle-functie worden verbeterd. Door het zwaartepunt te 
verleggen naar de commissies wordt de mogelijkheid van het mede-wetgeven 
vergroot. 

Men zou m.i. verder kunnen en moeten gaan. In de discussie tussen regering 
en parlement ontbreekt vaak de mogelijkheid voor de parlementariers de zaak 
,na te rekenen" of naar voren te komen met wezenlijke alternatieven. De 
regering heeft departementen met een grote staf van deskundigen beschikbaar. 
De parlementariers werken aileen, of in het beste geval hebben zij de mede
werking van de kleine staf der wetenschappelijke bureaus. Het moet mogelijk 
zijn het parlement toegang te verlenen tot de grote apparaten, welke ook ter 
beschikking staan van de regering. Het is niet in te zien, waarom een politieke 
partij niet aan bijv. het C.P.B. een alternatief plan, en de Studiedienst van het 
Ministerie van Financien een alternatieve miljoenennota zou vragen. 

Het tweede voorstel gaat er vanuit, dat de participatie der burgers in de 
nationale democratic vergroot zal worden door de uitbreiding van de moge
lijkheden voor locale en regionale of functionele democratic. Het is niet zonder 
meer zeker, dat dit opgaat. De verschillende niveaus der democratic kunnen 
heel goed met elkaar concurreren. Thans wordt de locale en regionale demo
cratic vaak verdrongen door de nationale democratic. Het omgekeerde lijkt 
ook mogelijk. Bijzonder principieel is ook de vraag naar de uitbreiding der 
functionele democratic. Vormt de SER een versterking van ons parlementaire 
stelsel, of is het een bedreiging ervoor? Moet de rol van de SER in de sociaal
economische wetgeving en in het beleid versterkt worden, of juist terugge
drongen? 

Het antwoord op deze vraag hangt er vanaf wat voor soort democratic men 
wenst. Het is duidelijk, dat in deze visie de Regering, in casu de Ministers van 
Sociale Zaken en Economische Zaken niet een partner, het parlement, maar 
twee partners, hebben. De tweede partner is het georganiseerd bedrijfsleven. 
Zijn beide partners concurrenten? Zeker, in zoverre een Minister, die over 
het beleid onderhandelt met de SER, niet van dag tot dag kan overleggen met 
het parlement. 

Onderhandelingen leiden tot afspraken, tot een kwasi-contract, zegt Ellul.16 

Hoogstens kan men zo'n kwasi-contract achteraf ter discussie stellen in het 
parlement. Maar het is niet zo gemakkelijk het beleid van een Minister af te 
wijzen, die een unaniem SER achter zich heeft. Beter is het, dat het parlement 

1e L'illuJion politique, Parijs 1965 (met name de ,Annexe''). 

156 



MACHT EN ONMAGIT VAN HET PARLEMENT 

de Minister machtigt binnen een bepaalde marge aan het onderhandelen te gaan. 
Het grate voordeel van deze procedure is, dat zij kan leiden tot een zekere 
consensus tussen de Regering en de maatschappelijke organisaties over het te 
voeren beleid. 

Het feit ligt er immers, Jat het sociaal-economisch beleid maar voor een 
deel regeringsbeleid is. Arbeidsmarktbeleid, inkomenspolitiek, beleid gericht op 
sociale zekerheid of medezeggenschap, al deze onderdelen van het sociaal
economisch beleid zijn zonder actieve medewerking der betrokkenen niet goed 
denkbaar. De actieve inschakeling van de SER bij de opstelling, maar ook bij 
de uitvoering van het beleid, kan deze actieve medewerking mogelijk maken. 

Deze redenering mondt logisch uit in de inbedding van het sociaal-econo
misch beleid, in een planning op middellange termijn, waarvan de voorbe
reiding een joint venture is van regeringsinstanties, als Planbureau en departe
menten met vakverenigingen en werkgeversorganisaties, en de uitvoering na 
aanvaarding door het parlement weer zo'n joint venture wordt. 

Op deze wijze worden functionele en parlementaire democratic 111 een 
systeem ondergebracht. 

Hoe aantrekkelijk deze opzet ook schijnt, er zijn zeer reele bezwaren aan 
verbonden. In de eerste plaats devalueert het de betekenis van het parlement 
ten gunste van een verregaande invloed der producenten-organisaties. Het zou 
in ieder geval van grote betekenis zijn ook de consumenten-representanten erbij 
te betrekken. De ervaring leert echter, dat de consument zich slecht organi
seert. Beter is het, het parlement de zorg voor de consument toe te vertrouwen. 

Een tweede bezwaar is, dat bij deze opzet een consensus verondersteld wordt, 
die er zelden is. Bovendien is er vandaag eerder een neiging, tot een groeiende 
onenigheid over het te voeren beleid, dan een terugkeer tot de consensus 
der jaren vijftig. Bovendien zou men kunnen stellen, dat de democratic juist 
zou kunnen worden bevorderd door een vee] kritischer benadering van het 
regeringsbeleid door belangengroepen, die niet reeds bij de voorbereiding 
van dit beleid betrokken zij n geweest en hun compromissen hebben gesloten. 

Ik moet toegeven te behoren tot degenen, die we! wat heimwee hebben 
naar de jaren van de consensus. Toch vrees ik, dat een realistische benadering 
daar voor de jaren zeventig niet meer op mag rekenen. AI te somber behoeft 
men daar nu ook weer niet over te doen. Men kan in de eerste plaats vast
stellen, dat er ondanks belangrijke wrijfpunten (loonvorming, medezeggen
schap) grate gebieden overblijven, waarover men het goed eens kan blijven. 

Ook voor het centrale overleg geldt, dat er naast de zgn. distributieve onder
handelingen (waarbij wat de een wint, door de andere verloren wordt) de 
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integratieve onderhandelingen zijn (waarbij gezamenlijke doelstellingen worden 
verwezenlijkt).17 Men kan het in de Raad voor de Arbeidsmarkt zeer goed eens 
worden over bet beleid en zodoende nauw met elkaar en met de regering 
samenwerken, en het tegelijkertijd erg oneens zijn over het inkomensbeleid. 
Het naast elkaar bestaan van integratieve en distributieve onderhandelingen 
kan een stuk bitterheid wegnemen uit de tegenstellingen, die normaal voort
vloeien uit het onvermijdelijke touwtrekken over de verdeling. 

Betekent dit bet afzien van een sociaal-economische planning op middellange 
termijn? Het lijkt me niet. Wei moet men zich realiseren, dat een sluitende 
planning en een kwasi-contact over de inkomens vooraf niet mogelijk is. 

Er zullen altijd belangrijke elementen in het sociaal-economisch beleicl blijven, 
die ad hoc en door een zekere strijd moeten worden opgelost. Dat is jammer, 
en het komt de consistentie niet ten goede, maar het zou een illusie zijn te 
menen, dat vrije organisaties in een pluralistische maatschappij een consensus 
op wat langere termijn kunnen realiseren. De onenigheid is nu cenmaal de 
prijs, die bet pluralisme vraagt. 

Politieke partijen 
Maar naast deze voorstellen, betrekking hebbend op de institutionele opzet 

van bet parlementaire bestel, kan men vragen stellen over de wijze waarop 
in Nederland binnen dit bestel politiek wordt bedreven. Het onbehagen over 
onze slecht functionerende democratic richt zich ook veelvuldig tegen de be
staande politieke partijen. De klacht die steeds weer terug komt, is die van 
teveel partijen met onduidelijke en niet relevante scheidslijnen en onvoldoende 
invloed op de kiezer op de samenstelling der regering. ,Niemand in Nederland" 
zegt Ter Hoeven, ,gelooft nog dat de vijf grote partijen tot elkaar in een 
concurrerende verhouding staan" .18 Belifante geeft een verklaring van dit 
fenomeen: ,Er zijn geen politieke programma's te formuleren met spectacu
laire eisen, inclien de maatschappelijke verhoudingen aileen technische voor
zieningen vragen om de welvaart te beheren" _w En het oonJeel van Thoenes in 
zijn ,Democratie in de welvaartsstaat" luidt niet anders. 

Toch moet gesteld worden dat er iets aan bet veranderen is in Nederland en 
de gehele westelijke wereld. Politick is mecr clan het op technisch verantwoorcle 
wijze beheren van de welvaart. Door de kritiek uit de hoek van Nieuws Links 
en van een jongere generatie worden wei degelijk fundamentele veranderingen 
in de maatschappelijke verhouclingen voorgesteld. Wezenlijke politieke tegen
stcllingen worden daarmede gei:ntroduceerd. Men moet echter vaststellen, dat 

17 Het onderscheid in Van Walten en McKensic (A bcht~t•ior{d Tbcory of !t~hor 
negotiations, New York 1965). 

1R In de bundel Democratie '69, biz. 45. 
111 In: De h11rger en z;jn sltlttl, biz. 84. 
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deze nieuwe uitdaging in eerste instantie de verstarring in de Nederlandse 
politiek eerder versterkt dan teniet doet. 

Door de typische verhouding in de Nederlandse politiek is er voor de 
kiezer geen keuze tussen alternatieven, maar een keuze tussen nuances. Confes
sioneeljrechts of confessioneeljlinks. De eerste gevolgen van de vernieuwing op 
de linkervleugel zou er in het slechtste geval in kunnen resulteren, dat de 
PvdA nog jaren door innerlijke tweestrijd is uitgeschakeld, waardoor zelfs het 
traditioneel beperkte alternatief zou gaan verdwijnen. Na de verkiezingen van 
1970 schijnt de kans, dat D'66 de gehele politieke situatie zou kunnen opbreken, 
minimaal. Daarmede is opnieuw het woord aan de ,vijf" zelf uit de impasse 
te geraken. De numerieke positie van de nieuwe oppositie is voorshands te 
zwak om een wezenlijke vernieuwing in de politieke alternatieven te brengen, 
maar te sterk, om voor ,links" het groene Iicht te openen voor het ,business 
as usual". 

Er is aanleiding om met meer dan de gewone aandacht de ontwikkelingen 
binnen de PvdA te volgen. Het zal grotendeels van de ontwikkeling binnen 
deze partij afhangen of ons partijwezen de huidige malaise te boven komt. 
Ontwikkelt zij zich in de richting van, om met Gorz te spreken, het ,bloc 
socialiste" waarmee slechts te spreken is over een overgang naar het socialisme, 
dan is voor haar, gezien de ervaring elders in de wereld, slechts een eervolle 
oppositierol weggelegd. Naar mijn overtuiging is er slechts kans op een nieuwe 
,apertura al sinistra" in Nederland, indien er een grote linkse partij is, die 
bereid is de reformistische koers te varen. Er is weinig kans, dat daarmede 
een blijvende tweedeling linksjrechts in de politiek zal worden ge"initieerd. Zeer 
voor de hand liggend lijkt een concentratie in drie polen: rechtsjlinks met de 
zich snel verenigende christendemocratie als derde. W ellicht is dit niet de meest 
ideale constellatie, maar voor Nederland wei de meest werkbare. Zeer zeker 
zou dit zo zijn, indien VVD en PvdA nog eens het Duitse voorbeeld zouden 
gaan volgen, waardoor naast de twee door mij genoemde combinaties van 
confessioneeljrechts en confessioneeljlinks, ook de combinatie PvdAfVVD 
mogelijk zou worden. 

Politiek zegt men wel, is de kunst van het mogelijke. Politiek is daarmede de 
keuze tussen alternatieven, die zich voor verwezenlijking lenen. Ik heb getracht 
een beeld te geven van de politiek, bezien vanuit een centrale positie, nl. die 
van het parlement. Ik realiseer mij, dat dit slechts zeer schetsmatig moest 
gebeuren. Het onderwerp is te complex en vraagt meer inzicht in meer specialis
men dan een man kan opbrengen. Toch is de probleemstelling voor de hand 
liggend en gemakkelijk te doorzien. Hoe construeren wij een samenleving (want 
met minder kunnen wij niet toe) waarin alle Nederlanders, welke ook hun 
positie is, als staatsburgers hun verantwoordelijkheid voor de wereld maximaal 
kunnen beleven. 
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De redactie verzocht mij beide geschriften te bespreken. Het tweede geeft, 
na lezing van het eerste, niet veel nieuws meer. Dat is geen wonder, want het 
is kennelijk bedoeld als een beknoptere uiteenzetting van hetgeen in het eerste 
geschrift meer omstandig wordt betoogd. Het doel is kennelijk, een z6 beknopt 
geschrift te publiceren, dat gemeenteleden het snel kunnen lezen als voorbe
reiding van het gesprek in de kring. 

Ik zal bij mijn boekbespreking dan ook voornamelijk aan het eerste geschrift 
aandacht besteden. 

In de A.R. Partij is sinds betrekkelijk korte tijd een discussie op gang ge
komen over de verhouding tussen doel en middelen op het terrein van de 
militaire verdediging. Met name de A.B.C.-wapens zijn bij die discussie be
trokken. En geen wonder. De afschuwelijke werking van met name het 
nucleaire wapen is z6 groot, dat bijna geen enkele omschrijving in staat is 
duidelijk te maken wat de verschrikkingen zijn in geografische zin, in genetische 
zin en in kwantitatieve zin van het gebruik van deze massavernietigings
middelen. 

De discussie die er over wordt gevoerd gaat niemand in de koude kleren 
zitten. Ze heeft met name binnen de kring van een partij die zich naar Christus 
noemt, de neiging nogal eens heftig te worden. Ze gaat namelijk over zaken 
waarbij je je met je geweten betrokken weet. Zo komt het, dat nogal eens harde 
woorden worden gebruikt. Met name I eden van het Gereformeerd V redes
beraad zijn nogal eens aangevallen vanwege hun houding. Ze stellen dan ook 
allerlei lastige vragen, waarop je niet met een schablone-antwoord kunt vol
staan. Ze prikken hier en daar zekerheden door, met name op het gebied van 
het afschrikkingsevenwicht. Dat roept soms reacties van ergernis op. Ik vond 
een ,fraai" voorbeeld op pagina 35 van de eerste publikatie. Ik citeer letterlijk: 
,De Radicalen van het Gereformeerd Vredesberaad hebben ons in ieder geval 
duidelijk gemaakt hoever het gezwel van de langzame vergiftiging der geesten 
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o.i. reeds is doorgevreten in ons totale bestaan. Rusland en China zullen zeer 
tevreden zij n over het Gereformeerd V redesberaad". Dat suggereert nogal 
duidelijk, dat mensen die aan dit beraad meedoen, in feite agenten van het 
communisme zijn. Zo iets helpt nu niet bepaald om een sfeer te scheppen 
waarin een gesprek mogelijk wordt. 

En dat zo'n gesprek broodnodig is, bewijst wei de situatie in de A.R. Partij. 
De werkgroep die was ingesteld om de problemen van met name de nucleaire 
bewapening te bespreken, bewees, hoe moeilijk het is om niet aileen eerlijk, 
maar ook goed gelnformeerd, te spreken over standpunten die beide hun uit
gangspunt in het W oord Gods will en zoeken en die toch in de praktische 
politiek verschillende wegen gaan. Het langs elkaar heen praten en het ver
keerd beoordelen van elkaars motieven kunnen aileen worden teruggedraaid 
door het voortdurend gesprek. Dat gesprek komt nu op gang. De A.R. Partij 
heeft niet aileen besloten over de redactie van de betreffende paragrafen van 
het program van actie, maar ze heeft tevens besloten met het gesprek verder 
te gaan. Over dat program kunnen nog veel dingen gezegd worden. De !eden 
van het Gereformeerd Vredesberaad zuilen van mening zijn, dat dit program 
lang niet ver genoeg gaat. Ook ik heb dingen bepleit die ik in het program 
niet terugvind. Anderzijds zullen zij ook willen bedenken dat geen christelijke 
partij het nog heeft uitgesproken, zoals de A.R.P. het wei gedaan heeft, dat een 
massale inzet van strategische nucleaire wapens in strijd is met Gods Gebod 
en Gods Evangelie. Dat is geen · geringe uitspraak. W at ons met elkaar bezig 
houdt is de vraag, hoe je vanuit die ethische stellingname komt uit de situatie 
waarin doel en middelen in hun relatie dreigen te worden verbroken. Dat 
houdt velen van ons bezig, dat houdt velen van ons (nog) verdeeld. 

De hier besproken publikaties zij n erg openhartig (en dat siert ze) in de be
kentenis dat ook de !eden van het Gereformeerd Vredesberaad niet in aile ge
vallen gelijk denken over de hier aan de orde gestelde materie. In hun bekende 
brief aan de Gereformeerde Synode stellen zij (biz. 11 van ,Meegenomen") dat 
de kerk van Jezus Christus een neen client uit te spreken tegen het voorbereiden 
van, het dreigen met en het voeren van de moderne totale oorlog. Zij voegen 
er aan toe: ,De kerk moet dit neen volhouden, ook als ze daarmee nog niet aan 
de politici zegt, hoe zij vanuit dit neen politiek moeten bedrijven." En daar 
zit voor mijn besef een deel van de knoop. Als men de grootste ethische be
zwaren heeft als Christen tegen de moderne totale oorlog, en als men vindt 
dat zo'n oorlog in strijd is met Gods Geboden, dan kan men uit de hiervoor 
geciteerde zin niet een soort vrijbrief opmaken om als politicus maar over te 
gaan tot de orde van de dag. Zo in de trant van: het is ethisch weliswaar onaan
vaardbaar, maar politiek liggen de kaarten nu eenmaal zn. Dat de leden van het 
Gereformeerd Vredesberaad in deze publikaties voor dit dilemma de aandacht 
vragen, vind ik vnlkomen terecht. 

Dat wil niet zeggen dat ik elke gedachtengang van de auteurs onderschrijf. 
Ik vind dat op bepaalde punten grote vragen rijzen. Zo bijvoorbeeld als het 
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communisme gesteld wordt tegenover het nazisme en in die tegensteiling het 
communisme er bepaald beter afkomt dan bet verdient. Zo, om een ander voor
beeld te noemen, als men in verschiilende onderdelen van de geschriften de 
indruk wekt, dat men uit de huidige werkelijkheid wil springen (in de zin van: 
in een grate sprang), terwijl naar mijn overtuiging (en die ligt ethisch bijzon
der dicht bij de schrijvers) bet juist geboden is, om stap voor stap de dreiging 
terug te dringen. Er moet gewerkt worden (en met spoed) aan een veiligheids
systeem dat niet !anger op deze afschrikwekkende ,wapens" stoelt. Als we 
vanuit de Schrift duidelijke impulsen krijgen om niet aileen ethisch ,neen" 
te zeggen, maar daar oak een politieke vertaling voor te vinden, dan heeft 
de voortzetting van bet gesprek aile zin. 

Wat hoe Ianger hoe meer nodig wordt, is een informatie aan de leden van de 
A.R.P. over wat er werkelijk waar is omtrent bet afschrikkingsevenwicht, en 
over de vraag hoe dit wankele evenwicht kan worden vervangen door een 
veiligheidssysteem dat een beetje meer beantwoordt aan de eisen van de ge
rechtigheid. Publikaties als de bier besprokene zijn natuurlijk eenzijdig. Maar, 
zonder die eenzijdigheid bij te vailen, kan wei erkend worden dat ze indringend 
aan politici die zich naar de naam van Christus noemen, vragen voorleggen, 
waarover bet waard is, lang en indringend met elkaar van gedachten te wisselen. 
Lang? Misschien is dat woord wat te optimistisch. Terecht waarschuwt, dacht 
ik, bet rapport van de hierboven genoemde werkgroep van de A.R.P. tegen 
onze zonde der politieke traagheid. We zitten in een situatie dat we, om de 
werkgroep nag een keer te citeren, ,met spoed en zorgvuldigheid beide"' 
moeten opereren. 

Misschien mag ik mijn bespreking sluiten met de suggestie, dat leden van de 
partij die zich met bet vraagstuk gaan bezig houden (en bet is broodnodig 
dat dit gebeurt) bij bet raadplegen van deze beide publikaties ook kennis nemen 
van bet rapport van de werkgroep van de partij. Ze zuilen bij de discussie dan, 
op basis van aile drie publikaties, tach een stukje verder komen in hun denken. 

Dr. C. Boertien 

Dr. N. H. Douben, Het (her )verdeelde inkomen. Kluwer, 
Deventer 1970, 173 biz. 

Het boek van Dr. Douben spitst zich toe op twee politiek actuele vraagstuk
ken: de ontwikkeling van de inkomensverdeling in Nederland en de invloed 
daarop van de loon- en inkomstenbelasting. Daartoe gaat de schrijver uitvoerig 
in op de vraag wat precies met bet begrip inkomen wordt bedoeld en op de 
verschiilende manieren om de stand van de inkomensvel'deling te meten. Ter
loops worden aan de orde gesteld de invloed van de nivellering van de in
komensverdeling op de economische groei ( sommigen beweren dat de groei er 
door wordt aangetast; Douben toont aan dat die bewering onzin is) en de 
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betekenis van de overheidsuitgaven voor de inkomensverdeling ( een nog onont
gonnen terrein). 

Onderzocht wordt of de personele inkomensverdeling sedert 1920 is ge
wijzigd en wat de oorzaken hiervan zijn. Douben's onderzoek wijst uit dat de 
inkomensongelijkheid de laatste vijftig jaar is afgenomen. Voor de zestiger jaren 
is dat niet zonder meer duidelijk; sinds 1960 blijkt er sprake te zijn van een 
lichte denivellering. Douben toont echter aan dat dat een gevolg is van het 
voortdurend stijgend aantal vakantiewerkers (1957: 28.000 en 1964: 118.000). 
Deze groep inkomenstrekkers paraisseren in de inkomensstatistieken onder de 
zeer lage inkomens. W anneer de invloed van deze groep wordt uitgeschakeld, 
verdwijnt de omslag naar de denivellering volledig. 

Als belangrijkste oorzaak van de nivellering van de inkomensverdeling voert 
de schrijver aan het sterk gestegen aandeel van de lonen in het nationale 
inkomen en de sterke daling van het aandeel van het beleggingsinkomen 
(dividend, rente, huur en pacht). Daarnaast is ook de winstquote enigszins 
afgenomen. Omdat de lonen een steeds grater aandeel van het nationale in
komen zijn gaan uitmaken en de verdeling binnen de loonsom het meest gelijk
matig is, heeft de groei van de loonquote in het nationale inkomen de totale 
inkomensverdeling in de richting van een grotere gelijkheid gedreven. De 
nivelleringstendenties binnen het totale looninkomen worden veroorzaakt door 
de toegenomen scholing en beroepsopleiding, de exodus van de landarbeiders 
naar de beter betalende industrie, de expansieve ontwikkeling van de (hoog) 
gekwalificeerde dienstensector ( overheid en onderwijs), de toeneming van het 
aantal werkende gehuwde vrouwen (2,9 procent van het totale aantal inkomens
trekkers in 1921 en 9,3 procent in 1962; het inkomen wordt bij dat van de man 
geteld) en de opheffing van de kleine boerenbedrijven en van de kleine midden
standsbedrijven. 

De invloed van de loon- en inkomstenbelasting op de inkomensverdeling laat 
zich moeilijk vangen. Het is een vraagstuk dat nog vrijwel geheel in de sfeer 
van het agnosticisme ligt. Gemeten naar de direct zichtbare werking is de loon
en inkomstenbelasting inderdaad een afromend instrument ten aanzien van de 
hogere inkomens. Maar van veel meer belang is de feitelijke invloed. Douben 
rekent af met de oude visie dat de loon- en inkomstenbelasting niet zouden 
kunnen worden afgewenteld. Steeds vaker hoort men beweren dat de inkomens 
v66r belastingbetaling worden be!nvloed door de tarieven van de loon- en 
inkomstenbelasting, in die zin dat de hoogte van de inkomens mede wordt 
bepaald door de verschuldigde belasting. Dit zou betekenen dat deze belastingen 
lei den tot een denivellering van de bruto-inkomens! Daardoor zou dan een 
belangrijk deel van de nivellerende werking van de loon- en inkomstenbelasting 
teniet worden gedaan. Een van de verschijnselen die hierop wijzen is dat bij de 
vaststelling van de inkomens veelal sterk in netto bedragen wordt gedacht: 
wat krijgt men ,schoon" in handen. Op dit terrein is echter nog vrijwel geen 
empirisch onderzoek verricht. Over de afwenteling van belastingen is nog maar 
heel weinig bekend. 
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Over de ontwikkeling van de inkomensverdeling bestaan talloze beschou
wingen. Onbevredigend is echter dat in de meeste zeer weinig statistisch 
materiaal wordt gebruikt om de stellingen en (voor)oordelen kracht bij te 
zetten. Dr. Douben heeft getracht aan deze onbevredigende situatie een einde 
te maken. Naar mijn mening op succesvolle wijze. Het boek wordt dan ook van 

harte ter lezing aanbevolen. 
Dr. L. Koopmans 

PERSON ALIA 

Prof. Dr. E. Boeker, Hoogleraar theoretische natuurkunde en mechanica aan de V.U. 

Prof. Dr. W. Albeda, Hoogleraar Soc. econ. beleid aan de soc. faculteit v. d. Ned. Econ. 
Hogeschool te Rotterdam, lid v. d. Eerste Kamer voor de ARP. 

Dr. C. Boertien, lid van de Tweede Kamer voor de ARP; lid Europees parlement. 

Dr. L. Koopmans, Inspecteur van Financien bij het directoraat-generaal van de Rijks· 

begroting. 
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Op 20 april jl. hestand de Doctor Abraham Kuyperstichting 50 jaar. Het 
bestuur van de stichting had besloten er niet te veel ruchtbaarheid aan te 
geven. De tijd waarin dergelijke feiten middels het uitgeven van gedenk
boeken e.d. werden herdacht, is definitief voorbij. Het jubileum is op be
scheiden wijze gevierd in een bijeenkomst van bestuur, medewerkers en een 
beperkt aantal genodigden. Bij gelegenheid daarvan is door de minister van 
Binnenlandse Zaken, mr. H. K. J. Beernink, een koninklijke onderscheiding 
uitgereikt aan de penningmeester van de stichting, de heer J. A. Fock. 

Graag ook op deze plaats onze hartelijke gelukwensen voor de Dr. Kuyper
stichting en de heer Fock! 

Met haar 50 jaar is de Dr. Kuyperstichting het oudste politiek-wetenschap
pelijk instituut in ons land. Ze is opgericht na het overlijden van dr. Kuyper, 
vooral oak als een paging het gemis van Kuyper voor de partij enigszins te 
vergoeden. Haar eerste directeur was dr. H. Dooyeweerd, de auctor intel
lectualis van de Wijsbegeerte der Wetsidee en thans emeritus hoogleraar aan 
de V rij e U niversiteit. 

De oprichting van de stichting werd indertijd mogelijk gemaakt door een 
actie onder de leden van de Anti-Revolutionaire Partij, die het voor die tijd 
enorme kapitaal van een miljoen gulden bijeenbrachten. De opbrengsten van 
dit kapitaal, dat na de oorlog door een tweede actie werd uitgebreid, vormen 
nog steeds een van de financiele bronnen waaruit de activiteiten van de stich
ting worden bekostigd. 

Het werk van de Dr. Kuyperstichting heeft zich in de loop der jaren nogal 
gewijzigd. Aanvankelijk was het vooral studie- en advieswerk door de leden 
van de staf. In de laatste jaren wordt in toenemende mate een beroep gedaan 
op het fonds aan kennis en denkbeelden dat in een brede kring van geest
verwanten aanwezig is. Het accent komt daardoor primair te liggen op het 
mobiliseren en organiseren van het in de partij aanwezige talent. Dit geeft een 
dynamisering in de ontwikkeling van de ideeen die onontbeerlijk is om vat 
te kunnen krijgen op de hedendaagse politieke vraagstukken. 

Tot de activiteiten van de Dr. Kuyperstichting behoort ook het doen ver
schijnen van dit maandblad. In het eerste nummer van ,Anti-Revolutionaire 
Staatkunde", dat in oktober 1924 verscheen, schreef H. Colijn een ,Ter Ia
leiding", waarin hij de bedoelingen met het nieuwe maandblad uiteenzette, 
gelet op de problemen waarvoor de Anti-Revolutionaire Partij zich toen ge
steld zag. Het is frappant te lezen hoezeer de opmerkingen van Colijn nag 
relevant zijn voor de ARP van nu. 

Minister Beernink deed dan ook een goede greep door zijn - hieronder 
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weergegeven - toespraak, waarin hij de koninklijke onderscheiding bekend 
maakte, te beginnen met een citaat uit het artikel van Colijn. 

Toespraak van de mrmster van Binnenlandse Zaken, mr. H. K.J. Beernink, 
bij de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding aan de heer J. A. Pock, 

penningmeester van de Dr. Abraham Kuyperstichting. 

,De schering van ons Nationaal Volkskarakter vertoont nog wel veel over
eenkomst met de christelijke, met de protestantsche, zelfs met de gereformeerd
protestantsche levensopvattingen, maar er is groote verscheidenheid bij den 

inslag van het weefsel. 
Ook is er, zelfs op eigen standpunt, rekening te houden met tijd en om-

standigheden. Het Calvinisme, als Staatkundig princiep, heeft terecht de preten
tie voor alle tijden bruikbaar te zijn als beginsel eener geheele cultuur, maar de 
onder God's bestel altijd voortschrijdende ontwikkeling in het leven der vol
keren op aarde stelt ons telkens voor de vraag, wat ons beginsel voor den 

nieuwen toestand te zeggen heeft." 

,Met een bloat beroep op het verleden en op wat in het verleden gezegd 
is of gedaan werd, lost men geen enkele werkelijke moeilijkheid naar be-

horen op. 
Natuurlijk blijven er altijd dingen, die hun absoluut karakter behouden; 

waaraan geen verwrikken of verwegen is, vanaf de schepping tot den jongsten 
dag. Maar tot die categorie behooren de afgeleide zaken meestal niet. Dienaan
gaande moet ons standpunt telkens na zorgvuldig onderzoek bepaald worden. 
En daarmee is men ook zelden gereed in den zin dat het onderzoek af is." 

,Als we in 1870 een meening uitspreken over Overheidsbedrijven bijvoor
beeld, dan wil toch niemand in 1920 daaraan gebonden zijn, als de omstan
digheden zich sindsdien gewijzigd hebben. En waarom zou het geslacht van 
1970 gebonden zijn aan de meeningen van dat van 1920 ?" 

Dit, dames en heren, waren enkele aanhalingen uit de inleiding, die dr. H. 
Colijn in 1924 schreef bij het verschijnen van bet eerste nummer van ,Anti
Revolutionaire Staatkunde", blijkens de ondertiteling ,orgaan van de Dr. 
Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der antirevolutionaire 

beginselen". 

,Met de uitgave van dit Orgaan," zo schreef Colijn, ,doet de Kuyperstichting 
weer een nieuwen stap op den weg naar haar doel. Ook haar werk kan aileen 
groeien; alle maakwerk valt hier te vermijden en daarom is een rustig tempo 
een der waarborgen voor vruchtbaren arbeid." 
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Nu onlangs - om precies te zijn: op 20 april jl. - de Doctor Abraham 
Kuyperstichting, het oudste instituut op dit gebied in Nederland, vijftig jaren 
bestond, krijgen Colijn's woorden ,En waarom zou het geslacht van 1970 ge
bonden zijn aan de meningen van dat van 1920 ?" een bijzonder relief. 

Wat op het ogenblik van het schrijven van zijn inleiding nog verre toekomst 
was, is de dag van vandaag geworden voor ons allen. Dat ,de omstandigheden 
zich sindsdien gewijzigd hebben", zelfs in een mate waarvan men in de twin
tiger jaren geen vermoeden kon hebben, is eveneens een feit. En daarmede is, 
mijns inziens, tevens aangegeven, welk een vaak zware taak aan de Kuyper
stichting in deze halve eeuw was toebedeeld. Zij immers had enerzijds te waken 
tegen de ,Verflauwing der grenzen", waarvan Colijn reeds in 1924 moest 
vaststellen, dat zij aanwezig was. Anderzijds moest zij rekening houden met 
- ik citeer alweer Colijn- ,het andere gevaar. Daar is 66k een vasthoudend
heid op sommige punten, die veeleer op duf conservatisme wijst dan op wezen
lijke beginselvastheid". Het volgen van een vaste koers tussen deze beide 
klippen gedurende een tijdsbestek van vijftig jaren vereist van de ganse be
manning een inzicht en een inspanning die ik, naar ik meen niet ten onrechte, 
zojuist heb genoemd: een zware taak. Een taak, waaraan zich aileen maar kim
nen en mogen wagen: mensen, die ondanks het besef van menselijke ontoe
reikendheid zich gesterkt weten door ,wezenlijke beginselvastheid". Mensen, 
die weten, aileen als ,schipper naast God" te mogen hopen op behouden vaart 
en goede wacht. 

Dit geldt uiteraard niet aileen voor de schipper; ik sprak zo-even al over 
de ganse bemanning. U zult mij, hoop ik, toestaan, mij thans te richten tot een 
lid van deze bemanning in het bijzonder, teneinde de waardering die ik aan 
het adres van uw gouden Dr. Abraham Kuyperstichting heb gesproken, als het 
ware samen te bundelen. Deze bundel, deze lichtbundel richt ik dan op een 
van de stuurlieden, op uw financiele stuurman. 

Mijnheer Fock, 
Sinds 1952, bijna twmtlg jaren, bent u penningmeester van de Kuyper

stichting. In dit gezelschap behoef ik niet uit te weiden over verantwoorde
lijkheid die het beheer van een vermogen als dat van de stichting met zich 
brengt, noch over de bekwaamheden, vereist om baten en lasten met elkander 
in evenwicht te brengen en te houden. Het moet u dan ook voldoening heb
ben geschonken, dat het Kabinet onlangs de aanvankelijke instemming van 
de Kamers kreeg bij zijn voorstel, de wetenschappelijke bureaus van de poli
tieke partijen bij hun belangrijke arbeid een zekere financiele steun te bieden. 
Een voorstel, aan de voorbereiding waarvan ik gaarne mijn medewerking heb 
gegeven. 

Er is evenwel nog een ander voorstel, waaraan ik gaarne mijn medewerking 
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heb verleend. Een voorstel, dat zowel verband hield met het gouden jubileum 
van de Dr. Abraham Kuyperstichting als met de penningmeester van deze 
stichting. Een voorstel, dat tot mijn voldoening eveneens instemming heeft 
verkregen. 

Zeer geachte heer Fock. Het is mij een genoegen u te kunnen mededelen, dat 
het H.M. de Koningin heeft behaagd, u te benoemen tot officier in de orde 
van Oranje-Nassau. 
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HARDOP DENKEN OVER DE HUIDIGE POLITIEKE SITUATIE 

door 

mr. W. C. D. Hoogendijk 

V ervreemdin g 
In de verkiezingsuitslag komt tot uitdrukking, wat reeds tijdens de ver

kiezingscampagne zichtbaar werd, een gevoel van vervreemding bij een aan
zienlijk deel van het Nederlandse volk ten opzichte van het politieke en maat
schappelijke bestel. Dat blijkt uit het feit, dat de grote gevestigde partijen 
geen kans hebben gezien hun politieke visie op een overtuigende wijze aan de 
kiezers over te brengen. Dat geldt om te beginnen voor aile vier regerings
partijen. Wat de confessionele partijen betreft zou men nog kunnen denken 
aan een voortgaande tendentie tot deconfessionaliseren. Daarom is het zo 
interessant te zien wat er met de VVD gebeurt. Deze partij is een regerings
partij en lijdt verliezen. Een partij als DS'70, nog maar een paar maanden oud, 
in verschillende opzichten verwant aan de VVD, maar typisch een protest
partij, boekt echter belangrijke winst. 

Bij de PvdA ligt het ingewikkelder. Van de grote gevestigde partijen is de 
PvdA de enige die belangrijk vooruit is gegaan. Deze winst is des te indruk
wekkender, indien wij ons er rekenschap van geven, dat de PvdA de laatste 
maanden niet geringe interne moeilijkheden heeft gekend en dat zich zelfs 
een door vooraanstaande persoonlijkheden geleide afscheidingsbeweging heeft 
voorgedaan. De PvdA als oppositiepartij heeft het er goed afgebracht. De 
PvdA heeft echter iets anders tot inzet van de verkiezingen gemaakt: de door
braak door de bestaande partijverhoudingen en het afdwingen van twee grote 
tegenover elkaar staande blokken van partijen. Wat dit laatste betreft is de 
verkiezingsuitslag ook voor de PvdA een fiasco gebleken. De linkse combi
natie zal met nog 50% moeten groeien, wil de conceptie van het alter
natieve kabinet uitgroeien van wensdroom tot politieke realiteit. Uitgaande van 
de bestaande partijpolitieke verhoudingen is de PvdA de grote winnaar. Uit
gaande van een van de belangrijkste doelstellingen van de linkse combinatie, 
het forceren van een twee-partijensysteem, heeft ook de PvdA geen kans 
gezien haar in ten tie met voldoende klem op de N ederlandse kiezer over te 
dragen. 

De gevestigde politieke partijen hebben moeite bij de kiezer over te komen. 
Dat blijkt naar mijn mening niet aileen uit de betrekkelijk geringe aanhang 
die deze partijen voor hun opvattingen bij het Nederlandse electoraat hebben 
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kunnen verwerven, maar ook uit de distantie die de eigen aanhang vaak ten 
opzichte van de eigen partij vertoonde. De grote gevestigde partijen - en 
dat geldt naar ik meen ook voor de PvdA - hadden er moeite mee bij hun 
aanhang tijdens de campagne geestdrift te wekken. Van de stemmen die 
op partijen als KVP, PvdA, VVD, ARP en CHU zijn uitgebracht, zijn er 
naar mijn mening niet weinig traditiegetrouw, of uit solidariteit, of bij gebrek 
aan een beter alternatief aan deze partijen gegeven. Vaak echter pas na 
aarzeling, ondanks aanzienlijke bezwaren en reserves. 

Er zijn niet zo heel veel ge!nspireerde stemmen uitgebracht. De meeste 
werkelijk ge!nspireerde stemmen zuilen waarschijnlijk hun weg gevonden heb
ben naar protestpartijen en naar minigroeperingen. 

In de ,filosofie" van de Antirevolutionaire campagne was de veronder
steiling van deze vervreemding reeds ingebouwd. De Antirevolutionaire cam
pagne was erop gericht deze vervreemding te overwinnen. Dat is op verschil
lende manieren beproefd. Het meest spectaculair wellicht door dit keer niet 
af te wachten welke kiezers 's avonds op massavergaderingen naar ons toe zou
den komen om te horen wat wij te verteilen hadden, maar door dit keer zelf 
naar de kiezers toe te gaan. Wij hebben de kiezer opgezocht, bij hem thuis, 
op straat, in de winkel, op school en aan de universiteit, in het bedrijf, in het 
bejaardentehuis, overal waar wij hem maar konden bereiken hebben wij contact 
met hem gezocht. Wij zijn met de individuele kiezer in gesprek getreden, wij 
hebben met hem getelefoneerd, wij hebben met hem gecorrespondeerd. Waar
schijnlijk voelden wij echter reeds tijdens de campagne intu!tief aan, dat de 
opgave die wij ons gesteld hadden te zwaar zou blijken. Hoe voortreffelijk 
ook de organisatie, hoe groot de inspanning van aile betrokkenen, hoe be
moedigend soms ook de resultaten, toch was het slaan van een brug naar de 
kiezers een opgave die meer vergde dan wij in het verloop van slechts enkele 
maanden konden opbrengen. En toen is als vanzelf het tweede thema ge
boren waarop de campagne tenslotte rustte: wij komen terug. Wij komen 
bij de kiezer terug in de parlementaire periode die voor ons ligt, om dan 
werkelijk in praktijk te brengen wat wij gedurende de verkiezingscampagne 
naar beste vermogen, zij het vaak vluchtig en incidenteel hebben beproefd: in 
relatie treden met de kiezer. Wij wiilen hem vertellen wat ons beweegt, trachten 
hem te winnen voor onze overtuiging en ons beleid, maar bovenal willen wij 
horen wat de kiezer ons te zeggen heeft, willen wij kennis nemen van de 
omstandigheden waarin hij leeft en kennis nemen van zijn visies en zijn op
vattingen. 

Het is opvailend hoe stimulerend dit opzoeken van de kiezer, dit opzoeken 
van de mens achter de politiek op vrijwel aile betrokkenen gewerkt heeft. Het 
is net also£ de politiek er een dimensie heeft bijgekregen en daardoor rijker 
en voller is geworden. Vervreemding is een tweezijdige aangelegenheid. Als 
de kiezer vervreemdt van de politiek komt de politicus in een isolement te 
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verkeren. De politicus ervaart dit in toencmende mate als drukkend. Daarom 
stood in feite reeds tijdens de campagne vast, dat de richting die wij tijdens 
de campagne waren ingeslagen, na de campagne in de komende parlementaire 
peri ode zou worden voortgczet. Aile betrokkenen zij n verlangend daaraan te 
beginncn. Zo vcrlangend, dat zij er nauwclijks lust in haddcn lang bij de teleur
stellt:nde verkiezingsuitslag te verwijien. De campagne was nauwelijks afge
lopen of allc:rwc:gc were! reeds cen begin gemaakt met hc:t ovcrlcg, hoe de 
lijn van de campagne in de komendc periode zo effectief mogelijk door te trek
ken. Er is vrijwel gcen moment van stilstand geweest. 

Dit betekent dat wij in de komcnde parlementaire periode van naar wij 
hopen vier jaar voor de opgave staan datgene waar te maken, waarin wij in de 
bcperkte tijd van een verkiezingscampagne niet geslaagd bleken. Wij moeten 
char niet Iicht over denken, ~mdat naar mijn mening niet a!Ieen ten aanzien 
van de politiekc partijen maar over een vee! bredere linie een proces van ver
vrcemding plaats vindt. De politick is daarvan slechts een onderdeel, een 
aspect. Wij zullen daarvoor oog moeten hebben willen wij op hct politieke 
erf voor ons dee! in ons pogen kans van slagen hcbhcn. 

De ongeloofwa(mligheid van de welt1aart 
Wij !even als volk onbctwistbaar in een situatie van voorspoed, zowcl 

onder het gczichtspunt van de welvaart als onder het gezichtspunt van het 
wtlzijn. Daaraan doet niets af de omstand.igheid, dat wij momenteel een moei
lijke economische situatie onder ogen moeten zien. Vergeleken met vorige 
generaties en ook vergeleken met de rest van de wereld verkeren wij in Neder
land in een bevoorrechte situatie. 

Toch hccft het woord welvaart voor menigcen in ons land een kwalijke 
bijsmaak. Hoe komt dat? Dat heeft mijns inziens verschillende oorzaken. 

A. Wij zijn al.r t'olk welvarend. Dat betekent echter niet, dat de welvaart 
onder aile bevolkin[!,.rgmepen rechtvaard.ig gespreid is. Er zijn in ons land nog 
steeds individuele pcrsonen en groepen van personen die de grootste moeite 
hebben het hoofd boven water te houden. Daartoe behoren die ouden van 
dagen die over weinig meer beschikken dan de AOW, bepaalde groepen kleine 
zelfstandigen, minimumloners, ontslagen werknemers boven een bepaalde leef
tijd. In dit verband kunnen wij ook denken aan regia's in ons land, die niet 
op gang kunnen komen. Hct aantal personen in ons volk, dat subjectief niet de 
beleving heeft van welvaart, maar integendeel juist van het vastgenageld zitten 
op een minimum, is getalsnutig niet gering. Wat dit voor deze personen be
tekent, beseffen wij vaak pas als wij er zelf rechtstreeks mee in aanraking 
komen. Dan zien wij pas hoe cen werknemer, ·die na hard ploeteren een 
zelfstandige onderneming met perspectief heeft kunnen opzetten, voor- noch 
achteruit kan ten gevolge van een nadien opgetreden invaliditeit. Dan zien wij 
pas welk een druk een gehand.icapt kind op een gezin kan leggen. Dan 
zien wij pas hoe externe omstandigheden als schaalvergroting en inflatie 
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ondanks alle inspanningen tal van zelfstandigen steeds verder in het drij f
zand doen wegzakken. Gevallen als deze zijn des te schrijnender, wanneer 
de collectiviteit als geheel geniet van de voorspoed. Gedeelde armoede ( denk 
aan de oorlogsjaren en de eerste periode daarna) is gemakkelijker te dragen dan 
de tegenstellingen van de welvaartssituatie ( ook al zullen de meesten het thans 
in absolute zin beter hebben dan in vroeger tijclen). Wij denken nog te ge
makkelijk dat in Nederland iedereen van de wieg tot het graf op een redelijke, 
zij het sobere wijze verzorgd is. Dit is beslist niet waar! 

Bovendien komen steeds grotere delen van ons volk tot de overtuiging dat 
onze welvaart een wrange bijsmaak heeft. Het is voor hen onmogelijk onze 
eigen welvaart te zien, anders dan in schrille tegenstelling tot de armoede in 
grate delen van de rest van de wereld. 

B. Naarmate de welvaart stijgt nemen de behoeften toe. Ook zij die, wat 
hun aandeel in de welvaart betreft, redelijk bedacht zijn, behouden hun ver
langen naar meer. Dit wordt gestimuleerd door de succesvolle economische 
expansie van de laatste twintig jaren, waardoor de suggestie wordt gewekt dat 
onze economische mogelijkheden schier onbegrensd zijn. Deze personen die in 
de lift zitten zien hun economische expansie belemmerd door de hoge en 
progressieve belastingdruk, door de voortschrijdende inflatie, door de hoogte 
van de sociale premies en de noodzaak van collectieve voorzieningen. Het is 
een menselijke trek om onze positie niet te meten naar hen die het minder 
hebben, maar naar hen die het beter hebben. Dat is de reden waarom tallozen, 
die het redelijk goed hebben, dat desalniettemin lang niet altijd subjectief zo 
beleven. 

Zo blijkt dat wij voorzichtig moeten zijn met de uitspraak dat Nederland een 
wclvarend land is. Er zijn meer Nederlanders dan menigeen denkt die aan 
deze welvaart nauwelijks deel hebben. Gelet op hun persoonlijke situatie zouden 
zij net zo goed ergens anders kunnen wonen waar vee! minder welvaart is. 
Voor hen is onze welvaart ongeloofwaardig, want het is allesbehalve hun 
welvaart. En vanuit hun persoonlijke omstandigheden is er vaak ook weinig 
uitzicht dat dit ooit eens hun welvaart zal worden. W at deze mensen steekt, 
dat is dat zij in ons land bij hen die het goed hebben, bij hen die de macht 
hcbben, bij hen die het beleid vormen vaak zo wcinig begrip vinclen voor de 
pcrsoonlijke omstandigheden waarin zij moeten Ieven. Zij voelen zich in de 
stcek gelaten; ik kom er straks nog uitvoeriger op terug. 

Een heel andere categoric zijn de mensen die wei degclijk delen in de wel
vaart maar tach Ieven met een geweldig stuk onvrede. Overigens voelen ook 
zij zich vaak niet begrepen. 

Beide groepen voelen zich tekort gedaan, zij het op volstrekt uiteenlopende 
en onvergelijkbare gronden. Dit zich te kort gedaan voclen is echter wei de 
gemeenschappelijke wortel van het proces van vervrcemding ten opzichte van 
de politieke en maatschappelijke instituties. 
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De ongeloofwaardigheid van het welzijn 
Hoewel wij ons in onze huidige maatschappij op tal van gebieden vee! beter 

als persoon en als collectiviteit kunnen ontplooien dan voorheen, wordt onze 
maatschappelijke ontwikkeling toch door zeer velen juist als een aanzienlijke 
bedreiging van ons ,welzijn" ervaren. Wat zijn daarvan de oorzaken? 

Laten wij maar weer proberen de politiek te bezien vanuit het oog van de 
kiezer. De kiezer dat is de man of vrouw die dagelijks gebruik moet maken 
van het openbaar vervoer om naar zijnjhaar werk te gaan en in de overvolle 
tram of bus vanwege de drukte van het spitsuur maar niet op kan schieten. 
De kiezer dat is de man of vrouw die een redelijk betaalde vaste betrekking 
heeft in een fabriek, maar werk moet verrichten dat zo geestdodend is dat hijjzij 
met de beste wil van de wereld er geen arbeidsvreugde in kan vinden. De 
kiezer dat is de ongehuwde man of vrouw die van het ene pension naar het 
andere trekt en die er maar niet in slaagt voor een betaalbare prijs een zelf
standige woning te vinden. De kiezer dat is de bejaarde van vijfenzeventig 
jaar, slecht ter been, die ergens op de derde verdieping een vertrekje bewoont 
zonder ooit buiten te komen en die er niet in slaagt een kamer in een be
jaardentehuis te krijgen. De kiezer dat is het gezin waarvoor de flat te 
klein wordt en dat voor een betaalbare prijs geen grotere woning kan 
vinden. De kiezer dat is de man of de vrouw die in een krot woont, die niet 
kan slapen vanwege overkomende vliegtuigen, die gekweld wordt door het 
lawaai van de buren in een gehorige woning, die op het spreekuur voor fonds
patienten eindeloos moet wachten tot hij aan de beurt is, die moet Ieven in 
de stank van naburige fabrieken, of van vervuilde wateren, of van benzine
dampen, die een verkeersongeluk krijgt. De kiezer dat is heel vaak de man of 
de vrouw die het gevoel heeft zich niet werkelijk te kunnen ontplooien; niet 
tot zijn of haar recht te kunnen komen, in de beknelling te Ieven. Oat is dan 
tegelijk het begin van de ziekten die typerend zijn voor onze maatschappij en 
voor onze tijd: maagzweren, hart- en vaatziekten, attacks, werkverzuim op psy
chische gronden. 

Bepaalde aspecten van het welzijn dienen zich pas bij ons aan, nadat wij een 
bepaalde graad van welvaart hebben bereikt. Een goed voorbeeld daarvan is 
de toenemende behoefte aan recreatie. Gedurende een aantal jaren wordt in 
ons volk welbewust een campagne gevoerd om hen ,welzijns-minded" te 
maken. Er is dus sprake van een emancipatieproces, dat als zodanig positief 
client te worden gewaardeerd, maar waardoor behalve de weizijnsmogelij·kheden 
tegelijk ook de welzijnstekorten veel meer expliciet worden gemaakt. Er is bezig 
te ontstaan een honger naar welzijn, als iets wat meer is dan welvaart en be
staanszekerheid aileen. Deze ,honger naar welzijn" is een voorwaarde tot actie, 
maar tegelijk een bron van onbehagen. 

Dit onbehagen wordt versterkt omdat in steeds breder kring het besef door
dringt, dat wij bier met een structureel probleem van onze samenleving te 
maken hebben. Wij zijn bezig te ontdekken, dat het voortbrengen en in stand 
houden van onze welvaart dikwijls op een wijze geschiedt die ons aller welzijn 
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rechtstreeks in gevaar brengt. Zoals de industriele revolutie van de vorige 
eeuw, die bet begin vormde van de welvaartsexplosie in latere jaren, in de ge
industrialiseerde staten de sociale kwestie als neveneffect had, zo lijkt de 
moderne benadering van de welvaart een welzijnsproblematiek op te roepen 
van gigantische afmetingen. Want zoals uit de gegeven voorbeelden reeds bleek, 
moeten wij bij de welzijnsproblematiek niet aileen denken aan de afbraak van 
bet natuurlijke levensmilieu (vervuiling van bodem, water en lucht) maar 
ook aan problemen die samenhangen met agglomeratievorming, collectivisering, 
de moeilijkheid de eigen identiteit te beleven, massificatie, vereenzaming, bet 
anoniem worden van de machten, de privacy etc. etc. 

De ongeloofwaardigheid van onze maatschappelijke en economische orde 
In de periode sinds de laatste wereldoorlog is de mensheid tot onvoorstel

bare prestaties in staat gebleken, op tal van gebieden. Wat vijfentwintig jaar 
geleden nog een sprookje scheen, of een utopie, is thans alledaagse werke
lijkheid. En de ontwikkeling gaat verder, in een zich steeds versnellend tempo. 

Maar er zijn toch ook problemen die de mensheid niet de baas heeft kun
nen worden. Twee daarvan zijn in bet voorgaande genoemd: 

een rechtvaardige verdeling van de toegenomen en nog steeds toenemende 
welvaart, nationaal en mondiaal; 
bet veiligstellen van bet ,welzijn" tegenover de eisen, die de expansie 
van de welvaart stelt. 

Dit soort problemen, waartoe ongetwijfeld ook bet oorlogsvraagstuk ge
rekend moet worden, doet bij menigeen bet vermoeden rijzen, dat een aantal 
belangrijke problemen waarvoor onze generatie zich gesteld ziet, in feite onop
losbaar is, omdat zij als bet ware ingebakken zitten in onze maatschappelijke 
en economische orde. Het schijnt also£ wij bij tal van problemen stuiten op 
autonoom verlopende processen, die wij binnen de bestaande maatschappelijke 
en economische orde eenvoudig niet de baas kunnen. Binnen de gevestigde orde 
kunnen wij wat sleutelen aan de symptomen en kunnen wij pogen door maat
regelen de ernstigste gevolgen te beperken; maar willen wij tot de wortel door
dringen, willen wij bet verloop van de maatschappelijke processen zelf in 
onze macht krijgen, dan zullen wij de orde als zodanig, die deze processen 
mogelijk maakt en voortbrengt, in geding moeten brengen. 

Oat is de reden waarom menigeen van de huidige ,kritische generatie" de ge
loofwaardigheid van onze maatschappelijke en economische orde in twijfel 
trekt, en niet ten onrechte. Er is reden voor de veronderstelling, dat de 
verschillen in welvaart en de tekorten in welzijn en de dreiging van de oorlog 
de afvalprodukten zijn van de gevestigde orde en dat wij daarin nooit wezenlijk 
verbetering zullen kunnen aanbrengen, tenzij wij toekomen aan een stuk 
fundamentele maatschappijkritiek. Hiermede is naar mijn mening tevens een 
- gedeeltelijke - verklaring gegeven voor de her-ontdekking van de klassieke 
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linkse filosofen en de opkomst van wat wij zouden kunnen noemen een soort 
neo-marxisme. Misschien is bet tegen deze achtergrond evenmin meer ver
rassend, dat deze kritische visie op de huidige maatschappij vooral ingang blijkt 
te vinden in de kring van hen die zich professioneel met de menselijke 
gedragswetenschappen inlaten: de sociologen, de psychologen en de politico
logen. 

De ongeloofwaardigheid van de macht 
Een van de kenmerken van de huidige tijd is een zekere geneigdheid tot 

een negatieve visie op de macht. Deze negatieve visie treffen wij niet aileen 
aan bij de ,kritische generatie", niet aileen bij links, maar vrijwel bij ieder
een. Deze negatieve visie heeft niet aileen betrekking op de macht van de 
overheid, maar op vrijwel aile machten. 

Men is namelijk geneigd aile machten op een hoop te vegen (van de 
regering, van de politieke partijen, van de vakbeweging, van de directie van bet 
eigen bedrijf, van de ,baas" binnen dat bedrijf, van ,Den Haag" etc.). Men 
is licht geneigd bet merendeel van de machten als malafide te beschouwen. Zij 
die de macht bezitten zijn niet onze mensen, die voor ons en onze belangen op
komen en onze gezichtspunten delen, maar zij zijn de onbereikbare, de ongrijp
bare, de anonieme tegenstander. Wij voelen ons door de macht niet vertegen
woordigd en beschermd, maar bedreigd. Wij moeten ons tegen de macht teweer 
steilen, al weten wij vaak niet hoe. 

De macht, dat is de ambtenaar aan bet loket, die slechts binnen een be
perkte, formeel strikt afgegrensde bevoegdheid kan werken; de macht, 
dat is zijn chef, die wei een beslissing mag nemen, maar die wij niet 
te spreken kunnen krijgen. 
De macht, dat zijn de fusies van ondernemingen, waardoor mensen na 
een diensttijd van soms vijfentwintig jaar, zonder dat de reden voor hen 
duidelijk is, worden ontslagen. 
De macht, dat is de vakbeweging, die met de politiek onder een hoedje 
speelt en de facto minder bereikt dan Fre Meys, of andere spontaan 
opgekomen acties. 
De macht, dat zijn de gangbare opvattingen over de moraal, de kunst, 
de democratie, die geen ruimte laten voor bet baanbreken van nieuwe 
visies over verschijnselen als echtscheiding, abortus, homofilie, moderne 
kunst, buitenparlementaire acties e.d. 
De macht, dat zijn de curatoren van universiteiten; dat zijn de omroep
verenigingen, die niet het door 6ns gewenste programma uitzenden; de 
kerkeraden en synodes; de oecumenische beweging; de architecten van 
nieuwe woonwijken; de publieke dienst van de gemeente; de recht
banken. 
De macht, dat is al datgene waarvoor wij niet bet persoonlijk voornaam
woord wij gebruiken, maar het persoonlijk voornaamwoord zij. 
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De macht, dat is het concentratiepunt van onze gevoelens van onbehagen, 
ongeacht waardoor deze gevoelens van onbehagen worden gewekt en onge
acht waarop zij zij n gericht. 

W elnu, in deze besmette sfeer van de macht opereren de politieke partijen, 
opereert ook de ARP. Tijdens de verkiezingscampagne hebben wij gemerkt, 
dat dit het gezichtspunt is waaronder onze partij in tal van gevailen beschouwd 
wordt. Wij moeten er rekening mee houden dat dit in de naaste toekomst niet 
anders zal worden. 

Ik meen, dat wij ons van deze stand van zaken terdege rekenschap moeten 
geven. Wij mogen ons er niet vanaf maken met een verwijzing naar de eigen 
mensen die toch altijd nog in grote getale op de ARP hebben gestemd. Ook in 
eigen kring neemt het onbehagen toe, wat door de verkiezingsuitslag op een 
onweerlegbare wijze bevestigd wordt. Maar afgezien daarvan, de ARP wendt 
zich toch niet aileen tot de eigen kring; wij wenden ons toch tot het gehele 
Nederlandse volk. En dan kan men het voorgaande een generalisatie achten
wat het ongetwijfeld is - dat neemt niet weg, dat de politiek, en daarmee ook 
de ARP, en daarmee ook de christelijke politiek, besmet is en aan geloofwaardig
heid heeft ingeboet. 

Dit geldt naar mijn mening niet voor de ARP aileen, maar voor aile ge
vestigde politieke partijen. Oat betekent echter wei, dat 66k de ARP een 
kiezer ontmoet die zich terughoudend opstelt en die ailesbehalve warm loopt, 
hetzij voor de partij, hetzij voor de politiek die deze partij zegt voor te staan. 

Versplintering in sectarisme 
Het voorgaande leidt tot uiteenlopende reactiepatronen. Een daarvan is de 

terugval in sectarisme, hetgeen politiek onder meer uitmondt in het ontstaan 
van mini-partijen. 

De oorzaak van het sectarisme ligt in de omstandigheid, dat men zich niet 
meer thuis voelt in de bestaande instituten, ongeacht of het de politieke partijen 
betreft, het kerkverband, de omroepvereniging of de krant. Er ontstaat een 
toenemend gevoel van onbehagen, want de instituten, die zeggen ons te ver
tegenwoordigen, zijn in sommiger ogen in de macht gekomen van personen 
wie~ opvattingen men niet deelt; zijn de representanten geworden van ideolo
gieen die men verwerpt, zijn zich gaan ophouden aan wat men beschouwt als 
de foute kant van de principiele scheidslijn. Daar komt bij, dat deze instituten 
complexe organisaties zijn geworden, waar het voor gewone leden moeilijk is er 
verandering in te brengen. 

Dit is het klimaat waarin het sectarisme voorspoedig gedijt. Want wat is het 
sectarisme ? 

Sectarisme treedt op, wanneer men zich op principiele gronden in kleine, 
homogene eenheden afsplitst van de grote maatschappelijke organisaties. De 
grote maatschappelijke organisaties herbergen uiteraard een verscheidenheid 
van opvattingen. Oat is slechts mogelijk, zolang datgene wat de organisatie 
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aan gemeenschappelijks representeert ( een gemeenschappelijk werkterrein, of 
bepaalde gemeenschappelijke doelstellingen, of een gemeenschappelijke over
tuiging), zwaarder weegt dan datgene wat de deelnemers onderling verdeeld 
houdt. Als echter, zoals wij gezien hebben, het gevoel van solidariteit met de 
eigen organisatie, met de Ieiding en met de eigen mensen wegvalt, als daarvoor 
wantrouwen in de plaats komt, dan is de weg vrij gemaakt voor sectarische 
afsplitsing. 

Het kenmerk van sectarische bewegingen is het excessief benadrukken van 
de geschilpunten met anderen, die buiten de eigen groep staan. Het is het 
onvermogen om het vele wat men met anderen gemeenschappelijk heeft als 
een realiteit te erkennen. Het zijn niet de randfiguren in de ARP, die vatbaar 
blijken voor de aantrekkingskracht van het GPV of misschien reeds op het 
GPV gestemd hebben. Het zijn als regel de ,klassieke" Antirevolutionairen, van 
huis uit gepokt en gemazeld in het Antirevolutionaire klimaat. Maar hoe diep 
en hoe breed ook het vlak van verwantschap met de partij en haar beleid, 
men is niet in staat dat te honoreren, omdat alles beoordeeld en ge!nter
preteerd wordt vanuit de punten van verschil. Deze verschilpunten kunnen 
soms belangrijk zijn, zoals bijv. bij de SGP die uitgaat van een wezenlijk 
andere visie op de overheid en de overheidstaak dan de ARP; deze verschil
punten kunnen in andere gevallen soms op het ridicule af zijn, bijv. als men 
valt over uitspraken die bepaalde ARJOS-leden voor eigen rekening en ver
antwoording ietwat provocerend lanceren, een genuanceerde uitlating over 
hete hangijzers als abortus, druggebruik e.d. Maar men gel66ft dat de geest
verwantschap met de moederpartij verloren is gegaan. Men komt vanuit dit 
geloof gemakkelijk tot onbillijke oordeelvellingen, zoals de verkiezingscam
pagne van het GPV bij herhaling heeft aangetoond. De wijze waarop met 
name de visie van de ARP op tal van ethische vraagstukken wordt geduid, kan 
slechts, als wij de kwestie van de goede trouw buiten beschouwing laten, ver
klaard worden uit een na!eve vooringenomenheid. 

Een sectarische beweging kent een sterke mate van interne groepsbinding 
(waardoor soms het proces van versplintering steeds verder gaat), een ge
isoleerde en sterk kritische opstelling tegenover ,de buitenwereld", een neiging 
tot ,ketterjacht". Sectarisme, dat is het ontvluchten van de tegenstellingen, van 
de risico' s en van de mogelijkheden van mislukking, van het compromis; 
sectarisme, dat is het zich terugtrekken binnen de veilige beslotenheid van de 
eigen, vertrouwde groep ,waar men weet wat men aan elkaar heeft". 

Overigens mogen wij niet aile sectarische bewegingen over een kam scheren. 
Partijen als SGP, GPV en PSP hebben zich voor hun eigen besef ,om des 
gewetens wille" op uiterst principiele gronden van hun moederpartijen afge
scheiden. Bij een partij als de PPR ligt het voor mijn besef geheel anders. 
Deze partij is naar mijn mening ontstaan, omdat een bepaalde oppositionele 
groep in de KVP geen kans zag het eigen standpunt in die grote, pluriforme 
partij met voldoende nadruk geldig te maken. De macht van de partij
establishment was te groot. 
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Een belangrijk wapen om sectarisme tegen te gaan lijkt mij bet legitimeren 
van minderheidsstandpunten. Dat zou vroeger, in de tijd van Kuyper, Colijn 
en Schouten, een ondenkbare zaak zijn geweest. Misschien zelfs wei in de tijd 
van Berghuis. Sinds enige jaren koerst de ARP echter welbewust in deze 
richting. Wij nemen uiteraard standpunten in, als partij, als fractie, als be
windslieden, als raadsleden; wij ontwikkelen een beleid. Dat is nu eenmaal 
eigen aan de politiek en wij willen ook niet anders. Maar wij staan er voor 
open dat hiermee niet bet laatste woord is gezegd en dat bet veld winnen 
van nieuwe opvattingen ons misschien tot een wijziging van bet beleid zal 
nopen. W at dit betreft is de Antirevolutionaire politiek veel dynamischer 
geworden dan voorheen. Ons beleid wint daardoor naar mijn overtuiging aan 
diepgang. De discussies rondom de defensieparagraaf, maar ook rondom tal 
van andere onderwerpen, leggen daarvan duidelijk getuigenis af. Wij zullen 
naar mijn mening op deze weg verder moeten gaan, ook wanneer sommige 
deelnemers plotseling op andere spelregels overgaan, door b.v. publiekelijk te 
adviseren niet op de ARP te stemmen. Het zou jammer zijn indien dit soort 
ongelukkige incidenten de gedachtenwisseling over de politieke beleidspunten 
blijvend zou afleiden naar de gehanteerde of te hanteren spelregels. Ik vind 
bet nog steeds een dwaze gedachte, dat men de oplossing van de defensie
problematiek wezenlijk zou dienen door op de PPR te stemmen, een partij die 
twee zetels bezet in bet Nederlandse parlement, die ingeklemd zit tussen de 
PvdA en D'66 en bovendien nog vastgeklonken aan bet gemeenschappelijk 
program van deze drie partijen. De gedachtenwisseling over de inhoudelijke 
kant van de defensieproblematiek zullen wij echter met deze personen moeten 
voortzetten, ook al hebben zij ons geergerd. Het onderwerp is te belangrijk om 
onder gehakketak over een stemadvies voor de PPR bedolven te worden. Dat 
kan dan ons aandeel zijn om een zekere sectarische neiging, die in dit stem
advies tot uitdrukking komt, de angel uit te trekken. 

Vlucht in corporatisme 
Behalve bet sectarisme zien wij ook optreden bet corporatisme. Het corpora

tisme is aan bet sectarisme verwant. Beide komen op uit dezelfde wortel van 
onbehagen, van bet zich onbegrepen en niet gerepresenteerd voelen. Het secta
risme is echter geent op bet benadrukken van ideologische tegenstellingen, bet 
corporatisme op bet benadrukken van belangentegenstellingen. 

In onze samenleving kennen wij een menigvuldigheid van belangen: van 
werkgevers, van werknemers, van landbouwers, van de middenstand, van de 
kunst, van bet onderwijs, van bet verkeer, van de woningzoekenden, van welge
stelden, van belastingbetalers, van ongehuwden, van bejaarden, van jeugdigen, 
en zo kan men door gaan. AI deze en een niet te tellen hoeveelheid andere 
belangen maken er aanspraak op, dat zij op een redelijke wijze aan hun trekken 
komen. Dat is uiteraard volstrekt billijk. Maar zij kunnen slechts op een redelijke 
wijze aan hun trekken komen, indien zij in hun onderlinge samenhang in 
geding worden gebracht. Er zal op een rechtvaardige wijze met al deze 
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belangen ten opzichte van elkaar rekening gehouden moeten worden. Dat is 
een eis van publieke gerechtigheid. 

Nu komt het geregeld voor, dat bepaalde belangen achterblijven: hetzij van 
individuele personen, hetzij van groepen, hetzij van bepaalde landstreken. 
W anneer dan acties worden ontketend om daarop de aandacht te vestigen en 
het volksgeweten wakker te schudden, is dat een legitieme zaak. Door zulke 
acties kunnen processen op gang worden gebracht die leiden tot een wezenlijke 
verbetering, zoals bij tal van gelegenheden is gebleken. Tot zover is er geen 
moeilijkheid. Maar tot zover is er ook geen sprake van corporatisme. 

Corporatisme treedt op, wanneer het specifieke belang ge'isoleerd wordt, 
wanneer het losgekoppeld wordt van andere belangen en van het algemeen 
belang en wanneer het in feite tot belangrijkste maatstaf wordt verheven waar
naar het beleid van de regering, van de politieke partijen en van de maatschap
pelijke instituties wordt beoordeeld. Dan wordt het eigenbelang tot maatstaf van 
het algemeen belang,- dan wordt gerechtigheid tot een synoniem van persoonlijk 
voordeel. 

Dit zou een funeste ontwikkeling zijn, waarvan echter in toenemende mate 
sporen in ons land te bespeuren zijn en die gevoed wordt vanuit het reeds be
schreven onbehagen op tal van gebieden. Het is de worm die vreet aan de wortel 
van de bonafide partij, de bonafide vakorganisatie en van elke bonafide be
langengroep. Op politiek terrein komen wij dit verschijnsel onder meer tegen 
in de vorm van een boerenpartij, van bejaardenpartijen, van een middenstands
partij. 

Het zal interessant zijn in de komende periode te ontdekken, of DS '70 ook 
onder het verschijnsel corporatisme gerangschikt moet worden of niet. Er is bepaald 
wei reden tot enige zorg dienaangaande. DS '70 is toch wat presentatie en wat 
aanhang betreft een partij van verontruste belastingbetalers. lndien nu veront
ruste belastingbetalers zich aaneen sluiten om zich in de politiek sterk te maken, 
dan is dit zonneklaar een verschij nsel van corporatisme. Een partij die de gehele 
politieke werkelijkheid vanuit dit ene gezichtspunt beziet en zich bovendien 
ook op dit ene gezichtspunt moet waar maken om geloofwaardig te blijven, 
lijkt mij een dubieuze factor in de politiek. Maar dit is slechts een kant 
van de zaak. De andere kant is, dat DS '70 - hoezeer wellicht ook verwant 
aan de VVD - een afsplitsing is van de PvdA, een partij met een duidelijke 
maatschappijbeschouwing. De leiding van DS '70 is in handen van bekwame 
mannen met een uitnemende staat van dienst in hoge overheidsfuncties. Het 
is voor de Nederlandse democratie te hopen dat zij kans zien in de komende 
periode het eenzijdige beeld dat tijdens de verkiezingscampagne van DS '70 
( wellicht op electorale gronden) gevormd is om te buigen en aan te vullen. 

De grote oude partijen in ons land hebben reeds lang geleden begrepen, dat 
zij slechts werkelijk recht kunnen doen aan de menigvuldigheid van specifieke 
belangen, wanneer dit geschiedt in het kader van het algemeen belang. Hetzelfde 
geldt trouwens voor de grote bonafide belangengroepen. Instellingen als de 
Stichting van de Arbeid, de Sociaal-Economische Raad, het Convent van Chris-
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telijk-Sociale organisaties, de Radioraad, de bedrijfsverenigingen en vele andere 
instituties zijn daarvan sprekende voorbeelden. Veel instituten hebben hun gezag 
verworven, juist omdat zij in toenemende mate in staat bleken niet op een 
benepen wijze de belangen van de eigen groep op de voorgrond te schuiven, 
maar ze te zien als onderdeel van een complex van problemen. 

Het corporatisme loopt uiteindelijk uit op een strijd van allen tegen allen; 
waarbij van tevoren vast staat dat de zwakste partij op een onrechtvaardige wijze 
er onderdoor zal gaan. En dat niet aileen; want wanneer deze ontwikkeling zich 
doorzet, zullen zelfs zij die op het eerste gezicht en op korte termijn misschien 
extra voordelen weten binnen te halen op langere termijn daarvan de wrange 
vruchten plukken. Vanwege de simpele reden, dat het in een moderne, ge
compliceerde samenleving onmogelijk is het persoonlijk belang, of het groeps
belang, los te koppelen van het algemeen belang. 

Polarisatie, of de ideolo gie van het conflict-model 
De negatieve visie op ,de machf', het gevoel dat tal van miss tan den slechts 

symptomen zijn van een in de wortel verwerpelijk maatschappelijk bestel, het 
besef van eigen onmacht, het zijn allemaal factoren die bijdragen aan het 
in Nederland in brede kring optredende verschijnsel van polarisatie. Politieke 
partijen sluiten elkaar uit van mederegeren; vleugels binnen de partijen staan 
niet meer met elkaar op voet van gesprek; de samenwerking tussen werkgevers 
en werknemers wordt verbroken; er zijn kortsluitingen tussen hoogleraren en 
studenten; tussen voorstanders van een gekozen minister-president en tegen
standers; tussen hen die menen dat Nederland uit de NATO moet treden en 
hen die dat niet willen, die ... En allen zijn zij van mening, dat de tegenstelling 
die zij poneren de beslissende, de allesoverheersende tegenstelling is. Een tegen
stelling, z6 fundamenteel, dat die noopt tot een ,scheiding der gees ten". De 
zaak in geding kan niet meer uitgepraat, maar moet uitgevochten worden. 

Deze tendentie tot polarisatie, die wij in alle kringen tegenkomen, politieke 
en niet-politieke, christelijke en niet-christelijke, 66k in kerkelijke, wordt m.i. 
gevoed door een in de huidige tijd wijd verbreide ideologie, die met name in de 
sociologische faculteiten haar wetenschappelijke oorsprongen vindt, maar ge
populariseerd zich verbreidt tot een bepaalde ,way of life", die de zede van een 
ganse bevolking doortrekt en daaraan een bepaalde karakteristiek verleent. 

Deze ideologie is een vorm van neo-Marxisme, waarin klassieke marxistische 
opvattingen, die reeds lang overwonnen waren, een moderne - en naar wij 
hopen tijdelijke- wederopstanding beleven. Het marxisme was, op het voet
spoor van Hegel, geent op wat wij tegenwoordig het conflict-model zouden 
noemen. Uit de strijd tussen elkaar uitsluitende tegenstellingen (anti these) 
wordt iets hogers geboren van een nieuwe, kwalitatief wezenlijk andere orde. 
Het dogma van de klassenstrijd is daarvan een van de bekendste voorbeelden. 
Dit versleten en door de maatschappelijke ontwikkelingen evident geloochen
strafte dogma van de klassenstrijd keert thans terug in het plastic-jasje van de 
polarisatie en van de ideologie van het conflictmodel. 
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Er zijn een drietal redenen, waarom de ideologie van bet conflictmodel en 
van de polarisatie zo'n opgang maakt. 

1. Men zoekt naar een hefboom, waarmee bet maatschappelijk bestel, dat 
een grote innerlijke samenhang vertoont, open te breken. Men gaat er van uit, 
dat een op de spits gedreven conflict, een abrupte omwenteling, een machts
overname, een revolutie, daartoe de meest geeigende middelen zijn. De geves
tigde mach ten zijn te sterk, zitten te vast in bet zadel; de behoudende krachten 
zijn te omvangrijk, om een ontwikkeling langs de weg der geleidelijkheid kans 
van slagen te geven. 

2. Daar komt bij, dat men slechts de weg der geleidelijkheid kan bewan
delen, indien men bereid is zich te voegen naar de spelregels van bet bestaande 
maatschappelijk bestel. Maar dat is juist wat men niet wil. Men wil juist bet 
gevestigde maatschappelijk bestel provoceren, bet ter discussie stellen, bet door 
een ander vervangen. En wanneer men dit bestel principieel afwijst, kan men 
niet beginnen met zich daarnaar te voegen. Dan zou men gemene zaak maken 
met de tegenstander. 

3. Tenslotte: de weg der geleidelijkheid is een lange weg. Velen menen, 
dat ons de tijd ontbreekt deze weg te begaan. De armoede in grote delen van 
de wereld is daarvoor te nijpend, de oorlogsdreiging is daarvoor te groot; de 
wanhopige positie van miljoenen maakt de noodzaak van onmiddellijke en 
doortastende actie acuut. 

In bet licht van het bovenstaande wordt begrijpelijk, hoe bet kan gebeuren 
dat sinds een jaar of tien onze taal is verrijkt met een voordien onbekende serie 
misprijzende uitdrukkingen, als daar zijn: verdraagzaamheid, bereidheid tot 
samenwerking, begrip, bereidheid tot compromis, relativering van tegenstellin
gen, afwachtende houding, genuanceerde opstelling en zo nog een aantal meer. 
Het zijn stuk voor stuk begrippen, die nog niet eens zo erg lang geleden als 
deugden zouden zijn aangemerkt, doch nu als voorbeelden dienen van onduide
lijkheid, van repressieve tolerantie, van manipulatie, van conservatisme en van 
halfslachtigheid. Het zijn namelijk stuk voor stuk alarmsignalen, die in de ogen 
van de aanhangers van de nieuwe ideologie bet doorbreken van de nieuwe geest 
verhinderen. 

W at wij behoeven, als mensheid en als huidige generatie, dat is een radicale 
vernieuwing van de structuren van de samenleving. Volgens de heersende 
ideologie kan deze vernieuwing zich slechts voltrekken binnen bet patroon van 
bet conflictmodel, langs de weg van de polarisatie. En wie opmerkzaam om 
zich been ziet, zal ontdekken dat wezenlijke vernieuwingen, die zich niet via 
dit model voltrekken, in de ogen van menigeen de naam vernieuwing niet 
waardig zijn. 

Een duidelijk voorbeeld hiervan Ievert in haar huidige opstelling de PvdA. 
Het is van oudsher een beginselpartij met een duidelijke maatschappijvisie en 
een onomwonden maatschappijkritiek. Tegenover bet liberalisme dat sterk de 
nadruk placht te leggen op de vrijheid en gerechtigheid in formele zin, trachtte 
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bet socialisme steeds door te stoten tot de vrijheid en gerechtigheid in materiele 
zin in aile levensverbanden. Ik laat nu in bet midden in hoeverre bet socialisme 
een deugdelijk uitgangspunt biedt om dit doel te bereiken. Vast staat dat 
bet socialisme altijd ge!nteresseerd is geweest in de totaliteit van de maat
schappelijke verhoudingen in hun onderlinge samenhang en gepoogd heeft tot 
wat bet zag als de kern van de maatschappelijke structuren door te dringen. 
Onder invloed van de moderne ideologie in eigen geledingen en onder de druk 
van D '66- de partij die op staatkundig gebied van deze ideologie de gestalte 
is - heeft de PvdA de partijpolitieke polarisatie tot belangrijkste kenmerk van 
de politieke gezindheid verheven. Over aile zaken die in de tegenwoordige tijd 
aan de orde zijn: ontwikkelingshulp, inkomenspolitiek, woningbouw, onderwijs, 
defensie, grondpolitiek, sociale wetgeving, fiscale politiek, over dat alles en nog 
veel meer valt met de PvdA te praten en is met de PvdA in principe een 
akkoord bereikbaar. Maar over een zaak valt niet te onderhandelen: over de 
vraag of voor de verkiezingen, dan wel na de verkiezingen een regeringsmeer
derheid gevormd wordt. Het is in de ogen van de PvdA een kwalitatief verschil 
of hetzelfde akkoord bereikt wordt v66r de verkiezingen dan wel pas na 
de verkiezingen. Het verschil is zo groot dat - nogmaals: dit zelfde 
akkoord - in bet ene geval aanvaardbaar is en in bet andere niet. Het komt er 
in feite op neer, dat de totaliteit van de politieke en maatschappelijke problemen 
voor de PvdA pas interessant wordt nadat die geent is op een bepaalde conceptie 
van partijpolitieke vernieuwing. Voor wie er onbevangen kennis van neemt lijkt 
dit een onbegrijpelijk standpunt, zeker voor een socialistische partij. Het is naar 
mijn mening dan ook aileen maar te begrijpen vanuit de polarisatie-ideologie, 
waarin vernieuwingen die zich niet binnen bet polarisatie-model voltrekken (in 
dit geval bet partijpolitieke polarisatie-model op bet voetspoor van D '66) niet 
werkelijk als vernieuwing aangemerkt kunnen worden. Ideologie, vooroordeel 
en verblinding blijken soms een zekere samenhang te vertonen. 

Het gevolg is echter wel, dat de PvdA voorshands in een pat-steiling terecht 
is gekomen. De PvdA als belangrijkste winnaar van de verkiezingen had de moge
lijkheid in de komende parlementaire periode een belangrijk stempel op bet 
regeringsbeleid te drukken. Haar partij-ideologie staat haar dat echter niet toe en 
drijft haar in de oppositie. En naar bet zich laat aanzien bovendien in een 
oppositie met voorshands weinig perspectief. Want welke zijn voor de PvdA 
de mogelijkheden om uit de oppositie te geraken en weer aan de regering deel 
te nemen? 

1. Een politieke aardverschuiving waardoor de linkse combinatie 50% van 
bet huidige aantal zetels wint en een absolute meerderheid in bet parle
ment behaalt. Ik zie dit in de naaste toekomst en ook in de iets verder 
verwijderde toekomst nog niet zo zitten. En naar ik meen ziet men bet 
ook in de kring van de PvdA voorshands niet gebeuren. 

2. Bij een van de volgende verkiezingen toch een afspraak v66r deze ver-
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kiezingen tussen de linkse combinatie en een of meer andere partijen 
die samen na de verkiezingen een parlementaire meerderheid verwerven. 
Zo'n afspraak is niet ondenkbaar, maar zal dunkt mij in de toekomst ook 
slechts na programmatische onderhandelingen tot stand kunnen komen. 

Het ziet ernaar uit dat de PvdA in de toekomst zal moeten kiezen tussen drie 
alternatieven: een eeuwige oppositie ( een onaanvaardbaar alternatief voor elke 
partij van enige allure); door de bocht gaan en in de toekomst toch bereidheid 
tot samenwerking met andere partijen na de verkiezingen tonen (de vraag is 
dan slechts op welk moment de huidige generatie van nieuw-linksers de perma
nente oppositie zo zat is, dat zonder al te grote interne spanningen de wissel 
omgegooid kan worden); of gelaten afwachten wanneer zich eens een moment 
voordoet dat reeds voor de verkiezingen overeenstemming over bet regerings
beleid met een of meer andere partijen bereikbaar is. 

Het is opvallend hoe de polarisatie-ideologie een van de meest vitale partijen 
in ons land tot- tijdelijke- machteloosheid doemt. Intussen, bet socialisme 
heeft meer kritische situaties gekend en doorstaan. Wij mogen verwachten dat de 
regenererende krachten in de socialistische beweging sterk genoeg zullen blijken 
om te voorkomen dat de PvdA blijvend tot een politiek immobilisme veroor
deeld wordt. 

De veiligheid van het vertrouwde systeem 
Het onbehagen, bet gevoel van gemanipuleerd te worden, uiten zich op nog 

een andere wijze: in een groot wantrouwen tegenover veranderingen en tegen
over het nieuwe. Het behoeft geen verbazing te wekken, voor wie er zich een 
ogenblik rekenschap van geeft, welk een grote omwenteling zich in welk een 
korte tijd op tal van terreinen voltrokken heeft. Deze veranderingen, die wij 
mentaal niet bij kunnen houden, schijnen bet gevolg van autonoom verlopende 
processen, gevoed door vreemde mach ten. Menigeen voelt zich niet thuis in deze 
veranderingen; veel van deze veranderingen worden zelfs afgekeurd. Maar of 
wij willen of niet, wij schijnen ons erbij neer te moeten leggen. Wie dat niet 
doet, wordt licht een Don Quichot-figuur, die de bekende strijd tegen de 
windmolens !evert. 

V eranderingen, veranderingen, veranderingen - waardoor een omkering van 
waarden plaats vindt. Er is een nieuwe visie op de moraal, op de sexualiteit, op 
het gezag, op het Koninklijk Huis, op de vrouw, op leven en dood, op de 
kerkdienst, op Genesis, ja eigenlijk op alles wat ons vertrouwd is en waar wij 
ons veilig bij voelen. ,Waar gaat dat been?"; ,Moet dan alles op losse schroe
ven gezet?", zijn klanken die wij geregeld beluisteren kunnen. 

En de bestaande instituties evolueren mee: de Staat, de politieke partijen, de 
scholen, de universiteiten, de kerken. De een slaagt daar beter in dan de ander. 
Deze evolutie, dit meegroeien met de veranderingen in de maatschappij is zelfs 
noodzakelijk, willen deze instituties ook in de huidige tijd hun betekenis be
houden, hetgeen overigens niet behoeft te betekenen dat de ,trend" van de 
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maatschappij kritiekloos wordt gevolgd. Desondanks, ten opzichte van hen die 
de evolutie van de instituties niet kunnen meemaken, treedt een vervreemding 
op. De instituties, die zich het beste, dat wil zeggen het snelste ontwikkelen, 
de instituties en personen die het wonder volbrengen tot op zekere hoogte op 
bepaalde momenten hun tijd vooruit te zijn, moeten zelfs rekenen op de hevigste 
tegenstand en lopen gerede kans in een gei:soleerde positie te geraken. 

Dit betekent niet, dat men de bestaande toestand ideaal zal achten en het 
einde van aile tegenstand. Het betekent wei, dat menigeen er moeite mee heeft 
snelle veranderingen te verwerken en er zich onveilig bij voelt. W at kim lei den 
tot de paradoxale situatie, dat het intreden van ,dooi" in de koude oorlog 
eigenlijk als griezeliger wordt ervaren dan de dreiging van de koude oorlog zelf. 
Waarmee men vertrouwd is geraakt; dat het afschudden van de beknelling van 
verouderde ethische opvattingen als griezeliger wordt ervaren dan deze be
knelling zelf; dat het vernieuwen van maatschappelijke structuren die disfunctio
neel zijn als griezeliger wordt ervaren dan de disfuncties zelf. 

Het onbehagen over deze veranderingen richt zich dan tegen degenen, die 
men meent daarvoor aansprakelijk te mogen stellen: de mach ten, de regering, 
de Ieiding, de partijen, de jeugd, de vakbonden, of wie men verder terecht of 
ten onrechte in anonimiteit als de schuldige meent te kunnen aanwijzen. 

Deze schroom om uit de bekende, en daarmee veilige structuren te stappen 
openbaart zich ook in de samenwerking tussen de KVP, de ARP en de CHU. 
De behoefte sterk de nadruk te leggen op de eigen identiteit en daarmee op 
het verschil met de andere christelijke partijen is daarvan mijns inziens een 
teken. Het is denkbaar dat de teleurstellende verkiezingsuitslag in de kring 
van elk van de drie partijen opnieuw een actie zal oproepen om niet verder te 
gaan op de weg van de samenwerking. Hier en daar kan men geluiden van deze 
strekking reeds beluisteren. Ik meen dat wij aan de verleiding om weer op 
onszelf terug te vallen niet mogen toegeven. In de katholieke kerk zijn geweldige 
veranderingen op gang en niemand kan voorspellen wat dit uiteindelijk voor 
een partij als de KVP zal betekenen. Vast staat in ieder geval dat de KVP een 
belangrijke evolutie doormaakt. Het verloop van deze evolutie zal naar mijn 
stellige overtuiging beslissend zijn voor de toekomst van de christelijke partij
formatie in Nederland. Als wij aan een christelijke partijformatie hechten, dan 
zijn de ontwikkelingen in de katholieke kerk en de ontwikkelingen van de KVP 
voor ons van evenveel belang als de ontwikkeling in de protestantse kerken en 
in de ARP of de CHU. En wat de CHU betreft, deze partij is zoals ieder weten 
kan zo pluriform, dat zij op iets langere termijn met geen mogelijkheid gevangen 
kan worden in de ietwat beperkte gezag-en-orde filosofie van de heer Udink, 
welke gedurende een klein jaar daar ietwat toonaangevend scheen te zijn. Hoe 
wij het ook keren of wenden, de zaak van de christelijke partijformatie is onze 
gemeenschappelijke zaak die wij slechts gemeenschappelijk winnen kunnen. 
Als wij voor deze gemeenschappelijke aanpak geen kans zien, dan zijn de kansen 
voor de christelijke partijformatie voor de toekomst vrijwel verkeken. Tot de 
vele zaken die ons in de komende parlementaire periode te doen staan behoort 
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dan ook naar mijn mening het intensiveren van de samenwerking van de drie 
grate confessionele partijen. Wij moeten er onze tijd voor nemen om geen 
brokken te maken, maar wij moeten er wei doelbewust aan werken. 

De cirkelgang van de onmacht 
Tot nu toe hebben wij twee dingen geconstateerd, namelijk dat wij onmis

kenbaar !even in een situatie van voorspoed en dat er even onmiskenbaar in 
brede kringen van ons volk een gevoel van onbehagen leeft. 

Dit gevoel van onbehagen hangt samen met de schijnbare onmogelijkheid 
om als individu, of als groep ons te laten gelden. Wat wij oak doen of nalaten, 
de oorlogsdreiging blijft bestaan; het verschil tussen rijk en arm in de wereld 
wordt steeds grater; de verkeerschaos neemt steeds toe; de middenstand raakt 
steeds meer bekneld; de randstad wordt steeds voller; bepaalde regia's blijven 
ondanks aile inspanningen toch achter; de woningnood schijnt maar niet op
gelost te kunnen worden; de individuele werknemer Ievert een steeds geringere 
prestatie maar eist wel een steeds boger loon; de belastingdruk wordt steeds 
zwaarder; de sociale verzekering leidt tot ergerlijke misstanden; de opvattingen 
over de zede worden hemeltergend; met de jeugd valt geen land meer te be
zeilen; de sportaccomodatie blijft ver achter bij de behoeften; de collectieve 
voorzieningen !open de spuigaten uit; de secularisatie neemt onrustbarend toe; 
radicale vernieuwingsbewegingen worden ingekapseld - en ga zo maar 
door. 

Dit gevoel van onbehagen is breed verbreid. Wij treffen het aan bij oud en 
jong, in de grote stad en op het platteland, bij links en bij rechts, bij con
fessionelen en bij niet-confessionelen, bij de middenstand, bij de landbouw, bij 
de werkgevers en bij de werknemers, bij de armen en bij de rijken - ja schier 
overal; behalve misschien bij de volstrekt onverschilligen. 

De oorzaak van het gevoel van onbehagen is telkens een andere, zoals wij 
gezien hebben. Ook de vorm waarin het onbehagen zich uit kan sterk ver
schillen. Maar het f!.evoel van onbehagen hebben tallozen gemeen. 

W at nu opvalt, dat is, dat deze gevoelens van onbehagen niet fungeren als 
startmotor voor vernieuwingsprocessen; dat deze gevoelens van onbehagen niet 
inspireren tot samenwerking, teneinde met vereende krachten in stand te 
houden wat bereikt werd en de immense problematiek van de jaren zeventig, 
die zich bij ons aandient, de baas te worden. Wat opvalt, dat is, dat deze ge
voelens juist een tegengesteld effect hebben, dat zij ons volk in gei:soleerde 
groepen uiteen jagen, waardoor geen van deze groepen over voldoende macht 
beschikt om aileen de noodzakelijke vernieuwingsprocessen op gang te zetten; 
waardoor het onbehagen vervliegt in een stroom van woorden en programma's, 
maar niet uitmondt in een duidelijke politieke wil, een duidelijke politieke 
conceptie, die in beleid kan worden omgezet. 

Wij ontberen de macht op eigen houtje een vernieuwing van de samen
leving tot stand te brengen; wij missen de wil om dit gemeenschappelij'k te 
doen. Het paradoxale van de situatie is nu, dat deze onmacht weer een toe-
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nemend gevoel van onbehagen oproept, wat weer leidt tot verscherping van 
de tegenstellingen, tot een nog grotere atomisering van de maatschappij, het
geen de onmacht tot wezenlijke vernieuwingen nog evidenter maakt, waarmee 
de kringloop gesloten is. 

Het voorgaande is geen afgeronde analyse. Het is slechts een paging tot 
typering en wei van een situatie die de lezer naar ik hoop als een hem be
kende situatie zal herkennen. Als mijn voornemen gelukt is, zal de lezer in het 
voorgaande de gesprekken terugvinden met zijn collega's, met zijn vrienden en 
familieleden; dan zal hij daarin de conversatie tegenkomen op zijn visites en 
de debatten op de vergaderingen. Dan zal de lezer daarin uiteindelijk zichzelf 
terugvinden: namelijk in dat deel van zijn !even waar hij zich niet bevindt 
aan de kant van de macht, waar het beleid gemaakt wordt, maar waar hij zich 
bevindt aan de andere kant, waar hij zelf is: consument van beleid. 

En daarmee zijn wij tegelijk op het spoor gekomen van wat naar mijn 
mening het centrale politieke probleem is van deze tijd, de kwestie die aan 
het begin staat van de oplossing van de grate politieke vraagstukken van de 
jaren zeventig: hoe de cirkelgang van de onmacht te doorbreken? 

Deze vraag moet beantwoord worden, willen wij zinnig de ontwikkelings
hulp, de defensieproblematiek, de inflatie, de woningnood, de inkomensver
deling, de milieu-vraagstukken en wat dies meer zij, aanpakken. Deze vraag 
moet aan de orde komen, als wij de problemen effectief willen aangrijpen en 
niet willen volstaan met ad hoc de ergste gevolgen van schijnbaar autonoom 
verlopende processen te saneren. 

De reikwijdte van de overheidsmacht 
Het ligt voor de hand in de geschetste situatie een grootse opgave te zien 

voor de overheid. 
Wij staan immers niet meer op bet standpunt van bet klassieke liberalisme, 

van bet laissez faire, wat inhield dat wij de maatschappelijke processen bet beste 
vrijuit hun beloop kunnen laten hebben. Het klassieke liberalisme stand op bet 
standpunt, dat uit de botsing die daarvan bet gevolg zou zijn als vanzelf de 
harmonie in de samenleving te voorschijn zou komen. Het is een beschouwing, 
die wij al meer dan een eeuw geleden als een fictie hebben onderkend. 

Wij weten integendeel dat de opdracht waarvoor de mensheid staat, is, de 
genormeerde beheersing van de maatschappelijke processen. De overheid is 
een van de instrumenten welke ons daartoe ten dienste staan. W anneer bet 
verloop van deze processen, personen, of groepen, of bepaalde belangen in de 
knel dreigt te brengen, beschikt - als laatste - de overheid over de machts
middelen om deze processen een wending te geven. (Vgl. b.v. de sociale wet
geving, de woningwetbouw, maatregelen tegen milieu-verontreiniging etc.). 
Als de overheid dat doet, werkt zij bevrijdend voor hen die zonder haar ver
mangeld zouden dreigen te worden. 

Wij stuiten bier op de hoge en unieke taak van de overheid. De overheid kan 
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op een zeer specifieke manier een stuk bevrijding voor de mensheid tot stand 
brengen. Daarom is politiek, die dit tot doel heeft, niet een mala fide, maar een 
bona fide aangelegenheid. 

Intussen mogen wij van de politiek, dat wil dus zeggen van de overheid, 
ook weer niet te veel verwachten. V roeger spraken wij in dit verband over 
soevereiniteit in eigen kring, een term die de laatste tijd in onbruik is geraakt. 
Wij kunnen deze term laten voor wat die is, maar wij bedoelen ermee, dat 
de samenlevingsverbanden onderworpen zijn aan normatieve structuren, waar
aan deze verbanden zich niet kunnen onttrekken zonder schade aan te richten. 

Dit inzicht heeft er in het verleden toe geleid, dat wij oog kregen voor de 
gevaren van de totalitaire staat. De omvang van de taak van de overheid was 
beperkt en vond zijn grens in de authentieke competentie van de andere samen
levingsverbanden. Wij waren er op bedacht de overheid binnen haar structurele 
grenzen te houden om zodoende de eigen verantwoordelijkheid en daarmee de 
vrijheid van de onderdaan veilig te stellen. 

Wij stuiten vandaag geloof ik op de keerzijde van hetzelfde beginsel van de 
soevereiniteit in eigen kring; ook zal men het tegenwoordig misschien liever 
een andere benaming geven. De keerzijde is deze, dat wij leven in een enorm 
complexe samenleving, waar alles met alles samenhangt, en dat het voor een 
overheid onmogelijk is, zelfs als zij het zou willen, om de totaliteit van het 
leven te reguleren. Zo ooit dan merken wij in de moderne, ingewikkelde, ge
specialiseerde maatschappij, hoezeer de mogelijkheden van de overheid -
structured - beperkt zijn. 

In een democratie, waar het gezag van de overheid ten opzichte van haar 
onderdanen niet steunt op de tanks van het leger, zal de overheid in haar 
beleid als regel niet verder kunnen springen dan de polsstok van het volksge
weten lang is. Er is een correlatie tussen wat er in het volk leeft en wat de 
overheid kin. 

Met andere woorden: in een gepolariseerde samenleving, waar datgene wat 
communautair is smalend wordt bejegend en de doctrine van het conflict
model opgang maakt, daar stuiten wij op een ideologische omknelling van wat 
de overheid ten goede zou kunnen verrichten. 

De gezindheid als hefboom 
De maatschappij is niet een statisch geheel, maar een dynamisch geheel. 

Wat wij ,de maatschappij" noemen, is de uitkomst van het totaal van onder
ling samenhangende technische, economische, sociale, ethische en een menig
vuldigheid van andere processen. De inflatie staat niet op zichzelf, maar is een 
produkt van het proces van loon- en prijsvorming; het proces van loon- en prijs
vorming hangt weer samen met ons aller gedragspatroon en met onze voor
keuren in het leven; het onderwijs staat niet op zichzelf, maar heeft te maken 
met industrialisatie, met inkomensverdeling, met welzijn; de woningbouw heeft 
te maken met de prijs die wij als natie bereid zijn te betalen om dit probleem tot 
een oplossing te brengen; voor internationale problemen geldt veelal hetzelfde. 
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In een rapport over ontwikkelingspolitiek, dat enkele jaren geleden door de 
ARP is uitgebracht, wordt erop gewezen, hoe de ontwikkelingshulp niet een 
typisch economisch of financieel probleem is, maar eigenlijk een probleem van 
emancipatie van een gehele maatschappij. In feite geldt dat niet aileen voor de 
ontwikkelingshulp, maar voor aile maatschappelijke en politieke problemen, ook 
in wat genoemd wordt de ontwikkelde landen, in de rijke landen van bet 
westen. Het is niet mogelijk een bepaald maatschappelijk euvel te isoleren en 
als bet ware in een laboratorium-situatie, in een ,Reinkultur", tot een oplos
sing te brengen. Wij kunnen het onderwijs niet op zichzelf stellen, los van de 
economie, evenmin als wij de economie los kunnen zien van bet onderwijs; wij 
kunnen de sociale wetgeving niet afronden, los van de totaliteit van de maat
schappelijke situatie; wij kunnen zo bet verkeersprobleem niet oplossen, of bet 
milieu-probleem, of welk ander belangrijk probleem ook. Alles hangt met 
alles samen, nationaal en mondiaal. 

Maar als dit waar is, als deze samenhang een realiteit is - en dat is naar 
mijn mening onbetwistbaar bet geval - dan betekent dit dat wij de sleutel 
tot bet veranderen van de ons uit de hand lopende maatschappelijke processen 
bijna in handen hebben. In de totaliteit van de maatschappelijke processen en 
hun onderlinge samenhang weerspiegelt zich immers onze manier van leven, 
onze visie op de wereld, ons levenspatroon, weerspiegelen zich onze verwach
tingen en onze wensen. 

Willen wij werkelijk een wending in de maatschappelijke processen tot 
stand brengen, dan is de hefboom daartoe de mentaliteit, de gezindheid, de 
levenshouding, bet beginsel, of welk ander synoniem men wenst te gebruiken. 
Het is de gezindheid die in de gang van aile processen terugkomt en daarin 
herkenbaar is. 

Maar wij kunnen nog iets dieper doordringen in het probleem dat ons thans 
bezig houdt. Want als wij eenmaal gezien hebben dat de maatschappij niet een 
statisch geheel is, maar een dynamisch geheel; als wij eenmaal gezien hebben dat 
de menigvuldigheid van onderling samenhangende maatschappelijke processen 
niet een autonoom verloop heeft maar door ons mensen zelf wordt voortge
bracht, dan moet dit betekenen dat wij als volk, dat wij als generatie zelf de 
producenten zijn zowel van datgene wat goed is in onze samenleving als van 
datgene wat kwaad is in onze samenleving. Wij stuiten hiermee op de reli
gieuze dimensie van de menselijke verantwoordelijkheid. Wij kunnen nu ont
dekken waarom het kwaad in de samenleving zonde is. Het is zonde omdat bet 
door ons mensen, door onze wijze van leven wordt voortgebracht, zonder dat 
dit onvermijdelijk is. Wat dit betreft zie ik bet zelf zo, dat wij ondanks de 
zondeval, niet gepredestineerd zijn aileen maar het kwade te doen. In zekere 
zin staan wij allen nu in dezelfde positie in de wereld als Adam in bet paradijs: 
wij staan elke dag opnieuw voor de vrije keuze tussen goed en kwaad, waarbij 
wij nog steeds, evenals de mens in bet paradijs, wel degelijk 66k de goede keuze 
kunnen maken. Ieder mens staat elk moment van de dag opnieuw in de situatie 
van bet paradijs, dat hij met God kan verkeren, resp. zich van Hem afwenden. 
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De zondeval is nict aileen een historische gebeurtenis, maar tevens een actuele 
gebeurtenis. 

Als wij hiervoor oog hebben, worden wij gewaar dat wij niet een willoos 
slachtoffer zijn van autonoom verlopende maatschappelijke en technologische 
processen, maar dat wij als mensheid de dirigenten zijn van deze processen, dat 
wij deze processen zclf in bet Ieven roepen en in een bepaakle richting sturen. 
In alles wat wij doen, persoonlijk en in gemeenschap, kunnen wij, ook in deze 
tijd, het goede kiezen. Dit kunnen - en dat is voor mij geen fraseologie - is 
een echt kunnen. De erfzonde wordt tot een dooddoener en de verlossing goed
koop, indien wij van mening zouden zijn dat wij, op grond van wat Adam eens 
gedaan heeft, sindsdien gedoemd zouden zijn alleen maar te zondigen, dat 
is verkeerde daden tc verrichten, pcrsoonlijk en in de politick. 

Hier ligt voor mij het begin van de politick: ik weet dat ik het goede kan 
en ik weet dat ik (vaak) bet goede ook daadwerkelijk doe. Ik ben persoonlijk 
niet van mening, dat ik aileen maar zondig, noch persoonlijk, noch in de 
politick. En dat geldt naar mijn oordeel ook voor andere mensen. Toch is dit 
slechts een kant van de zaak. Wij zouden tot een onaanvaardbare vertekening 
van de werkelijkheid komen, indien wij er niet ook de tweede kant aanstonds 
bij zouden betrekken. Juist door over zonde te spreken, weten wij immers, clat 
wij niet bij machte zijn in deze werelcl te Ieven zonder zonde te bedrijven, 
zowel persoonlijk als ook in de politick. Wij weten ( dat geloven wij) dat wij 
in deze wereld, hoe vee! goeds wij ook tot stand brengen, politieke misslagen 
niet zullen kunnen vermijden. En als wij ons er dan vervolgens rekenschap van 
geven, welke gigantische effecten onze politieke misslagen in de moderne, ont
wikkelde samenleving kunnen veroorzaken, dan slaat ons de schrik om het 
hart, maar komt tegelijk - gevat in politieke structuren - de dimensie van 
het Heil binnen onze gezichtskring. Het Heil, als de boodschap van verlossing 
voor de verclrukkers en de verdrukten. Het Heil, de boodschap dat dank zij 
Kerstmis en Pasen de mensheicl op deze wereld nog steeds - en telkens weer -
een nieuwe mogelijkheid geboden wordt. Het Heil betekent dat wij, komend 
uit de vrijheid van het paradijs, de heme! niet behoeven te verdienen maar daar
voor als het ware op voorhand een vrijkaartje cadeau hebben gekregen. 

Deze persoonlijk getinte ontboezeming had ik nodig om te kunnen door
dringen tot datgene wat naar mijn mening het hart is van de christelijke 
politick. 

Christelijke politick laat zich niet vangen in een program, a! kan het program 
belangrijk zijn. Christelijke politick laat zich niet vangen in een partij, a! kan 
een partij belangrijk zijn. Christelijke politick laat zich niet vangen in een be
perkt aantal onderwerpen, die als bij uitstek belangrijk voor de christelijke 
politick beschouwd worden. Christelijke politick is meer dan dit alles. Het is 
een wijze van zijn, een wijze van Ieven, een wijze van handelen in de politick. 
Het is die wijze van Ieven, die recht doet aan de bestemming van de mens. De 
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bestemming van de mens is niet om tegenover God te Ieven, maar om samen 
met God te Ieven; de bestemming van de mens is niet om de andere mensen 
te verdringen maar samen met hen in harmonic de schepping te ontsluiten. 
Christelijke politick is de paging, de maatschappij zo op te bouwen dat de 
mensen niet bij voorbaat afgehouden worden van het volgen van hun bestem
ming. De praktijk van christelijke politick client daardoor gekenmerkt te wor
den, dat zij die door de omstandigheden waarin zij Ieven moeten in de beknel
ling raken, een handreiking ontvangen. 

Dat wil zeggen dat christelijke politick per definitie maatschappij-kritisch is 
ingesteld. De huidige samenleving kan voor ons nooit het laatste woord zijn 
of als referentiekader dienen. Wij dienen er die distantie van te hebben welke 
htt ons mogelijk maakt met onbevangenheid te oordelen. Dat is ook nood
zakelijk willen wij voorkomen, dat wat wij uitdragen als christelijke politick 
in plaats van een breekijzer te zijn in de omknelling van de maatschappelijke 
structuren ten behoeve van de zwakken, in feite wordt tot een bevestiging 
van de bestaande machtsverhoudingen ook waar die onrechtvaardig zijn. 

Wij zullen ons bij dit alles moeten realiseren dat aan het politieke bedrijf, 
evenals aan het gehele mensenleven, een spanning eigen is: 

a. de onmogelijkheid om ooit werkelijk iets af te maken, werkelijk en 
definitief goed te maken, veilig te stellen; 

h. de mogelijkheid om in de meest complexe, de meest uitzichtloze situaties 
ten goede in te werken, zowel individueel als collectief. 

In deze spanning tussen onmogelijkheid en mogelijkheid is het risico, in de 
mogelijkheid de legitimatie gegcven van hct politicke bedrij f. 
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Prof. Mr. F. H. van der Burg, Overheid en onderdaan in een 
representatieve democratie, preadvies voor de Vereniging 
voor Administratief Recht (geschrift V.A.R. LXIV). H. D. 
Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1970. 53 biz. 

Van der Burgs preadvies voor de Vereniging voor Administratief Recht kan 
worden gekenschetst ais een verzameiing korte essays rand een thema; dat thema 
is de representatieve democratie. Oorspronkeiijk had het V AR-bestuur ge
dacht aan ,een onderwerp dat men zou kunnen omschrijven ais (rechts)be
scherming van de overheid tegen de burger. In de daarover gevoetde bespre
kingen kwam naar voren ·dat het zich inderdaad wei voordoet dat de burger 
gebruik maakt van wetteiijke regelingen voor andere doeieinden dan waar
voor deze zijn bestemd. (Bijvoorbeeid: een burger client bezwaren in tegen 
een bestemmingspian louter om tijd te winnen of om een hogere schade
vergoeding te verkrijgen) ..... In de voorbesprekingen .... kwam voorts aan 
de orde dat er in de communicatiemedia zoveel ongerechtvaardigde kritiek op de 
overheid wordt geuit, waartegen zij zich siecht kan verweren. De overheid staat 
op de tocht en de verkoudheid van het hoofd kan Iicht voeren tot ernstiger 
ziekten van het geheie body politic. Dit punt leidde echter tot een vraag van 
veel wijdere strekking, nl. de vraag hoe het komt dat de overheid vaak biijkt zo 
weinig sympathie te genieten onder de bevoiking, terwiji wij tach Ieven in een 
democratische staat". Het is deze vraag die de preadviseur heeft getracht te be
antwoorden.1 

De gestelde vraag is eigeniijk een dubbelvraag. Het probieem dat er in Iigt 
opgesioten kan in de vorm van een quasi-syllogisme worden omschreven ais 
voigt: 

a. In een democratische staat behoort de overheid sympathie te genieten 
onder de bevolking (major). 

b. Ten onzent biijkt deze sympathie vaak afwezig te zijn (minor). 
c. Welke conclttsie kan hieruit worden getrokken? Oat de houding van het 

Nederlandse voik tot de overheid niet behoorlijk is? Of dat Nederland 
geen democratie is? 

Tot weike van beide mogelijke conclusies de preadviseur neigt, wordt niet 
helemaai duidelijk. Het zou voor de hand hebben gelegen eerst de tweede 
mogeiijkheid te onderzoeken, m.a.w. na te gaan in hoeverre ons land een demo
cratie kan worden genoemd. Daartoe zou eerst het begrip democratie nader 

1 Preadvies, biz. 51. 
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moeten worden omlijnd. Van der Burg zegt er wel wat over. Hij heeft het over 
directe volksinvloed op de overheid ( demonstraties, openbaarheid van over
heidsdocumenten) in het kader van een representatieve democratie en zegt in 
dat verband waardevolle dingen over de verhouding van de wil van de volks
vertegenwoordiging en die van de vertegenwoordigde burgers. Maar veel lijn 
valt er in het betoogde niet te ontdekken. De vraag, wat onder democratie 
moet worden verstaan willen wij enig houvast hebben aan het begrip, wordt wel 
gesteld maar niet beantwoord. Slechts lezen wij, enigszins terloops, dat demo
cratie inhoudt ,dat ieder gelijke kansen moet hebben om deel te nemen aan 
de uitoefening van de politieke macht" (blz. 39, zie ook conclusie 3 op 
blz. 52). Dat kan men zonder veel bezwaar onderschrijven, maar als dit het 
enige aspect van de democratie is hebben wij nog geen erg vaste grond onder 
de voeten. 

W aar het vooral om gaat in dit verband is de vraag of democratie statisch 
moet worden opgevat als een bestaand systeem van staatsrechtelijke regels dat 
op de terreinen van openbaar bestuur aan de bevolking een zekere (zorg
vuldig afgebakende en overwegend indirecte) invloed geeft op de beslis
singen die daar m.b.t. haar belangen genomen worden2 (aldus degenen die 
als democratie presenteren het slappe aftreksel dat gemeenschappelijk is in de 
staatsinrichting van algemeen als democratisch aangeduide staten) 3 , 4 of dat 
democratie moet worden opgevat als een ideaal, een utopie wellicht, in ieder 
geval iets wat moet worden nagestreefd. In de laatste zin uitte zich, op het 
voetspoor van Georges Burdeau, ter VAR-vergadering prof. Van Wijnbergen, 
die democratie omschreef als het ideaal van een samenleving waarin ieder mens 
zoveel mogelijk tot zijn recht kan komen. In verwante zin Voortman in zijn 
aangehaalde artikel: ,in mijn opvatting is 'democratie' een na te streven en 
mogelijk te realiseren geheel van maatschappelijke verhoudingen waarin de 
bevolking als geheel (en zinvol te onderscheiden groepen daarbinnen) vol
strekt mondig kan (kunnen) denken ,en handelen met betrekking tot alle pro
blemen van gemeenschappelijk belang." 

Zelf ga ik liever uit van de individuele mens.5 Democratie kan men kort 
omschrijven als zelfbepaling, als een stelsel waarin ieder mens zoveel mogelijk 
zijn eigen leefomstandigheden bepaalt. Of, om het nog anders te zeggen: 
democratie wil een stelsel zijn dat de principiele vrijheid en gelijkheid van 
alle personen in samenlevingsverbanden - niet per se uitsluitend in statelijke 
verbanden, al zijn die in casu wel het meest relevant - nastreeft.'6 Op deze 

2 Ontleend aan A. Voortman, Kritiscbe parlementariers? (Over democratie en demo
cratisering), in de Groene van 2 januari 1971. 

3 Zo ter V AR-vergadering H. E. A. Driessen. 
4 Waarmee niet gezegd wil zijn dat bet zinloos zou wezen, deze gemeenscbappelijke 

kenmerken op te sporen. 
5 In feite doet Voortman dat ook, zoals uit bet vervolg van zijn artikel blijkt, maar 

uit zijn begripsomscbrijving valt bet niet zonder meer af te leiden. 
6 Vgl. H. Kelsen, Yom Wesen und Wert der Demokratie, 2e dr. 1929. 
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wijze kan men het begrip democratie hanteren als een norm waaraan de actueie 
samenleving kan worden getoetst. 

Vander Burg schrijft op biz. 5: ,Er zou wei iets te zeggen zijn voor de idee 
dat de direct betrokkenen een zwaardere stem in het kapittel zouden mogen heb
ben dan de overige burgers. In feite is dat ook vaak zo omdat" ( doordat?-WK) 
,de pressie-groepactiviteiten van gepassioneerde minderheden hun uitwerking 
niet missen. Er zijn aan deze idee echter ook zeer ernstige bezwaren verbonden 
en het lijkt onbegonnen werk hiervoor regeis te ontwerpen." Daar sta je wei 
even van te kijken. Hier wordt een stelling geponeerd als een origineie trouvaille 
- also£ niet de parlementaire invloed zijn ontstaan te danken heeft aan het 
door de standen aan de vorst afgedwongen overleg over beiastingmaatregelen 
(beden) omdat het om hun geld ging en zij dus de direct betrokkenen waren; 
also£ niet de democratisch-theoretische 7 fundering van territoriale en van func
tionele decentralisatie daarin ligt dat op deze wijze de naast betrokkenen de 
meeste invloed kunnen uitoefenen op de beslissingen die hen betreffen. ,Het 
lijkt onbegonnen werk hiervoor regels te ontwerpen", schrijft Van der Burg. 
Ik heb altijd gedacht dat dit ,onbegonnen werk" reeds lang begonnen was en 
dat het een hoofdtaak van het staatsrecht was. 

Hier wreekt zich het feit dat de preadviseur niet als Archimedisch punt 
(preadvies blz. 32 noot 3) voor zijn betoog een min of meer duideiijk begrip 
heeft ontwikkeid van wat democratie voor hem inhoudt. Als betoogd wordt: 
,Goed taalgebruik vervult een vredebrengende functie wanneer het leidt tot 
gemeenschappelijk inzicht en gemeenschappeiijke kennis. Het gebruik van een 
term waarvan de betekenissen met elkaar strijden leidt juist tot verwarring 
en onbegrip" (blz. 9), dan ben ik- omdat niet-definiering van een begrip als 
democratie even verwarrend is als onduideiijke definiering - geneigd op 
te merken: akkoord, maar vertei me dan eerst wat u onder democratie verstaat. 

Het is inmiddels duidelijk dat ik niet onverdeeld gelukkig ben met het 
preadvies als geheel. Maar dat neemt niet weg dat ik er graag op wijs dat 
op diverse plaatsen dingen gezegd worden die meer dan lezenswaard zijn. 
Bijvoorbeeld over het belang van de intensiteit van meningen naast de vraag 
hoeveel personen een bepaalde opvatting huldigen, biz. 4. Over de vraag in 
hoeverre de volksvertegenwoordiging representatief kan zijn voor het volk 
(het verschijnsei van de ,politieke entropie"), blz. 9, 21 v. Over politici en 
politiek: , 'politics is a middle class job' . . . Die uitspraak lijkt mij ook voor 
Nederland op te gaan", biz. 22. Over onze partijstructuur: ,Lipset en Rokkan 
hebben de stelling geponeerd, dat in West-Europa de partijstructuur van thans 
correspondeert met de 'cleavage structures' van de twintiger jaren. Als die 
stelling juist is, is er aile reden om bezorgd te zijn over het weerspiegelend ver
mogen van het geidende kiessteisel. Als de kiezers door de macht van de histo
risch gegroeide partijstructuur gedwongen zijn zich op te delen, volgens 

7 Er zit nl. ook een rechtstatelijk aspect aan de decentralisatie: verdeling van over
heidsmacht over diverse organen (reeds bij Montequieu). 
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scheidslijnen van 40 a 50 jaar terug, dan is het de vraag of men kan zeggen, 
zoals op pag. 25 van het Eerste Rapport van de Commissie Cals-Donner wordt 
gedaan, dat de verkozen Kamer een zuivere afspiegeling vormt van de onder 
de kiezers levende stromingen," blz. 23; wie de schoen past trekke hem aan. 
Over de nadelen van een twee-partijenstelsel, blz. 23/24. Over colleges van 
g.s. als pressiegroep bij de behandeling van artikel 113 van de ontwerp
Provinciewet betreffende de verantwoordingsplicht van gedeputeerden aan de 
provinciale staten, blz. 26/27.8 Over de waarde van de ,fameuze persoonlijke 
band" tussen kiezer en gekozene, biz. 29. Over het politieke karakter van het 
handel en van de administratie (de ambtenaren) en van veel rechterlijk werk, 
biz. 43j44. Over de mogelijkheid om rechtsbescherming achteraf tegen over
heidsdaden (beroepsmogelijkheden) te vervangen door bescherming vooraf (in
spraak voordat een besluit wordt genomen; participatorische planning). 

Wat het laatste punt betreft: het is een goed ding, immers een regelrecht 
vereiste van democratie, dat gezocht wordt naar wegen om degenen ten 
aanzien van wie een besluit moet worden genomen, te betrekken bij de voor
bereiding van dat besluit; dat zulks in ons land nog niet overal gebeurt waar 
het wel mogelijk zou zijn, is wellicht mede een gevolg van de omstandigheid 
dat wij (nog??) geen algemene regels hebben voor het administratieve besluit
vormingsproces (Verwaltungsverfahren) .11 Maar wanneer Van der Burg sugge
reert dat inspraak in een aantal gevallen beroepsmogelijkheden zou kunnen 
vervan gen, schiet hij m.i. zij n doel tach voorbij ( misschien kan men in dit 
verband spreken van exd~s d'opinion). Ook bij geformaliseerde inspraakproce
dures blijft het bestuursorgaan het laatste woord houden. Het is juist de con
trole-mogelijkheid achteraf die garanderen kan dat het orgaan zich werkelijk 
iets gelegen laat liggen aan de door de betrokkene( n) ter zake naar voren 
gebrachte inzichten. En dan heb ik het nog niet eens over de- de laatste tijd 
in verband met het ombudsvraagstuk vaak op de voorgrond geplaatste - psy
chologische betekenis van het feit dat een bestuursinstantie niet in Hochheit, 
ongecontroleerd, beslissingen nemen kan ten aanzien van u en mij maar dat 
er nog instanties zijn bij wie wij tegen deze beslissingen beroep kunnen aan
tekenen. 

8 Voor een aanvullende belichting van de kwestie, zie de Gemeentestem nr. 6120 
( 1970. biz. 397). Zie ook de opmerkingen over parlement en pressiegroepen van H. Th. 
]. F. van Maarseveen, Overheid en burger in een representatieve democratie, N.].B. 1970, 
biz. 1157 v., met name biz. 1158/1159. 

9 Van Maarseveen vraagt zich af ,of we bij de te verwachten verdere computerizing 
van beschikkingen de voorbereidingsfase van beschikkingen we! mogen belasten met een 
hoorplicht" (biz. 1160). Voor deze gevallen valt te denken aan de modus van de Alge
mene Bijstandswet, van vele sociale verzekeringswetten en van de belastingwetgeving 
(vgl. de voorstellen van de commissie-Wiarda m.b.t. BAB-beroep tegen beschikkingen 
van lagere overheden): tegen de oorspronkelijke beschikking kan een bezwaarschrift wor
den ingediend (c.q. er kan worden gevraagd om een voor beroep vatbare beslissing) bij 
het bestuursorgaan dat (formeel) de beschikking nam: alvorens daarop te beslissen 
nodigt het bestuursorgaan de klager uit om te worden gehoord. 
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W anneer het bovenstaande soms een wat brokkelig verhaal mocht lijken, 
dan heeft dat misschien iets te maken met de geringe samenhang van het 
preadvies, dat ik al eerder als een verzameling essays typeerde. Ik heb een aantal 
bezwaren geformuleerd tegen opmerkingen van de schrijver, daarnaast heb ik 
doen blijken, hoop ik, van waardering voor de vele krenten die er in de 
pap te vinden zijn. Ik heb de indruk dat de gesignaleerde onvolkomenheden 
in hoofdzaak te verklaren zijn uit het feit dat het preadvies wel in grote 
tijdnood moet zijn geschreven. Van der Burg, pas hoogleraar geworden aan een 
snel groeiende faculteit, publiceerde de laatste tijd nog al wat: voor de Neder
landse vereniging voor rechtsvergelijking een preadvies over toezeggingen en 
pseudowetgeving in het administratieve recht (1969); in de Pietersbundel 
Rechtsvinding een opstel over het wetgevingsproces en de vorming van het 
administratieve recht (1970); een oratie over de overwinning van het staatsrecht 
(1970); plus nog een aantal belangrijke tijdschriftartikelen. Dit in aanmerking 
nemende, moet men bewondering hebben voor het feit dat er toch nog zoveel 
waardevols te vinden is in het onderhavige preadvies. 

Mr. W. Konijnenbelt 

PERSON ALIA 

Mr. W. C. D. Hoogendijk, Dir. Dr. Abraham Kuyperstichting. 

Mr. W. Konijnenbelt, Med. medewerker administratief recht. Inleiding staatsrecht aan 
de V.U. te Amsterdam. 
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Dr. G. Puchingerjdrs. N. Scheps, Gesprek over de onbekende 
Kuyper, uitg. J. H. Kok N.V., Kampen 1971; prijs f 7,90. 

Over Kuyper is veel geschreven. Niettemin bestaat er een onbekende Kuyper. 
Wie was hij als mens? Hoe waren de menselijke verhoudingen? 

Een uitermate boeiend boek, waarin Kuyperkenner Puchinger nu eens niet 
als interviewer maar als ge'interviewde optreedt. 

Dr. Dieter Emeis, Zoek de vrede, uitg. J. H. Gottmer, Haarlem; 
prijs f 11,90. 

De eerste twee hoofdstukken zijn gewijd aan grondslag en hoofddoelen 
van een ,christelijke opvoeding tot de vrede". Het opmerkelijke van dit boek 
is vooral gelegen in het derde hoofdstuk waarin een grote hoeveelheid materiaal 
m.b.t. de vredesvraagstukken is bijeengebracht in de vorm van documenten, 
resoluties, citaten, gebeden, teksten, enz. De auteur spreekt dan ook van een 
,werkboek" voor ieder die met de vredesproblematiek bezig is of wil zijn. 
Voor Nederland is de bewerking van dr. L. A. M. Goossens. 

Centrum voor Staatkundige vorming, Europese veiligheid en 
De Duitse kwestie; prijs resp. f 2,50 en f 2,75. 

Het wetenschappelijk instituut van de KVP heeft een tweetal helder ge
schreven rapporten gepubliceerd over vraagstukken van vrede en veiligheid 
in Europa. M.b.t. deze materie is nog in voorbereiding een rapport over bet 
Atlantisch bondgenootschap. 

Mr. J. Mannoury, Kernpunten van het sociale recht, uitg. Wol
ters-Noordhoff nv, Groningen; prijs f 7,65. 

In dit boek worden de hoofdzaken van bet arbeidsrecht behandeld: arbeids
overeenkomst, loonvormingsrecht, procesrecht in arbeidszaken, sociale ver
zekering, arbeidersbescherming, arbeidsrechtelijke organisatievormen. 

Mr. J. Mannoury, Kernpunten van de sociale politiek, uitg. 
Wolters-Noordhoff nv, Groningen; prijs f 7,25. 

Een handzaam boekje, dat in beknopte vorm de noodzakelijke basiskennis 
verschaft voor de bestudering van de sociaal-politieke verboudingen in Neder
land. 
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door 

dr. C. Augustijn 

In het volgende wil ik een schets gcven van de veranderingen die in de 
laatstc decennia hebben plaatsgevonden op het gebied der theologie, voorzover 
deze consequenties hebben of kunnen krijgen voor de politick. Dit laatste moet 
er we! bij: het kan hier niet gaan over de theologie in het algemeen. Zelfs met 
deze begrenzing zou het onderwerp nog oeverloos zijn, als ik me niet beperkte 
tot het gereformeerde protestantisme in Nederland. Deze tweede beperking beeft 
tot gevolg dat bepaalde ontwikkelingen op dat gebied waar theologie en politick 
elkaar raken niet genoemd zullen worden. li-Ien kan bijv. denken aan de dialoog 
met het communisme, die sinds de inval in Tsjechoslowakije praktisch geheel 
tot ecn door het Westen gevoerde monoloog is geworden. Hieraan wordt met 
name in katholieke kring buiten Nederland vee! aandacht gegeven.1 

Het lijkt mij echter verstandig, de aandacht vooral te vestigen op de ontwik
keling, waar we op het ogenblik middenin staan en die van direct belang is 
voor de Nederlandse verhoudingen. Dat in een dergelijk opstel het subjectieve 
element noodzakelijkerwijs niet gering is, zal men wei voor lief willen nemen. 
Ik ben al blij, als de lezer in het volgende iets herkent van de huidige situatie. 
Hoewel ik mij wil hoeden voor karikaturen, zal de noodzakelijke kortheid soms 
wei een karikaturaal element in het beeld brengen. De moeilijkste vraag, die 
van de kip en bet ei, laat ik onbehandeld. Het is lang niet altijd duidelijk, of 
een bepaalde ontwikkeling op theologisch terrein oozaak is van een tendens op 
politiek gebied dan wei of bet omgekeerde het geval is. Het lijkt mij niet 
dienstig hierover moeilijk te doen. Vaak zal er een wederzij dse be'invloeding 
zijn. Uiteindelijk gaat het om het complex van de optredende veranderingen 
binnen het gereformeerde protestantisme. 

1 
Een bekende publikatie van r.k. zijde is Christendom en nzarxisnze, uitgegeven 

door het Paulus-Gesellschaft, Ambo-boek (Utrecht, 1966). Van protestantse zijde client 
hier gcnoemd te worden H. Gollwitzer, Die nzarxistische Religionskritik und der christ
fiche Glaube (Siebenstern-Taschenbuch, 33) (3Miinchen/Hamburg, 1970) en van dezelfde 
auteur enige opstellen in Forderzmgen der Freiheit, Aufsatze und Reden zur politischen 
Ethik (Miinchen, 1964). Iemand als ]. Moltmann houdt zich eveneens bezig met deze 
problematiek, zie bijv. diens Umkehr zur Zukunft (Siebenstern-Taschenbuch, 154) (Miin
chen/Hamburg, 1970). Ook in de periodieken van de laatste jaren vindt men herhaal
delijk bijdragen over dit onderwerp. 
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Gewijzigde Schriftbeschouwing 
Na mij aldus naar vele kanten gedekt te hebben, kom ik ter zake. Velen 

zullen bij veranderingen op theologisch terrein in de eerste plaats denken aan 
de schriftbeschouwing. Kart gezegd komt deze hierop neer dat, meer dan 
vroeger het geval was, de ogen zij n open gegaan voor het historisch bepaalde 
karakter van de bijbel. Oat dit directe gevolgen heeft voor de politiek is buiten 
kijf. Het was immers gebruikelijk, aan de bijbel bepaalde richtlijnen, beginselen, 
te ontlenen die ook voor de politiek altijd en overal absolute geldingskracht 
hadden en die slechts in de praktijk moesten worden toegepast. Daarmee was 
een vast kader gegeven, dat als richtlijn voor de te voeren politiek kon gelden 
en dat een gesloten, steeds gelijkblijvend systeem vormde. Een enkel voorbeeld 
kan dit beter duidelijk maken dan een lange uiteenzetting. Als Colijn in 1934 
een toelichting schrijft op het in artikel 3 van het Program van Beginselen der 
Anti-Revolutionaire Partij gestelde ,Ook op staatkundig terrein belijdt zij de 
eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord geopenbaard zijn", waarschuwt hij 
sterk tegen de gedachte dat men in de bijbel ,een repertorium van wetsbe
palingen" zou kunnen vinden; hij spreekt in dit verband zelfs van een karika
tuur.2 De beginselen kunnen z.i. slechts in het verband van het geheel 
worden opgespoord en voorzichtigheid is dan ook niet misplaatst.3 Tach komt 
hij tot de conclusie: ,Maar als we dan eenmaal tot een besluit gekomen zijn 
omtrent hetgeen de Schrift op een bepaald punt ons als leidend beginsel leert, 
dan is dat beginsel ook beslissend, dan is men er ...... ook door gebonden".4 Het 
gevolg is bijv., dat hij ten aanzien van de uitkering van ziekengeld de gehuwde 
en de ongehuwde moeder niet op een lijn wil stellen 5 en dat het z.i. plicht van 
de overheid is, de moordenaar met de dood te straffen.6 Nu gaat het mij niet 

2 H. Colijn, Saevis tranquil/us in undis, Toelichting op het antirevolutionair beginsel
program (Amsterdam, 1934), biz. 71. 

3 H. Colijn, a.w., biz. 72. 
4 H. Colijn, a.w., biz. 72 ( cursivering van Colijn); vgl. A. Kuyper, Ons Program 

(Amsterdam/Pretoria, z.j.), biz. 55. Kuyper lijkt op dit punt voorzichtiger, hij ziet 
het gehele !even en de ordeningen van het Ieven in het teken van de zonde; zo zegt hij 
op biz. 55: ,dan moet men ... we! tot de volmondige bekentenis komen, dat het 
W o o r d G o d s . . . in de diepte van zijn beginselen nooit volkomen kan worden 
verstaan, en dat het ... muurvast opmaken en formuleeren en decreteeren van de rechts
beginselen of ordinantien, ons in dit W oord geopenbaard, kortweg tot de o n m o g e -
1 ij k h e d e n behoort" (de spa tiering is van Kuyper). Elders gebruikt Kuyper het 
beeld van ,gouderts verscholen in de mijn" om aan te geven hoe de onveranderlijke, 
eeuwige beginselen in de bijbel aanwezig zijn (biz. 51). 

5 H. Colijn, a.w., biz. 335, vgl. heel par. 3. ,Huwelijksrecht" (biz. 332-336). Voor 
deze problematiek grijpt Colijn terug op de eeuwige rechtsbeginselen: ,Een der onder
werpen, waarvoor de eisch om de wetten op de eeuwige rechtsbeginselen te doen rusten 
in het bijzonder klemt, is het huwelijksrecht" (biz. 332). Colijn verdedigt dan op biz. 
333 de zogenaamde ,maritale macht" (man hoofd van de echtvereniging en de vrouw 
is gehoorzaamheid verschuldigd aan de man) met een beroep op Ef. 5, Col. 3 en 
1 Petr. 3, die men moet zien als ,uitdrukkelijke positieve voorschriften" (biz. 333). 

6 H. Colijn, a.w., biz. 340. 
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om deze voorbeelden van uitwerking; kritiek daarop is dankbaar en goedkoop. 
De methode als zodanig, dezelfde als die van de ,loca probantia" uit de oude 
dogmatiek, wordt thans als verkeerd beschouwd, omdat zij misbruik maakt van 
de bijbel. Men trachtte bij het volgen van deze methode verschillende uitspraken 
uit de heilige schrift te verenigen tot een samenhangend, systematisch geheel. 
Het gevolg was, dat ze vaak uit hun verband werden gerukt, zodat men de bijbel 
liet buikspreken. Het eigen systeem was beslissend; wat daarin niet paste, werd 
weggelaten of in dit systeem ingepast.7 Hoewel de onjuistheid van deze methode 
thans algemeen erkend wordt, zal het nag wei even duren voordat dit misbruik 
oak in de praktijk overwonnen is. Bij de christen-radicalen herinnerden be
paalde uitspraken sterk aan het oude systeem.8 

Tach is dit slechts een facet van een grater geheel. Men kan stellen, dat de 
oude schriftbeschouwing, die sinds Kuyper als het sjibboleth van het neo-calvi
nistische denken kan worden beschouwd, de theologische vormgeving van de 
meer algemene gedachte der antithese was. Over de betekenis van de antithese 
voor de politiek behoeft hier niet te worden uitgeweid.9 Het behoeft niet te ver
bazen, dat deze idee door Kuyper wordt uitgewerkt in dezelfde tijd, waarin de 
eigen schriftbeschouwing haar vormgeving verkrijgt.1

1) Bij de antithese ging het 
immers om de eeuwige worsteling tussen God en duivel, die oak op staatkundig 
gebied moest leiden tot een expansief bedoeld isolement. In de na-Kuyperiaanse 

Typerend voor deze methode is de manier, waarop in 1895 de senaat van de Vrije 
Universiteit sprak over de wijze, waarop men de gereformeerde beginselen kon leren 
kennen. Als eerste kenbron van deze beginselen wordt in zijn rapport de Heilige Schrift 
genoemd. Daaraan wordt dan de volgende beschouwing gewijd: ,Buiten de Heilige 
Schrift kende het Calvinisme geen ons denken volstrektelijk beheerschend gezag; maar 
dat gezag der Heilige Schrift wilde het dan ook doen gelden zuiverlijk en in vollen 
omvang. Het bond zich daarom niet enkel aan wat letterlijk in dezen of genen tekst 
geschreven stand, maar ook aan de logische gevolgtrekkingen, die in die enkele teksten 
en in den samenhang dier teksten besloten lag, overmits het oordeelde, dat er geen W oord 
Gods kan zijn, zonder dat tevens alle logische gevolgtrekkingen uit het Woord in dat 
Woord begrepen en alzoo mede bedoeld waren''; zie]. C. Rullmann, Kuyper-bibliografie, 
deel III (1891-1932) (Kampen, 1940), biz. 111. Zeer lezenswaard is de opsomming 
van ordinantien inzake de verhouding van volk en overheid die De Wilde geeft - en 
men Jette speciaal op de wijze waarop hij met bijbeluitspraken manipuleert! -; zie 
H. de Wilde, De Anti-revolutionaire Partij en haar Program van Beginselen (Wage
ningen, 1902), biz. 91-94. 

s Zie bijv. D. Th. Kuiper, Naar een revolutionaire Antirevolutionaire Partij?, in: 
Christen-radicaal, samengesteld door B. de Gaay Fortman en W. in 't Veld (Hilversum
Maaseik/Kampen, 1967), biz. 57: ,De vraag waartoe christenen zich met revolutie moeten 
ophouden is dan in principe beantwoord: om er evangelische noties ,in te stoppen", 
opdat er inplaats van kwalen goede zaken uitkomen". 

9 Zie Sutarno, Het kuyperiaanse model van een christelijke politieke organisatie, 
Een onderzoek naar zijn doelmatigheid als middel om het politiek-staatkundige Ieven 
vanuit het christelijk geloof te belnvloeden (diss. V.U., Amsterdam, 1970; verkrijgbaar 
bij de V.U. Boekhandel), biz. 22 vv., 68-76. 

10 Zie C. Augustijn, Kuypers rede over 'De hedendaagsche schriftcritiek' in haar his· 
torische context, in: Gereformeerd theologisch tijdschrift, 69 (1969), biz. 18-31, 81-108. 
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periode verloor zij haar expansieve karakter en leidde zij tot ghetto-vorming en 
establishment. In het theologische denken heeft de schriftbeschouwing eenzelfde 
functie gehad. Zij was de weergave van het meest eigene van het neo-calvinisme 
en schermde op het terrein der theologie de eigen groep af tegenover de buiten
wereld. Aanvankelijk sloot zij de gelederen tegenover de zgn. ,ethisch-ireni
schen" 1 \ in een latere periode moest zij dezelfde dienst verrichten tegenover de 
Barthianen. Men zou hier kunnen spreken van de ,theologie van de argwaan".12 

Zij vormde een samenbindend element; zelfs in allerlei in gereformeerde kring 
gebruikte catechisatieboekjes werden de verschillende ,inspiratietheorieen" be
handeld en afgewezen. Het is echter niet voldoende in dit verband te wijzen 
op het isolement en op de argwaan. Belangrij ker lij kt mij, dat de gedachte van 
de uitverkiezing- ik gebruik hier het woord niet in zijn dogmatische betekenis 
- een grote rol speelt. Het is niet toevallig, dat Ps. 89 vs. 7, 8 de lievelings
psalm van Colijn was. De gedachte van de Gideonsbende blijkt steeds levend 
te zijnY Het verlaten van de oude schriftbeschouwing is dan ook geen op 
zichzelf staande zaak. Theologisch heeft het weinig betekenis, wordt slechts een 
achterstand ingehaald. Het belang van deze ontwikkeling ligt eerder in haar 
symptomatisch karakter: de gereformeerde theoloog kan weer beginnen met 
luisteren naar wat binnen een andere traditie dan de zijne wordt gezegd, hij 
voelt zich niet bij voorbaat de meerdere. Daardoor kan het komen tot openheid 
en bescheidenheid.14 Het gaat hier niet om een karakterologisch bepaald verschil. 
lk ken hedendaagse gereformeerde theologen die minder aan openheid en be
scheidenheid lijden dan H. Bavinck deed; toch komt in diens dogmatiek alles 
uiteindelijk weer op z'n (gereformeerde) pootjes terecht, bij de eerstgenoemden 
niet altijd. Eerder gaat het om een verandering in het denkpatroon van de 
gereformeerde theologen. Deze verandering staat echter niet op zichzelf, zij 1s 
symptomatisch voor de openheid die in het gereformeerde protestantisme is 
ontstaan en die ook in politicis haar uitwerking niet mist. 

,Gereformeerde wereld" verdwenen 
In dit verband moet in de eerste plaats genoemd worden de afbraak van de 

eigen Nederlandse ,gereformeerde wereld". Deze was een consequentie van de 

11 Over de etbiscben als groep, zie Tb. L. Haitjema, De richtingen in de neder
land se hervornzde kerk (Wageningen, 195 3), boofdstuk II en III. 

12 In de jaren dertig werd in bladen als De Reformatie en De Stcmdaard stelling 
genomen tegen bet ,bartbianisme". Vgl. ook G. C. Berkouwer, Karl Barth (Kampen. 
1936) 0 

1 '3 In de crisis-tijd werd Colijn gezien als ,de redder des vaderlands", ,De man am1 
het roer"; vgl. R. van Reest, De levensroman van dr. H. Colijn, opgedragen aan ons 
nederlandscbe volk (Baarn, 1937), biz. 254-269. Dit werk beeft een bagiografiscb brak
ter. Men zag zich als bet ,Gideons-legerke" ( deze term bij Kuyper, a.w., biz. 22 3). 
maar ten tijde van Colijn bield deze term geen steek meer, daar bet gereformeerde volks
deel reeds was geemancipeerd. 

14 Maatgevend biervoor is G. C. Berkouwer, De triomf der genc~de in de theologiu 
van Karl Barth (Kampen, 1954). 
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antithese. De eigen kerk, eigen politieke organisatie, eigen maatschappelijke en 
culturele organen enz. behoorden geheel thuis in het klimaat van het ,uitver
koren volk(sdeel)". Daarbij behoorden de eigen wetten ( = moraal), de door 
God gegeven !eider, de eigen beginselen die het gehele leven bepaalden. Uiterste 
consequentie was daarbij nodig; in dit uiteindelijk elitaire denken moest men 
op ieder gebied dezelfde keuze maken, voor het eigene. Het zou dwaas zijn, 
hierop achteraf te smalen. Even dwaas zou het zijn, niet onder ogen te zien dat 
dit verleden tijd is. Het gereformeerde volksdeel is als groep gedesintegreerd 
en de gereformeerden zijn ge!ntegreerd in het Nederlandse volk. Symptoom 
van deze ontwikkeling is het wegvallen van de vanzelfsprekendheid van de 
keuze voor de eigen organisatie, ook de vanzelfsprekendheid van de keuze voor 
ten christelijke politieke partij .15 Ik zeg niet dat deze weggevallen is. Niet aileen 
kunnen deze partijen nog rekenen op vele oudere kiezers vanuit de oude mo
tieven. Ook de grote aantrekkingskracht die de PPR in 1970 bleek uit te 
oefenen op VU-studenten bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten,16 wijst 
trop dat het oude ideaal nog lang niet verdwenen is. Maar het feit dat leden 
van de Gereformeerde Kerken thans bijv. lid worden van de VPRO, omdat zij 
het zouden betreuren als het geluid van deze omroepvereniging niet meer ge
hoord zou worden, wijst erop dat het oude ,eenheidsdenken" aan het verdwijnen 
is. Daaraan is de theologie mede debet. Zij heeft zich in een vorige periode in 
dienst gesteld van deze vorm van denken, zij doet dit nu niet meer. Als vanaf 
de kansel niet meer wordt opgewekt tot het stemmen op een christelijke partij 
of tot het steunen van allerlei politieke organisaties - de bij de oprichting 
uitgeoefende aandrang om een abonnement te nemen op het damesblad ,Prin
ses" was bij mijn weten de laatste en duidelijk folkloristische uitwas van het 
oude denken - zit daarachter de zojuist geschetste theologische ontwikkeling. 

Gezag 
In het voorafgaande ligt al besloten, dat in het gereformeerd protestantisme 

in Nederland een gezagscrisis is ontstaan. Dit heeft als vanzelf geleid tot een 
kritisch nadenken over de vraag, wat ,gezag" inhoudt. Op het terrein der 
theologie betekent dit, dat de klemtoon verlegd is van het formele naar het 
materiele gezag. Dat is niet aileen het geval geweest bij de schriftbeschouwing, 
in niet mindere mate gebeurt dit bij de beschouwing van het staatsgezag. Het 
gereformeerde volksdeel is in een bepaalde periode een gezagsminnend volkje 

1 :; Vgl. Voorlopig 3, april 1971. Onder het motto ,goedgelovig kiezen" geven 
christenen hierin weer hun voorkeur voor verschillende politieke partijen. 

Zie ook H. M. Kuitert, Is de Gereformeerde wereld veranderd? in: Anders gezegd, 
Een verzameling theologische opstellen voor de welwillende lezer (Kampen, 1970), blz. 
197-208. 

111 Op Uilenstede, het studentencentrum van de VU, behaa!de de PPR toen 30,1% 
•;an de stemmen; zie Trouu· van 29-4-'71. 
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geweest. Typerend is bijv. een brochure van Van Schelven uit 1920 over het 
recht van opstand. Hij komt tot de conclusie, dat in de moderne democratie 
zoveel zekeringen zijn ingebracht tegen machtsmisbruik door de overheid, dat 
het recht van opstand feitelijk niet meer bestaatP Nu kan men zeggen, dat een 
dergelijke beschouwing be:invloed is door de gebeurtenissen van 1918 in Neder
land. Dat is juist, maar evenzeer is het waar dat daarachter ligt de beschouwing 
van het staatsgezag, dat gefundeerd is op het goddelijk gezag. Rom. 13 en het 
vijfde gebod spelen daarin een grote rol. Wanneer in de theologie thans ge
sproken wordt over de staat als structuur, betekent dit een stuk ontmythologi
sering.18 Men kan immers niet meer verwijzen naar de staat als instelling Gods. 
Zodira de staat gezien wordt als een produkt van menselijk handelen, is een 
nieuwe verantwoordelijkheid gegroeid. Voorheen bestond wei de verantwoorde
lijkheid van de gezagsdrager tegenover God, maar niet die van de gezagsdrager 
tegenover de onderdaan. Belangrijker is evenwel, dat hiermede ook een geheel 
nieuwe verantwoordelijkheid van ieder christen als staatsburger is ontstaan. Hij 
is niet meer a priori gehoorzaamheid verschuldigd aan de gezagsdrager, die zij n 
gezag aan God ontleent. Thans heeft hij tot taak, de gezagsdrager kritisch te 
begeleiden en voortdurend de vraag te stellen, of deze het waard is, macht uit 
te oefenen. Men kan stellen, dat ook in dit proces de concrete situatie een grote 
rol speelt. Kritiek op de Vietnam-politiek van de V.S., nadenken over de situatie 
in Latijns Amerika en in Zuid-Afrika hebben mede tot deze verandering in 
zienswijze bijgedragen. Maar het verschil met de houding der theologen ten 
tijde van de ,Indische kwestie" is opvallend: toen waren het aileen de zendings
mensen die bezwaren hadden tegen de ,gezag-is-gezag"-opvatting van de ARP. 
Daarachter ligt mede de zojuist geschetste ontwikkeling op theologisch gebied. 

Scheppingsordeningen 
In het voorafgaande is impliciet de vraag naar de zgn. scheppingsordeningen 

reeds aan de orde gesteld. Daarin gaat het om die st:ructuren die door God met 
de schepping gegeven zouden zijn in het kader van een door hem gestelde vaste 
wereldorde en die door ons geeerbiedigd dienen te worden als uitdrukkingen 
van zijn wil.19 In het neo-calvinisme heeft deze leer een belangrijke plaats inge
nomen 20 en veelszins geleid tot een legitimatie van de status quo. Het is bekend, 
hoe groot de rol is die deze leer thans in Zuid-Afrika speelt bij de verdediging 

17 A. A. van Schelven, Het ,heilige recht van opstand" (Schild en Pijl, 4, 5) 
(Kampen, 1920). 

18 Zie hiervoor H. M. Kuitert, Theologie en ethiek van de revolutie, in: Gereformeerd 
theologisch tijdschrift, 69 (1969), biz. 141-162, met name biz. 157 waar Kuitert wijst op 
de verantwoordelijkheid van de mens i.v.m. instituten en structuren. 

19 Zie het artikel van J. van den Berg s.v. scheppingsordinantien in de Christelijke 
Encyclopedie, dee! VI (Kampen, 1961). 

2 0 Vgl. W. Geesink, Van 's Heeren Ordinantii!n, dee! I en II, (Amsterdam, 1908) 
en A. Kuyper, Pro Rege, of het Koningschap van Christus, dee! I (Kampen, 1911), biz. 
447-457. 
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van de apartheidspolitiek en dus bij de bevestiging van de status quo. Men kan 
overigens de vraag stellen, of deze leer niet altijd zalleiden tot bevestiging van 
de bestaande orde: deze wordt immers teruggevoerd op de schepping, dus op 
God en daarmee gesacraliseerd. 21 Dat de theologie thans uitermate kritisch staat 
tegenover deze leer, zal duidelijk zijn. Het spreekt wel vanzelf dat de consequen
ties van deze volte face nog niet te overzien zijn. Het gehele vraagstuk van de 
(geweldloze of gewelddadige) revolutie, van het jongerenprotest, van de buiten
parlementaire oppositie en al dergelijke verschij nselen kan thans vanuit de 
theologie nieuw bezien worden. Deze breuk met de traditie betekent overigens 
slechts de terugkeer naar een oudere traditie, die theologisch en praktisch nog 
niet zulke slechte papieren heeft. Als de Staten-Generaal in 1581 de afzwering 
van Philips II als soeverein verdedigen, geven zij een merkwaardig ,modern" 
klinkende argumentatie.22 In dezelfde lijn ligt het optreden van de Afgeschei
denen en Dolerenden in de vorige eeuw. Op het eerste gezicht lijkt het erop, 
dat beide groeperingen slechts een kerkelijk karakter vertoonden en op dit 
terrein terugkeer naar het oude verlangden. Het is echter niet toevallig, dat de 
tegenstanders er revolutionaire bewegingen in zagen.23 Ook de kritiek van 

21 V gl. het reeds aangehaalde artikei van J. van den Berg in de Christelijke Ency
clopedie. biz. 70, 2e koiom: ,AI deze structuren staan open voor schending en bederf; 
zij mogen daarom nimmer worden verabsoluteerd, zij zullen nooit zelfstandig kunnen 
functioneren, maar zij moeten steeds weer gesteid worden onder de tucht van het 
Evangelie van Jezus Christus, willen zij kunnen dienen als wegen Gods door de wildernis 
van deze we reid". 

22 In het plakkaat der vervallen-verklaring: ,Also een yegelick kennelick is ... dat 
cl' ondersaten niet en zijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince, om hem in alles 
wat hij beveeit, weder het goddelick of ongoddelick, recht ofte onrecht is, onderdanig 
te wesen, en als slaven te dienen: maar den Prince om d'ondersaten wille, sander dewelcke 
hij egeen Prince en is ... ". 

z:: Wat de Afscheiding betreft geef ik een voorbeeld. In een stuk, dat opgemaakt 
is aan het Departement van Eredienst in 1836, vindt men de opmerking ,dat het gros 
der partij bestaat uit menschen van de geringste standen en dat de meesten nog tot de 
onkundigsten en minst beteekenenden in die standen behooren". In een rapport van het 
Klassikaal Bestuur van Leeuwarden wordt gesteld: ,En daar een stoutmoedig verzetten 
tegen de wet en tegen de overheid meestal door de Iagere volksklasse toegejuicht wordt, 
zoo brengt hij (Van Veizen) veier hoofden op hoi"; Archiefstukken betreffende de 
Afscheiding z·an 1834, dl. 3 bewerkt door F. L. Bos (Kampen, 1942) resp. biz. 183 
en 89. 

Voor wat de Doleantie betreft, wordt voorai in 1886 het verwijt door veien gemaakt. 
De ,paneeizagerij" bood een dankbaar punt van vergeiijking met Domeia Nieuwenhuis, 
die in hetzelfde jaar wegens majesteitsschennis werd veroordeeid. Karakteristiek is het 
antwoord van Kuyper op deze verwijten: , ,Maar nu op den man af, gij, Weieerwaarde 
Heer Van Son, die aan het hoofd der geschorsten staat, spreek, wees eerlijk, drijft ge 
dan tach geen Revolutie?" Veilig durven wij op die vraag, zoo in zijn naam, ais in naam 
van a! de geschorste Dienaren Christi antwoorden: ,Ja, waarlijk, dat is ook zoo, en dat 
we deze Revolutie drijven, is ons een roem, is onze eere !" Doekjes voor het bioeden 
verachten we. Voor bioempjes strooien en verbloemen is het de ure niet. Weg met aile 
bemanteiing! Ja, gewisselijk, wat we bedoelen, is Revolutie, d.w.z. eene omU'enteling 
van ons kerkeiijk Bestuur"; A. Kuyper, Het conflict gekomen. I Complot en Rez•olutie 
(Amsterdam, 1886), biz. 35 (cursivering van Kuyper). 
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Kuyper op de ,.mannen met de dubbele namen" wijst in dezelfde ricbting.24 

Stati.rche en dJ1zamische geschiedenistheologie 
\\'ij staten nog wat dieper door, als wij acbter de kritiek op de leer der 

scbeppingsordeningen zien de Yerandercnde visie op de gescbiedenis. Voorhtcn 
were! deze als openbaringsbron gezien; men denke aan art. 2 NGB en vooral 
aan de bantering daarvan. Daardoor werd de gescbiedenis mede normerend. 
Een fraai yoorbeeld daarvan vinden wij bijv. in Kuypers bescbouwingen OYer 
bet Oranjehuis. In de opkomst daaryan ziet bij ,een langzaam arbeiden van de 
Voorzienigbeid Gods ... teneinde zich een drager van zij n soeverein gezag in deze 
Ianden te bereiden" en zonder aarzeling spreekt hij dan ook van een ,mysterie" .25 

Nu was dat alles natuurlijk even lang als bet breed was, een vrij grote mate van 
willekeur valt niet te vermijden. Het doet bijv. koddig aan, naast elkaar te leggen 
wat Colijn en wat Kuyper zeggen over de vraag, of Indie tot bet koninkrijk 
beboort. Wat volgens de eerste ,Gods bestel'' is, is voor de laatste ,bet valscbe, 
het onbistoriscbe en ongoddelijke stand punt'' .26 Nu zijn dergelijke fraaiigheden 
niet toevallig. Zij vloeien voort uit een fragmentarische visie op de Ieiding van 
God in de gescbiedenis, noodzakelijk omdat men moeilijk de gang der ge
scbiedenis integraal als normatief kan bescbouwen.27 In ieder gcval -- welke 
interpretatie men ook aan de gescbiedenis gaf - leidde dit tot een statiscbc: 
gescbiedenistheologie. Tegenwoordig is deze veelmeer een dynamiscbe ge
worden. Het exodus-motief staat voorop: God is de God, die telkens een nieuw 
begin maakt en die op deze wijze bezig is de wereld te scheppen.28 De schepping 
wordt dan geen voltooide zaak, de scbeppingsordeningen vervallen en in plaats 
daarvan komt de visie dat God door middel van mensen bezig is, de wereld en 
dus zijn Rijk te scheppen. Er is dus geen scbeppingsorde die in stand moet 
worden gehouden, maar een die in wording is door ons werken. Men kan 
uiteraard zeggen, dat deze voorstelling niet nn eenzijdigheid ontbloot is, maar 
dat zij van invloed is en in toenemende mate zal worden, lijkt mij onmiskenbaar. 

24 Zie J. Roe link, V ijfenzez·entig jam· l'r'F Unh-ersiteit 1880/1955, Gedenkboek bij 
het vijfenzeYentigjarig bestaan der Vrije L'ni.-ersiteit te Amsterdam (Kampen, 1955). 
biz. 109. 

2 3 Zie A. Kuyper, a.w., biz. 44. 
26 Zie H. Colijn. a.w., biz. 542 v., vgl. blz. 510-512 en A. Kuyper, a.w., biz. 325. 

Jn A1ztirevolutionaire Staatkunde, tweede dee!, De toepassing (Kampen, 1917) spreekt 
Kuyper over de ,.toeieg ... om op onze eilanden de inwoners tot een hooger standpunt 
''P te voeden en de mogeiijkheid voor Iatere poiitieke zelfstandigheid in hen aan te 
kweken" (biz. 581, vgl. ook biz. 580). 

27 Zie G. C. Berkouwer, De z·oorzieniglxid Gods (Dogmarische Studien) (Kampen. 
1950), hoofdstuk VI: Voorzienigheid en geschiedenis, met name het gedeelte dat handelt 
0wr Groen ,·an Prinsterer. 

2 8 Zie hiervoor A. Th. ,-an Leeuwen. Hn christendom in de uereldgeschiedem.r 
(Amsterdam, 1966) en ]. Moltmann, Tixologie der Hoffnung, Untersuchungen zur 
Begriindung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie (Miinchen, 1966), 
speciaai Kapitel IV: Eschatoiogie und Geschichte, en Kapitel V: Exodusgemeinde. 
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Op het terrein der politiek zal zij leiden tot een aandringen op creativiteit, op 
het zoeken van nieuwe wegen en dit ter realisering van het Rijk van God.2 " 

Politiek en heil 
Deze visie heeft natuurlijk te maken met de vraag, wat ,heil" in de bijbel is 

In de oude denkwijze ging het in het heil allereerst om een persoonlijke zaak en 
om de verhouding van de enkele mens tot God. In de nieuwere visie wordt bet 
heil- het modewoord is dan ,sjaloom·· geworden- een zaak van de wereld, 
die Gods wereld is.'10 Met opzet vermijd ik bier de termen ,borizontaal" en 
,verticaal". Deze geven naar beide zijden een vertekening. Ook vroeger erkende 
men immers dat de verhouding mens-mens direct te maken had met het evan
gelie. Niet alleen dat, maar ook vroeger was dit niet aileen een kwestie van 
persoonlijke, maar evenzeer van sociale etbiek. Het gereformeerd protestantisme 
heeft in dit opzicbt nog niet zo'n slecht verleden, a! moet daarbij gezegd worden 
dat de beiliging van het sociale !even secundair was in vergelijking met die 
van het persoonlijk !even. De termen ,borizontaal" en ,verticaal" geven te 
weinig aan, dat de kern van het verschil ligt in de visie op de wereld. Is deze 
bet terrein waarop Gods bandelen zicb afspeelt en wordt zij eerst bij bet einde 
der tijden ten voile in Gods handelen opgenomen - 6£ is zij het terrein van 
Gods handelen bier en nu door mid del van mensen? In deze laatste visie wordt 
bet eschaton naar bet heden toegebaald en valt de grens tussen kerk en wereld 
praktiscb weg. Het gevolg daarvan is, dat de politiek belangrijker wordt dan 
ooit tevoren. Men kan nu immers niet meer zeggen, dat zij ,slechts" te maken 
heeft met het aardse bestaan van de mens en dat de vraag, of hij een kind van 
God is, uiteindelijk toch de allesbeslissende is. Men kan ook niet meer zeggen, 
dat de politiek ,slecbts" voor deze tijd betekenis heeft en dat straks de komst 
van Gods koninkrijk dit alles achterhaalt. Kortom, bet vragencomplex dat door 
Kuyper is aangeduid met bet woord ,gemene gratie" komt op een nieuwe wijze 
aan de orde. Kuyper poogde door deze leer het goede in de gebroken wereld, 
voorzover deze Cbristus niet kende of niet wilde kennen, te verklaren door de 
relatie tussen dit goede en de genade (bet heil) aan te geven. Thans ziet men 

2ll Deze visie kan ertoe leiden, dat men op naleve wijze bepaalde bijbelse motievea 
naar voren haalt en deze tracht te realiseren zonder rekening te houden met de concrete 
situatie. Een dergelijke gedachtengang vindt men telkens weer in het christelijke denken, 
bijv. bij wle middeleeuwse bewegingen en in een bepaalde sector van het 16e-eeuwse 
anabaptisme. Zij ontstaat steeds daar, waar men de geschiedenis niet ernstig neemt 
Hoewel deze tendens ook op het ogenblik aanwezig is, is zij zeker niet de enige 
mogelijkheid. Men kan immers in deze visie evenzeer de geschiedenis volkomen serieus 
nemen, meer richting laten geven aan het praktisch handelen in de geschiedenis door 
bijbelse noties. In het laatste geval zijn er geen overspannen verwachtingcn, tcrwijl toch 
uitzicht blijft bestaan op een bijbels genormeerd ideaal. 

:w Zie H. Schmidt, Frieden (Themen der Theologie, Bd. 3) (Stuttgart/Berlin. 1969) 
en J. Verkuyl, N. A. Schuman, A. Schippers. Meegenomo1 t'oor de nede. l\'adere ,-er 
antwoording van bet gereformeerd vredesberaad (Kampen, 1969). 
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dit goede eerder als heil zonder meer.31 

Dat daarbij de mondiale vraagstukken op de voorgrond zullen staan, spreekt 
vanzelf. Het valt wat moeilijker, de vraag van het heil te verbinden met de 
vraag, of de kinderbijslag voor het eerste kind moet worden afgeschaft dan met 
de vraag van de prijzen van de produkten der ontwikkelingslanden. De kritiek 
op het Nederlandse partijpolitieke stelsel heeft zich binnen alle partijen de 
laatste jaren vooral gericht tegen het provincialisme. Dit is in overeenstemming 
met de tendens van de zestiger jaren, waarin men in verschillende op
zichten een nieuw begin wilde maken, dat nieuwe ruimten moest scheppen. 
Typerend zijn in dit verband de boeken van Van Kaam en De Gooyer.a2 Hoewel 
ze beide vanuit een duidelijke verbondenheid met het jongste verleden zijn 
geschreven, zit er tach iets van een af rekening in: het gaat over een tij d, die 
voltooid verleden is geworden. Het zal duidelijk zijn, dat deze gehele wending 
haar parallel vindt in de theologische ontwikkeling. Belangrijker lijkt mij, dat 
er een sterke hang is naar radicaliteit. Het is niet toevallig, dat in de PSP in de 
eerste periode zoveel christenen op de voorgrond stonden en dat in de PPR 
weer dezelfde geluiden naar voren zijn gekomen. Van de zijde der theologen 
wordt deze ontwikkeling sterk gestimuleerd. Dat is geen wonder, want er zij n 
in de bijbel nogal radicale geluiden te vinden; men denke slechts aan de Bergrede 
of aan de brief van Jacobus. Nu ligt het gevaar van deze ontwikkeling voor de 
hand. In een vorige periode was men geneigd een meer conservatief denken 
via de leer van de eeuwige beginselen en via een bepaalde geschiedenistheologie 
te verabsoluteren tot de door God gewilde ordening. Thans dreigt het gevaar, 
dat men in feite hetzelfde doet om een meer radicale politieke tendens van een 
goddelijk gezag te voorzien. Het is niet toevallig, dat in de theologie sommige 
van de oud-testamentische profeten (Amos, Hosea) zozeer de aandacht trekken. 
Evenmin is de beklemtoning van het politieke karakter van de uitspraken van 
deze profeten een toevalligheid.33 De vraag duikt daarom op: is er een bepaalde 

31 Karl Rahner waardeert de humaniteit als anonieme christelijkheid en spreekt over 
impliciet geloof; zie diens opstel Die anonymen Christen, in: Schriften zttr T heologie, 
Bd. VI (Einsiedeln/Ziirich/Koln, 1967), S. 545-554, en eveneens: Atheismus und impli
zites C.hristentum, in: Schriften zur Theologie, Bd. VIII (Einsiedeln/Ziirich/Koln, 1967), 
S. 187-212. In Nederland heeft E. Schillebeeckx, O.P., in dezelfde richting gedachten ont
wikkeld, zie diens W ereld en Kerk (Theologische peilingen, dee! III) (Bilthoven, 1966), par. 
2, Kerk en Wereld, en par. 3, Kerk en .Mensdom. Voorts is belangrijk op dit punt: D. Siille, 
De u-aarheid is concreet (Carillon-speciaalreeks, nr. 27) (Amsterdam, 1967), biz. 110-122. 

Een overzicht geeft H. M. Kuitert in zijn opstel: De u·ereld t'alt mee, in: Terzake, 
Gesprekken van sociologen en theologen over kerkvernieuwing, dee! IV, Kerk buiten 
de kerk (Utrecht/Baarn, 1969), biz. 55-91. 

32 B. van Kaam, Parade der mannenbroeders, Flitsen uit het protestantse !even in 
Nederland in de jaren 1918-1938, Nieuwsgierig bijeengegaard uit oude jaargangen van 
kranten en tijdschriften, gedenkboeken, brochures en vergeelde documenten uit de boeken
kast der vaderen (Wageningen, 1964). A. C. de Gooyer, Het beeld der t'aad'ren, 
Een documentaire over het Ieven van het protestants-christelijke volksdeel in de twintiger 
en dertiger jaren (Utrecht, 1964). 

33 .Men kan hier ook denken aan een studie op het gebied van het Nieuwe Testament 
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methode te vinden om de bijbel in dit opzicht op de juiste wijze te doen 
functioneren? Het is een vraag, waaraan door de theologen op het ogenblik veel 
aandacht wordt besteed.34 Het antwoord dat veelszins gegeven wordt, is dat wij 
in de bijbelse geboden informatie krijgen over Gods bedoeling met mens en 
wereld, zoals die bedoeling in een bepaalde tijd is verstaan en gehoorzaamd. 
Zij worden dan ethische modellen en voorbeelden, die niet klakkeloos moeten 
worden nagebootst maar die wel in een bepaalde richting wijzen. Daarmee kan 
inderdaad iets gewonnen worden. Doordat men rekening houdt met het historisch 
bepaalde karakter van bijbelse uitspraken, is het gevaar van willekeur minder 
groot geworden. Het gevaar blijft echter bestaan, dat men op deze wijze toch 
weer via abstractie komt tot het vastleggen van een aantal bijbelse grondmotieven, 
die algemeen geldig zouden zijn. Deze zijn dan echter 6f zo algemeen dat zij 
nietszeggend zijn 6f zo bepaald door het eigen standpunt en de eigen tijd, dat 
ze volslagen willekeurig zijn. Het zal daarom nodig zijn op dit terrein een 
grote plaats te bewaren voor scepsis en voor zakelijkheid en de volle consequen
ties te trekken uit de stelling, dat de sociaal-ethische aanwijzingen in de bijbel 
,voor ons niet meer bruikbaar zijn vanwege de totaal gewijzigde structuur van 
de samenleving". 35 

Christelijke politieke partijen? 
Het gevolg zal zijn, dat ook vanuit deze invalshoek de christelijke partijen 

het er niet gemakkelijker op krijgen. Het uitgangspunt voor een goede organi
satie is immers gelegen in een bepaald doel dat men wil verwezenlijken. De 
christelijke partijen hebben dat in het verleden gehad in het ideaal, de eeuwige 
beginselen uit te werken voor de praktijk en deze daarna te verwezenlijken. 
Dat gaf al moeilijkheden genoeg. Nadat de schoolstrijd gewonnen was, heeft 
men geen duidelijk en aanspreekbaar doel meer kunnen vinden, met uitzonde
ring van de Indie-politiek na 1945, een politiek die inderdaad door een beginsel 
werd gedragen. Zij, die partijvorming op basis van het christen-zijn willen 
verdedigen, kunnen, nu de verwezenlijking van de beginselen als doel vervallen 
is, twee wegen inslaan. Zij kunnen deze verdedigen op grond van de overweging, 
dat de christenen in Nederland gemeenschappelijke politieke doeleinden op 
sociaal-ethisch terrein hebben.36 Dit lijkt mij een onmogelijke opgave; het 

als die van H.-J. Degenhardt, Lukas Evangelist der Armen, Bezitz und Besitzverzicht 
in den lukanischen Schriften, Eine traditions- und redaktionsgeschichtliche Untersuchung 
(Stuttgart, 1964). 

:\·l Zie het opstel van H. M. Kuitert, Het Schriftberoep in de ethiek, in: Anders 
gezegd, biz. 63-87, speciaal biz. 85 vv. 

ar. Zie H. M. Kuitert, Sociale ethiek en geloof in Jezus Christus (Kampen, 1967), 

biz. 33. 
3 6 G. Kuypers, Het politieke spel in Nederland, Diagnoses, remedies en een suggestie 

(Meppel, 1967), biz. 200, geeft hiervan de volgende voorbeelden: de strijd tegen de 
ontheiliging van de zondag, tegen lijkverbranding, tegen loterij en toto, tegen godslaste
ring; de strijd voor christelijk onderwijs. 
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oorlogsvraagstuk vormt op dit punt een goede illustratie. Zij kunnen, minder 
pretentieus, deze verdedigen op grond van de overweging, dat men binnen deze 
partijen een volksdeel vindt, dat aangesproken kan en wil worden op bet evan
gelie van Jezus Cbristus en dat gezamenlijk wil zoeken naar de implicaties daar
van voor bet politieke bandelen. Het is ecbter de vraag, of de partijen daarvoor 
de geeigende organen zijn. Beboort dit niet veel meer tot de taak van de kerk, 
die baar opdracht tocb niet voor een belangrijk deel uit banden mag geven? 37 

Bovendien zal een politieke partij, die midden in de macbtsstrijd staat, altijd 
bereid moeten zijn tot bet compromis, om altbans een gedeelte van baar idealen 
te kunnen verwezenlijken. Zij wordt zeer zwak, indien zij eerst in eigen kring 
slecbts via allerlei compromissen tot bet bepalen van baar koers kan komen. 
Vanuit deze overwegingen zal bet proces van deconfessionalisering nog wel 
verder om zicb beengrijpen. Het besef breekt immers door, dat in politicis de 
scbeidslijn niet loopt tussen cbristelijk en niet-cbristelijk, maar tussen gewenst 
en ongewenst. In dit gebele proces van verzakelijking der politiek, dat mede 
door de tbeologie wordt veroorzaakt, komt de gebele vraag van de wenselijk
beid van de partijvorming op basis van godsdienstige overtuiging uiteraard op 
de belling. 

Kerk en politiek 
In bet voorafgaande is de verbouding tussen kerk en politiek al even aan de 

orde gesteld. Deze vraag moet ecbter nog expliciet bebandeld worden. In de 
reformatoriscbe traditie beeft altijd de neiging bestaan tot een scbeiding van 
deze beide. In bet lutberanisme met zijn twee-rijkenleer is dat zonder meer 
duidelijk.38 Maar binnen bet gereformeerd protestantisme lag de zaak niet veel 
anders. De zogenaamde tbeocratie van Calvijn en de Nederlandse calvinisten 
is meer een constructie acbteraf dan een realiteit. Zeker, er was een duidelijk 
verband tussen kerk en staat, maar dit was een eenricbtingsverkeer: bet raadbuis 
bescbikte over de beurs en gaf de directieven aan de kerk. De tbeocratie beeft 
niet meer betekend dan dat de kerk in bepaalde gevallen opkwam voor een eigen 
invloedssfeer die zij wilde bandbaven tegenove-r de overbeid. In bet Nederlandse 
protestantisme is Kuypers onderscbeiding tussen de kerk als organisatie en de 
kerk als instituut van beslissende betekenis geworden. In deze conceptie was de 
twee-rijkenleer overwonnen, maar bleef er desondanks een bepaalde marge tussen 
de kerk als instituut en de praktijk van de politiek: wat op bet ene terrein 
gebeurde, beboefde geen directe consequenties te bebben voor bet andere. 

37 Men denke hier aan de Synode 1969/70 van de Gereformeerde Kerken en de 
aldaar gevoerde discussies over ontwikkelingssamenwerking, het oorlogsvraagstuk, ge
rechtigheid, het rassenvraagstuk. 

38 In 1969 verscheen bij de Wissenschaftliche Buchgesellschaft te Darmstadt: Reich 
Gottes und Welt, Die Lehre Luthers von den zwei Reichen (Wege der Forschung, Bd. 
CVII), hrsg. von H.-H. Schrey; hierin zijn vele artikelen van verschillende auteurs 
over dit onderwerp gebundeld. 
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Tegelijkertijd Iegde Kuyper door deze conceptie verband: de kerk ais instituut 
behoorde immers in zoverre Ieiding te geven dat zij de gelovige tot geestelijke 
voiwassenheid bracht, hem tot mondig mens maakte. De theoiogische ontwikke
Iing heeft ertoe geieid, dat deze conceptie verlaten is. Het gevoig daarvan is een 
dubbeie en tegengesteide beweging. Enerzijds bestaat sterk de neiging, van de 
kerk in allerlei opzichten duideiijke uitspraken te vragen. Aanvankeiijk Ieefde 
deze tendens voorai in hervormde kring; de verklaringen over Nieuw-Guinea 
en over het gebruik van kernwapenen zijn er de meest bekende gevolgen van. 
In gereformeerde kring stand men aanvankeiijk afwijzend tegenover deze ten
dens, maar is dezelfde neiging op het ogenbiik aanwezig; men denke aan de 
discussies op de laatst gehouden synode over ontwikkelingssamenwerking en 
het oorlogsvraagstuk. De tendens heeft uiteraard theologische achtergronden, 
maar is mede bepaaid door de onmacht der poiitieke partijen om tot een duide
Iijke positiebepaling te komen op het niveau der grate wereldproblemen. Intussen 
is echter wei duidelijk geworden, dat de onmacht der kerken niet minder groat 
is. De Hervormde Kerk brengt het wei tot verklaringen, maar siaagt er niet in 
deze tot een bepaiende factor binnen de kerk te maken; de Gereformeerde 
Kerken komen niet verder dan verwarde discussies en nietszeggende uitspraken. 
Mede daardoor voltrekt zich een tweede beweging, die radicaai tegengesteid is 
aan de zojuist genoemde. Zij steit, dat de kerk Christus heeft te prediken, de 
boodschap van zonde en genade moet brengen, maar dat zij de politieke en 
sociaie vragen moet overlaten aan de bezinning der geiovigen.39 Op het eerste 
gezicht Iijkt het, aisof men hier de onderscheiding tussen de kerk ais instituut 
en de kerk ais organisme wil handhaven. Doordat de band tussen beide wordt 
doorgesneden en de kerk ais instituut over ai deze vragen heeft te zwijgen, gaat 
men in feite nog achter deze conceptie terug en vervait in een extreme vorm 
van de twee-rijkenieer.40 Ik kan niet voorspellen, weike van beide tendensen 
de sterkste zal blijken te zijn. Enerzijds dreigt het gevaar dat de kerk grate, maar 
holle woorden spreekt; anderzijds, dat mensen zich teieurgesteid afwenden van 
een kerk die voikomen steriel is geworden. Misschien Iigt de opiossing hierin, 
dat wij wat minder pompeus doen over het spreken der kerk. De Barmer Thesen 
gingen uit van een minderheid der duitse kerk, en vormen toch het spreken van 
de kerk in die situatie.41 In de huidige constellatie is het belangrijker, dat Gods 
gebod concreet wordt verkondigd dan dat een zo-kerkelijk-mogelijk Iichaam dat 
doet. Juist dan kan duideiijk worden, wat het betekent ais wij spreken over de 
mondigheid van de christen. 

39 Zie: H. M. Kuitert, Het spreken van de kerk, in: Anders gezegd, biz. 172 vv .. 
waar besproken wordt de positie die prof. Troost voorstaat. Dit opstel verscheen eerder 
in Antirevolutionaire staatkunde, ( 1969), biz. 341-355. 

4 0 Zie in het hierboven vermelde artikel van Kuitert zijn kritiek op Troost, biz. 174-
178 in Anders gezegd, biz. 349-351 in A.R. Staatkunde. 

4 1 Zie over Barmen: E. Wolf, Barmen, Kirche zwischen Versuchung und Gnade 
(Beitrage zur evangelischen Theologie, Bd. 27) (Miinchen, 1957). 
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BESTUURLIJKE VORMGEVING VAN DE ZEER GROTE 
STEDELIJKE GEMEENTEN 

door 

H. van Rutter en E. Heerma 

1. Inleiding 
Een van de grote motoren achter het streven naar gewestvorming is de afkeer 

van voortgaande annexatie van kleinere gemeenten, vaak randgemeenten, door 
grote en zeer grote centrumgemeenten. Vrijwel bet enige waardevolle argument 
tegen annexatie is en was bet teloor gaan van een goede relatie tussen de be
stuurden en bet bestuur van de relatief kleine gemeente en het vervangen van 
deze relatie door een minder goede relatie.~ Het is eigenlijk wat verwonderlijk, 
dat de noodzaak van de vorming van gewesten niet systematisch de roep naar 
een verbetering van de bestuurlijke vormgeving in de zeer grote gemeenten 
beeft opgeroepen. De Nederlandse politiek heeft eigenlijk ten aanzien van dit 
onderwerp slechts negatief gereageerd: voortgaande annexatie vermindert de 
kans op goede betrekkingen tussen het bestuur en de bestuurden, daarom be
vorderen wij de vorming van gewesten allereerst in die gebieden, waar zeer 
grote gemeenten voorkomen, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

De problemen zijn echter wei gesignaleerd. Het bewijs daarvoor wordt in de 
eerste plaats geleverd door de zojuist genoemde neiging tot gewestvorming, die 
zich het eerst in deze gebieden manifesteerde. Vervolgens was er na de oorlog 
een betrekkelijk grote belangstelling voor deze problematiek,2 die aanleiding 
was tot het instellen van de staatscommissie: ,bestuursvorm grote gemeenten" 
(staatscommissie De Quay).3 De voorstellen van deze commissie vormen onder 
meer de basis voor het in de gemeentewet opnemen van de zogenaamde Lex 
Toxopea, de bepalingen vermeld in de artikelen 61 tot en met 64, betreffende 
de commissies. Deze bepalingen braken de juridische structuur van de gemeen-

~ Prof. dr. H. A. Brasz en drs. L. de Jong: Burger en gemeente, Alphen aan den 
Rijn, 1968. 

2 Ir. A. Bos e.a.: De stad der toekomst, de toekomst der stad, Rotterdam, 1946. 
Studie-commissie wijkraden, interim-rapport van de commissie, ingesteld bij besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, dd. 12/18 december 1952. Rotterdam, 1954. 

3 Verslag van de staatscommissie bestuursvorm grate gemeenten, ingesteld bij Konink
lijk Besluit van 1 november 1952, no. 32. 's-Gravenhage, 1955. 

Wiardi Beckman Stichting: Het bestuur van de grate gemeenten, Amsterdam, 1959. 
Herziening van de gemeentewet, rapport uitgebracht aan het bestuur van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten, Den Haag, 1959. 
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ten, voor wat betreft de organisatie binnen de gemeente, op een veel meer 
rigoureuse wijze open dan eerder de wet gemeenschappelijke regelingen had 
gedaan ten aanzien van de intergemeentelijke organisatie. Op de mogelijkheden, 
die bovengenoemde artikelen bieden ten aanzien van de bestuurlijke vormgeving 
binnen de zeer grate stedelijke gemeenten, gaan wij in dit artikel nader in. 
Tenslotte moeten een aantal stemmen uit socialistische kring (W esterhout, Tho
massen, De Wit, Troostwijk 4 ) worden genoemd. Hier wordt, zij het in verschil
lende nuances, een samenvallen bepleit van zeer grote gemeenten en gewest, 
gecombineerd met vormen van territoriale decentralisatie binnen de dan ontstane 
mammoetgemeente. 

Men zou kunnen zeggen: ,de zeer grate gemeenten hebben de juridische 
mogelijkheden (art. 61-64 Gemeentewet), laten zij nu maar eens zien hoe zij 
deze problematiek aanpakken". Wij zijn van mening, dat dit als uitgangspunt 
wel een goede houding is, evenals het goed is, dat er ten aanzien van de gewest
vorming gemeentelijke initiatieven worden genomen. Het is echter onjuist, dat 
deze ontwikkelingen plaatsvinden zonder verband met of orientatie op de 
nationale ontwikkelingen op het gebied van de bestuurlijke vormgeving. Argu
menten daarvoor kan men vinden in het rapport ,Bestuurlijke vormgeving" 
van het College van Advies e.a. van de ARP.5 Het verschaffen van een optimaal 
democratische en efficiente bestuursvorm aan de ongeveer 2Vz miljoen inwoners 
van de zeer grate steden is naar ons gevoelen een nationale zaak. lndien dus ge
meentelijk geen of onvoldoende initiatieven worden genomen voor een aan
passing van de gemeentelijke bestuursorganisatie aan de gewestelijke ontwik
kelingen, dan heeft de nationale politiek hier duidelijk een taak. Op een aspect 
van deze zaak is gewezen in de bespreking van het bovengenoemde advies door 
gei:nteresseerde bestuurders in onze partij. Uitbreiding van de taak van een 
gewest zou zeer bemoeilijkt kunnen worden door de houding van het bestuur 
van de sterke centrumgemeenten in een gewest. Wij moeten constateren, dat 
aan dit onderdeel van de Nederlandse bestuurlijke vormgeving in bovengenoemd 
antirevolutionair rapport geen aandacht is gegeven. 

Een van de kenmerken van de antirevolutionaire opvatting ten aanzien van 
de taak van de gewesten is, dat in elk gewest een evenwicht zal ontstaan tussen 

4 Prof. dr. M. Troostwijk: Vormen van bestuur in regionaal verband, in: De ge
meenten en de regio, pre-adviezen uitgebracht voor het congres van de Vereniging van 
NeJerbndse Gemeenten op 8 juni 1966 te Rotterdam, 's-Gravenhage, 1966. 

Drs. Th. Westerhout: Bestuursorganisatie pasklaar maken voor het jaar 2000, in: 
Opinic. jg. 2, no. 3, 4-2-1966. 

St;-qekgenzeellten en stadsgeu:esten, rapport van de Wiardi Beckman Stichting, Amster
dam, 1969. 

:; Bestuttrlijke mrmget•ing, pre-advies van een werkgroep van bet College van Advies 
der A.R.P. en het V erband van V erenigingen van A.R. Gemeente en Provinciebestuurders 
voor de openbare partijconferentie op 13 oktober 1969, openingsrede door prof. mr. 
P. J. Verdam, nabeschouwing over de conferentie door mr. W. Blanken, 's-Gravenhage, 
1970. Ook verschenen in A.R. Staatkunde, jg. 39, no. 10, oktober 1969 en jg. 40, no. 1, 
januari 1970. 
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die delen van de overheidstaken, die door het gewest zouden moeten worden 
uitgevoerd en die door de gemeenten, die in het gewest gelegen zijn zouden 
moeten worden verricht. Voor het rijk is het gewest het belangrijkste aangrij
pingspunt als het gaat om vraagstukken van planning en begeleiding van 
industrialisatie, recreatie, milieubeheersing, verkeer en verstedelijking in het 
algemeen. Daarom moet er een zekere uniformiteit ten aanzien van de geweste
lijke bestuurlijke uitrusting zijn. De wijze van plannen en uitvoeren van de 
gezamenlijke overheidstaken blijft echter een zaak van het gewest en de daarin 
gelegen gemeenten. Het is daarom onmogelijk de hier aangesneden problematiek 
voor geheel Nederland in het algemeen te behandelen, althans niet als men 
iets dieper op het vraagstuk wil ingaan. In een rapport van de afdcling bestuurs
kunde van het Sociaal-Wetenschappelijk lnstituut van de V.U. vindt men een 
benadering van het probleem voor de Oostelijke Mijnstreek.'l 

In dit artikel willen wij globaal ingaan op de problematiek van de gemeente 
Amsterdam, zoals ze straks deel zal gaan uitmaken van het gewest Amsterdam. 
Wij gaan daartoe ook in op het gesprek, dat in de Amsterdamse raad over deze 
problemen in de afgelopen vier jaar heeft plaatsgevonden. De essentie van dit 
artikel is eerder gepubliceerd als een bijdrage tot deze discussie in de Amster
damse raad.7 

2. De discussie over bestuurlijke territoriale decentralisatie in Amsterdam 
In juni 1967 heeft de Amsterdamse raad gedebatteerd over de bestuurlijke 

decentralisatie naar aanleiding van een pre-advies van het College van b. en w. 
Deze nota bevatte een reactie op enkele door raadsleden ingediende nota's over 
het instellen van wijkbesturen of wijkraden. Enige !eden van het College van 
b. en w., zo bleek later bij de stemming, stelden in dit preadvies voor het 
stadsdeel Amsterdam-Noord te voorzien van een wijkadviesorgaan, dat voor de 
helft zou worden samengesteld volgens de regels van de sociale wijkopbouw 
(waarover later) en voor de andere helft op politieke wijze. Deze laatste !eden 
zouden op voordracht van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke 
groeperingen worden benoemd met inachtneming van de politieke verhoudingen 
van de bevolking in Amsterdam-Noord. Op gelijke wijze worden reeds de 
Rotterdamse wijkraden van !eden voorzien. 

In het vermelde raadsbesluit stonden drie meningen fel tegenover elkaar: 
a. De mening van hen, die niets voelden voor decentralisatie omdat daardoor 

de efficiency van het bestuur zou kunnen worden aangetast. 

G Stadsgewest Oostelijk Mijngebied, bestuurlijke organisatie, rapport uitgebracht door 
de afdeling bestuurskunde van het Sociaal-Wetenschappelijk Instituut van de Vrije Uni
versiteit, Amsterdam, 1970. 

7 Nota van het raadslid Van Ruller, inzake de bestuurlijke toekomst van Amster
dam en van de Bijlmermeer in het bijzonder, Gemeenteblad, afd. 1, no. 208, pag. 477. 
Amsterdam, 1971. In deze nota vindt men de nodige verwijzingen naar talrijke plaatsen 
in bet Amsterdamse Gemeenteblad, waarin over de onderhavige problematiek gesproken 
of geschreven is. 
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b. Het standpunt van degenen, die niets van bet overdragen van bestuurlijke 
bevoegdheden aan stadsdeelbesturen moesten hebben, maar wel voelden voor 
bet uitbouwen van bestaande wijkcentra in de richting van sociale wijkopbouw
organen (waarover straks meer). 

c. De opvattingen van hen, die denken vanuit de politieke decentralisatie. 
Zij zijn voor bet overdragen van bestuursbevoegdheden aan stadsdeel-besturen, 
maar dan moeten die op een politieke wijze, dat wil zeggen door verkiezingen 
of een daarvan afgeleide wijze, worden samengesteld. 

Daarnaast kwam ter sprake, dat men de afstand tussen bestuurden en bestuur 
aanmerkelijk zou kunnen bekorten door middel van deconcentratie ( d.i. bet naar 
de wijken brengen van organisatie-eenheden van de diensten en bedrijven). 

Het debat werd besloten met bet verwerpen van bet voorgestelde wijkadvies
orgaan voor Amsterdam-Noord en bet aanvaarden van een voorstel van bet 
a.r.-raadslid Bootsma (nu wethouder), waarin een voorstel van zijn fractiegenoot 
Van Ruller was opgenomen. Dit voorstelluidde als volgt: 

,De Raad, 
Overwegende dat: 
- het lokale bestuur in Amsterdam e.o. wellicht een radicale WIJZigmg 
zal moeten ondergaan door een hoogst noodzakelijke bestuurlijke schaal
vergroting; 
- de wil algemeen is, de afstand bestuurders-bestuurden op het terrein 
van bet lokaal bestuur effectief te verkorten; 
- een bestuursstelsel van drie overlappende soorten bestuurseenheden 
(gewest, gemeente en wijkbestuur) voor het stedelijk gebied van Amsterdam 
de nodige problemen zal geven; 
- het gemeentelijke apparaat aan een bestuursorganisatorisch onderzoek op 
wetenschappelijk niveau client te worden onderworpen om de mogelijk
heden van het aanwijzen van concrete taken, die in aanmerking komen 
voor zowel centralisatie op het niveau van de agglomeratie als decentrali
satie op bet niveau van bet stadsdeel, nauwkeurig te doen onderzoeken; 
- een zodanig onderzoek van groat belang kan zijn voor de bestuurlijke 
toestand van de Bijlmermeer in bet kader van de vorenaangegeven ontwik
kelingen; 
- mede getuige het door Burgemeester en W ethouders uitgebrachte pre
ad vies over bet Wijkadviesorgaan Amsterdam-Noord de gedachten omtrent 
deze zaak nag onvoldoende uitgekristalliseerd zijn en er nag niet gesproken 
kan worden van een beleidslijn ten aanzien van deze problemen; 
verzoekt Burgemeester en W ethouders, de Raad te informeren over de 
mogelijkheden van een bestuursorganisatorisch onderzoek op wetenschap
pdijk niveau ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen in hun 
onderling verband beschouwd: bet Wijkadviesorgaan Amsterdam-Noord, 
bet stadsdeel Bijlmermeer, bet gewest Groat-Amsterdam en het bestaande 
gemeentelijke apparaat". 

Zelfs deze zeer bescheiden opdracht van de gemeenteraad hebben Burge-
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meester en W ethouders van de hoofdstad niet kunnen uitvoeren. Zij hebben 
met de bestudering wei een begin gemaakt, waarbij zij een groep bestuurs
kundigen, juristen en sociaal-geografen van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten hebben ingeschakeld. In nauwe samenwerking met een paar ambte
naren van de gemeente Amsterdam is er een (interne) nota vervaardigd, die in 
Amsterdam geen gevolgen heeft gehad. 

Inmiddels heeft de V.N.G. een commissie ingesteld, die zich bezig houdt met 
de binnen-gemeentelijke decentralisatie. Naar verluidt heeft de in betrekkelijk 
abstracte bewoordingen gestelde nota 8 deze commissie als uitgangspunt van de 
beraadslagingen gediend. Van de werkzaamheden van deze commissie hebbe:1 
de schrijvers nog niets vernomen. 

Ten aanzien van de Amsterdamse decentralisatie-problematiek en de bestuur
lijke vormgeving van Nederland in het algemeen kan gesteld worden, dat er 
met te weinig intensiteit wordt gestudeerd, zodat de feitelijke maatschappelijke 
ontwikkeling de studie steeds inhaalt en de resultaten dus op het moment van 
presenteren reeds verouderd zijn. 

3. Het gewest Groot-Amsterdam 
Evenals dit in de boven geciteerde en door de Amsterdamse gemeenteraad 

aanvaarde motie het geval was, moet de problematiek van de binnengemeente
Iijke decentralisatie geplaatst worden tegen de achtergrond van de gewestelijke 
problematiek. Men kan het nag sterker uitdrukken. Indien men uitgaat, zoals de 
schrijvers, van een stelsel van complementaire bestuurslagen,9 dan wordt de 
taak en plaats van de eenheid van bestuur, ontstaan door middel van toepassing 
van binnengemeentelijke decentralisatie, bepaald door de taak en plaats van de 
gewestelijke bestuurseenheid, die de gemeenten overkoepelt. Men kan het ook 
omgekeerd stellen: de plaats en taak van de lagere eenheden van lokaal bestuur 
bepaalt wat de taak en de plaats is van het gewest. Voor deze laatste stellingname 
is veel te zeggen, omdat daarin de omvang van de laagste bestuurseenheid tot 
uitgangspunt wordt gekozen. Dit is in overeenstemming met een van de grond
beginselen van ons staatsbestel: uit een oogpunt van democratic moet de laagste 
bestuurseenheid al die werkzaamheden verrichten, die geen problemen opwerpen 
voor de buiten de bestuurseenheid levende bevolking, omdat verondersteld mag 
worden, dat deze bestuurseenheid ,het dichtste bij de burger staat" en omdat 
op deze wijze een goede afstemming van de uitvoering van de overheidstaak 
op de plaatselijke bevolking de grootste kans heeft om gerealiseerd te worden.10 

8 Drs. P. Ph. Dordregter, drs. F. van Pijpen en mr. ]. H. van der Veen: ,Binnen
gemeentelijke decentralisatie, notitie omtrent de decentralisatie in het perspectief van de 
maat.rchappelijke ontwikkeling", december 1969. 

9 Bestuurlijke Organisatie, gedachten over af.rtemming t•an het lokale he.rtuttr op de 
eisen van de maatschappelijke ontwikkeling, rapport van de V.N.G., 's-Gravenhage, 1969, 
pag. 11. 

10 Prof. mr. S. P. van Poelje: Verscheidenheid in eenheid, Alphen aan den Rijn, 1966. 
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In het algemeen heeft men in Nederland de problemen van de te kleine bestuurs
eenheden als een groat probleem ervaren, omdat daardoor de overheidstaken niet 
naar behoren kunnen worden vervuld om redenen, die men in bet algemeen 
samenvat en aanduidt met de diffuse term schaalvergroting.11 

Uitgaande van bet complementaire bestuur zal bet gewest en de laagste 
eenheid van lokaal bestuur, die wij in deze paragraaf gemeenten noemen, steeds 
werkzaamheden moeten vervullen ten aanzien van bijna aile overheidstaken. 
Het gewest zal de activiteiten op het gebied van deze overheidstaken echter v;et 
volledig mogen vervullen, maar slechts de beleidsbepalende delen van bet 
administratief proces. Het mag de uitvoering slechts ter hand nemen, indien de 
uitvoering van de overheidstaken grate werken of installaties met zich meebrengt. 
De gemeenten dienen op allerlei wijze bij bet vervullen van de overheidstaken 
te worden ingeschakeld. Indien, om een voorbeeld te noemen, het gewest het 
beleid bepaalt ten aanzien van de woonruimteverdeling, dan moeten bet de ge
meenten zijn, die dit beleid uitvoeren. Het gewest moet uitgerust zijn met 
zodanige bevoegdheden, dat, indien de gemeenten een dergelijk beleid saboteren 
of niet uitvoeren, het gewest mogelijkheden heeft om zijn beleid toch te 
effectueren. Zo kan men voorbeelden geven op het gebied van vrijwel aile 
overheidstaken. Het gewest stelt bet beleid vast en de gemeenten voeren het uit, 
voor zover er sprake is van werkzaamheden, die grate graepen van de bevolking 
direct aangaan (klein bestuur). 

Indien de uitvoering van de overheidstaak een zeer omvangrijke installatie 
met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld een vuilverbrandingsoven, dan is bet 
logisch, dat het gewest deze installatie beheert. Het is dan echter wei nodig, 
ciat de gemeenten bevoegdheden houden ten aanzien van de vuilverzameling en 
de daarbij te volgen werkwijzen. Stel het geval, dat bet goed beheer van de 
vuilverbrandingsoven met zich meebrengt, dat het gewest ook ten aanzien van 
deze onderwerpen bindende voorschriften zal moeten geven, dan moeten de 
gemeenten daarin een mime mate van inspraak hebben. Het is niet noodzakelijk, 
maar wel erg gemakkelijk, voort te gaan met het geven van voorbeelden van 
taken, die in verband met schaalvergroting en de daarmee gepaard gaande zeer 
gespecialiseerde uitvoering door bet gewest moeten worden vervuld en de 
complementaire uitvoering van deze taken in het kleinschalige door de gemeente
besturen. Wij zullen dit nu niet doen. 

Uit het vorenstaande valt te concluderen, dat bet onmogelijk is om fundamen
teel over de gewestelijke problematiek te spreken, zonder daarin de bevoegd
heden van de in bet gewest gelegen gemeenten te betrekken. Zo wordt dit ook 
gedaan in bet Amsterdamse P.v.d.A.-Gemeenteprogramma 1970-1974. Daarin 
wordt de methode gevolgd van een zg. functionele verdeling van de taken over 
het gewest en de gemeenten. Als taken voor de gemeenten worden opgesomd: 
sociaal-cultureel werk, kunst, onderwijs, sport, jeugdzorg, sociale zaken en huis-

11 Prof. dr. H. A. Brasz: De toekomst z;an het openbaar bestuur in Nederland, in: 
Wegwijzers naar een goed en bewoonbaar Nederland, Alphen aan den Rijn, 1967. 
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vestingsbeleid. Hiermee kan men het eens zijn, indien men erkent, dat het 
gewest op elk van deze taken een gelijkrichtende enjof beleidsvormende en dan 
ook beleidshandhavende rol kan vervullen. 

Aan de vorenstaande toedeling van bevoegdheden en taken aan het gewest 
moet de voorwaarde worden verbonden, dater geen sprake mag zijn van dubbel 
werk. Dat betekent in concreto, dat ,de huidige gemeente Amsterdam bereid 
moet zijn, een groat deel van het gemeentelijk apparaat (bijv. onderdelen van 
de dienst der publieke werken, het vervoerbedrijf, de dienst havens en handels
inrichtingen, het energiebedrijf, etc.) aan de agglomeratie over te dragen" 
( citaat uit het Amsterdamse A.R.P.-Gemeenteprogramma 1970-1974). In het 
Amsterdamse P.v.d.A.-Gemeenteprogramma komt een dergelijke formulering 
voor. 

Zeer recent heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken de voorontwerpen 
van wet voor het gewest Groat-Amsterdam en het gewest Rijnmond gepubliceerd 
ten einde de gemeenten en de provincies de mogelijkheid te geven hun licht 
daarover te laten schijnen.12 De beide voorontwerpen zijn vrijwel gelijkluidend. 
Wij zijn hierdoor in de gelegenheid om deze stukken globaal te beoordelen 
aan de hand van de in de vorige alinea's geschetste wensen. Wij beperken ons 
tot de taken en bevoegdheden. 

De belangrijkste taak van het gewest is volgens de voorontwerpen het op
stellen van een ,programma", dat ,de hoofdlijnen aangeeft van de toekomstige 
ontwikkeling". Aan onze eis van het verrichten van beleidsvormende activiteiten 
ten aanzien van vrijwel alle overheidstaken is hiermede voldaan. Het is onjuist 
een toekomstige ontwikkeling aan te geven zonder daarbij aandacht te geven 
aan aile aspecten die het leven rijk is. Vele van deze aspecten worden weer
spiegeld door de aanwezigheid van overheidstaken, die de mens de ruimte be
horen te bieden zich op deze terreinen te ontplooien (positief) of de mens 
activiteiten te beletten, die de ontplooiing van anderen zouden schaden (nega
tief). 

Ten aanzien van de realisering van het door de gewestraad vastgestelde pro
gramma beschikt het gewest over een reeks van bevoegdheden. Een van de 
belangrijkste is het vaststellen van het programma zelf. Voor de vaststelling 
van het programma moet een uitvoerige procedure worden doorlopen, die bestaat 
uit een aantal bei:nvloedings- en temperingstechniekenP De beoordeling van de 
gemeentelijke inspraakmogelijkheden bij het vaststellen van gewestelijke be-

12 Concept voorontwerp van wet gewest Groat-Amsterdam: Voorschriften met be
trekking tot Groat-Amsterdam. 's-Gravenhage, april 1971. 

Concept voorontwerp van wet gewest Rijnmond: Voorschriften met betrekking tot 
Rijnmond, 's-Gravenhage. 

13 Drs. P. F. van 't Riet en drs. H. van Ruller: De beoordeling van een juridische 
procedure in de relatie gewest-gemeente, in: Bestuurswetenschappen, jg. 24, no. 5, 
september 1970, pag. 285 e.v. Zie oak tabel I. 
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sluiten, van gewestelijke inspraakmogelijkheden bij bet vaststellen van gemeente
lijke besluiten en de regeling van de goedkeuring van gewestelijke besluiten 
door bet college van gedeputeerde staten en de kroon laten wij bier beboudens 
een enkele uitzondering nu buiten bescbouwing, omdat zulks in dit verband te 
ver zou voeren. 

Een dergelijk programma moet omvatten een structuurplan, zoals bedoeld 
wordt in de wet op de ruimtelijke ordening, ,plannen, waarin de ontwikkeling 
uit andere oogpunten dan van ruimtelijke ordening wordt aangegeven" (bij
voorbeeld: scbolenplan, doorstromingsplan op bet gebied van de volksbuis
vesting, rioleringsplan, plannen ter bestrijding van vredesrampen), benevens 
,een plan van uitvoering", waarin wordt aangeg~en op welke wijze de ruimte
lijke en andere plannen ,naar bet oordeel van de gewestraad" dienen te worden 
verwezenlijkt. Pas op grond van bet vastgestelde programma mag bet gewest 
overgaan tot bet verricbten van activiteiten voorzover zij bet banteren van andere 
bevoegdbeden of recbtstreeks uitvoerende werkzaambeden betreffen. Dit be
tekent, dat daartoe niet kan worden overgegaan alvorens er ,een systematiscbe 
oordeelsvorming beeft plaatsgevonden" zowel naar de materiele inboud van de 
werkzaambeden als ten aanzien van de fasering van de activiteiten. 

Na de vaststelling van bet programma kan bet gewest gebruik maken van een 
aantal andere bevoegdbeden. Daar is ecbter een belangrijke beperking aan ver
bonden. Zij mag van deze bevoegdbeden slecbts gebruik maken ten aanzien 
van de taken, die in de wet staan opgesomd. Men beperkt bier de taak van 
bet gewest dus door middel van enumeratie.14 Gezien bet bovenstaande uitgangs
punt is dit een aantasting van de in principe alzijdige taak van bet gewest. Een 
gelukkige omstandigbeid is, dat de uitbreiding van de taakgebieden in bet voor
ontwerp relatief gemakkelijk is gemaakt. De kroon kan, de gemeenten en de 
gewestraad geboord, wijziging in de opsomming van taken brengen bij algemene 
maatregel van bestuur. Indien de kamers zulks wensen moet de uitbreiding van 
bet aantal taken worden bewerkstelligd bij de wet. Het wetsvoorstel banteert 

1 4 In het voorontwerp staan opgesomd: 
a. De aanleg, de inrichting en het beheer van havens, vliegvelden en terreinen voor 

industrie. handel en dienstverlening, alsmede de uitgifte van deze terreinen. 
b. De aanleg, de inrichting en het beheer van wegen, waterwegen en oeververbin

dingen. 
c. De aanleg, de inrichting en het beheer van objecten voor cultuur, recreatie en 

sport. 
d. Het openbaar personenvervoer. 
e. De voorkoming en de bestrijding van brand en de hulpverlening voor vredes

rampen. 
f. De volkshuisvesting. 
g. De voorkoming en bestrijding van: 

1. gevaar, schade of hinder door inrichtingen als bedoeld in het Hinderbesluit, 
2. bodemverontreiniging en geluidshinder, voorzover niet onder het gevaar, de 

schade of hinder, bedoeld onder 1, begrepen. 
h. De vuilafvoer en -verwerking alsmede de rioolwater- en afvalwaterzuivering. 
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TABEL I 

HOOFDLIJNEN PROCEDURE ENIGE BELANGRIJKE BESLUITEN 

V ooroverleg met 
gemeenten 

Vooroverleg met 
college van overleg 

Mededeling ontwerp-
besluit aan gemeenten 

Mededeling besluit 
aan gemeenten 

Mededeling besluit 
aan g.s. 

Goedkeuring door g.s. 

Goedkeuring door g.s. 
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Goedkeuring door de 
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* Voor zover betreft aanwijzing (in het plan van uitvoering) van voorztemngen voor 
rechtstreekse uitvoering door Groat-Amsterdam ten aanzien van de aanleg, de inrichting 
en het beheer van havens, vliegvelden en terreinen voor industrie, handel en dienst
verlening alsmede de uitgifte van deze terreinen. 
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bier een ,piepsysteem" .15 Zeer verstandig is, dat bij deze uitbreiding van taken 
het provinciaal bestuur geen rol beboeft te spelen. 

Indien nu een bepaalde activiteit in de enumeratie kan worden ondergebracbt, 
dan beeft bet gewest de bescbikking over de volgende bevoegdbeden, waarvan 
slecbts gebruik mag worden gemaakt , voorzover dit in bet belang van bet gewest 
noodzakelijk is". (Om een inzicbt te verkrijgen in de noodzakelijke procedures 
voor bet nemen van enige belangrijke besluiten nemen wij bier in tabel I een 
overzicbt over, dat bij bet voorontwerp van wet is gevoegd. Beboudens een 
enkele uitzondering gaan wij daar nu verder niet op in.) 

a. Het geven van ricbtlijnen.16 

b. Bet geven van aanwijzingen ter verwezenlijking van richtlijnen. 
c. Het treffen van voorzieningen, indien een gemeentebestuur de aanwijzin

gen niet of niet op behoorlijke wijze uitvoert. 
d. Het bij gewestelijke verordening vorderen van de medewerking van 

gemeentebesturen aan de uitvoering van de verordeningY 
e. Het overnemen van gemeentelijke bevoegdbeden, rechten enjof verplich

tingen. 
f. Het treffen van voorzieningen. 

15 .. Het besluit wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal medegedeeld. Het 
treedt in werking met ingang van de dag, na die waarop twee maanden na de mededeling 
zijn verstreken, tenzij gedurende die termijn door of namens een der kamers of tenminste 
een vijfde van het grondwettelijk aantal !eden van een der kamers de wens te kennen 
wordt gcgeven, dat een wetsvoorstel tot goedkeuring van ons besluit wordt ingediend. 
Alsdan treedt ons besluit in werking op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet. 
waarbij de goedkeuring wordt verleend." 

16 Richtlijnen kunnen nauwelijks als een bevoegdheid worden beschouwd. Zij vormen 
als het ware een eerste stap om te komen tot een aanwijzing. Het is dan ook niet 
verwonderlijk, dat in het wetsontwerp de enumeratie ten aanzien van het geven van 
ricbtlijnen wat wordt uitgebreid. Dit is het geval ten aanzien van: 

"· Distributie van gas. water en electriciteit. 
b. Uniformering van de bouwvoorscbriften. 
c. Zorg voor de volksgezondheid. 
d. Sociale en maatschappelijke zorg. 
e. Zorg voor bet onderwijs. 
f. Natuurbescberming en landschapsverzorging. 
17 Ook in de toelichting op bet antwerp wordt het niet duidelijk of het programma 

en de enumeratie al of niet geldt met betrekking tot het maken van verordeningen, met 
name die verordeningen die een beperking van de gemeentelijke bevoegdbeden inbouden. 
Indien dit niet het geval is, lijkt het erg verstandig voor de gewestraad niet de andere 
opgesomde bevoegdbeden te gebruiken, maar een verordening aan te nemen en op deze 
wijze de medewcrking van de gemeenten te vorderen voor het uitvoeren van allerlei 
maatregelen. Het ligt overigens wei voor de hand om het programma ook hier van 
toepassing te verklaren, vooral ook omdat ook richtlijnen, aanwijzingen etc., niet exact 
aan het programma zijn gebonden, ofscboon dit wei van het gewest verwacht wordt, 
zo staat althans explicid in de toelichting. De enumeratie is wei van toepassing op het 
geven van richtlijnen, aanwijzingen etc. 
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Indien bet gewest gebruik maakt van de beide laatste bevoegdheden moet dit 
dus geschieden op grond van bet programma en vallen binnen de geenumereerde 
taken. Het treffen van voorzieningen ten behoeve van de aanleg, de inrichting 
en bet beheer van havens, vliegvelden en terreinen voor industrie, handel en 
dienstverlening alsmede de uitgifte van deze terreinen behoeft de goedkeuring 
van de Kroon. In verband met de directe relatie tussen deze activiteiten en bet 
nationaal belang van bet naar verhouding steeds kleiner wordende Nederland 
is deze bepaling toe te juichen. Zij past bovendien in bet streven naar een 
noodzakelijke vereenvoudiging van de bestuurlijke vormgeving door bet niet 
inlassen van de provinciale bestuurslaag. Dit is wel het geval bij het overnemen 
van gemeentelijke bevoegdheden, rechten enjof verplichtingen. Het besluit in
houdende bet overnemen van bevoegdheden moet aan bet college van gedepu
teerde staten worden medegedeeld. Het overnemen van rechten enjof verplich
tingen door de gewestraad moet door bet college van gedeputeerde staten worden 
goedgekeurd, indien er tussen gewest en gemeente overeenstemming over deze 
zaak bestaat. Is dit niet bet geval, dan kunnen gedeputeerde staten een beslissing 
nemen. Naar onze mening zou bet verstandiger zijn ook hier een rechtstreekse 
relatie met de Kroon tot stand te brengen. 

Afgezien van bet inlassen van de provinciale bestuurslaag (zie tabel I) bieden 
de wetsontwerpen in ieder geval een goed uitgangspunt om tot een sterk 
gewestelijk bestuur te komen. Het werken met de techniek van de enumeratie 
om bet gewest aan banden te leggen werkt verstarrend en maakt de zaak ge
compliceerd. Ten aanzien van de beleidsvorming heeft bet gewest echter rede
lijke bevoegdheden, ten aanzien van de uitvoering is bet in staat om de ge
meentelijke besturen tot medewerking te dwingen, terwijl ten aanzien van bet 
groot bestuur een redelijke mate van zelfstandig direct uitvoerend optreden 
mogelijk is. 

Voor bet gemeentebestuur van de gemeente Amsterdam betekent bet ver
schijnen van bet wetsontwerp, dat men de invoering van bet gewest in bet 
bestuur van bet stedelijk gebied van Amsterdam en omgeving organisatorisch 
moet gaan voorbereiden. Conflicten en disharmonie zullen bet gevolg zijn, 
indien de juridische bevoegdheden niet overeenkomen met de organisatorische 
uitrusting van het gewest. De praktijk in de Rijnmond heeft bewezen, dat de 
organisatorische problemen niet mogen worden onderschat. Het zou verstandig 
zijn nu al een opdracht te geven aan bet Amsterdamse Gemeentelijk Bureau 
voor Organisatie en Efficiency om te onderzoeken, welke onderdelen van bet 
gemeentelijk apparaat in de toekomst aan bet gewest moeten worden overge
dragen. Men kan zich voorstellen, dat dit bureau ten aanzien van deze proble
matiek de hulp inroept van een gerenommeerd particulier organisatie-advies
bureau. Het ligt bovendien erg voor de hand deze problemen nu al te bespreken 
met de gemeenten, die een grote kans maken in bet gewest te worden opgenomen. 
In bet wetsvoorstel wordt ook de mogelijkheid geopend rijkstaken en provinciale 
taken door bet gewest te doen overnemen, hetgeen betekent dat ook bet rijk 
en de provincie een dergelijk onderzoek zouden moeten ondernemen. 
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Het lijkt een goede gedachte, dat het reeel functioneren van het gewest niet 
]anger op zich laat wachten dan strikt noodzakelijk is. Het wachten op een 
aanzet tot een startsein heeft reeds lang genoeg geduurd. 

4. Bestuurlijke problemen in Amsterdam; deconcentratie 
Ook al zou Amsterdam bestaan uit de huidige stad, omringd door een 

maagdelijk gebied, dat tot haar territoir behoort, en aile mogelijkheden tot 
uitbreiding in ruime zin zou hebben, dan nog zou Amsterdam op het ogenblik 
lijden aan bestuurlijke problemen. Het is onmogelijk om deze problemen in hun 
totaliteit hier te beschrijven. W ellicht is het mogelijk een korte aanduiding te 
geven in tamelijk abstracte bewoordingen. 

Er is in de afgelopen eeuw niet veel meer aan de juridische uitmonstering 
van het gemeentebestuur gebeurd. Het aantal overheidstaken is echter enorm 
gegroeid. Met name de intensiteit van de uitvoering van deze taken is toege
nomen. Dit heeft voor de burger het gevolg, dat hij voortdurend met de overheid 
in aanraking komt. Door de omvang is het gemeentebestuur genoodzaakt, aile 
voordelen van specialisatie tot hun recht te doen komen. Dit betekent, dat een 
groot aantal diensten en bedrijven ieder een klein gedeelte van de totale over
heidstaak vervult. Uit overwegingen van efficientie moeten al deze organisatie
eenheden gei:ntegreerd en gecoordineerd werken. Een zeer moeilijke opgave, 
n:aar niet onmogelijk. Men zie daartoe het boek van prof. dr. A. F. Leemans 
.,De eenheid in het bestuur der grote stad".18 Ook al zouden aile diensten 
organisatorisch-technisch voortreffelijk werken, dan zou het probleem voor de 
burger toch niet zijn opgelost. Want bij een gecoordineerde en efficiente uit
voering behoort als het ware, dat de burger gevraagd wordt zich nu bij deze 
en dan bij gene dienst te vervoegen. Een deel van de coordinatiekosten wentelt 
de overheid op de burger af. In een samenleving, waarin de burger slechts een 
enkele keer met de overheid in aanraking komt, is dit geen probleem. In de 
huidige tijd brengt dit groot ongenoegen teweeg. 

Als oplossing voor dit soort van vraagstukken wordt gepleit voor deconcen
tratie van diensten. 

Wij achten het noodzakelijk dat het gemeentebestuur van Amsterdam een 
beleid vaststelt ten aanzien van de grenzen van de diverse rayons. Deze rayons 
moeten niet te klein worden genomen. Voorbeelden zijn: Bijlmermeer, westelijke 
tuinsteden, Amsterdam-Noord, enz. De grenzen zullen soms min of meer 
arbitrair moeten worden getrokken. Indien de een of andere gemeentelijke 
dienst gaat reorganiseren, dan moet de rayonindeling, die door de gemeenteraad 
is vastgesteld, daarvoor als uitgangspunt dienen. Het resultaat daarvan zal zijn 
dat het gemeentelijk opparaat voor hen, die erin werken, overzichtelijker wordt, 
zodat men gemakkelijker tot communicatie kan komen. Een goede communicatie 
zal de coordinatie van het werk bevorderen. Op deze wijze kan men diensten 
en afdelingen een betere basis geven voor coordinatie. Diensten, die erg veel met 

1 ' Dr. A. F. Leemans: ,De eenheid in het bestuur der grate .rtad", 's-Gravenhage, z.j. 
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elkaar te maken hebben, zullen in het algemeen hun coordinatieproblemen voor 
vaste afspraken wel weten op te lossen, ook op het niveau van het rayon. 
Uiteraard is een incidenteel contact tussen b.v. Bouw- en Woningtoezicht en de 
Politie veel gemakkelijker, indien de rayongrenzen van beide gedeconcentreerde 
diensten samenvallen en daardoor als vanzelf bekend zijn. 

Bet is duidelijk, dat een dergelijke werkwijze uit democratisch oogpunt be
zwaren kan meebrengen. Gestimuleerd zou namelijk kunnen worden, dat op 
het niveau van het rayon chefs van verschillende diensten samen hun zaakjes 
gaan regelen. Dit bezwaar zal met name gelden als het gaat om min of meer 
ingewikkelde problemen. 

Juist doordat men bij een niet goed geregelde coordinatie genoodzaakt is, de 
centrale Ieiding in te lichten en op centraal niveau in de eerste plaats naar een 
oplossing moet worden gezocht, is de mogelijkheid tot direct contact met de 
verkozen vertegenwoordigers van de bevolking meer voor de hand liggend dJ.n 
in het door ons gewenste systeem. 

Organisatorisch-technisch geredeneerd is dit een zeer vervelende zaak, omdat 
de !eiders van de organisatie daardoor vaak met relatief onbelangrijke zaken 
worden geconfronteerd. Uit een oogpunt 'van democratic is dit echter aantrek
kelijk. Bet is goed, dat ook betrekkelijk onbelangrijke zaken onder de aandacht 
komen van de vertegenwoordigers van de bevolking. Bierdoor kunnen zij de 
verantwoording beter dragen voor hetgeen onder hun verantwoordelijkheid 
gebeurt. Ieder lid van de Raad, ook elke wethouder, weet, hoe scherp het confiict 
is tussen de belangrijke beleidszaken en de tijdvretende priegelzaakjes, die voor 
een individuele burger echter van het grootste belang zijn. 

Organisatorisch behoren de raadsleden zich aileen met beleidszaken bezig te 
houden, maar vanuit democratisch oogpunt vooral met het verdedigen van het 
belang van de enkele burger. Voor dit probleem kan een oplossing worden 
gevonden door middel van bestuurlijke decentralisatie, geent op de beschreven 
systematische deconcentratie van diensten. 

5. Van deconcentratie naar decentra!isatie 

a. Stadsdeelraad 

Wanneer een stadsdeelgewijze systematische deconcentratie eenmaal wordt 
doorgevoerd, zal het betrekkelijk eenvoudig zijn om coordinatie en regionale 
beleidsvorming te doen plaatsvinden onder Ieiding van een niet tot de diensten 
of bedrijven behorend persoon. Deze persoon zou de beschikking moeten hebben 
over secretariaatshulp. Bij is zeer belangrijk uit democratisch oogpunt. Deze 
man kan de wensen en klachten van de burgers in ontvangst nemen en naar 
oplossingen zoeken. Zowel individuele burgers als groeperingen, waaronder de 
afdelingen van politieke partijen, kunnen bij hem hun eisen op tafel leggen. 

Bet zou ondemocratisch zijn, indien deze man, die wij voor bet gemak stads
deelbttrgemeester noemen, de problemen naar eigen inzicht, uiteraard na uit
voerig overleg met de betrokken diensten, zou regelen. 
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De volgende stap moet daarom zijn het aan deze stadsdeelburgemeester 
toevoegen van een stadsdeeladviesraad, die men in de aanvang zou kunnen 
samenstellen op de wijze van de huidige wijkopbouworganen in oprichting of 
het S.C.A.B.H' Deze stadsdeeladviesraad zou in een later stadium door de be
volking gckozen moeten worden. Het moment, waarop deze verkiezingen kunnen 
worden gehouden, hangt af van het ogenblik, waarop het gemeentebestuur van 
Amsterdam de bestaande mandaatverhouding ( mandaat: feitelijke overdracht 
van besluitnemende bevoegdheden door een hierarchisch hogere aan een hier
archisch lagere functionaris, waarbij de juridische bevoegdheid, en dus de ver
antwoordelijkheid bij de hogere functionaris blijft berusten) tusscn hem en de 
stadsdeelburgemeester verandert in een delegatieverhouding, waarbij de juridi
sche verantwoordelijkheid bij een ambtenaar wordt gelegd (art. 211 der Ge
meentewet). 

De daarop volgende stap zou kunnen zijn, dat de Gemeenteraad van Amster
dam door gebruikmaking van de bepalingen van art. 61 e.v. der Gemeentewet 
een commissie (stadsdeelraad) instelt, ,met het oog op de behartiging van de 
belangen van een dee! van de gemeente hetwelk daarvoor hetzij door zijn 
Jigging, hetzij door zijn karakter in aanmerking komt". Deze stadsdeelraad zou 
kunnen worden uitgerust met die bevoegdheden, welke al door delegatie aan de 
stadsdeelburgemeester zijn overgedragen enjof ,andere dan adviserende be
voegdheden", die daarvoor naar het oordeel van de Gemeenteraad en het 
College van Burgemeester en Wethouders in aanmerking komen. Deze bevoegd
heden zouden geformuleerd moeten worden ten aanzien van de in onderdeel 3 
aangeduide taakgebieden, die in aanmerking komen voor behartiging van de 
in het gewest gelegen gemeenten. 

b. Verhottding van stadsdeelraad tot gemeente en gewest 
Het zal duidelijk zijn, dat op deze wijze stadsdeelgemeenten groeien, die in 

een bijzondere relatie staan met het gemeentebestuur van Amsterdam. Het 
gemeentebestuur van Amsterdam verandert van karakter door overdracht van 
apparaat en bevoegdheden aan het gewest Groat-Amsterdam. De conclusie moet 
luiden, dat het verstandig is, meteen de relatie tussen stadsdeelgemeente en 
gewest te gaan regelen, waardoor de mogelijkheid gaat ontstaan om niet in een 
bestuursbrij van minstens vijf bestuurslagen (rijk, provincie, gewest, gemeente, 
stadsdeelgemeente) verzeild te raken. 

Het sluitstuk van het hier voorgestane beleid, dat natuurlijk niet op slag 
behoeft te worden ingevoerd, maar aile mogelijkheden tot een procesmatige, 

HI S.C.A.B. betekent Stichting Contact en Adviesorgaan Bijlmer in opbouw. Voor 
een introductie in structuur en werkwijze zie men: drs. L. ]. G. van der Maesen: Bijlmer: 
een modelstCld t'oor insprC!Clk? 

De S.C.A.B. in opbouw, een experiment voor p!Clnning, opbouw en illspre/Clk, Staats
uitgeverij, 's.Gravenhage, 1970. 

Voor verdere inlichtingen neme men contact op met S.C.A.B. zelf. Een grote menigte 
stukken is daar verkrijgbaar. 
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continue, experimentele aanpak biedt, zal zijn het laten functioneren van de 
stadsdeelgemeenten in het kader van de Gemeentewet. Het is duidelijk, dat 
hiervoor een aantal nationale maatregelen nodig zijn. Het is echter niet onmo
gelijk, dat die voor het gehele land nodig zijn. Naar het zich laat aanzien, zal 
er in het land een gewestelijke bestuurslaag ontstaan, waarbij de mogelijkheid 
moet worden onderzocht om de provincie te doen verdwijnen. In het wets
voorstel voor het gewest Groat-Amsterdam wordt daartoe een juridisch kader 
geboden, dat ook organisatorisch moet worden doorgedacht. Het zal nodig zijn, 
dat het hier voorgestane beleid in nauwe samenhang met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken wordt bepaald, zodat er geen divergentie gaat ontstaan. 

De consequenties voor het apparaat zijn duidelijk: er ontstaan nieuwe organi
satie-eenheden van beleidsvormend en uitvoerend karakter, respectievelijk ge
situeerd bij het gewest en de gemeenten, die uiteraard per overheidstaak een 
nauwe relatie met elkaar moeten onderhouden. De consequenties voor het reali
seren van een redelijke mate van democratie zijn zo mogelijk nag scherper: het 
aantal volksvertegenwoordigers loopt op. Stel, dat er binnen de huidige gemeen
te Amsterdam zes stadsdeelraden ontstaan, dan betekent dit een toenerning van 
het aantal volksvertegenwoordigers van 270. De gewestraad is in belangrijke 
mate te vergelijken met de huidige Gemeenteraad van Amsterdam, voorzover 
zij zich tot de hoofdlijnen van het beleid beperkt (quod non). Het behoeft 
geen betoog, dat men op deze wijze het instituut der beroepspolitici kan missen. 

Wij zijn van mening, dat een politicus in de laagste bestuurslaag, de gemeente, 
de dagelijkse ervaringen van zijn beroep niet kan missen bij het bestuurswerk. 
Op deze wijze bevordert men het contact tussen gekozene en de kiezers op een 
zeer natuurlijke wijze. Op het moment verkeren de raadsleden in een permanente 
noodtoestand, die tot uitdrukking komt in de snelle wisseling van raadsleden 
en de zeer eenzijdige samenstelling van de raad: een paar beoefenaars van min 
of meer vrije beroepen, huisvrouwen, ambtenaren en semi-ambtenaren en een 
enkele beroepspoliticus. 

Het zal niet eenvoudig zijn om de juridische en organisatorische relaties te 
regelen tussen het gewestelijke bestuur en het stadsdeelbestuur, omdat deze 
gebaseerd dienen te zijn op de feitelijke werkwijze. Wil een dergelijk systeem 
met succes worden ingevoerd, dan zal men de hulp van feitelijk bestuurlijk 
onderzoek niet kunnen ontberen. Dit onderzoek kan ,in eigen beheer" worden 
uitgevoerd door het Bureau voor Organisatie en Efficiency, de afdeling bestuur
lijke organisatie op de Gemeentesecretarie en door ambtenaren van diensten en 
bedrijven, die daarvoor tijdelijk worden vrijgesteld. Men kan ook de hulp in
roepen van organisatieadviesbureaus of universitaire instellingen. 

V 66r alles client echter een betrekkelijk grote politieke eensgezindheid te 
bestaan over het te voeren beleid. Kiest men voor een ontwikkeling als hier
voren geschetst, dan is er sprake van een rustige continue ontwikkeling. lndien 
zij deskundig wordt begeleid, kunnen a! te grate moeilijkheden worden ver
meden. 
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c. Financiiin 
De financiele kant van de zaak verdient in dit verband grote aandacht. 

Niemand is gelukkig met de werking van de Financiele-Verhoudingswet 1960 
voor de grote gemeenten. Het ligt voor de hand naar een systeem te zoeken, 
waarbij de stadsdeelgemeenten eventueel via bet gewest haar financien krijgen 
toebedeeld op een wijze die vergelijkbaar is met de verdelingswijze van de 
Financiele-Verhoudingswet, nl. via een bedrag per inwoner. Het klein bestuur, 
gericht op de burger als individu, staat bier immers centraal. De financien van 
bet gewest moeten worden bezien vanuit de financien, nodig voor een harmo
nische infra-structurele ontwikkeling. 

Het gewest moet komen tot het opstellen van een jaarlijks opschuivende meer
jarenbegroting, waarvan de investeringszijde een ge!ntegreerd deel uitmaakt. De 
financiering zal voor wat betreft de ,lopende uitgaven" moeten zijn gebaseerd 
op ,objectieve" normen (b.v. op de bevolkingsomvang, bet aantal arbeidsplaat
sen, bet gemiddelde winkelbezoek, enz.). Voor de realisatie van de investeringen 
zal - in ieder geval ten tijde van kapitaalschaarste - bet rijk de middelen 
moeten verschaffen. Hoe deze gedachten zich verhouden tot de voorstellen, 
gedaan in de wetsontwerpen voor de gewesten Groat-Amsterdam en Rijnmond, 
vermogen wij op bet moment niet te doorzien. De tijd ontbreekt daarvoor en 
bovendien beschikken wij niet over voldoende cijfermatige gegevens. 

6. De sociale wijkopbouworganen 20 

Ook de sociale wijkopbouworganen bieden geen uitkomst voor een werkelijk 
structurele oplossing voor de grote Amsterdamse bestuursproblemen. De sociale 
wijkopbouworganen worden op een min of meer corporatieve basis opgebouwd. 
De mensen, die van deze organen deel uitmaken, komen voort uit bet vereni
gingsleven van de wijk of buurten, aangevuld met een aantal algemeen geres
pecteerde lieden en deskundigen. Het is niet uitgesloten dat deze organen een 
betere vertegenwoordiging bieden dan een door middel van een politiek proces 
met verkiezingen tot stand gekomen stadsdeelraad. In bet geval van politieke 
samenstelling is er echter de zekerheid, dat iedere kiesgerechtigde de kans heeft 
gehad zijn invloed te doen gelden. Een wijkopbouworgaan kan nooit een 
stemming houden omdat zij niet is opgebouwd vanuit de kleinste eenheid, nl. 
de individuele kiesgerechtigde. Zij kan derhalve nooit tot een afweging van 
belangen komen, zij mag daartoe niet komen. 

Men ziet dan ook dat de als opbouworgaan functionerende wijkcentra grote, 
Sint-Nicolaas-achtige verlanglijsten bij het gemeentebestuur deponeren in de 
geest van ,wat ontbreekt er in Osdorp". Dat is niet erg. De Gemeenteraad is 
in dit geval goed gelnformeerd over de wensen van dat deel van de bevolking, 

20 Ten aanzien van de Rotterdamse problematiek, die niet erg vee! verschilt van de 
Amsterdamse zie men ,Nota wethouder socia/e zaken inzake wijkraden en organen voor 
sociale wijkopbouw", Verzameling 1968, volgno. 4, S.Z. no. 9479, Rotterdamse raads
stukken, 5 januari 1968. 
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dat in het wijkorgaan participeert. Het vervult de functie van doorgeefluik naar 
de politieke organen. De politieke organen, die soms niet zo goed zijn ingelicht 
over de regionale situatie, moeten dan maar afwegen. Zij zijn daartoe minder 
in staat dan het wijkopbouworgaan, dat de afweging niet mag verrichten, omdat 
zij niet door middel van een politiek proces is samengesteld. Zo kan er een grate 
frustratie ontstaan bij de bevolking. Het opbouworgaan als bewustmaker van 
behoeften en een politick orgaan met als voornaamste eigenschap neen-zegger, 
want meestal kan slechts aan een klein deel van de behoeften op korte termijn 
tegemoet worden gekomen. Indien een wijkorgaan door verkiezingen zou worden 
samengesteld, kan de afweging op regionaal niveau wei plaatsvinden. In Jat 
geval zou ook de Gemeenteraad een bepaald budget aan de wijk kunnen toe
wijzen, daarbij afwegende tussen de diverse wijken. 

In een hoorzitting van de gemeenteraad van Amsterdam, 21 waarbij o.a. een 
paar vertegenwoordigers van de S.C.A.B., dat een soortgelijke structuur heeft 
als een wijkopbouworgaan, werden gehoord, kwam de functie van de S.C.A.B. 
zeer pregnant aan de orde. De heer L. J. Segers zegt daar: ,De S.C.A.B. is een 
overlegorgaan, een communicatiestructuur, en het heeft om die structuur te 
kunnen waarmaken als hulpmotor een communicatie-centrum om het overleg 
tussen bewoners enerzijds en ambtelijke instanties, particuliere instellingen enz. 
anderzijds tot stand te kunnen brengen. Als men nu vraagt, waaram de S.C.A.B. 
niet functioneert, dan gaat het er niet om, dat het communicatiecentrum als 
apparaat niet functioneert, maar dat er geen werkzame overlegstructuur is, 
hetgeen aan participanten in die structuur te wijten is, dus aan de particuliere 
instellingen, aan de ambtelijke instanties en aan de bewoners. De S.C.A.B. kan 
ook geen plannen hebben, omdat zij niet in iets is belichaamd; het is een 
procedurecommissie". De heer Segers geeft bier duidelijk de filosofie van de 
wijkopbouworganen weer. Door de Amsterdamse gemeenteraadsleden kon zij 
nauwelijks worden begrepen. Zij konden zich niet voorstellen, dat er iemand 
gehoord wordt, die geen eigen mening heeft, die niet iemand vertegenwoordigt, 
die geen ja of neen wil zeggen. Toch had de heer Segers gelijk. Hij heeft 
inderdaad geen recht van spreken namens de Bijlmermeerbewoners: hij is niet 
gekozen. Hij mag niet afwegen. 

Niet ieder Amsterdams wijkopbouworgaan is zo zuiver in de leer als de 
S.C.A.B. bij monde van de beer Segers. Zoals reeds gezegd, kan dat oak niet, 
omdat er statutair nog geen opbouworgaan is. Toch ziet men duidelijk, dat er 
!eden van wijkcentra zijn, die, ondanks het feit, dat zij zeggen zich voor te 
bereiden op een herstructurering tot wijkopbouworgaan, we! een duidelijk stand
punt innemen en zich presenteren als vertegenwoordigers van de bevolking Yan 
de wijk. Daartegen bestaan, zoals voren uiteengezet, grate bezwaren. 

Intensiever wordt deze materie besproken in het boek van drs. L. J. G. van 

21 Gemeenteblad van Amsterdam, 1970. bijlage Q. De hoorzitting werd gehnuden 
op 2 november 1970. 
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der Maesen 19 en bet Memorandum voorbereiding wetgeving, maatschappelijk 
en mltureel welzijn.22 

De bezwaren spreken des te meer, indien de gemeenteraadsleden b.v. in een 
commissie van advies en bijstand geplaatst worden voor een vraagstuk, waar 
afweging van belangen moet worden gepleegd. Een voorbeeld daarvan is bet 
beslissen of een deel van bet openbaar groen moet worden veranderd in parkeer
terrein. In een dergelijk geval wordt de mening van bet wijkcentrum gevraagd. 
Dat is goed, maar de mening van bet wijkcentrum kan nooit maatgevend zijn 
voor de te nemen beslissing. De raadsleden krijgen op deze wijze alleen meer 
informatie. Het is voor hen onmogelijk om na te gaan of deze informatie ook 
werkelijk representatief is. De beslissing kan niet worden gedelegeerd of ge
decentraliseerd. Zij hebben vanwege de overvloed aan werkzaamheden daartoe 
uiteraard wel de neiging en zelfs de behoefte, omdat zij in deze beslissingen 
veelal een verantwoordelijkheid dragen die zij niet waar kunnen maken in 
eigenlijke zin. Wie heeft de tijd om zelf te gaan kijken? Wie heeft de tijd om 
zelf met de bewoners contact op te nemen? In een enkel geval kan dat, maar 
indien men op deze wijze systematisch werkt, komt men in een wanhoopssituatie 
en raakt men de greep op het beleid kwijt. Voor bestuurlijke problemen wordt 
door de wijkopbouworganen wel hulp in bestuursnood met name op het gebied 
van de informatie-verstrekking geboden, maar geen oplossing. Hetzeifde geldt 
voor het Bureau Bestuurscontacten,23 dat het werk doet, dat raadsieden eigenlijk 
zeif zouden moeten doen. Voortreffeiijk werk, maar het onderheit een uit zijn 
voegen gerukte structuur, die drastisch moet worden vernieuwd. 

Interessant is dat de burgers dit ook wel door hebben. Zij vragen in toe
nemende mate de raadsieden zeif te komen kijken. Meestai geven dezen daaraan 
wei gehoor, maar indien de uitnodigingen toenemen zullen zij steeds vaker uit 
pure tijdnood de uitnodigingen afsiaan. Wethouders zijn weliswaar vrijgestelden, 
maar ook zij hebben wei het een en ander te doen en kunnen aile uitnodigingen 
ook siechts met moeite honoreren. Heel snel komt men dan tot de oplossing 
dat men ambtenaren z.g. feitelijke informatie laat geven. Indien de ambtenaren, 
die op zo'n uitnodiging ingaan, de redeiijkheid van bepaaide bestuursbesiissingen 
inzien, zullen zij snel komen tot de verdediging van het beleid tegen eventueie 
aanvallen. Daarvoor zijn ambtenaren niet aangesteid. 

Waarschijnlijk zullen de raadsleden het de ambtenaren niet in dank afnemen, 
als zij zich publiekeiijk fel tegen het door de Raad gevoerde gemeentelijk beleid 
zouden verzetten. Voor aile duideiijkheid: wij zijn van mening, dat de ambte
naren, zowel in het openbaar als in de beslotenheid, vrijeiijk hun eigen persoon-

22 Memorandum voorbereiding wetgeving maatschappelijk en cultureel welzijn, Mi
nisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 
1970. 

2~ Het Bureau Bestuurscontacten maakt dee! uit van de secretarie van de gemeente 
Amsterdam. Het heeft tot taak een brievenbus te vormen voor vragen of klachten van 
wijkcentra, organisaties en individuele burgers te ontvangen en door het gemeentelijk 
apparaat te begeleiden. 
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Iijke mening moeten kunnen geven. Zij doen er evenwel verstandig aan bet 
bestuursbeleid door de bestuurders zelf te laten verdedigen. 

Het vorenstaande is gescbreven om aan te tonen, dat de organen van sociale 
wijkopbouw geen oplossing geven voor de moeilijke bestuurlijke problematiek. 
Daarmee wil niet gezegd zijn dat zij geen nut bebben. In de eerste plaats zijn 
zij beter dan niets. V ervolgens is bet doen van sociaal onderzoek voor de~e 
organen zeer waardevol. In de derde plaats - bet is reeds gezegd - verlicbten 
zij de bestuursnood waarin Amsterdam verkeert. In de vierde plaats zijn zij 
gescbikt om een deel der onmondigen een mond te geven; bet politieke proces 
beeft aanvulling nodig. In de vijfde plaats kunnen zij een forum bieden voor 
bet contact tussen en de coi:irdinatie van activiteiten van de organisaties in de 
stadswijken. In de zesde plaats kunnen zij bebulpzaam zijn bij bet opbouwen 
van een organisatoriscbe infrastructuur in stadswijken waar deze ontbreekt.24 

In bet algemeen is bet territoir van de wijkopbouworganen kleiner dan dat 
van stadsdelen. Dit betekent, dat men niet automatiscb vanuit de wijkopbouw
organen tot organen voor bestuurlijke decentralisatie zal kunnen komen. 

Sociaal wijkopbouwwerk is zeer aanbevelenswaardig in wijken, die voor grote 
sociale veranderingen staan ( sanering b.v.). Men kan zicb afvragen of niet 
overal een grote sociale verandering aan de orde is en als zodanig bebben wij er 
volkomen vrede mee dat de bele stad bedekt wordt met territoria van sociale 
wijkopbouworganen, uitgerust met opbouwwerkers, als daarin maar geen ver
vanging wordt gezien van de noodzaak van de stadsdeelgewijze politieke decen
tralisatie. De wijkopbouworganen maken bet (terecht) de politiek en de politici 
alleen maar moeilijker. 

7. De bestuurlijke toekomst van de Bijlmermeer 
De bestuurlijke situatie van de Bijlmermeer biedt een uitmuntend uitgangspunt 

om een ontwikkeling als boven geschetst op gang te brengen. Daarvoor zijn een 
aantal redenen. 

Het nationale beleid van bet laatste jaar biedt een directe aanleiding om 
daarop in te baken. Uiteraard is de ontwikkeling naar een gewestelijke bestuurs
laag tot uitdrukking gekomen in de nota ,Bestuurlijke organisatie",25 bet ont-

24 
Men zie: Concept Rijkssubsidieregeling voor werkzaamheden en t•oorzieningen 

met betrekking tot de samenlevingsopbouw, Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk, september 1969. 

Voorts: ]. Boer: Opbouwwerk, verkenningen op het gebied van community organization 
in Nederlandse verhoudingen, Arnhem, 1968. 

Dr. A. ]. M. van Tienen en dr. W. A. C. Zwanikken: Opbouwwerk als sociaal-ago
gische methode, Deventer, 1969. Dit laatste werk bevat een uitgebreide literatuurlijst. 

25 Nota Bestuurlijke Organisatie, gedachten over de bepaling van het aandeel in de 
overheidstaak, dat aan het rijk, de provincies en de lichamen voor lokaal bestuur op 
gewestelijke schaal; de noodzaak van lokaal bestuur op gewestelijke schaal; de regeling 
van de verhoudingen van de lagere publiekrechtelijke territoriale lichamen, onderling 
zowel als ten opzichte van het rijk, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1969, kamerstukken 
zitting 1969-1970, no. 10310, no. 2. 
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werp gewestwet 26 en de genoemde voorontwerpen voor Groat-Amsterdam en 
Rijnmond een aanmoediging om op de weg naar de vorming van bet gewest 
snel voort te gaan. 

Groat-Amsterdam wordt bescbouwd als een gewest, dat zeer snel tot stand 
moet komen. De nota Bestuurlijke organisatie werd aangevuld met een groat 
aantal ricbtlijnen, die naar onze mening in boge mate de nota tegenspreken.27 

Dit geldt niet voor ricbtlijn 21. 28 Deze ricbtlijn luidt: 
,Indien van gemeenten met meer dan 100.000 inwoners - eventueel mede 

tot een andere gemeente beborende - wijken deel uitmaken, die geografiscb 
van bet stadslichaam gescbeiden zijn en daarmede derbalve niet een stedebouw
kundig geheel vormen, moeten deze wijken in beginsel, al dan niet verenigd 
met een of meer aangrenzende gemeenten of delen daarvan, in zelfstandige 
gemeenten worden ondergebracht. Tot de vorming van zodanige gemeenten, 
waarbij mede aan de bestuurlijke samenhang, met name met de stedelijke ge
meente, aandacbt moet worden gescbonken, bestaat in elk geval aanleiding, 
indien de bedoelde wijk meer dan 25.000 inwoners telt." 

Nu bebben wij grate aarzelingen met het in deze richtlijn gekozen uitgangs
punt, nl. dat stedebouwkundige samenbang of een stedebouwkundige scbeiding 
van definitieve betekenis zou moeten zijn voor een bestuurlijke grens. lndien 
men deze criteria strak zou toepassen, zou dit betekenen, dat de verbouding 
tussen bestuur en bestuurden slechts door dit criterium zou worden bepaald, 
terwijl blijkt, dat een criterium als het aantal inwoners van veel doorslaggevender 
betekenis is.29 Burgemeester en W etbouders van Amsterdam blijken dezelfde 
wat verouderde misvatting te zijn toegedaan als minister Beernink, als zij in de 
begrotingsmissive 1971 schrijven: ,Daarnaast koesteren wij grate buivering voor 
bet op tamelijk willekeurige wijze d66rsnijden van bestaande relatiepatronen, 
welke in een gemeenscbap als die van Amsterdam een grate diversiteit en 
complexiteit vertonen en zich nu eenmaal niet aan territoriale grenzen storen" .30 

Uiteraard zit er een kern van waarbeid in deze gedachte. Men mag echter om 
bet enkele feit, dat de mensen bij elkaar in een stedelijk gebied wonen, hun niet 
de mogelijkheid onthouden van een efficienter en democratischer bestuur. Voor 
wat betreft bet grate bestuur en de beleidsbepaling ten aanzien van de infra
structuur en bet gebruik ervan is de geciteerde constatering juist en vandaar 
de roep om een gewest. De gewestelijke taak wordt nu zo goed en zo kwaad als 
bet gaat verricht door het gemeentebestuur van Amsterdam; aan gemeentebestuur 

2 6 Voorschriften met betrekking tot de gewesten, kamerstukken 1970-1971, no. 
11246, no. 2. 

2 7 Drs. H. van Ruller: Op punten verloren, bespreking uitgangspunten en richtlijnen 
voor de wijziging van de gemeentelijke indeling, in: De Nederlandse Gemeente, jg. 24, 
no. 2 en 3, 9 en 16 januari 1970, pag. 13 en pag. 25. 

28 Nota Bestuurlijke Organisatie, zie noot 25, no. 3, pag. 6. 
29 Zie noot 1. 
30 Gemeenteblad van Amsterdam, afdeling 1, no. 97, gemeentebegroting voor 1971, 

26 januari 1971, pag. 194-195. 
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in Nederlandse betekenis van het woord komt het nauwelijks toe. Dit is echter 
geen reden om de burgers van Amsterdam de in Nederland gebruikelijke laagste 
bestuurslaag te onthouden. 

Hoewel dus het stedebouwkundige criterium betrekkelijk irrelevant is, kan 
men toch stellen dat dit criterium in het geval van de Bijlmermeer op gaat. 

In art. 1, sub b, van de Wet van 6 aprill966 31 tot opheffing van de gemeente 
W eesperkarspel en voorlopige toevoeging van het gebied dier gemeente met 
een deel van de gemeente Ouder-Amstel aan de gemeente Amsterdam wordt 
vermeld, dat de Bijlmermeer slechts tot de eerste dinsdag in september 1978 
onder de gemeente Amsterdam ressorteert. V elen, ook I eden van de gemeente
raad van Amsterdam, zijn van mening dat het bepalen van het in 1978 te 
voeren beleid nu nog niet actueel is. Daarbij komt dan nog de opvatting, dat 
dit geheel een rijkszaak is. 

Wij achten dit een bedenkelijk standpunt, omdat het niet zeker is, dat een 
natuurlijke relatie tussen de stadsdeelgemeente Bijlmermeer en het gewest Groat
Amsterdam zal ontstaan. Hiervoor is gesteld, dat men nu reeds de organisatori
sche vormgeving van het gewest moet voorbereiden. Tegelijkertijd heeft men 
kunnen constateren, dat de problematiek ten aanzien van de relatie tussen het 
bestuur en de bewoners van de Bijlmermeer nu reeds duidelijk is gebleken. Wij 
vinden het dan ook nodig, dat men thans maatregelen moet voorbereiden. De 
eis mag worden gesteld dat zij passen in een beleid, dat getuigt van een uitge
balanceerde visie op de bestuurlijke toekomst van Amsterdam en omgeving. 

Het raadsbesluit 32 om een tak van dienst in te stellen (Gemeentelijke Dienst 
Bijlmermeer) vanwege zuiver administratieve redenen, getuigt van het feit dat 
er met een min of meer zelfstandige (stadsdeel)gemeente Bijlmermeer rekening 
wordt gehouden. 

Overigens is het een verstandige zaak om de plaatselijke en regionale bestuurs
organisatie niet geheel te laten afhangen van nationale beslissingen. Indien in 
een vroeg stadium samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een beleid 
kan worden vastgesteld, dan waarborgt dit een aantrekkelijke continu!teit in 
bestuursorganisatorisch opzicht. Bestuurlijke onrust werkt daarentegen frustre
rend. Bovendien ontstaat op deze marrier ruimschoots de gelegenheid om de 
bewoners van de Bijlmermeer bij de besluitvorming te betrekken. 

8. Conclusies 

In het voorafgaande schetsten wij onze opvattingen over de bestuurlijke 
toekomst van Amsterdam. In het kort komen zij op het volgende neer: 

- Zo spoedig mogelijk komen tot een sterk gewest Groat-Amsterdam. 
Het overdragen van aan de bevoegdheden van Groat-Amsterdam geparen
teerde delen van het ambtelijk apparaat aan het gewest. 

31 Staatsblad 1966, no. 132. 
32 Gemeenteblad van Amsterdam, afdeling 1, no. 549, 22 juni 1966. 

230 



VORMGEVING VAN DE ZEER GROTE STEDELIJKE GEMEENTEN 

Het deconcentreren van uitvoerende delen van bet ambtelijk apparaat 
volgens een duidelijke systematiek, waarbij de grenzen van de rayons 
van de gedeconcentreerde organisatie-eenbeden samenvallen zodat er -
om de gedacbten te bepalen - een zestal stadsdelen ontstaan met een 
omvang van 100.000 a 150.000 inwoners. 
Het benoemen van een stadsdeelcoi:irdinator ( stadsdeelburgemeester) en 
deze uitrusten met bevoegdbeden door middel van delegatie en decen
tralisatie. 
Het toevoegen aan deze stadsdeelcoi:irdinator van een in eerste instantie 
corporatief samengestelde, later gekozen adviesraad. 
Het langzamerband organisatoriscb, juridiscb, politiek en financieel uit
balanceren van een relatie tussen stadsdeel en gewest. 
Het uitlokken van besluiten van de nationale overbeid, waarbij de stads
deelgemeenten worden ingepast in een (wellicbt aangepaste) gemeente
wet. 
Het verdient aanbeveling om in nauwe samenwerking met bet Ministerie 
van Binnenlandse Zaken te komen tot een beleid, waarbij deze ontwikke
ling wordt begonnen en getest in de daartoe zeer gescbikte Bijlmermeer. 
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besproken door 

ir. f. H. Santema 

0. Inleiding 
Het is niet meer bet verleden maar de toekomst welke heden in bet brandpunt 

van de belangstelling staat. Studie van bet verleden wordt in dienst gesteld van 
bet toekomstonderzoek. Futurologen houden zich op wetenschappelijke wijze 
bezig met de vraag hoe de wereld er in de komende jaren uit zal zien voor wat 
betreft de internationale verhoudingen, de maatschappij, techniek, wetenschap 
en de mens zelf. Daarbij komt aan de orde wat wenselijk is in de ogen van deze 
futurologen, welke beslissingen er genomen moeten worden en welk beleid er 
gevolgd client te worden om bet gestelde te bereiken. 

Hoe belangrijk deze zaak door velen wordt gevonden, moge blijken uit bet 
voornemen dit jaar (1971) weer een wereldcongres te houden over futurolo
gische vraagstukken (1967 in Oslo, 1970 in Kyoto, 1971 Utrecht). Vooral 
bekendheid heeft gekregen bet rapport van de Amerikaanse Rand Corporation 
(,Report on a long-range study", T. J. Gordon en 0. Helmer, 1963). Een van 
de merkwaardige gevolgen van dit rapport is wel dat in eerste instantie de 
resultaten ervan meer de aandacht hebben getrokken dan de vraag van de op
stellers vooral de onderzoekingsmethoden kritisch te beoordelen en eventueel 
uit te werken. Verder trekt veel aandacht bet hierna te bespreken werk ,Het 
jaar 2000" van H. Kahn en A. J. Wiener. 

In Nederland is de Werkgroep 2000 bezig met toekomstonderzoek (zie o.a. 
,Nederland en de wereld op weg naar het jaar 2000", drs. J. Verschuure, 1968). 
Speciaal op het gebied van de toekomstige ontwikkelingen der techniek is werk
zaam de stichting ,Toekomstbeeld der techniek", opgericht op initiatief van het 
Koninklijk lnstituut van Ingenieurs. 

Rond een dergelijke ontwikkeling doen zich vele vragen voor. Behalve de 
vraag naar wat voor soort wetenschap, teneinde de competentie te kunnen vast
stellen, moet ook de vraag naar de uitgangspunten van een dergelijke weten
schap gesteld worden. Tenslotte behoort ook de vraag, of er andere dan weten
schappelijke bronnen zijn om de toekomst te kunnen kennen, aan de orde ge
steld te worden. 
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inleiding door Daniell Bell. Vertaling uitgegeven door AE. E. 
Kluwer, Deventer, 1968. 

Hoewel bet een zeer interessante vraag is waarom bet boek ,Het jaar 2000" 
va~1 Kahn en Wiener zo de aandacht trekt, meen ik deze vraag toch voorlopig 
uit de weg te moeten gaan, om eerst een poging te wagen bet boek zelf te 
analyseren. Het lijkt me zelfs zeer aannemelijk dat bij bet opsporen van de 
diepste, de religieuze motieven welke uit bet boek spreken meteen de eerste 
vraag beantwoord is. Achtereenvolgens zullen aan de orde komen de doelstel
ling van bet boek, een overzicht van de inventaris, de gevolgde methode en 
tenslotte de motieven en bet commentaar. 

l.l Doelstelling 
V olgens bet voorwoord en de verantwoording van de auteurs ligt de na:druk 

van bet werk ,op het methodologische, synoptische, op bet geheel"; hun be· 
nadering is ,heuristisch, propaedeutisch en paradigmatisch" (XIX, 480). Even
als Gordon en Helmer vragen dus deze auteurs onze aandacht niet voor de 
resultaten van de methode, maar voor de gevolgde methode zelf. 

Daniell Bell, voorzitter van de Commissie van bet jaar 2000 van de Ameri
kaanse Academy of Arts and Sciences, wijst er in de door hem geschreven in
lciding op dat bet beslissende onderscheid tussen bet huidige en bet vroegere 
toekomstonderzoek ligt in bet methodologische. Het onderzoek als zodanig is 
niet nieuw, maar wei ,qua karakter volstrekt nieuw" (XXV). Deze nieuwe 
methodologie is betrouwbaarder, zo meent hij, in elk geval voor bet opstellen 
van realistische alternatieven en voor een nauwkeurige voorspelling. Als oor
zaken voor de hernieuwde belangstelling wijst Bell aan: bewust streven naar 
economische groei, bet opvoeren van de levensstandaard; daardoor wordt men 
betrokken bij de planning, bet richting geven en de besturing van de sociale 
verandering. Het volstrekt nieuwe in de doelstelling is dat deze van specifiek 
sociaal-politieke aard is (XXVI). 

Hoewel nauwkeurige voorspelling mogelijk zou zijn, gezien de betrouwbare 
basis gelegd in de metbodologie, staat in de buidige toekomststudies niet dit 
voorspellen voorop, ,maar bet scbetsen van 'alternatieve toekomsten', d.w.z. 
van de vermoedelijke resultaten van verscbillende keuzen, opdat de kosten en 
de consequenties van de verscbillende verlangens kunnen worden geevalueerd" 
(XXVII). Tevens client bedacbt te worden dat afzonderlijke gebeurtenissen niet 
voorspelbaar zij n, evenmin de keerpunten in de geschiedenis, omdat gebeurte
nissen toevallig en irrationeel zijn. Er is wei sprake van be!nvloeding van deze 
gebeurtenissen door de trends in de maatschappij. 

Het gcbele werkstuk is te omscbrijven als een poging bet menselijk ingrijpen 
te versterken en bet toeval te verzwakken. 

1.2. lnventarisatie 
De titels van de tien hoofdstukken zijn: 
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I. Duur en verandering ( 1) 
II. Enkele opmerkingen over wetenschap en techniek (77) 

III. Enkele 'verrassingvrije' economische projecties: een kwantitatief scenario 
(142) 

IV. Post-industriele samenleving in de standaardwereld (218) 
V. Internationale politiek in de standaardwereld (262) 

VI. Enkele canonieke variaties op de standaardwereld (295) 
VII. Enkele mogelijkheden van kernoorlogen (376) 

VIII. Andere nachtmerries van de 21e eeuw (397) 
IX. Het internationale systeem op zeer lange termijn ( 429) 
X. I3esluit: beleidsresearch en sociale verandering ( 460). 

Als reden voor een dergelijke opzet voor het toekomstonderzoek wordt ge
geven de afhankelijkheid van de toekomstige socio-politieke situaties van de 
tegenwoordige beleidskeuze. M.a.w. er is sprake van toekomstbei:nvloeding. 
In de beleidsresearch gaat het niet aileen om het voorzien van toekomstige ge
beurtenissen, tevens wordt geprobeerd de planners in een positie te brengen 
waarin ze kunnen reageren op de toekomst, d.w.z. waarin ze in staat zijn het 
ongewenstc ai te zwakken en het gewenste uit te buiten (1.3). Teneinde de 
gedachten beter te kunnen bepalen: het onderzoek richt zich op projecten als de 
opleiding van het individu, het verwezenlijken van stadsplanning, recreatieve 
behoeften, anti-luchtvervuilingspolitiek, bevolkingspolitiek, politieke en strate
gische programma's met bijbehorende militaire maatregelen zoals internationale 
bindingen, politieke verbintenissen en militaire mogelijkheden. 

Nu geldt voor de planning als algemene regel, dat trends die afhankelijk zijn 
van brede verschijnselen-complexen beter te vangen zijn dan trends afhankelijk 
van eenmalige gebeurtenissen. 

Bij de planning client men uiteraard uit te gaan van de huidige situatie. Als 
kenmerken van de tweede helft van de twintigste eeuw worden genoemd: 
nieuwe en zich snelvernieuwende technologieen, omvangrijke politieke, sociale 
en economische omwentelingen in een over de hele wereld aangroeiende mens
heid, massacommunicatic, urbanisatie, industrialisatie, modernisering, snelle ver
anderingen ( 4). Door de snelle veranderingen is de betrouwbaarheid van de 
praktische ervaring als beleidskompas verminderd, zodoende zijn de conventio
nele denkwijzen slechts op geringe wijze bruikbaar bij de oplossing van speciale 
problemen en kan er minder vertrouwd worden op intui:tieve oordelen en over
geleverde wijsheden. 

Twee problemen worden echter bij deze methode meteen duidelijk. In de 
eerste plaats: wat is het continue en wat is het veranderlijke. In de tweede 
plaats ontstaat een dilemma tussen invloedrijke, individuele visies en objectieve, 
interdisciplinaire research. Speciaal t.a.v. het tweede probleem slaakt men de 
verzuchting dat de meest interessante problemen niet formuleerbaar en niet 
onderzoekbaar ziJn. Toch kunnen goede beleidsresearchprojecten ,redelijk ob
i ectieve specula ties" geven ( 5). 
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1.3. Methode 
Methodisch gezien wordt in eerste instantie de fundamentele, samengestelde 

trend opgesteld, welke op lange termijn werkzaam is, bestaande uit dertien, 
onderling verband houdende elementen: toenemende 'wereldse' culturen, burger
lijke e.a. elites, accumulatie van wetenschappelijke en andere kennis, institutio
nalisering van de verandering, wereldomspannende industrialisatie en moderni
scring, toenemende welvaart en vrije tijd, bevolkingsgroei, urbanisatie, afnemen
de betekenis van de primaire en secundaire beroepen, ontwikkeling en opleiding, 
toenemende mogelijkheden tot massa-vernietiging, toenemend veranderings
tempo, toenemende universalisering van de samengestelde trend (8). 

Vervolgens is overwogen hoe het probleem van het vooruit projecteren er in 
bepaalde jaren in het verleden zou hebben uitgezien. Daarna is getracht signifi
cante grondlijnen te trekken, zo mogelijk statistische, om daarmee de sleutel
variabelen in de maatschappij, zoals de bevolking, de mate van opleiding, het 
bruto nationaal produkt, energiebronnen, militaire sterkte, te kunnen weergeven. 
Door een keuze uit dergdijke extrapolaties komt men tot een 'verrassingvrije 
projectie'. In overeenstemming daarmee wordt een 'standaardwereld' en ver
schillende 'canonieke variaties' beschreven. Twee benaderingswijzen, welke be
kend staan als het scenario, d.i. een hypothetische gebeurtenissensequentie, en 
als de syst"matische context, waardoor de causale processen en beslissings
momenten worden aangegeven ( 6, 7). 

De bespreking in dit boek vinden de auteurs zelf nogal feitelijk, d.w.z. dat 
ze van mening zijn ,de metafysische en cosmologische aura", die geschied
filosofische beschouwingen omgeven, buiten beschouwing te hebben gelaten. 
Hun macrohistorische visie op verandering past het best onder ,kenmerkende 
( empirische) patron en: de samengestelde trend, onregelmatige eb- en vloed
bewegingen, empirische en analytische trendanalyse, kenmerkende of fenomeno
logische scenario's en ,eclectisch en syncretistisch: de samengestelde trend, 
andere trend-analyses, andere typerende patronen ( ...... ), mogelijkheid van 
verval enjof wedergeboorte ( ...... )" (32). 

Nu zit er voor een deskundige op een bepaald vakgebied in een dergelijke 
beschouwing het irriterende, dat bij een voorspelling met betrekking tot een 
technologische vooruitgang met meer technische ontwikkelingen op verschil
lende terreinen rekening gehouden moet worden dan aileen met de principieel 
begrensde vooruitgang op het terrein waar hij deskundig is. M.a.w. er zijn tal 
van gebieden waarop de specialist vee! minder goed voorspellingen kan doen 
dan de 'na!eve journalist', of de 'na!eve, maar onderlegde systeem-analist, die 
d.m.v. trend-analyse rekening houdt met de totaalcurve die de ontwikkeling van 
zo mogelijk alle afzonderlijke technieken aangeeft' ( 40, 41). Bij een dergelijke 
benadering moet wel verwezen worden naar bet kwantificeerbare aspect van 
een variabele. 

Ten aanzien van de verrassingvrije projectie client opgemerkt te worden dat 
ze niet waarschijnlijk is. Het meest verrassende zou zijn dat verrassingen uit
bleven. De verrassingvrije projectie kan echter we! de meest waarschijnlijke zijn 
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van de verschillende mogelijke projecties op grond van bet aanwe2ige in2icht 
in de huidige trends ( 44). 

1.4. Verdere inventarisatie 
Na de twee vorige paragrafen, met een voorlopige inventarisatie en een sum

miere beschrijving van de gevolgde methode, client weer aan de orde te komen 
een inventarisatie van de gebieden, waarop de methode toegepast wordt, en wie 
die methoden toepassen en 2ullen gaan gebruiken. 

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan mogelijke ontwikkelingen op bet gebied 
van wetenschap en techniek, speciaal met het oog op de diverse toepassingen. 
In hun condusies geven de auteurs er blijk van in te 2ien dat een dergelijke 
ontwikkeling diverse problemen schept. ,De techniek schept problemen van ... 
verlies van 'privacy', buitensporige macht van regeringen en particulieren over 
individuen ... , nood2akelijke beslissingen die te omvangrijk, te complex, te 
belangrijk, te on2eker, te veelomvattend 2ijn om aan gewone stervelingen te 
worden overgelaten ( ... ), nieuwe vermogens die naar hun eigen we2en 20 
gevaarlijk 2ijn, dat 2e 20 goed als 2eker misbruikt zullen worden, veranderingen 
die te snel of te schokkend 2ijn voor een geleidelijke aanpassing, en2." (140). 
Zo wordt er ook op gewe2en, dat het lijkt of er geen gren2en 2ijn aan de uit
breiding van ons vermogen betrokken te 2ijn bij de economische ontwikkeling 
en de beheersing van on2e omgeving. Toch is een aanpassing van on2e cultuur 
en instelling aan snelle en vele veranderingen een reusachtig probleem vanwege 
de daardoor opgeroepen spanningen in de maatschappij, waardoor de pogingen 
van hen, die in de vooruitgang geloven, worden gefrustreerd (140). 

Na een beschouwing over verwachtingen op economisch gebied wordt inge
gaan op vragen van sociale aard, daarna van politieke aard. Als belangrijk pro
bleem wordt genoemd, dat in een post-industrie!e samenleving in het algemene 
klimaat van vervreemding van de 'macht-structuur' extreme bewegingen tot 
bloei kunnen komen (239). Door het afbrokkelen van de invloed van de tradi
tionele religie, de afwe2igheid van een acceptabele massa-ideologie, ontstaat een 
geestelijke en politieke ontworteling. ,Aange2ien de secularisatie en de rationa
lisering en de vernieuwing de cultuur zullen blijven veranderen in de richting 
van de wereldse en burgerlijke normen, is bet waarschijnlijker dat de invloed 
van de traditionele 'W eltanschauungen' 2al blijven afnemen dan dat 2ij een 
wederopstanding mee 2ullen maken in de komende drieendertig jaar" (250). 
Daardoor worden de mensen blijvend on2ekerder, de internationale betrekkin
gen worden blijvend behept met potentiele vrees. De technologische veranderin
gen vervreemden de mens ook van de nieuwe fysische wereld en ook van de 
samenleving: de sociale gevolgen van de wetenschap en van de techniek 2ijn 
op 2ijn best gemengde 2egeningen (251). De auteurs 2ijn van mening dat er 
altijd wei oplossingen in het sociale beleid te vinden 2ijn voor de problemen 
(261). 

Men verwacht niet dat de hiervoor aangeduide extremistische bewegingen 
(bedoeld 2ijn: beatniks, bohemiens, cultisten, nieuw-linksen, hippies, en andere 
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uitvallers uit de samenleving) een of ander land zullen beheersen voor 2000 
(407, 408). Verder is bet niet geheel en al onwaarschijnlijk dat 2000 kan 
worden bereikt zonder catastrofen (grote revoluties, grote depressies, opkomst 
of verval van grote politieke stelsels, grote oorlog), maar de mogelijkheid daar
toe mag niet ontkend worden (376). Wil e.e.a. gestuurd worden, dan zullen 
beleidsbeslissingen genomen dienen te worden, teneinde onbedoelde ontwikke
lingen enjof gevolgen ( ervan) te voorkomen. Daartoe client bet intellectuele 
apparaat, dat de verantwoordelijke instanties ter beschikking staat, verfijnd te 
worden ( 460). Met verantwoordelijke ins tan ties worden bedoeld de overheids
instanties ( 486). 

1.5. lvloticven 
Voor bet opspcren van de motieven waardoor de auteurs bet diepste gedreven 

worden is bet goed eerst kennis te nemen van bet laatste hoofdstuk. Ondanks 
sceptiscbe woorden in bet voorgaande over vooruitgang, worden in de inleiding 
tot dit hoofdstuk de beleidsbeslissingen op de kaart van de vooruitgang gezet. 
Bij bet realiseren van de vooruitgang worden de wetenschappelijke methode 
(i.e. bet in details vastpinnen van de toekomst) en de vrijheid van keuze als 
concurrenten polair tegenover elkaar gezet ( 460). Zelfs zo sterk dat, waar eerst 
sprake was van bet in bet heden nemen van beslissingen om ongewenste ont
wikkelingen te voorkomen, bier gesteld wordt dat beslissingen aan de toekomst 
gedelegeerd dienen te worden. 

De legende van Faust wordt als een metafoor voor bet kernprobleem van de 
mens gezien ( 486). De kennende mens, welke zich als doel heeft gesteld de 
natuur (waaronder de mens zelf) te beheersen, wordt voorop gesteld; de natuur 
wordt instrumented en manipulerend benaderd. ,Dergelijke kennis is geen in
strument voor de filosoof, maar voor de homo faber, de mens als maker, die 
dobbelt met bet lot ... " (487). Ondanks deze beheersingsdrift van de mens 
blijkt bet in de praktijk niet zo te zijn dat kwalijke gevolgen vermeden of zelfs 
ongedaan gemaakt kunnen worden. Er is geen reden tot na!ef optimisme of tot 
rationalistisch vertrouwen in de historische vooruitgang. De strijdige elementen 
zijn niet te elimineren zonder de mens zelf te elimineren ( 489). Bovendien 
dreigt deze macht over de natuur zelf tot een natuurkracht te worden die onbe
stuurbaar is ( 489). Daarmee is door de auteurs bet dilemma wei zeer scherp 
geformuleerd. Tegenover de kennende, besturende mens komt, juist als gevolg 
van deze beheersing, de beheersingsmacht zelf te staan als een op zich onbe
stuurbare, noodlottige natuurkracht. Met andere woorden gezegd: terwijl de 
mens in bet door hem gewilde proces van vooruitgang op weg is de wereld in 
zijn greep te krijgen, is deze greep zelf een fantoom, want de in schijn gegrepen 
wereld keert zich chaotiserend tegen de mens. 

Als men tot een dergelijk inzicht is gekomen kan men zich gaan afvragen: 
waarom dan toch nog een dergelijk omvangrijke studie geschreven? W el, de 
auteurs hebben de hoop dat de strijdige elementen gematigd kunnen worden. 
In analogie met de besturing van de economische cyclus hebben ze de hoop met 
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de vereiste kennis en intelligentie de ergste schommelingen in de culturele 
cyclus te beteugelen. ,Al moge de mens nooit in staat zijn bet eigen lot geheel 
te bepalen, misschien zal hij bet gedeeltelijk leren beheersen" ( 489). Faustische 
impulsen tot overmeestering van de omgeving dienen beteugeld te worden, 
centralisatie dient verminclerd te worden, evenals de lust tot macht-vergaren. 
Macht het niet anders kunnen, dan moet de centralisatie van macht in handen 
nn die mensen gelegd worden, die de clesastreuse mogelijkheden erkennen en 
niet verder tcespitsen. Die culturele instellingen die de vrijheid kunnen garan
deren eli en en gehandhaafd te worden ( 490). 

Dat een clergelijke hoop eigenlijk een valse hoop is, blijkt wei uit de ver
zuchting: ,Maar het probleem is uiteindelijk te ingewikkelcl'' ( 490). Hoewel 
de auteurs hun vertrouwen oorspronkelijk gesteld haclden in de redelijke mens, 
worden ze in hun probleemstelling, door de keuze van bet uitgangspunt, ge
dreven tot een onoplosbare tegenstelling. Deze tegenstelling, gekarakteriseerd 
door het motief natuur - vrijheid, ontgaat de auteurs niet. 

1.6. Commentaar 
In dit boek wordt tenslotte en ten diepste het vertrouwen gelegd in de rede

lijke mens. Het is een wanhopig vertrouwen. Het is het antwoord van de mens 
als hij niet weet, of wil weten, waar anders zekerheicl te zoeken. Ondanks de 
glorieuze ouverture met de lofzang op de wetenschappelijke methode, die de 
mens in staat stelt zijn toekomst te beheersen, eindigt bet boek met een scherpe 
dissonant: de pogingen tot beheersing zullen nooit volledig slagen. 

Vanaf bet begin van het boek were! vaste grand voor betrouwbare uitspraken 
met betrekking tot bet beheersen van de menselijke situatie in de toekomst ge
zocht in de wetenschappelijke methode. Hiervan werd zonder meer uitgegaan; 
vandaar dat de auteurs bet niet nodig vonden aan te tonen of het de nodige en 
voldoende voorwaarde is. Als probleem had gesteld moeten worden of de 
resultaten niet impliciet verbonden zijn aan de gevolgde methode gezien haar 
aard. Want naar haar aard houdt de wetenschap zich bezig met het opsporen 
van vaste regels door abstractie van de concrete gebeurtenissen en de analyse 
van het opgemerkte. Er komt niet meer uit dan erin (verstopt) zit. Daarmee 
is van tevoren te verwachten dat de standaardwereld saai is. Saai omdat de 
standaardwereld verrassingvrij is. Mede een gevolg van een integrale toepassing 
van deze visie is, dat zonder meer de vrijheid van keuze voor de mens uit
geknepen wordt, ja, zelfs keert de (te verwachten) situatie zich als een ver
meende bedreiging tegen de mens. Het is onjuist impliciet of expliciet te stellen 
dat de resultaten van de wetenschappelijke methode opgaan in de concrete, 
praktische situatie. Kortom: niet aileen dienen genoemd te worden de criteria 
welke bij of naast deze methode gebruikt worden, maar ook welke vooronder
stellingen door het gebruik van deze methode intrinsiek het resultaat bepalen. 

Nog fundamenteler is de vraag of bet voor-onderstelde vrije denken de 
wetenschappelijke methode constitueert of omgekeerd. 

Een aanvankelijk onderscheid in trend en gebeurtenis, in universeel en indi-
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vidueel, is niet (meer) als grens te handhaven tussen wetenschappelijk en niet
wetenschappelijk, door bet onverantwoord terzijde schuiven van de hierboven 
gestelde vragen. 

Met behulp van genoemde methode wordt beheersing van de huidige en 
toekomstige situatie gezocht. Macht is dus een centraal begrip. Dan doen zich 
o.a. voor de auteurs van dit boek echter een tweetal onoplosbare problemen 
voor, nl. a. de vraag: wie beheerst de macht, en b. het feit van de verzelf
standiging van de macht zodat de machthebber erdoor bedreigd wordt. 

Het door de auteurs gegeven antwoord op de vraag wie de macht beheerst 
Jigt gehetl in de lijn nn het gekozen uitgangspunt, nl. de intellectuele mens. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er sprake is van een elite-massa schema: het 
intellectuele appar~c:t versus gewone stervelingen (zie o.a. 140). Door het 
hamec-en van een dergelijk schema ontstaat de suggestie dat goed en kwaad 
nrdeeld zijn vo 1gens de schaa] intellectueel- niet-intellectueel. Ecn ander ge
\olg van een dergelijk standpunt is, dat diegenen die een principieel andere 
maatschappij-inrichting wensen, gezien worden als hinderlijke randverschijn· 
sc:len. 

Voor bet tweede probleem, de bedreiging, geven de auteurs de oplossing van 
de matiging, hetgeen betekent dat er geen principieel antwoord zou te geven 
zijn, zodat bet kwaad altijd als een bedreiging aanwezig blijft, en er geen ver
Jossing geboden kan worden. 

2. De toekomst is niet in nevelen gehuld, de wetenschappelijk
technische revoltttie door dr. M. B. van der Hoeven; Kluwer, 
Deventer, 1969. 

In dit werk is meer de wetenschappelijk-technische revolutie aan de orde dan 
een antwerp van de toekomst. De schrijver geeft meer een analyse van het 
verleden en heden vanuit een bepaald gezichtspunt dan dat hij een futurologie 
ontwikkelt. Hij heeft zich daarbij sterk laten leiden door de keuze van zoge
naamcle kritische futurologen. We! komen tenslotte zoiets als richtlijnen aao 
dt crde, waarmee de schrijver wil aangeven in welke richting de huidige levens
stijL op\·oeding en onderwijs gewijzigd dienen te worden. 

2.1. Jv etemch,ip pelijk-technische revol!ltie 
Ook hier wordt gesteld dat vanuit het heden de toekomst veroverd en be

heerst kar: worden. Daarbij dient dan wel eerst het heden en in dit boek de 
wetenscluppelijk-technische revolutie, ,.geconcretiseerd" te worden. Van daaruit 
kan de futuroloog zijn altematieve 'futuribelen' opstellen (5, 6). 

In de geschiedenis kunnen diverse revoluties opgemerkt worden, de weten
schappelijke, de industriele, de technische, de wetenschappelijk-technische revo
lutie. Het valt in deze studie dan ook op hoe dikwijls het woord ,revolutie" per 
pagina voorkomt, De schrijver wil met ,revolutie" aangeven dat er een sprongs-
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gewijze ont\>ikkeling optreedt; hij betitelt ook fundamentele beschavingsproces
sen als een reYolutie ( 14, 20). Bij de genoemde revoluties wordt in de gegeYen 
omschrijving de ontwikkeling economisch geduid door middel van verhouding 
kapitaal en arbeid, en van de produktiewijze (20 e.v.). In de geschiedbeschou
wing worden deze economisch gekwalificeerde grootheden als fundamenteel 
aangegeven. Zo wordt de arbeid de ,basiswerkzaamheid van de mens" genoemd 
(26) en gezien als grondslag Yoor het wetenschappelijke en culturele Ieven 
( 66, 83). Er wordt in de beschrijving van de geschiedenis vooral aandacht ge· 
geven aan -- zelfs op de voorgrond geschoven - de ontwikkeling van weten
schap en tecbniek als afhankelijk Yan de produktiewijze (o.a. 23, 33, 63). 

De wetenschappelijk-techniscbe reYo!utie onderscheidt zich van de andere 
rcvoluties cloor de overgang van de technische traditie naar de wetenschappelijke 
analyse (volgens Bernal). De wetenschappelijk-technische revolutie is ten nauw
ste verweven met de culturele revolutie (91). Deze revolutie is zo radicaal en 
integraal, volgens de bier vertolkte opvatting, dat er niet aileen grate ver
anderingen in de werkzaamheden van de mens worden gebracht, maar op den 
duur zullen er ook radicale veranderingen in de vorming en ontwikkeling van 
het menselijk karakter optreden (30, 31). Het gaat om een totale verandering 
van de maatschappijstructuur (169). Het wezen van de genoemde revolutie be
staat in de revolutionaire veranderingen van de produktiekrachten (79). De 
wetenschappelijk-techniscbe revolutie ontwricht het ( monopolie- )kapitalistiscb 
stelsel. Deze revolutie biedt, als de belangen van het kapitaal weggedacht wor
den, onvermoede mogelijkheden voor de sociale revolutie, zonder dat daarbi; 
gedacht hoeft te worden aan een socialistische machtsovername. De afschaffin& 
van de kapitalistische produktiewijze maakt het mogelijk dat het permanent
revolutionaire karakter werkelijkheid wordt (34, 35. 67). De nieuwe produkt!e
kracht is de sociale integratie ( 66). 

2.2. De mem en zijn situatie 

De vraag hoe de mens bevrijd kan worden van de tirannie van de techniek, 
wordt gekenschetst als ,opwellend uit een emotionele, humanitaire bewogen 
heid", en omgebogen tot de vraag of de technische ontwikkeling inderdaad een 
onmenselijk karakter heeft. Het antwoord op deze vraag staat in het teken Yart 
de voedselproduktie. W etenschap, techniek en politiek behoren in dienst te 
staan van de handhaving van de menselijke existentie (38, 40). De eigenlijke 
bedreiging ligt niet in de machine maar in een eventueel slechte (politieke) 
Ieiding ( 40). 

Het antwoord op de vraag wie en waar de mens is , vinden we in de ge
schiedenis. De praktische, historische werkzaamheid van de mens, de ontwikke
ling van de mensclijke arbeid, riep deze vraag op". De gegeven antwoorden 
bang en sam en met de geest van de tijd. Hoewel de vraag (en het antwoord) 
historiscb bepaald is, overscbrijdt ze de grenzen der gescbiedenis. Ze hangt 
samen met de vraag naar wat de wereld is. ,De vraag naar de mens en zijn 
werk wordt bepaald door de graad nn wereldverandering en zelfvorming va:~ 

240 



E~XELE PUBLIKATIES BETREFFE?>:DE FUTUROLOGIE 

de mens··. Daarom mag aan een fase in de historic geen algemene geldigheid 
fefcTen worden (55). 

Gezien de moderne techniek is de mens in staat de wereld een totale ge
daantewisseling te doen ondergaan .. ,En in die nieuwe wereld kan hij zichzdf 
actief bestemmen, door zijn eigen arbed zichzelf ontwikkelen". De techniek is 
dan ook middel tot zelfontplooiing van cle mens. Dit is een zaak van historische 
ontwikkeling. Doordat de mens ook in zichzelf kan ingrijpen is 'de aanwezig
heid van een nieuwe dimensie' aangetoond. ,De geschiedenis zelf krijgt een 
dimensie, die zij nimmer benoed heeft. :\faar dat is misschien wei de charme 
van de gcschiedenis". Het is uitcindelijk \vel zo dat de mens beslist, hoewel 
!tdere stap in de wetensch:tppelijk-technische revolutie voor een afgrond wordt 
.zen omen, omdat elke stap ook tot vernietiging kan lei den ( 60). 

Voor het eerst komt de belangrijke naag op, meent de auteur, wat de ge
\olgen zijn van het feit dat de mens doelbev.1.1st streeft naar overschrijding van 
:ijn werk, en van zichzelf. Er dreigt een vervreemding van de mens te groeien, 
L~.i. een tcgenstelling tussen de mens en zijn arbeid. Dit is de naag naar de 
mogelijkheid van ten altijddurende vooruitgang van de mens. Echter een 
r.1dicale verandering van de situatie van de mens vereist eerst een wetenschap
peiijke analyse van het ideeencomplex 'de mens en zijn arbeid'. 

In de wetenschappelijk-technische revolutie gaat bet tenslotte toch om de 
;.ituatie van de mens (61, I--!7, 170). 

2.3. Commentaar 
Het grote verschil met het onder I besproken boek is dat de geest, die bier 

vertolkt wordt, uit is op radicale verandering. De opvallende overeenkomst is 
L:.:t ook bier de mens centraal staat. Ook bier wordt gestreefd naar een betere 
,,ereld, zodanig ingericht dat de mens zichzelf kan ontplooien. De wijze waarop 
deze utopische wereld bereikbaar gemaakt zou moeten worden, is die van de 
radicale en totale wijziging van de huidige maatschappij, waarin bet eigenlijke 
kv.·aad gezocbt wordt, speciaal bij de leidende elite. 

Hoewel ook bier een groot vertrouwen in de wetenschap geste!d wordt, is 
die toch van andere aard. Het is geen beschouwende wetenschap die op afstand 
( abstractie) werkt. Het gaat om bet concretiseren, het meeleven, het werken, 
de arbeid. De arbeid wordt dan ook zeer fundamenteel geacbt. Het is ecbter 
de grate vraag of de wetenscbap zo kan werken, en als ze zo werkt, of bet dan 
Eog wetens:hap is. Is het immers niet zo, dat pas door de distantie de mogelijk
l:eid er is te kiezen wat iundamenteel is. war de moeite waard is om voor te 
werken, en om zoiets als een ontwikkeling te constateren I A an deze vraag 
wordt geheel voorbij gegaan, hoewel ze Ya!1 wezenlijk belang is voor de visie 
in dit boek vertolkt. Want waar wordt anders het recht Yanda~m gehaald op de 
;egeven manier de geschiedenis te beschDtliren (hetgeen toch aileen in distantie 
kan geschieden) en een onrwikkeling voor te staan en na te jagen welke sterk 
afwijkt van bijvoorbeeld die van Wiener en Kahn. Bij geen antwoord op deze 
...-raag kan bet verwijt van g,.oepsbelang gemaakt worden, terwijl deze auteur 
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toch het beste wil voor alle mensen. 

In het geheel wordt niet duidelijk de verhouding mens en geschiedenis. Er 
is sprake van een historische bepaaldheid en we worden gewaarschuwd tegen 
het verabsoluteren van een bepaalde fase in de geschiedenis. Maar waarop 
steunt dan wei de in dit boek gegeven mensbeschouwing, gericht op zelf
ontplooiing, en waar komen de richtlijnen vandaan welke noodzakelijk geacht 
worden tot hervorming van diverse gebieden? Ongetwijfeld is er samenhang 
tussen een vertolkte visie en de historische situatie, maar wat is het waardevaste 
en wat bet historisch bepaalde? Zou het ook niet zo kunnen zijn dat wat als 
vernieuwend wordt gepredikt, ten diepste oud is, echter aileen bij de auteur 
onbekend? En zolang al deze dingen niet duidelijk worden (en misschien niet 
duidelijk zij n voor de auteur), waarom wordt dan toch een dergelijke boodschap 
gepredikt ... We zijn geneigd te antwoorden dat het eerder een noodkreet is 
dan een woord van verlossing. 

3. Visie of visioen? BeschomtJingm over het jaar 2000; uitgave 
van het gereformeerd sociaal en economisch verb and; een drie
tal opstellen resp. van drs. ir. E. Schuurman, drs. J. E. Reinders 
en dr. C. van der Waal; Rotterdam, 1970. 

3.1. Eschato!ogie 

Schuurman geeft in zijn opstel een kart overzicht van de geschiedenis van 
de futurologie, wat de futurologie beoogt en de problemen ervan, de methode 
en de motieven. Daar veel van deze zaken ook reeds onder 1 en 2 van deze 
beschouwing aan de orde zijn geweest, gaan we daar nu niet verder op in. 
Vervolgens stelt Schuurman de eschatologie tegenover de futurologie. Samen
vattend wordt gesteld: ,de humani.rtische futurolo gie, als de leer t•an de toe
komst van de mens, Ievert de tekenen die voor de christelijke eschatologie, a!s 
leer van de toekom.rt ·1/an Jezus Chris/us, van groot belang zijn" (17). 

Afgewezen wordt de mogelijkheid de toekomst te beheersen: Jezus Christus 
leidt de wereldgeschiedenis. In de humanistische futurologie komen de gesecu
lariseerde motieven van de mens aan de oppervlakte. De resultaten van die 
futurologie zijn de tekenen van de naderende komst van de Here Jezus. 

Tegenover de nu dominerende cultuurtendens van de toenemende afval van 
het christelijk geloof en het verval der cultuur wordt gesteld dat de christen als 
voornaamste taak heeft te !even naar Gods geboden, zijn dagelijks werk trouw 
te doen en zich te wachten voor al te grate ideal en (20, 21). 

Reinders geeft in zijn opstel ,2000: Het ontwerp voor straks", meer infor
matie ten aanzien van enige toekomstbeschouwingen. Zeker de moeite waard is 
daarbij kennis te nemen van enkele geciteerde uitspraken van leidinggevende 
functionarissen van bet Ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk 
werk (35, 36, 37). Hij eindigt terecht met de vraag van Mannheim: ,Who 
plans the planner?" 
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De grote vraag voor alle futurologen, zoals voor alle mensen, is: waar ligt 
de laatste zekerheid, waarop hebben we ons tenslotte te orienteren? Als christe
nen mogen wij weten dat God Zijn eerste en laatste Woord in Jezus Christus 
heeft geopenbaard en dat de Heilige Schrift voor heden en toekomst een be
trouwbaar getuigenis is. 

In het opstel ,Het Nieuwe Testament inzake de toekomst" geeft Van der 
Waal samenvattend zijn visie, georienteerd op bijbelse gegevens. Met name 
gaat hij in op vragen als: ,leven wij in een duizendjarig rijk of niet, komt er 
een antichrist en hoe zal hij optreden, welke zijn de tekenen der tijden, wat is 
bet beest uit de Openbaring?, enz." (41). Voor hem ,is bet zaak om ook 'onder 
ons' tot een consensus" te komen ( 42). Met betrekking tot de dag des Heren 
stelt hij: ,Merkwaardigerwijze heeft veler aandacht zich geconcentreerd op wat 
voor die dag in de 'eindtijd' zou geschieden. Doch het is opvallend, dat de 
Schrift ons eerder orienteert over wat op die dag za! plaats vinden" ( 47). De 
duizend jaren wil hij verklaren als een symbolische omschrijving van de dag 
des Heren ( 48). 

Van der Waal wil dan ook niet weten van een bijzondere, herkenbare eind
tijd (51), de kerk zal bet niet beseffen dat de tijd-v66r-het-einde er is. 2 Thess. 2 
en Openbaring dienen gelezen te worden in bet teken van bet verbondsgericht 
in Matth. 24 voorspeld. Dit zijn dus geen voortekenen voor ons (52). 

Het komt me voor dat in deze exegese de profetie van Jezus in Matth. 24 en 
de profetie in de Openbaring van Johannes versmald worden tot de profetieen 
van bet oude verbond. Als er van een verbondsgericht gesproken mag worden 
dan moet toch tevens in rekening gebracht worden dat bij de eerste komst van 
Jezus Christus sprake was van een nieuw verbond. In 1 Thess. 5, waarop 
Van der Waal zich beroept voor zijn stelling van geen constateerbare eindtijd, 
is echter sprake van twee groepen van mensen, t.w. ,zij" voor wie de dag des 
Heren als een dief in de nacht komt, en ,gij, broeders", die niet in de duisternis 
zijn, die opgeroepen worden tot werkzaamheid en nuchterheid. 

3.2. Opdracht 
Wat opvalt in dit bundeltje zijn de voortreffelijke, scherpe analyses in kort 

bestek gegeven van stromingen, die zich met toekomstonderzoek bezig houden. 
We worden vervolgens opgeroepen nuchter te zijn en heden met ons dagelijks 
werk bezig te zijn. Toch had ik iets meer verwacht. Als in een analyse door
gestoten kan worden tot de religieuze drijfveren en deze geconfronteerd worden 
met de eigen overtuiging, lijkt het me juist, gezien het gestelde onderwerp, om 
vanuit het geloof een paging te wagen de (voor)zorg voor de toekomst nader 
te verwoorden. Is bet immers niet zo dat de cultuuropdracht aan de mens, als 
medewerker van God, iets betekent voor de wijze waarop we deze wereld 
proberen gestalte te geven? Wat zijn voor het (gekomen en komende) Ko
ninkrijk van God onze goede werken welke we kunnen tonen, opdat de mensen 
onze goede Vader in de heme! verheerlijken? 

Gaarne zouden we meer van de opstellers gehoord hebben over hoe de mens 
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in de hem gegeven situatie de machtsmiddelen heeft te gebruiken. Machtsmid
delen die de mens geschonken zijn op de weg van de ontdekking en de ont
plooiing van mogelijkheden in de schepping aanwezig. Daarbij client men wel
bewust in bet oog te houden dat ook elke individuele mens de hem geschonken 
talenten client te kunnen inzetten. 

BOEKBESPREKING 

Jac. S. Hoek, Politieke Geschiedenis van Nederland; Oorlog 
en Herstel. (Uitgave Sijthof 1970, pocket-editie, 304 biz., 
prijs f 14,50). 

Een fel boek van een felle man, waarin deze een brok ,politieke geschiedenis 
van Nederland" beschrijft, beginnend met een terugblik op de vooroorlogse 
verhoudingen en vervolgend met een aantal facetten van wat zich in de vijf
jarige oorlog en in de ruim vijf daarop volgende jaren in en met betrekking 
tot Nederland en zijn politieke wereldje afspeelde. 

Het boek is vlot en levendig geschreven, leest als een roman en bevat heel 
wat weinig vleiende, soms honende, kwalifikaties van het optreden van per
sonen en groepen in en na de oorlog, waarbij niemand wordt ontzien, doch 
stellig ook niet aan een ieder recht wordt gedaan. Dit laatste geldt met name 
voor diegenen waarvan opvattingen of aktiviteiten slechts een enkele maal 
of op een enkel punt worden gesignaleerd. Vooral te hunnen opzichte zal de 
lezer moeten bedenken dat het niet Hoek's bedoeling geweest kan zijn door 
een enkele aanduiding of kwalifikatie personen ten voile te tekenen. Zoals 
hij in de verschillende hoofdstukken aspekten van de ontwikkelingen tekent 
en beoordeelt - we komen daarop terug -, zo komen van de spelers en de 
figuranten in het drama ook slechts een of meer aspekten van hun optreden 
of opvattingen naar voren. 

De opbouw van het boek werkt bij eerste lezing wei eens verwarrend door 
de vele - overigens vaak interessante - flashbacks, de soms herhaalde be
handeling - zij het in wat ander verband - van voor de schrijver kennelijk 
zeer aangelegen punten, en door de volgorde der hoofdstukken. Nadat we 
in hoofdstuk 3 reeds meemaken dat het parlement niet werd bevrijd komen in 
4 en 5 de ontwikkelingen tijdens de oorlog met betrekking tot de oorlogvoering 
in Europa en in Nederlands Indie aan de orde. Puur chronologisch is 's schrij
vers presentatie dus allerminst. Voor wie het boek ziet als een bundel onder
ling samenhangende verhandelingen over een zeer veelzijdige stroom van ont
wikkelingen is dit echter geen overwegend bezwaar. 

Wij stelden reeds dat het boek niet slechts beschrijft en analyseert, maar 
ook beoordeelt en kwalificeert. Vele zaken komen daarbij aan de orde; de 
algemene oorlogvoering, het verzet in zijn velerlei vormen en het gebrek 
aan verzet, het vertraagde herstel van de parlementaire democratie en de 
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eerste kabinetsformatie na de bevrijding, de bijzondere rechtspleging en de 
economische en sociale ontwrichting in na-oorlogs Nederland. 

Buitengewoon interessant en in hoofdzaak stellig juist vonden wij analyse 
en beoordeling van het Nederlands-Indische drama in hoofdstuk 5, Nederlands 
Indie in de dubbele nelson. Hoek tekent bier onder meer het dilemma waar
voor onze regering in Landen was geplaatst: spelen op Amerika of op Enge
land. Dit dilemma was stellig niet eenvoudig. De antikoloniale gezindheid van 
Amerika was bekend. Meer dan met de Verenigde Staten zaten we met het 
Verenigd Koninkrijk in een boot waar het erom zou gaan onmiddellijk na 
de oorlog op welke wijze dan ook de koloniale verhoudingen verder te ont
wikkelen in de richting van grotere zelfstandigheid voor de overzeese rijks
delen. Dat deze verdere ontwikkeling - op ordelijke en beheerste wijze slechts 
mogelijk na een voorafgaand feitelijk herstel en een erkenning rechtens van 
de kant der grote mogendheden - zou moeten gaan in de richting van een 
zeer snel op zo verantwoord mogelijke wijze doorvoeren van een afwikkeling 
dezer verhoudingen was nog in weinig hoofden doorgedrongen. Het leek ook 
niet te verwachten dat een door Churchill geleid Groot-Brittannie in die rich
ting zou gaan en men kan bet de Nederlandse regering nauwelijks kwalijk nemen 
dat zij tijdens de oorlog niet voorzag dat aan het politiek leiderschap van 
Churchill z6 snel na de overwinning op de vijand in Europa en nog v66r ook 
Japan op de knieen was gedwongen een einde zou komen. 

Daar stond echter heel wat tegenover. De verklaring van Koningin Wil
helmina van 7 december 1942 over de Nederlandse voornemens ten aanzien 
van de verdere ontwikkeling der onderlinge verhoudingen tussen de rijksdelen 
had in Amerika een goede indruk gemaakt. Als enige koloniale mogendheid 
had Nederland daarmede een program op tafel gelegd dat althans in de rich
ting ging van wat de Amerikanen als rechtvaardig en politiek noodzakelijk 
beschouwden. De daarmede gekweekte goodwill, het daardoor gewekte ver
trouwen, zou stellig van invloed zijn geweest op omvang en snelheid van het 
Amerikaanse optreden en op de speelruimte die de Nederlandse autoriteiten 
onmiddellijk na de bevrijding zouden krijgen indien ook Nederland op dat punt 
enig vertrouwen in Amerika had opgebracht en resoluut had stelling genomen 
voor bet handhaven van de verdeling der operatiegebieden in Zuid-Oost Azie 
zoals deze aanvankelijk was tot stand gekomen en waarbij Nederlands Indie 
(behalve Sumatra) aan de Amerikanen (Mac Arthur) was toegewezen. Hand
haven dezer verdeling en verzet tegen een opschuiven van bet Engelse operatie
gebied was vooral ook daarom van zo groot belang dat de Amerikanen over 
men sen en middelen beschikten om een snelle bevrij ding te realiseren en in 
de eerste noden der geteisterde bevolking te voorzien, terwijl bet de Engelsen 
aan vrijwel alles (en naar later zou blijken zelfs aan begrip voor de situatie en 
bondgenootschappelijke trouw) ontbrak. Terecht wraakt Hoek de weigering 
van de Nederlandse regering in dezen een duidelijke keus te doen als een van 
haar ernstigste fouten waarvan de gevolgen niet alleen loodzwaar hebben ge
drukt op de na-oorlogse politieke ontwikkeling, maar waarvan vooral ook vele 
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duizenden land- en rijksgenoten het slachtoffer zijn geworden. 
Wij willen niet treden in aile analyses, kwalificaties en beoordelingen die 

Hoek geeft. Onze kennis van personen en gebeurtenissen zou daartoe trouwens 
veelal tekortschieten. Het lijkt ons overigens voor de lezer interessanter dit 
boek zelf ter hand te nemen dan er te uitvoerig over te worden ingelicht. 
Wei zouden we nu verder iets willen zeggen over enkele uitgangspunten, enkelf' 
fundamentele stellingnamen die aan Hoek's beoordeiingen ten grondslag 
liggen. 

Een eerste uitgangspunt zou kunnen worden samengevat in het wat vlakke ge
zegde: ,wat bet zwaarst is moet bet zwaarst wegen". Dit moet dan echter wel 
z6 worden verstaan dat daar waar de grootste nood is of waar de grootste be
Iangen op bet spel staan degene die verantwoordelijkheid draagt - als mens 
of als politicus - zich v66r alles moet inzetten. Zo krijgt Van Kleffens (blz. 
90 e.v., ,Van Kieffens in hogere sferen") een Iik uit de pan wanneer hij in 
een voor de ontwikkelingen rondom Nederlans Indie uitermate kritieke periode 
met een zware delegatie naar San Francisco vertrekt waar de laatste hand moet 
worden gelegd aan bet Handvest van de Verenigde Naties. Zo wordt bet 
politick verzet op de korrel genomen wanneer bet zich verre houdt van bet 
krachtdadig verzet en van sabotagedaden. ,Tot een kollektief zich richten tot 
bet ontredderde Nederlandse volk met een oproep tot krachtdadig verzet kwam 
bet nimmer. In deze totalitaire oorlog, waarin bet ging om bet geestelijke en 
physieke behoud van ons volksbestaan, hokten de politici . . . bij elkaar om 
zich te vermeien in hetgeen er na de oorlog in Nederland moest gebeuren"' 
(biz. 171). 

Terecht werden scherpe verwijten gericht aan de z.g. Nederlandse Unie en 
haar !eiders. ,Het conflict tussen Nederlandse Unie en N.S.B. belemmerde 
velen tot het juiste inzicht te komen over de noodzakelijkheid van rechtstreeks 
verzet tegen de vijand en tot bet organiseren van een doeltreffende hulpaktie 
van de Joodse landgenoten" (blz. 105). Het gehele z.g. bovengrondse verzet, 
van de dagbiadpers tot de sekretarissen-generaai en hun aanhang, ja de zeer 
grote meerderheid van bet Nederlandse volk die, althans tot 1943 bet liet 
afweten, staat schuldig doordat bet naar de werkelijke noden van de tijd niet 
omzag. ,De Nederlandse burger wist de eerste oorlogsjaren helemaal niet wat 
verzet was, hij kon en wilde bet ook niet organiseren. Het brengen van offers 
voor een in nood verkerende medeburger was een deugd die in bet van vroom
heid overlopende Nederland, waar God, Nederland en Oranje een drievoudig 
snoer vormden, niet zo beoefend was" (blz. 108). 

Recht evenredig met zijn kritiek op de velen die tekortschoten staat Hoek's 
waardering voor hen die wel bet Nederlandse volk voorbereidden op zijn taak 
ten bate van de medemens (de illegale pers) en tot bet daadwerkelijk verzet. 
,Bij dit verzet werd niet gedroomd over de politieke toekomst van het land, 
men streed voor vrijheid en gerechtigheid, voor bet Ieven van vrouw en kin
deren" (blz. 109). 

Een tweede uitgangspunt dat vele van zijn verhandelingen beheerst en zijn 
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beoordeling bepaalt is Hoek's diep respekt voor de democratische regerings
vorm. Groot is nog steeds zijn verontwaardiging over bet feit dat bet een jaar 
moest duren voordat in Nederland weer een volksvertegenwoordiging normaal 
kon funktioneren. Zowel de stromingen in Londen als de ideeen die in brede 
lagen van bet dusgenaamd politick verzet opgang deden gaat hij te lijf. Het 
is trouwens ontstellend te lezen welke opvattingen tijdens en kort na de oorlog 
werden gehuldigd door menigeen die later weer op bet democratisch omzoomde 
kussen plaatsnam. Mannen als De Quay en Van Walsum bleken ernstig ge
infekteerd door de ,geest des tijds" en tot menige ,vernieuwing" bereid. 

Met Hoek's eerbied voor de democratische, parlementaire regeringsvorm 
hangt samen zijn afkeer van alle bedisselen door prominenten, van regenten
mentaliteit bij heren die het wel even zullen uitmaken. En natuurlijk ook van de 
,Woltersomse organisaties", in de oorlog op verlangen van de vijand gesticht, 
die en door hun oor~prong en door hun inrichting op wel zeer gespannen 
voet stonden met onze democratische tradities. 

Met Hoek's grondopvattingen stemmen wij van harte in. Vandaaruit- en op 
grand van zowel eigen belevenissen als bestudering van uitgebreid materiaal -
richt hij een fel schijnsel op ontwikkelingen en personen die de ouderen onder 
ons niet geheel kunnen vergeten en de jongeren zouden kunnen interesseren. 
Hij doet dat als oud-verzetsman, die grate maar ook bittere jaren kende waar
van velen zich geen voorstelling zullen kunnen maken. 

Daarbij komen - en hoe kan bet anders in een boek over politieke geschie
denis - vooral de politici onder schot. Voor al diegenen die v66r de oorlog 
politieke verantwoordelijkheid droegen maar bet tijdens de bezetting geheel 
lieten afweten kan dit schot uiteraard slechts dodelijk zijn. Maar ook de 
anderen, hun die in Londen of in bet bezette vaderland voortploeterden, wordt 
de kritiek niet gespaard voorzoveel hun inzicht of optreden te zeer voorbijging 
aan de onmiddellijke concrete noden van bet Koninkrijk der Nederlanden of 
van de verschopten en verdrukten in het bezette gebied, dan wel ge:infekteerd 
werd door de anti-democratische geest des tijds. De betekenis van het politiek
geestelijk verzet van hen die de grondbeginselen van ons staatsbestel en hun 
democratische overtuiging trouw bleven en - in bezet gebied toch steeds met 
risico voor eigen leven - naar wegen zochten voor herbouw en vernieuwing 
wordt naar ons gevoelen in dit boek wel wat onderschat. Dat elementen als 
leeftijd, vorming, karakterstruktuur een rol moeten spelen bij ieder - ook 
de politicus - die, verzeild geraakt in een situatie als die tijdens de bezetting, 
voor zich moet uitmaken op welke wijze hij de beste diensten kan bewijzen 
aan medemens en vaderland, wordt niet in de beschouwingen betrokken. Maar 
wanneer Hoek aan mensen als Drees en Schouten verwijt dat zij niet aile konse
kwenties trokken uit bet totale, duivelse karakter van oorlog en bezetting en 
van 's bezetters daden en bedoelingen, dan heeft hij toch fundamenteel gelijk. 
Dat bv. Schouten ook na herhaalde arrestaties niet onderdook en niet mee de 
leiding nam van een alomvattend verzet blijft, met alle waardering voor het 
indrukwekkende van zijn houding en daden, te betreuren en vatbaar voor 
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kritiek. Wij stuiten bier trouwens op een andere grondtrek in Hoek's be
oordeling van person en en aktiviteiten: hij verwacht met name van mensen 
die verantwoordelijke posten hebben bezet, een maximum aan bekwaamheid, 
inzet, visie en verantwoordelijkheidsbesef. Aile halfheid is hem een gruwel, 
elk blijk van gebrekkig inzicht of van verwaarlozing van aanvaarde verantwoor
delijkheden wekt zijn grimmige verontwaardiging. 

Bet woord grimmig is gevailen. Bet boek van Hoek is niet aileen pittig ge
schreven, vlot van stijl, fel van inslag, het is ook op menige plaats een grimmig 
boek, uiting van inzichten die in grimmige jaren door een man die zijn verant
woordelijkheden niet uit de weg ging zijn gewonnen. Sommigen hadden wel
licht meer ,mildheid", meer ,afstand" verwacht. Maar waarom eigenlijk? Wat 
25 of 30 jaar geleden onder de maat was is het nu nog. En voorzover kennis 
van nieuwe feiten of achtergronden geen materiaal bijbrengen dat matiging van 
het oordeel rechtvaardigt is er voor zulk een matiging aanleiding noch recht
vaardiging. Vooral ook niet dat laatste. En dit brengt mij op de betekenis die ik 
aan dit boek zou willen toekennen: het is niet aileen een bran ter verrijking 
van onze kennis van een nog altijd vrij recent - en voortwoekerend - ver
leden, het biedt ook aanknopingspunten voor ons handelen in het heden. Ook 
nu leven wij in een wereld vol onrecht waarin onnoemelijk veel verzet - en 
verzet gepleegd - moet worden door persoonlijke inzet, door het verwerven 
van politieke visie, door hardnekkige aktie om de konsekwenties daarvan te 
verwezenlijken. En ook nu is de democratische regeringsvorm een aange
vochten goed, bv. in Europees verband maar - zij het veelal op andere gran
den - ook nationaal. Hoek's boek worde daarom gelezen, niet aileen ter ver
rijking van kennis van dat wat achter ons ligt maar vooral ook ter verscher
ping van de geest in een wereld waar onrecht en geweld zich opstapelen en 
waarin meer nog ons zou kunnen wachten. Mr. L. J. van der Burg 
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KINDERBIJSLAG EN KINDERAFTREK 

door 

R. Gosker 

Problemen 
Het zit met de Kinderbijslagwet niet goed. 
Bezwaren van allerlei aard worden geopperd. De organen, die met de uit

voering van de Kinderbijslagwetten zijn belast, en dat zijn de Raden van 
Arbeid, hebben in de praktijk er hun moeilijkheden mee. In de wettelijke voor
zieningen zitten naar mijn mening enkele structurele onvolkomenheden, die 
aanleiding geven tot het telkens opnieuw aanbrengen van verfijningen. De uit
spraken van de Raden van Beroep en van de Centrale Raad van Beroep zijn 
er de oorzaak van dat eenmaal ingenomen standpunten, bij de beoordeling van 
het recht op kinderbijslag, moeten worden gewijzigd. Al met al dreigt de 
uitvoering van de kinderbijslagvoorziening een ingewikkelde zaak te worden. 
Dit heeft tot gevolg dat de verzekerden zelf vaak niet weten waar ze aan toe 
zijn. In ieder geval ontbreekt het hun aan een duidelijk inzicht. 

Dat het met de Kinderbijslagwet niet goed zit wordt mede veroorzaakt door 
het feit dat de kinderrijke gezinnen ook nog op een andere manier worden 
geholpen, en wel door de kinderaftrek bij de belasting. Zeer serieus heeft men 
getracht de kinderbijslag en de kinderaftrek te coordineren. Maar in feite kan 
dit niet volledig worden gerealiseerd. De kinderbijslag wordt ieder kwartaal 
verleend. De kinderaftrek - althans voor zoveel het de inkomstenbelasting 
betreft- eenmaal per jaar. Natuurlijk proberen beide diensten zoveel mogelijk 
een lijn te trekken. Telkens weer blijkt echter dat het om de een of andere 
reden niet gaat. Vooral aan het begin en aan het einde van de rit doorkruisen 
de beslissingen elkaar. Overigens ligt daar de voornaamste moeilijkheid niet. 
Deze praktische bezwaren zou men wel op de koop toe kunnen nemen. Maar 
het kinderbijslagbeleid doorkruist het beleid van de kinderaftrek ook in prin
cipiele zin. En daarvoor moet, dacht ik, een oplossing gevonden worden. 

Voorts is er dan ook nog het wel zeer ingewikkelde probleem van de ver
houding tussen studietoelagen enerzijds en kinderbijslag en kinderaftrek ander
zijds. Vele knappe koppen, deel uitmakend van breed samengestelde commis
sies, hebben zich reeds met dit probleem bezig gehouden en zij hebben getracht 
daarvoor een oplossing te vinden, zonder daarin tot op heden te zijn geslaagd. 

De Sociaal Economische Raad is nog steeds bezig met de adviesaanvrage van 
de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 1967 inzake de pro
grammering van de premiedruk der sociale verzekeringswetten, waarbij de al of 
niet afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste kind in het geding is. 
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Voorts heeft hij onder handen een studie over de onderhoudscriteria kinder
bijslagwetten. En tenslotte moet bij deze studie ook nog worden betrokken 
de nota inzake onderwijs- en arbeidsmaatregelen voor werkende jongeren. 

In ieder geval liggen er rondom de kinderbijslagwetgeving en de praktijk 
van haar uitvoering een groot aantal problemen, die, naar bet zich laat aanzien, 
op niet al te lange termijn tot een oplossing zullen moeten worden gebracht. 
Immers, ook in bet regeerakkoord van bet nieuwe kabinet is de kinderbijslag 
ter sprake gekomen. 

Mej. J. van Leeuwen heeft in Nederlandse Gedachten van 17 juli j.l. bet 
gehele probleem aan de orde gesteld. Zij heeft in dat artikel ook even de 
kwestie van de kinderaftrek aangeroerd. Ik ben bet geheel met haar eens dat 
kinderbijslag en kinderaftrek in hun onderlinge samenhang moeten worden 
bekeken en beoordeeld. Maar bij alle specialisatie van deze moderne tij d speelt 
de deskundigheid op vakgebieden een belangrijke rol. En van de belasting
techniek weet ik niet zo veel. Het is dus een wat hachelijke onderneming 
om op dat gebied, waar ik niet thuis ben, iets te gaan beweren. En te hache
lijker wordt deze onderneming omdat dit betoog uitloopt op de suggestie om 
de gehele kinderaftrek maar af te schaffen. 

Daarmee ben ik maar gelijk met de deur in huis gevallen. 
En laat ik er meteen bij zeggen dat afschaffing van de kinderaftrek over de 

hele linie m.i. mee zal moeten brengen een verhoging van de kinderbijslagen. 
Daarmede heb ik dan eerst recht de kat in de gordijnen gejaagd. Immers, 

de ontwikkelingen wijzen in tegenovergestelde richting. Alles wijst er op dat 
de geesten rijp worden voor bet aanbrengen van veranderingen. Van verschil
lende zijden wordt betoogd dat de kinderbijslag omlaag moet, dat de premie 
voor de kinderbijslagverzekering moet worden verminderd om zo de nodige 
ruimte te scheppen voor bet optrekken van de A.O.W-.uitkering tot bet peil 
van bet netto minimumloon, voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook 
voor de zelfstandigen en voor een volledig gelijkstellen van de uitkeringen aan 
de oud-invaliden. En dan toch dwars tegen alles in een pleidooi voeren voor de 
suggestie de kinderbijslagen te verhogen, dat lijkt wel erg op een schoppen 
tegen bet zere been. 

Toch waag ik bet er maar op! Want willen wij de moeilijkheden en de pro
blemen, welke er momenteel zijn, tot een oplossing brengen dan moet eerst 
bet fundamentele vraagstuk van de verhouding tussen kinderbijslag en kinder
aftrek worden aangepakt. 

Hoe werkt de kinderaftrek 

Het verband tussen kinderaftrek en kinderbijslag is wel een zeer technisch 
probleem. Het raadplegen van enkele cijferreeksen is daarbij helaas niet te ver
mijden. Wanneer iemand iets beweert moet men hem kunnen narekenen. De 
argumenten, die hij op tafel legt moet men op hun waarde kunnen toetsen 
en zo nodig ook ontzenuwen. Kolommen met getallen zijn vervelend voor de 
lezer. Maar anderzijds betreft bet een zaak, die de publieke belangstelling heeft. 
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En tenslotte raakt het onze portemonnee en dan is de emotionele betrokkenheid 
er meestal wei. 

Nodig is eerst duidelijk vast te stellen hoe de kinderbijslag functioneert naast 
de kinderaftrek. Als basis noem ik drie inkomens, n.l. de belastbare inkomens 
van f 10.000,-, van f 20.000,- en van f 30.000,-. 

De kinderbijslag voor het eerste kind van een loontrekkende bedraagt 
f 140,40 per kwartaal off 561,60 per jaar. Voor het tweede kind f 158,34 
per kwartaal of f 633,36 per jaar. Voor twee kinderen samen dus f 1.194,96. 
Voor drie kinderen is dat bedrag f 1.828,32. Voor vier kinderen f 2.673,84 etc. 

De eerste kolom in onderstaande tabel heeft betrekking op het aldus samen
gestelde inkomen tot en met kinderbijslag voor tien kinderen. Achter ieder 
bedrag wordt in de tweede kolom vermeld het bedrag dat aan inkomsten
belasting verschuldigd is volgens de tabel 1970. Het resultaat is als volgt: 

belastb. inkomsten- be last b. inkomsten- be last b. inkomsten-
inkomen belasting inkom en be lasting inkomen belasting 

0 k. f 10.000,- f 1.005,- f 20.000,- f 3.739,- f 30.000,- f 7.759,-
1 k. " 10.561,60 " 

903,- " 20.561,60 "3.599,- " 30.561,60 "7.542,-
2 k. "11.194,96 " 

810,- "21.194,96 "3.456,- " 31.194,96 ., 7.375,-
3 k. " 11.828,32 " 

715,- " 21.828,32 "3.313,- " 31.828,32 "7.263,-
4 k. " 12.673,84 " 

646,- " 22.673,84 "3.247,- " 32.673,84 "7.200,-
5 k. "13.519,36 " 

584,-· "23.519,36 "3.179,- "33.519,36 , 7.135,-
6 k. " 14.455,36 " 

542,- " 24.455,36 "3.150,- " 34.455,36 "7.122,-
7 k. " 15.391,36 " 

496,- " 25.391,36 "3.120,- " 35.391,36 , 7.052,-
8 k. , 16.427,20 

" 
467,- "26.427,20 "3.130,- " 36.427,20 "7.087,-

9 k. " 17.463,04 " 
438,- "27.463,04 "3.099,- , 37.463,04 "7.121,-

10 k. , 18.498,88 
" 

407,- , 28.498,88 "3.109,- , 38.498,88 , 7.099,-

Wanneer we nu de drie kolommen van de met kinderbijslagen verhoogde 
inkomens en de verschuldigde inkomstenbelasting nader bekijken dan valt een 
ding erg gemakkelijk op: over de kinderbijslag wordt geen belasting betaald. 
Integendeel, naarmate het inkomen door de toekenning van kinderbijslag stijgt, 
daalt de belasting. Dat is dus de tweede marrier om de kinderrijke gezinnen te 
helpen n.l. de kinderaftrek. 

Maar als men nu toch over de kinderbijslag geen belasting betaalt waarom 
zou men het dan de belastingdienst moeilijk maken met de opgaven van de 
bedragen van de kinderbijslag? En waarom zou men de loonadministraties van 
de bedrijven en ondernemingen daarmee lastig vallen? Het zou een hele ver
eenvoudiging zijn als deze bedragen buiten beschouwing werden gelaten. Er 
wordt immers toch geen belasting over betaald. 

Een tweede ding dat opvalt is dat voor alle inkomensgroepen de belasting 
op gelijke wijze daalt - althans wat het eindresultaat betreft. De daling is 
ongeveer f 600,- bij het tiende kind. Wanneer men deze kolommen zo naast 
elkaar ziet dan moet men wei erkennen dat het knappe jongens zijn die zo iets 
voor elkaar dokteren. Aile respect! 
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Het derde dat opvalt is dat bij een basisinkomen van f 10.000,- de belas
ting gelijkmatiger daalt dan bij de hogere inkomens. Bij een basisinkomen van 
.f 30.000,- daalt de belasting na het vijfde kind praktisch niet meer, maar bij 
f 10.000,- gaat de daling door tot het tiende kind toe. 

Is kinderaftrek compematie van kinderbij'slag? 
Waarom daalt bij een basis-inkomen van .f 10.000,- de belasting gelijk

matiger dan bij een basis-inkomen van .f 30.000,-? 
De oorzaak moet niet worden gezocht in de omstandigheid, dat men langs 

de weg van de kinderaftrek speciaal de zelfstandigen heeft willen tegemoet
komen, die immers voor de eerste twee kinderen geen recht hebben op kinder
bijslag. Dit is klaarblijkelijk niet de bedoeling geweest. 

W at is namelijk het geval? 
Ik heb immers als resultaat vermeld dat over de kinderbijslag geen belasting 

wordt betaald. Dit is fiscaal gezien een oneigenlijke manier van zeggen. 
Want de belastingman zal het daar niet mee eens zijn. Natuurlijk, voor de 
fiscus is kinderbijslag inkomen. Ook over dat inkomen wordt belasting betaald. 
Voor dat inkomen wordt ook kinderaftrek verleend. Die kinderaftrek berust op 
het draagkracht-beginsel. Vandaar dat bij een laag inkomen de kinderaftrek 
hager is dan bij een hager inkomen. Vandaar dat bij toename van het aantal 
kinderen ook de aftrek iets grater wordt, zij het evenwel niet veel. Ik dacht 
dat het niet noodzakelijk is dit aan de hand van voorbeelden duidelijk te maken. 
Het gaat mij vooral om het uiteindelijk resultaat dat verkregen wordt door de 
gecombineerde werking van het belasten van de kinderbijslag en het verlenen 
van kinderaftrek. 

Daarom moeten we nu ook weergeven, hoe de kolommen er uitzien voor de 
zelfstandigen. We nemen nu echter aileen de eerste drie kinderen en het 
tiende kind. Het resultaat is als volgt: 

belastb. inkomsten- belastb. inkomsten- belastb. inkomsten-
inkom en be lasting inkom en belasting inkomen be lasting 

0 k. f 10.000,- f 1.005,- f 20.000,- f 3.739,- f 30.000,- f 7.759.-
1 k. , 10.000,-

" 787,- , 20.000,- "3.401,- "30.000,- "7.326,-
2 k. , 10.000,-

" 579,- , 20.000,- "3.069,- "30.000,- "6.897,-
3 k. , 10.633,36 

" 
491,- , 20.633,36 "2.928,- " 30.633,36 "6.734.-

10 k. " 17.303,92 
" 179,- " 27.303,92 "2.703,- "37.303,92 "6.573,-

Om de verhouding goed te zien gaan we berekenen welk bedrag beschikbaar 
is voor ieder kind. Daarvoor moet dus bij elkaar worden opgeteld wat aan kin
derbijslag wordt ontvangen en wat aan belasting niet behoeft te worden betaald 
- de kinderaftrek. Met een technische term noemen we dat de k.b.a. (Kinder
Bijslag Aftrek). 
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k.b.a. - f 10.000,- k.b.a. - f 20.000,- k.b.a. - f 30.000,-

loontr. zelfst. loontr. zelfst. loontr. zelfst. 

1e kind f 663,60 f 218,- f 701,60 f 338,- f 778,60 f 433,-
2e kind , 1.389,96 , 426,- , 1.477,96 , 670,- , 1.578,96 , 862,-
3e kind "2.118,32 , 1.147,33 , 2.254,32 , 1.444,36 , 2.324,32 , 1.658,36 

10e kind "9.096,88 , 8.129,92 , 9.128,88 , 8.339,92 , 9.158,88 , 8.489,92 

Wat zien we nu? Door het systeem van de kinderaftrek worden de zelfstan
digen althans gedeeltelijk schadeloos gesteld voor het niet ontvangen van de 
kinderbijslag. Dit gebeurt des te royaler naarmate het inkomen stijgt. Terwijl 
men toch eigenlijk anders verwachten zou. Het valt bovendien op dat bij de 
lage inkomens het verschil tussen k.b.a. van loontrekkenden en zelfstandigen 
het grootste is en bij de hoge inkomens het laagst. 

Voorts zien we nu dat hoewel de kinderbijslagen voor allen gelijk zijn, de 
k.b.a. hager wordt naarmate het inkomen stijgt. Bij de zelfstandigen is de totale 
belastingvermindering ook hager dan bij de loontrekkenden. Het verschil be
draagt f 826,- voor de inkomensgroep van f 10.000,- en f 1.036,- en 
f 1.186,- voor de beide hogere groepen. Ik wil niet beweren dat daarvoor 
geen redelijke argumenten aan te voeren zijn. Dat is echt wel het geval! Door 
het een en ander wordt het echter duidelijk dat de kinderaftrek tevens kenne
lijk werkt als een correctie op het kinderbijslagbeleid. Maar daardoor zit er, 
zij het dan niet zo bedoeld, een innerlijke tegenstrijdigheid in de gehele opzet. 

Bij de kinderbijslag gaat men er van uit dat bij een grater aantal kinderen 
een hogere uitkering per kind noodzakelijk is en de kinderbijslag voor het 
eerste kind bedraagt dan ook f 140,40 per kwartaal en voor het achtste kind 
f 258,- per kwartaal. 

Bij de kinderaftrek wordt niet zozeer van een ander standpunt uitgegaan, 
maar het resultaat van die gecombineerde werking is wei dat de aftrek voor het 
eerste kind het grootste is en dat bij de hogere inkomensgroepen vanaf het 
vijfde kind praktisch geen verlaging meer gegeven wordt. 

Een .rtmctureel vraagstuk 
De kinderbijslagvoorziening 1s m feite een herverdeling van het nationale 

inkomen. Zij is dus bedoeld als een correctie ten behoeve van de grote gezinnen, 
en dan vooral van die gezinnen, die door de primaire inkomensverdeling 
sociaal zwak staan. De kinderaftrek werkt dan weer als een correctie op deze 
correctie. Maar zo kunnen we wei aan de gang blijven. Op deze manier wordt 
het effect van de ene maatregel in meerdere of mindere mate teniet gedaan 
door het effect van een andere maatregel. Dit kan onder omstandigheden nodig 
en gewenst zij n. Hier is echter een structured vraagstuk aan de or de! 

We zijn het er over eens dat grote gezinnen op de een of andere manier 
moeten worden geholpen. Zij hebben aanspraak op een tegemoetkoming in de 
kosten van het levensonderhoud van hun kinderen. In de Memorie van Toe
lichting op het in 1957 ingediende wetsontwerp tot vaststelling van een Alge-
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mene Kinderbijslagverzekering wordt gezegd dat de overheid eerst dan ge
roepen is hulp te verlenen, wanneer de primaire inkomensvorming een ernstige 
belemmering en soms zelfs een werkelijk beletsel van de gezinsvorming gaat 
betekenen. De kinderbijslag is in eerste aanleg bedoeld voor de sociaal zwakkere 
groepen. Het is tenslotte toch nog altij d een stuk sociale verzekering. We 
moeten goed in herinnering houden waarom de wet is ingevoerd. En we mogen 
daarbij niet vergeten dat aanvankelijk aan zelfstandigen boven een bepaalde 
inkomensgrens in het geheel geen kinderbijslag zou worden uitbetaald. Dat was 
naar mijn mening een fout standpunt. Men is daar ook spoedig op terugge
komen. Maar het wijst wel duidelijk aan met welke bedoeling de Kinderbijslag
wet werd ingevoerd. 

Wordt kinderbijslag gegeven aan de lagere inkomens dan is het niet onrede
lijk dat ook aile andere gezinnen op gelijke wijze worden behandeld. Maar dan 
zou het ook redelijk zijn wanneer de kinderaftrek op eenzelfde wijze handelde 
d.w.z. kinderaftrek boger naarmate het kindertal toeneemt. Bovendien zou het 
niet onredelijk zijn wanneer de kinderaftrek voor de hogere inkomens lager 
werd gesteld dan voor de kleinere inkomens. 

Het tegenargument is natuurlijk dat dit feitelijk toch ook het geval is omdat 
de verlaging van de belasting in procenten uitgedrukt voor de hogere inkomens 
inderdaad geringer is, terwijl in het betoog de absolute bedragen met elkaar 
worden vergeleken. Erkend moet worden dat het contra-effect van de kinder
aftrek in beperkte mate werkt. Dit neemt niet weg dat de tendens zeer nadruk
kelijk aanwezig is. 

Op grand van bovenstaande overwegingen meen ik er voor te mogen pleiten 
dat de kinderaftrekregeling wordt afgeschaft. 

Afschaffen, maar hoe? 
Maar dan zal ik ook moeten aangeven op welke manier dit gebeuren moet. 

Zo eenvoudig is dat immers niet. 
In de eerste plaats moet dan worden weggenomen het verschil tussen zelf

standigen en loontrekkenden. Dat kan naar mijn mening door aan de zelfstan
digen voor het eerste kind kinderbijslag te verstrekken tot een bedrag van b.v. 
f 225,- en voor het tweede kind van f 275,- welke bedragen dan zijn be
doeld als compensatie voor het gemis aan extra kinderaftrek die thans wordt 
genoten. Deze bedragen zijn een fractie boger dan de kinderaftrek voor de 
inkomensgroep van f 10.000,- en aanmerkelijk lager dan de kinderaftrek 
voor de inkomensgroep van f 30.000,-. Maar ik meen dat dit gerechtvaar
digd is. 

In de tweede plaats moeten dan de kinderbijslagen worden verhoogd, zodanig 
dat het bedrag ad. rond f 600,- aan kinderaftrek wordt vergoed. Dat kan 
door aile kwartaalbedragen met f 15,- te verhogen. 

Wil men eventueel tach nog iets meer aansluiting zoeken bij de bestaande 
situatie, dan kan men ook de bedragen voor het eerste en voor het tweede en 
derde kind met meer dan f 15,- verhogen en de bedragen voor de overige 
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kinderen met minder dan f 15,-. Het zal duidelijk zijn dat alleen bedoeld 
is een orde van grootte aan te geven. 

Wat is het resultaat? Op basis 1970, wat de aantallen kinderen betreft, en 
met btclragen van de kinderbijslag zoals dezc nu worden uitgekeerd, zijn er: 

til/rl/(1/ 

1e kindercn 1.278.000 a f 561,60 = f 720.000.000,-

2e 890.000 a .. 633,36 = " 563.700.000,-

3c 743.000 a 633,36 470.600.000,-

4e + 5e 576.000 a 845,52 477.000.000.--

oe + 7e 158.000 a 936,- 147.900.000,-

7c + 8c 55.000 a , 1.035,84 57.000.000,-

totaal 3.700.000 f 2.426.200.000,-

De kinderbijslagen worden met f 60,- per kind per jaar verhoogd, en dat 
vcrgt een bedrag van f 3.700.000 X f 60,-- = f 222.000.000,-. Het aantal 
<:erste kinderen van zelfstandigen schat ik ruwweg op 250.000 en het aantal 
tweede kinderen op 220.000. Dat betekent een vermeerdering van uitkering 
met 250.000 X .f 225,-- = .f 56.250.000,-- en 220.000 X f 275,- = 
f 60.500.000,-. In bet totaal stijgen de uitkeringen derhalve met 

f 338.750.000,-. 
Maar dit behoeft niet te leiden tot verhoging van de premie. De staat 

ontvangt, als de kinderaftrek wordt afgeschaft, zeker dit bedrag in de vorm 
van belasting terug. Met dit bedrag kan hij dus de tekorten in de kinderbijslag
fondsen ruimschoots dekken. 

Het afschaffen van de kinderaftrek is waarschijnlijk fiscaal erg ingewikkeld. 
Nog moeilijker wordt het echter omdat voor de loontrekkenden de zgn. wittc 
tabcllen worden gcbruikt, terwijl daarnaast nag blauwe en groene tabellen 

dienst doen. 
De extra mocilijkhcid is nu dat in dezc tabellen mede verrekend worden 

de voor belasting aftrekbarc premics van de overige sociale verzekeringswetten, 
welkc prcmies berckend worden - althans voor een zeer groot deel - ook 
over de met kinderbijslag verhoogde inkomens. Aileen van de volksverzekering 
is dit reeds 10.8 %· Maar ik mcen dat ook deze tabellen, wanneer de kinder
aftrek wordt afgeschaft, eenvoudiger kunnen worden. 

)Vi'! he zijn de t1oordelen? 
Aan hct afschaffcn van de kinderaftrck zijn belangrijke voordelen ver-

bonden. 
Ten eerste: de innerlijkc tegenstrijdigheid wordt daardoor opgeheven. Ik 

vind dat cen belangrijke zaak. Het is nict goed dat twcc wettelijkc voorzieningen 
praktisch tegen elkaar in werken. Waar dan nog bijkomt dat het twee ver
schillende departementen betreft. 

Ten tweede wordt het kinderbijslagbeleid veel duidelijker. Men weet precies 
waar n1en aan toe is. Dit is ook van bclang bij de verlening van studietoelagen. 
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Hct is erg moeilijk om aan de mensen duidclijk te maken hoe bet een en het 
ander nu werkt. Iedereen gaat belasting betalen naar zijn basisinkomen en die 
belasting is bij gelijk basisinkomen voor allen dezelfde. Het verschil tusscn 
gehuwden en ongehuwden blijft uiteraard bestaan. Aileen de kinderbijslag is 
dan de correctie op de inkomensverdeling voorzover het dezelfde inkomens
groepen betreft. Uiteraarcl vinclt correctie op de inkomensverdcling ook plaals in 
de opbouw van de belastingtarieven. Hct kinderbijslagbeleid kan nu echtcr 
ook op zichzelf worden beoorcleeld zonder dat men rekening behoeft te houclen 
met de omstandigheid dat er fiscaal ook nog kinderaftrek worclt verleend. En 
door dit laatste wordt het zicht op het probleem nogal eens vertroebelcl. En 
niet alleen het zicht op het probleem maar ook de discussie. 

In de derde plaats is de vereenvoudiging van de loonadministratie bij de 
bedrijven, en naar ik aanneem ook bij de belastingdienst, een belangrijk voor
cleel. Afschaffen van de kinderaftrek zal wel met zich mee brengen dat de 
regeling van de buitengewone lasten moet worden aangepast. 

Wanneer men er in slagen zou op cleze manier orde te scheppen, zodat een 
kinderbijslagbeleid kan worden gevoerd, bcoordeeld naar de cigen merites, dan 
komt de kwestie aan de orde of er ook inderdaad iets moet worden ver
anderd? 

Waardevast of welvaartsva.rt? 

Bij het studietoelagenbeleid sluit men op de moeilijkheid dat de studie
toelagen waardevast zijn en de kinderbijslag welvaartsvast. Theoretisch zullcn 
de kinderbijslagen daardoor sterker stijgen dan de studietoelagen. De laatsten 
zullen daardoor in de toekomst lager moeten worden. 

Zonder daar nu dieper op in te gaan is het we! opportuun de vraag te 
stellen of kinderbijslag inderdaad welvaartsvast moet zijn. Van 1965 tot en met 
1969 is de loonindex gestegen van 100 tot 136, de index van de A.O.W. en 
A.W.W. van 100 tot 143 en de index van de kinderbijslag van 100 tot 142. 
De invoering van de B.T.W. is o.a. aanleiding geweest tot een structurelc 
verhoging van de kinderbijslag, met als rcsultaat dat de kinderbijslag me:cr d:1n 
welvaartsvast gebleken is. 

Het gaat steeds weer om de vraag: wat wil men met de kinderbijslag? 
Of beter gezegd, wat heeft de wetgever oorspronkelijk bedocld? Een herver
deling van het nationalc inkomen om de gezinnen, die door te laag inkomen 
in hun cxistentie worden bedreigd, te hclpen! Kinderbijslag is een tegemoct
korning in de noodzakelijke kosten, die de vader van ecn gezin moet maken. 
De praktijk is momenteel anders. Maar het gaat om de bedocling van de 
wetgever. In dit kader is het volledig verantwoord om de kinderbijslag 
waardevast te doen zijn. Maar dan ook de waardevastheid als maximum 
gesteld. Want wanneer de welvaart tceneemt rnoet cleze welvaartstoename 
er rnede toe leiden dat de kostwinners der gezinnen des te beter in staat 7.ijn 
voor het onclerhoud van hun kindercn te zorgen. 

Op deze grand zou men tc:n aan;(ien van de kinde:rbijslag ze:lfs cfe stdling 
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kunnen verdedigen, dat de kinderbijslag wordt verminderd wanneer de m
komens reeel stijgen. 

Overigens gaat deze redenering alleen op wanneer men van oordeel is dat 
op dit moment de kinderbijslagvoorziening goed geregeld is. Zou men van 
mening zijn dat er nog van een belangrijke achterstand sprake is dan zouden 
de kinderbijslagen uiteraard welvaartsvast moeten blijven tot deze achterstand 
zou zijn ingehaald. Vooralsnog ben ik van mening dat er momenteel niet van 
een achterstand sprake is. 

Ik heb de indruk dat de zaak wel in een goede verhouding ligt. Met Belgie 
en Frankrijk vergeleken ligt Nederland achter. Wat Duitsland betreft is onze 
regeling beter. 

Omdat de kinderbijslagen gedurende de laatste jaren meer zijn gestegen dan 
de lonen lijkt het mij in ieder geval niet onredelijk om de welvaartsvastheid 
door waardevastheid te vervangen en om de hoogte der uitkeringen te be
vriezen op de huidige bedragen, totdat de loonindex, uitgaande van het jaar 
1965 = 100, ook het cijfer van 142 heeft bereikt. 

Welke financiele consequenties dit hebben zal is moeilijk in cijfers te be
rekenen. Daar moeten knappe rekenmeesters aan te pas komen. Maar wanneer 
de kinderbijslagen gedurende enige tijd niet worden verhoogd en het premie
inkomen stijgt, is de staat in betrekkelijk korte tijd ontheven van zijn 
verplichting om het berekende tekort in de kinderbijslagfondsen aan te 
zuiveren. Zo ontstaat er in de sfeer van de sociale verzekering of in de sfeer 
van de Rijksfinancien ruimte voor andere collectieve voorzieningen. 

Ki11derbijslag voor eerste kind afschaffen? 
Moeten we misschien nog verder gaan? Moet de kinderbijslag voor het 

eerste kind worden afgeschaft? Er zijn ongeveer 1.300.000 loontrekkenden, die 
kinderbijslag ontvangen. Afschaffen van de kinderbijslag voor het eerste kind 
betekent dus een besparing van rond f 730.000.000,-. In dit aantal zijn 
begrepen ruim 400.000 gezinnen met een kind. Deze gezinnen ontvangen 
derhalve helemaal niets meer. Aantrekkelijk lijkt het natuurlijk wei. Want 
het effect zou zijn dat de premie van de kinderbijslag voor loontrekkenden 
verlaagd kan worden van 3.3% tot 1.45%. Dat zou voor de realisering van de 
reeds eerder genoemde doeleinden niet onwelkom zijn. 

Nu is er een enquete gehouden waarvan het nogal verrassende resultaat was, 
dat de meerderheid der ondervraagden wei voelde voor afschaffing van de 
kinderbijslag voor het eerste kind. Maar er werd wei een voorbehoud gemaakt. 
En wei: mits men in inkomen niet achteruit zou gaan. Dit voorbehoud moet 
dan zo worden begrepen dat men looncompensatie verlangt. Makro-economisch 
gezien wordt dat echter een dure operatie. Immers ruim 70% van de werk
nemers komt in het geheel niet voor kinderbijslag in aanmerking, maar zal 
wei de loonsverhoging claimen. 

Blijft de kinderaftrek gehandhaafd, dan zal men argumenteren: nu ja, de 
kinderbijslag voor het eerste kind vervalt, maar de kinderaftrek compenseert 
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dat weer voor een deel. En de kosten daarvan komen voor rekening van de 
staat. De overheid laat dus ook een veer. Inderdaad, dat is waar. Maar tevens 
blijkt dan ook dat de hogere inkomens meer gecompenseerd worden dan de 
lagere. En waarom? Is dat aanvaardbaar als er een zo diep ingrijpende maat
regel getroffen moet worden? Want een diep ingrijpende maatregel is bet! 
Immers de man met een inkomen van f 10.561,60 betaalt aan belasting 
f 903,-. De kinderbijslag wordt afgeschaft. Inkomen daalt tot f 10.000,-. 
De belasting wordt f 787,-. Compensatie derhalve f 116,-. Achteruitgang 
f 445,60. Voor de man met f 30.561,60 inkomen zijn de belastingcijfers 
f 7.542,- en f 7.326,-. Compensatie f 216,-. Achteruitgang derhalve 
f 345,60. 

Dit betekent ook, dat bij onveranderde tarieven van de inkomstenbelasting 
1.300.000 kinderbijslaggerechtigden samen voor tenminste f 150.000.000,
aan kinderaftrek in aanmerking komen. Dientengevolge zal de belastingop
brengst eveneens met tenminste f 150.000.000,- dalen. Dit is, gezien de 
huidige precaire positie der staatsfinancien een minder prettig neveneffect. 

Als bet moet dan moet bet! Maar dan zal men de consequenties er van wei 
duidelijk onder ogen moeten zien, ook wat de financiele gevolgen betreft 
voor de lagere ink omens vergeieken met de hogere inkom ens. W anneer men 
dit in de beschouwingen betrekt, moet men wel tot de conclusie komen dat 
kinderbijslag en kinderaftrek maar moeilijk naast eikaar kunnen bestaan. Men 
zal Of de kinderaftrek moeten afschaffen, Of de kinderbijslag. In het laatste 
geval moet men komen tot de aanvaarding van de negatieve inkomstenbelasting. 
Maar ik dacht dat de idee van de negatieve inkomstenbelasting in ons land 
weinig kans van slagen meer heeft. 

Zou echter de kinderaftrek worden afgeschaft, dan komt bet afschaffen van 
de kinderbijslag voor bet eerste kind weer veei harder aan, want dan wordt 
er niets gecompenseerd. Als de kinderbijslag moet worden verminderd, dan 
pleit ik derhalve voor een procentuele verlaging van alle kinderbijslagbedragen. 
Daarbij kan men dan nog overwegen om bet verlagingspercentage voor bet 
eerste en tweede kind grater te doen zijn dan dat voor de volgende kinderen. 
Op deze manier heeft men de zaak beter in de hand. Ook om eventueei deze 
toch wei moeilijke operatie in etappes uit te voeren. Bovendien is dit billijker 
tegenover de gezinnen met een kind. Immers de kinderbijslag voor bet tweede 
kind blijft f 663,60 en de sprang van 0 naar f 663,60 is wei erg groot. 
Zou men n.l. voor bet tweede kind f 561,60 geven en ook overigens de 
kwartaalbedragen handhaven, dan derven de grate gezinnen ineens f 1.035,84. 
En dat kan men onmogelijk doen! Ook daarom pleit ik voor een procentuele 
verlaging van alle kinderbijslagbedragen omdat men immers ruimte wil ver
krijgen voor de uitbouw van enkele volksverzekeringen, te weten bet optrekken 
van de A.O.W., en de uitbreiding van de W.A.O. ook tot de zelfstandigen. 
Het zou onjuist zijn die ruimte aileen te zoeken bij de vermindering van de 
kinderbijslag voor de loontrekkenden. Dan moet men die ook zoeken bij de 
Algemene Kinderbij slagwet. 
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Voorzichtigheid 
En tenslotte -- ik geloof dat men voorzichtig moet zijn met al te veel te 

morrelen aan de hoogte der kinderbijslagen. Want de kinderbijslag is een 
gedeeltelijke en echt niet een volledige kwijting van de onbetaalde arbeid der 
huismoeders, met name waar het de grotere gezinnen en vooral die met stude
rende kinderen betreft. Het is tach niet nodig om lyrisch te worden over dit 
thema? In de tweede plaats staat het sociologisch vast, dat ons economisch 
systeem de gezinnen met drie en meer kinderen tot bezitloosheid doemt, 
hetgeen in Duitsland statistisch is aangetoond. In de derde plaats worden de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen der grate gezinnen en hun kansen 
op het maken van een carriere door het kinderbijslagbeleid wezenlijk bei:nvloed. 

Economisch gezien: kinderbijslag ligt meer in de sfeer van het investeren -
bevordert de expansiemogelijkheid in de toekomst; verhoging van de A.O.W. 
etc., hoezeer ook wenselijk, ligt in de sfeer van de consumptie. Men zal terdege 
moeten afwegen wat de voorkeur verdient. Ik geloof dat het in dit verband 
wei van belang is dat in de discussie over dit thema aandacht gegeven wordt 
aan de opvattingen van Wilfrid Schreiber, neergelegd in zijn brochure: ,Sozial 
Politik und Sozial Reform", die reeds in 195 7 verschenen is. 

Hij sluit zich, dacht ik, zeer nauw aan bij het baanbrekende werk van 
Gerhard Mackenroth, die zo duidelijk heeft aangetoond dat taak en doelstelling 
van de sociale politiek in de moderne gei:ndustrialiseerde samenleving een 
geheel andere geworden is dan die van de vorige eeuw. En die met zoveel 
nadruk heeft gesteld, dat de belangrijkste taak van de sociale politiek in de 
20ste eeuw is, wat hij noemt de ,Ausgleich der Familienlasten". Dit probleem 
staat en valt niet met een verhoging of verlaging der kinderbijslagen. Daar 
komt veel meer bij kijken. Maar tach: voorzichtigheid is dringend nodi g. 
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EEN OPSTEL, WAARIN VOORAL DE NEDERLANDSE SITUATIE 

ONDER DE LOEP WORDT GENOMEN 

door 

Sytze Ferwerda 

Ja, waarlijk, de gevangenis is een land a-socialer dan alle a-socialen die 
erin zitten, want die zijn dat nooit totaal, zoals dit systeem konsekwent 
a-sociaal is. Steve Davidson 

In ons land zitten jaarlijks ongeveer 4000 mensen vast in een gevangenis of 
huis van bewaring_ De samenleving i_c_ de rechter heeft hen veroordeeld tot 
(tijdelijke) verwijdering uit ons midden. Ze zijn gevaarlijk gebleken voor de 
samenleving, hebben zich niet aan de regels van bet samenlevingsspel gehouden 
en moeten daarvoor boeten. Na kortere of langere tijd, al naar gelang de 
overtreding der regels waaraan ze zich schuldig hebben gemaakt, mogen ze weer 
meedoen met bet spel. Maar dan blijkt een grote groep van hen (ruim 40%) 
die vastgezeten heeft weer te struikelen en de procedure van aanhouding, voor
geleiding en veroordeling herbaalt zich. 

Hieronder willen wij nader ingaan op die afwijking; waarvan wordt afge
weken? Bestaan er geboren misdadigers? Is afwijkend gedrag te verklaren? 
(hoofdstuk I). Vervolgens gaan wij na water gebeurt met iemand die ,scheef" 
gaat, die wordt gearresteerd (hoofdstuk II). Dan iets over bet verblijf, bet Ieven 
in gevangenschap, de interne organisatie (hoofdstuk III), om vervolgens te be
kijken hoe bet komt dat een grote groep van ,afgestraften" weer struikelt, bet 
niet baalt in de vrije samenleving, en wat de reklassering daaraan kan doen 
(boofdstuk IV). 

Tenslotte zouden wij nieuwe ideeen willen weergeven met betrekking tot 
misdaad en straf, met bier en daar een persoonlijke noot (boofdstuk V). 

Hoofdstuk I: Ben inleidend praatje, afwijkend gedrag en delinkwent gedrag 

Een samenleving kan aileen maar bestaan wanneer de mensen, die deel 
uitmaken van die samenleving zicb min of meer bouden aan de regels die zij 

* Dit opstel is in eerste aanleg geschreven als documentatiemateriaal voor de ARJOS. 
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daarvoor hebben opgesteld. Die regels kunnen we normen noemen. Normen 
geven aan hoe men zich client te gedragen (gebod) of hoe men zich juist niet 
moet gedragen (verbod). Er bestaan verschillende soorten van normen, (fat
soensnormen, rechtsnormen). 

We hebben echter niets aan een norm als die zomaar kan worden overtreden 
zonder dat er iets gebeurt. Daarom worden normen gedekt door zgn. sancties, 
dat zijn middelen ter naleving van normen. Die sancties kunnen zowel positief 
(beloning) als negatief (straf) zijn. 

In een samenleving zijn vooral de rechtsnormen van groot belang. Zij geven 
de richting aan waarin het menselijk maatschappelijk gedrag zich juist niet 
moet bewegen ( rechtsnormen bestaan dus vooral uit verbodsbepalingen). Een 
groot gedeelte van deze normen is opgenomen in de wetboeken. De sankties 
die bij overtreding van dit soort normen in werking treden, worden bepaald 
door de justitie, de rechter. 

Wij leven in een dynamische tijd waarin veel verandert, ook de normen. 
(B.v. nog dit jaar werd de bepaling op de kampeerkaart, dat ongehuwden van 
verschillend geslacht niet na zonsondergang in een tent mochten zijn, opge
heven.) Ook rechtsnormen zullen zich aan een veranderende maatschappij 
moeten aanpassen. 

We kunnen nu een onderscheid maken tussen afwijkend gedrag en delin
kwentie. Onder afwijkend gedrag kunnen we verstaan al die gedragingen, die 
anders zijn dan wij verwachten. Wij verwachten in een restaurant dat een ober 
ons nuchter bedient en niet dat hij als een dronken matroos ons eten naast ons 
bord kwakt. Verwachtingen worden gevoed door verkregen informatie over of 
van de betrokken persoon, door vroegere ervaringen met de betrokkene zelf 
of op grond van bepaalde opvattingen, die rationed kunnen zijn, maar soms 
ook kunnen berusten op groepsoordelen en vooroordelen. Ook willen wij ons 
meestal gedragen overeenkomstig het gedrag dat de ander van ons verwacht. 
In dit verband spreekt men wei van de rol die we moeten spelen, van rol
verwachting en rolvervulling. Van een ober wordt verwacht dat hij de rol 
van ober vervult, d.w.z. ons correct en nuchter bedient. 

In hoeverre wij afwijkend gedrag tolereren hangt af van onze tolerantiegraad, 
maar ook van de informatie die we hebben ten aanzien van dat afwijkende 
gedrag. 

Afwijkend gedrag gaat over in delinkwent gedrag wanneer het strafrechtelijke 
sanctiesysteem in werking gaat treden, d.w.z. wanneer afwijkend gedrag zo
danig foutief wordt geacht door de strafwetgever dat een optreden van de straf
rechtelijke organen gerechtvaardigd is. Dat een ober ons dronken bedient, is 
geen zaak voor de strafrechter maar voor de chef van het restaurant. Echter, 
zou een dronken man ons met een tafelmes te lijf gaan, dan zou bier sprake 
kunnen zijn van b.v. ernstige mishandeling en hierbij komt de strafrechter op 
de proppen. 
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V erklarende theorieen 
V elen hebben in de loop der tijden vanuit verschillende wetenschappelijke 

hoeken geprobeerd het verschijnsel van de misdaad te verklaren. 
Allereerst zijn er de theorieen die uitgaan van de ,aangeboren misdadigheid". 

Criminaliteit zegt men is erfelijk en men wijst op proeven met een-ei!ge en 
twee-eilge tweelingen, waaruit zou moeten blijken dat onder de een-eilge twee
lingen meer delinkwente paren voorkomen dan onder de andere groep. 

De Italiaan Lombroso (1836-1909) ziet een misdadiger als een primitief, 
niet geheel volgroeid mens, die overeenkomsten zou vertonen met de lagere 
dieren. Misdadigheid hangt volgens hem samen met biologische inferioriteit. 
Een misdadiger vertoont dierlijke trekken. Schedels werden opgemeten om deze 
theorie te staven. 

Daarnaast kennen we de etnische en raciale theorieen, waarbij verband gelegd 
wordt tussen ras en misdaad. 

Ook heeft de psycho-analyse veel bijgedragen aan de theorievorming. Men 
stelt dat het gedrag bepaald wordt door onbewuste psychologische krachten en 
drijfveren. Mensen die falen in het ontwikkelen van een adekwaat super-ego 
(geweten) kunnen crimineel worden omdat ze niet genoeg controle hebben 
over hun instinkten. Ook zou men door juist teveel controle ( neurose, psy
chose) tot misdadig gedrag kunnen komen. 

Met de opkomst van de sociologie ontstaan de sociologische theorieen met 
betrekking tot de misdaad. Vooral die van de Fransman Durkheim (1858-
1917) en de Amerikaan Merton zijn in dit verband van belang. 

Dtakheim stelt dat misdaad de onvermijdelijke konsekwentie is van de sociale 
complexiteit en de individuele vrijheid. Het is een van de prijzen die men voor 
de vrijheid moet betalen, terwijl het ook een van de wegen is waarin de indivi
dualiteit zich uit. Het is de prijs voor sociale veranderingen die vrijheid moge
lijk maken en nieuwe voorwaarden scheppen. Durkheim is het geweest die 
het tegenwoordig veel gebruikte begrip anomie heeft gelntroduceerd. Anomie 
in zijn visie betekent: normloosheid, ontregeling. Hij stelde o.m. vast dat zelf
moord niet aileen meer voorkomt in tij den van ( economische) malaise, maar 
ook in tijden van snel stijgende welvaart. 

lvferton hanteert het anomie-begrip in een wat andere betekenis. Hij stelt dat 
er in iedere maatschappij of samenleving een aantal doelen zijn die zeer na
strevenswaard zijn. In de V.S. is het succes-doel erg belangrijk, het hebben van 
succes in zaken b.v. !evert niet aileen geld op voor degene die succes heeft, maar 
verschaft hem ook prestige ( aanzien) ten opzichte van de buitenwereld. Om een 
doel te bereiken heeft men echter middelen nodig. Die middelen kunnen legi
tiem = wettig of illegitiem = onwettig zijn. Nu zijn er in iedere samenleving 
groepen van mensen die via de legitieme wegen met legitieme middelen die be
gerenswaardige en prestige-verschaffende doelen niet kunnen bereiken. Zo'n 
groep in de V.S. is de arme achterbuurtbevolking. Door gebrek aan opleiding 
zijn ze al niet in staat erg veel hogerop te komen. Voor hen zijn de slechtst
betaalde baantjes en het vuilste werk. Wil nou zo iemand toch rijk worden 
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dan is de marrier voor hem om een flinke kraak te zetten. Dus een illegitiem 
middel gebruiken om een legitiem doel te bereiken. Merton onderscheidt ver
schillende vormen van afwijkend gedrag, waarbij al dan niet de na te streven 
doelen enjof middelen om die doelen te bereiken, veranderen. 

De Franse socioloog Tarde (19e eeuw) is van mening dat misdaad een vak 
is: kriminelen worden niet geboren, maar gemaakt. De N ederlandse crimino
loog Bonger konstateerde in de dertiger jaren dat de criminaliteit op en neer 
ging al naar gelang de hoogte van de broodprijs. Hij wijt criminaliteit vooral 
aan de slechte sociaal-economische omstandigheden waarin de ,lagere" groepen 
in onze samenleving zich bevonden. 

Tenslotte moet Sutherland genoemd worden met zijn ,differential-association
theory". Krimineel gedrag leer je en, zegt hij, crimineel gedrag wordt bepaald 
door de hoeveelheid kontakten, die men met de criminele wereld heeft. 

Bestaan er geboren misdadigers? Ons antwoord moet zij n: neen. Niemand 
wordt als misdadiger in <de wieg gelegd. Echter, de laatste tijd waren er lombro
siaanse geruchten en verhalen rond die toch zouden wijzen op een verband 
tussen een aangeboren afwijking van het geslachts-chromosomenpatroon ( dit 
patroon bepaalt of iemand man of vrouw is) en delinkwentie. Verschillende 
geleerden spreken van een onbetwistbaar verband tussen agressiviteit, a-sociaal 
gedrag en een afwijking in het manlijk chromosomenpatroon. Een verband met 
delinkwentie is evenwel (nog) niet aangetoond. Verder mag het belang van 
o.a. maatschappelijke invloeden bij het ontstaan van delinkwentie, zelfs bij per
sonen die ,aanleg ervoor zouden hebben" nooit vergeten en onderschat worden. 

Hoofdstuk II: Van arrestatie tot ttitspaak, enkele cijfers en het probleem van 
de preventieve hechtenis 

W anneer iemand aangehouden wordt, verdacht van een misdrij f en wanneer 
er een proces-verbaal (akte, van wat waargenomen of verklaard is) tegen hem 
wordt opgemaakt, dan kunnen er een drietal dingen met hem gebeuren: 

a. de strafzaak wordt (voorwaardelijk) geseponeerd, de verdachte hoort er 
niets meer van, wordt niet verder vervolgd; 

b. de verdachte krijgt een zgn. ,lopend vonnis" d.w.z. hij moet zich te zijner 
tijd voor de rechtbank verantwoorden maar mag tot dan vrij rondlopen; 

c. de verdachte wordt preventief gehecht, d.w.z. hij wordt voorlopig in het 
Huis van Bewaring opgesloten en mag dus niet naar huis. 

De volgende fase is de terechtzitting, uitmondend in een uitspraak van de 
rechter. In dit verband enkele cijfers.1 

1 (Brannen: Criminele resp. Justitiele en Gevangenisstatistiek 1965 Centraal Bureau 
voor de Statistiek). 
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Voornaamste opgelegde hoofdstraffen (zonder kinderstrafrecht) Yoor aile 
misdrijven met uitzondering van art. 314 Sr. en overtreding art. 432 lid 3 Sr.: 

absoluut % 
I Veroordelingen, die geen vrijheidsberoving 

meebrengen 27100 70 
II Veroordelingen die wei vrijheidsberoving 

meebrengen 12000 30 

Duur van de onvoorwaardelijke gevange
nisstraf: 
minder dan 1 maand 
1-3 maanden 
3-6 maanden 
6 maanden tot 1 jaar 
Ianger dan 1 jaar- tot minder dan 3 jaar 
3 jaar en meer 

391000 

absoluut % 

5933 
2052 
1886 
1510 
433 

58 

11872 

50 
17 
16 
12,5 

3,5 
0,5 

Gemiddeld zitten er in ons land een kleine 4000 mensen in de gevangenis. 
Daarvan bevinden zich volgens cijfers van 1965 zo'n 1460 in preventieve hech
tenis. Blijkens de Maandstatistiek van het rechtswezen, politie en branden van 
februari 1965 werd van de 32444 afgedane strafzaken waarbij voorarrest was 
toegestaan, deze maatregel in 6052 gevallen toegepast (18,65%). Van deze 
6052 gevallen volgde in 5700 gevallen een veroordeling, terwijl in 122 ge
vallen vrijspraak volgde. Bij 700 strafzaken (van de 6052) werd volstaan met 
een geldboete, dus geen vrijheidsstraf, terwijl wei preventieve hechtenis was 
toegepast. 700 mensen hebben derhalve in de gevangenis gezeten zonder dat er 
sprake was van een zodanig misdrijf dat gevangenisstraf op zijn plaats zou zijn 
geweest. 

Met het opsommen van deze cijfers zitten we gelijk in de hele problematiek 
van de preventieve hechtenis en dan met name in het probleem in welke ge
vallen zij toegepast moet worden. In 1969 werd een congres gehouden waarop 
het probleem van de preventieve hechtenis centraal stand. Hoe zou men kunnen 
komen tot terugdringing van de frekwentie van voorlopige hechtenis. Immers, 
wanneer iemand vastgezet wordt, heeft dat enorme gevolgen, niet aileen voor 
hemzelf maar ook voor zijn eventuele gezin. Iemand heeft eens gezegd: ,het 
zou goed zijn dat diegenen die anderen naar de gevangenis kunnen sturen zelf 
eens een tijdje in de gevangenis zouden verblijven, om te weten waartoe 
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ze iemand veroordelen die ze naar de gevangenis sturen". Als verdachte heeft 
men behoord tot een groep van mensen die een gevangengemeenschap vormen, 
welke in onze samenleving nog als tegenpool van de ,normale" gemeenschap 
wordt gezien. Preventief gedetineerden krijgen ook bet stempel mee van in de 
gevangenis te hebben gezeten. Ze zitten er niet aileen, maar met recidivisten 
(mensen die al meer hebben gezeten voor een misdrijf), kortgestraften, first
offenders ( mensen die er voor de eerste keer zitten). 

Anonimiteit is niet gewaarborgd, de gehele ongezonde gevangengemeenschap 
komt op jou, verdachte, af. En je schuld staat nog niet eens vast! 

Ter verbetering van de situatie is o.a. voorgesteld om: 
bet aantal strafbare feiten terzake waarvan voorlopige hechtenis rs toe
gelaten te verminderen; 
aileen die verdachten voorlopig te hechten die waarschijnlijk veroordeeld 
zullen worden tot een gevangenisstraf van tenminste 6 jaar. 

Verder zou een verdachte eerder over een verdediger moeten kunnen beschik
ken dan nu gebruikelijk is. De huidige gronden waarop men iemand preventief 
mag hechten zijn wei in de wet vastgelegd maar zij zijn zeer ruim te inter
preteren. Als gronden worden genoemd dat er ernstige bezwaren tegen ver
dachte zijn gerezen, wanneer er gevaar is voor vlucht en wanneer de maat
schappelijke veiligheid gevaar loopt. Prof. mr. L. H. C. Hulsman heeft er op 
gewezen dat bet gedrag van functionarissen, die over bet al dan niet vasthouden 
van een verdachte beslissen, vaak ingegeven wordt door traditioneel handelen 
in plaats van rationed handelen. Afkomst en opleiding zullen daar wei mede 
oorzaak van zijn. 

Hoofdstuk III: Het gevangeniswezen in Nederland, organisatie en dagelijkse 
gang van zaken, behandeling en enkele spanningsvelden binnen 
de gevangenis 

Een stukj e geschiedenis: 
In 1596 werd bet eerste tuchthuis, bet rasphuis in werking gesteld met 

12 gevangenen. Dit huis was gevestigd op de Heiligeweg in Amsterdam 
( op de plaats van bet huidige zwembad.) Opzet was veroordeelden te wennen 
aan produktieve arbeid en door zedelijke verbetering de terugkeer in de samen
leving te bevorderen. Al spoedig kwamen er meer van dit soort huizen, die hun 
tijd ver vooruit waren. Daarnaast werden andere strafmethoden nog gehand
haafd, zoals dood door verdrinking of onthoofding, geseling, brandmerken en 
verminking. 

In 1809 werd bet Crimineel Wetboek voor bet Koninkrijk Holland inge
voerd. De doodstraf bleef, maar de wreedheid bij de tenuitvoerlegging wilde 
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men zoveel mogelijk vermijden. Voor het eerst werd de gevangenisstraf in het 
strafstelsel opgenomen met een beperkte duur van ten hoogste 2 jaar. In 1810 
trad de Code Penal in werking. Naast de doodstraffen waren de belangrijkste 
straffen uit de Code Penal: schavotstraffen ( tekaakstelling en brandmerken), 
vrijheidsstraffen en eerloosheid. 

Omstreeks 1850 stelde men zich de vraag: welk gevangenisstelsel moeten we 
hier in Nederland hebben? Wij kunnen namelijk verschillende stelsels onder
scheiden, waarvan de voornaamste zijn: 

1. het Pennsylvania-stelsel met een sterk accent op de eenzame opsluiting. 
De gevangene moet permanent aileen in zijn eel blijven. j\fen dacht 
hiermee een drietal zaken te bereiken: 
a. de eenzame opsluiting zou duidelijk als een straf gevoeld worden; 
b. door de eenzaamheid zouden de gevangenen tot inkeer komen; 
c. op deze wijze zou men de onderlinge nadelige bei:nvloeding van 

gevangenen kunnen voorkomen; 
2. het Auburn-stelsel,gebaseerd op gemeenschap onder absoluut stilzwijgen. 

De gevangenen waren overdag in gemeenschap, werkten samen, maar 
het spreken tegen elkaar of op welke manier ook contact zoeken was 
streng verboden. 's Nachts verbleven de gevangenen afzonderlijk in 
eigen eel; 

3. de progressieve stelsels: het belangrijkste element in dit soort stelsels is 
dat de overgang van de gevangenschap naar de vrijheid geleidelijk en 
afhankelijk van het gedrag van de gevangenen verloopt. 

In Nederland werd gekozen voor het celstelsel. In 1847 werd Je eerste 
cellulaire gevangenis in Amsterdam gebouwd. Met het Wetboek van Strafrecht 
( 1886) werd dit stelsel geconsolideerd. De eel werkte afschrikwekkend, zo 
dacht men, bovendien voorkwam zij onderlinge besmetting. V erder maakte zij 
het mogelijk de gedetineerden individueel te verbeteren en was het mogelijk 
door cellulaire opsluiting de strafmaat nauwkeurig in overeenstemming te 
brengen met de mate van schuld, die de delinkwent door zijn misdrijf op zich 
had genomen. 

Met het verstrijken der jaren werd echter de kritiek op dit stelsel heviger. 
Afzonderlijke opsluiting kan nooit leiden tot verbetering en opvoeding van de 
delinkwent; de eel stompt de gevangene af en het individualiserende vermogen 
van de celstraf kan sterk in twijfel worden getrokken, zo zei men. 

In 1918 werd het celstelsel doorbroken; bepaald werd dat iedere gevangenis
straf in gemeenschap kon worden ondergaan. In Veenhuizen werd een proef 
genomen met tenuitvoerlegging van gevangenisstraf in een openluchtge
vangenis. 

In 1929 werd bij wet bepaald dat gevangenen voor bepaalde doeleinden 
(lichaamsoefening, arbeid, onderwijs e.d.) met andere gevangenen samenge-
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bracht konden worden; ook dit was een principiele aantasting van bet cel
stelsel. 

Na de oorlog zijn de grondslagen voor een geheel nieuwe opzet van bet 
gevangeniswezen vastgelegd in de nieuwe Beginselenwet Gevangeniswezen, 
die in 1953 van kracht geworden is. Daarin wordt gesteld: gevangenisstraf 
wordt naar gelang van de persoonlijkheid van de veroordeelde in algehele 
of in beperkte gemeenschap, dan wei in afzondering ondergaan. De gemeen
schap staat voorop. Daarmee komt tegelijk de vraag naar de selectie om de 
hoek kijken. Je kunt maar niet iedereen bij iedereen stoppen. Bij selectie van 
veroordeelden behoren ook verschillende soorten van gevangenissen. Een ge
differentieerd gevangeniswezen moet in staat zijn om iedere geselecteerde ge
vangene daar te plaatsen waar hij specifiek thuishoort. Oat wordt dan ook 
betoogd in artikel 12 Wetboek van Strafrecht: iedere gevangene wordt voor 
zover mogelijk geplaatst in een gesticht, welks regiem bet meest met zijn 
persoonlijkheid strookt, waarbij zowel op de duur der straf als op de reklasse
ringsmogelijkheden van de gevangenen wordt gelet. 

In de Beginselenwet zijn de volgende differentiatiecriteria opgenomen: 
geslacht, leeftijd, strafduur. Verder zullen de beroeps- en gewoontemisdadigers 
in afzonderlijke gevangenissen worden geplaatst en tevens zij, die op grond van 
hun persoonlijkheid niet geschikt zijn in gemeenschap gebracht te worden. 

Bij de beraadslagingen voorafgaande aan de totstandkoming van de Begin
selenwet Gevangeniswezen is ook uitvoerig aandacht besteed aan de vraag welk 
doel er met de tenuitvoerlegging van gevangenisstraf wordt nagestreefd! 
Uiteraard een zeer belangrijke vraag, omdat hiermee tegelijk de gehele gevan
genisstraf als middel ter discussie wordt gesteld. Het resultaat van de beraad
slagingen is te vinden in artikel 26, luidende: met handhaving van het karakter 
van de straf of de maatregel wordt hun tenuitvoerlegging mede dienstbaar ge
lllaakt aan de voorbereiding van de terugkeer der gedetineerden in het maat
schappelijk Ieven. 

De bepalingen in de Beginselenwet genoemd en hierboven geciteerd zijn niet 
meer dan grove richtlijnen die geconcretiseerd zullen moeten worden. Ze geven 
een richting aan, meer niet. 

Recapitulerend zijn er dus drie pijlers waarop het gevangeniswezen is ge
bouwd: eel en gemeenschap, selectie en differentiatie en last but not least yoor
bereiding van de terugkeer in de vrije maatschappij. 

De structzmr ~'all het huidige gevangenisstelsel 
Het opperbeheer der strafgestichten berust bij bet Ministerie van Justitie, 

afdeling directie gevangeniswezen. Deze afdeling is verdeeld in weer een aantal 
afdelingen en buro's, die ieder een bepaald facet van het gevangeniswezen 
behartigen, zoals gevangenisvraagstukken, nieuwbouw, beveiliging, personeels
beleid, samenstellen van huishoudelijke reglementen e.d. 

Een belangrijke afdeling is de afdeling Regiem, die naast beleidsvorming 
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en beleidsontwikkeling de selectie en plaatsing van gedetineerden, de indivi
duele en collektieve bejegening van gedetineerden en de administratie en doku
mentatie behartigt 

De Centrale RaJJd van Advies voor het gevangeniswezen, de psychopaten
zorg en de reklassering adviseert de minister op zijn verzoek over peniten
tiaire vraagstukken en kan ook uit eigen beweging problemen op dit gebied 
in studie nemen en de minister daaromtrent voorstellen doen. Ook beroeps
kwesties in verband met plaatsing van gedetineerden worden door dit College 
behandeld. De selectieambtenaren brengen aan het O.M. (Openbaar Minis
terie2) een bindend advies uit met betrekking tot plaatsing van een veroor
deelde. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de Sociale Dienst van het 
gevangeniswezen. In die gevallen waar een uitgebreid persoonlijkheidsonder
zoek gewenst is om tot een verantwoord selectie-advies te komen, kan de ver
oordeelde gedurende 4 weken in het Seloc (Selectie- en Orientatiecentrum van 
het Gevangeniswezen) worden opgenomen, teneinde door specialisten te worden 
onderzocht om te komen tot een goed selectie-advies en tot richtlijnen voor be
handeling van de veroordeelde in de gevangenis. 

Wij kunnen vijf soorten van gestichten voor de tenuitvoerlegging van straffen 
en maatregelen onderscheiden: 

1. Huizen van Bewaring, hierin worden voornamelijk opgesloten de preven
tief gehechten en de kortgestraften tot een maximum straf van 3 maanden. 
In ons land zijn 25 van dit soort gestichten. Acht ervan zijn bestemd voor man
nen en vrouwen (uiteraard strikt gescheiden gehouden afdelingen) en 16 alleen 
voor mannen. Een geheel eigen plaats heeft de Psychiatrische Observatiekliniek 
van het gevangeniswezen in Utrecht Dit gesticht heeft de status van huis van 
bewaring, maar haar funktie is het om door een grondig psychiatrisch, psycho
logisch, biologisch en sociaal onderzoek van verdachten een zo goed mogelijke 
voorlichting aan de rechter te geven. De capaciteit is 28 personen. 

De totale capaciteit van de Huizen van Bewaring is 2483 mannen en 96 
vrouwen. 

2. Gevangenissen - voor kort en langer gestraften, waaronder o.a. 
a. vrouwengevangenis te Rotterdam, capaciteit 22. In 1967 zaten daar 

10 dames; 
b. jeugdgevangenissen: o.a. te Zutphen, Alkmaar en Vught Verder de 

,Corridor" in Zeeland (N.Br.), welke bestemd is voor 18-23 jari
gen met werkelijke strafduur van 1 -4 maanden, die geen of slechts 
geringe recidive hebben en goede reklasseringsperspektieven. Het is 
een zeer modern complex, waarin gewerkt wordt met behandelings
methoden. 

2 Het Openbaar Ministerie is een staatsorgaan, belast met het geven van Ieiding bij 
de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van daders en de tenuitvoerlegging van 
strafvonnissen. 
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3. Open en halfopen gevangenissen 
Dat ,open"' slaat op de mate van vrijheid die een gedetineerde hier heeft in 

vergelijking met de gesloten gevangenissen. 
Het regiem in dit soort gestichten is gebaseerd op zelfdiscipline en verant

woordelijkheidsgevoel. De open gevangenissen hebben de functie van een over
gangsgesticht tussen de gesloten gevangenis en de vrijheid. Zij zijn bestemd 
voor gevangenen die tenminste vier maanden in een gesloten inrichting hebben 
doorgebracht en ten hoogste nog vijf maanden afzitten van hun vrijheid. In de 
regel duurt een verblijf daar dus vijf maanden. 

O.a. veel V.I. ( = voorwaardelijke invrijheidsstelling)-gevallen zitten er; zo 
is het mogelijk dat iemand die een gevangenisstraf van !anger dan 9 maanden 
heeft gekregen, na 9 maanden voorwaardelijk in vrijheid wordt gesteld. Dat 
,voorwaardelijk" slaat op de bepaling dat wanneer iemand binnen een door de 
rechter gestelde periode weer met de justitie in aanraking komt, hij direkt weer 
vastgezet kan worden. 

Motieven tot plaatsing in open gevangenissen kunnen onder meer liggen 
in de wenselijkheid een gevangene, vooral na langdurige straf, weer geleidelijk 
te confronteren met het vrije leven, hem te wennen aan het normale arbeids
tempo, doorbreken van isolement e.d. Ook de huisregels verschillen zeer van 
die van de gesloten gestichten. Genomen over een periode van 10 jaar werd 
ruim 13% van de geplaatsten in een open gevangenis teruggezet naar een ge
sloten inrichting, omdat ze de druk van een open gesticht niet aankonden. 

De half-open gevangenis bevindt zich te Veenhuizen. Het gesticht ,Banken
bosch" is bestemd voor veroordeelden tot gevangenisstraf wegens overtreding 
van de W egenverkeerswet ( meestal dronken achter het stuur). 

De veroordeelden moeten lichamelijk valide zijn, omdat ze betrekkelijk zwaar 
lichamelijk werk in de buitenlucht moeten doen, zoals bomen kappen. 

Het half-open zit 'm o.a. in de andere beveiliging (geen muur, maar prikkel
draad; in de barakken is geen toezicht). 

Daarnaast kennen we ,Fleddervoort" te Veenhuizen als half-open gevange
nis voor gewone delinkwenten. 

4. Rijkswerkimichting te Veenhuizen, vooral voor souteneurs. 

5. Rijksasyl voor psychopaten. 
Mensen aan wie het misdrijf wegens een gebrekkige ontwikkeling of zieke

lijke storing van de geestvermogens niet kan worden toegerekend, kunnen ter 
beschikking van de regering worden gesteld teneinde van harentwege te worden 
verpleegd, wanneer het belang der openbare orde dit bepaaldelijk vordert. Ook 
worden daar de minder toerekenbaren verpleegd. 

Aan het hoofd van een strafgesticht staat een directeur. Hij is verantwoorde
lijk voor de regelmatige gang van zaken in het gesticht. Daarnaast kennen we 
de gestichtsraad (intern), bestaande uit de directeur en de hoofden van de ver-
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sehillende afdelingen binnen een gestieht. De taak van de raad is het uitbrengen 
van adviezen aan de direeteur m.b.t. de gedetineerden. 

De Commissie van Toezieht (extern) heeft tot taak toezieht te houden op de 
behandeling van de gedetineerden en de nakoming der voorsehriften binnen het 
gestieht. Haar leden worden benoemd door de Minister van Justitie. 

De organisatie en de dagelijkse gang van zaken in de gevangenis 
Onder de term regiem wordt verstaan het geheel van regels die voor de 

gevangenis gelden en de wijze waarop deze worden gehanteerd. In de ge
vangenis is alles voor je geregeld, naar eigen stijl leven is bijna een on
mogelijkheid. Het regiem versehilt naar gelang de soort van gevangensehap 
waarop het betrekking heeft. Wij kunnen onderseheiden de algehele ge
meensehap (aileen slapen in eel apart), de beperkte gemeensehap (b.v. in huis 
van bewaring, eten en slapen in eel) en de afzondering ( strafeel, observatie, 
verblijf in eel met individueel luehten). Iedere gedetineerde kan op eigen ver
zoek in afzondering worden geplaatst. 

Arbeid is verplieht voor veroordeelden, voor preventieven niet. Eehter geen 
werk, dan ook geen , verdienste". Het werk dat gedaan wordt bestaat uit o.a. 
liehte montage-werkzaamheden, eenvoudig papier- en kartonnagewerk, verpak
ken en sorteren. Er is vaak sprake van een partieuliere opdraehtgever. Daar
naast kennen we de huisdienst die het huishoudelijk werk binnen het gestieht 
zelf verzorgt. V erder werk voor overheidsdiensten ( textiel, metaal, drukkerij). 
De beloning is een fooi, f 1,50 per dag maximaal. De helft van dit bedrag 
krijgt de gedetineerde als zakgeld in handen, voor zware shag en koeken, de 
andere helft krijgt hij als hij de poort uitstapt. Hij zou het eens allemaal gaan 
versnoepen. Van eventueel het eigen gezin onderhouden is uiteraard geen sprake 
op deze marrier. In open inriehtingen en in ,Fleddervoort" verdient men ,nor
maal" d.w.z. het laagste CAO-loon. 60% wordt daarvan ingehouden (kost
geld), 10% wordt als zakgeld uitgekeerd en 30% krijgt men mee bij het ver
laten van de inriehting. 

Geestelijke verzorging: er zijn katholieke, protestantse, humanistisehe en 
joodse geestelijke verzorgers. Al naar gelang de grootte van de inriehting zijn 
ze half- of fulltime. 

Ze worden betaald door het Ministerie van Justitie en aangewezen door de 
resp. ,,kerken". De leiding van de versehillende geestelijke verzorgers berust 
bij een hoofdpredikant voor het gevangeniswezen, resp. hoofdaalmoezenier etc. 
die funetionaris is bij Justitie. 

De taak van de geestelijke verzorgers is het houden van godsdienstoefeningen 
en eateehisatie (gespreksgroepen). Het is nog niet eens zo heel lang gel eden 
dat men in het huis van bewaring in Amsterdam des zondags aehter tralies 
de kerkdienst meemaakte in de ruimte die daarvoor bestemd was. 
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i\ledi.rche verzorging: meestal is aan elke inrichting parttime een arts ver
bonden. Ook een tandarts houdt spreekuur. De dagelijkse medische begeleiding 
is meestal in handen van een broeder. Langdurige zieken worden naar een 
particulier ziekenhuis of naar het Centraal ziekenhuis voor het gevangeniswezen 
te Vught vervoerd. Aan enkele gevangenissen en huizen van bewaring is een 
parttime of fulltime psycholoog enfof psychiater verbonden. Aan de inrichtingen 
voor psychopatenzorg vaak meerdere. In de asiels wordt door hen ook therapie 
bedreven. Dit gebeurt in de gevangenissen slechts incidenteel. 

Verder wordt er in verschillende inrichtingen door maatschappelijke werkers, 
psychologen en psychiaters wel gepoogd om gedetineerden zodanig te helpen 
enjof te bei:nvloeden dat ze zich beter handhaven in de maatschappij dan tot 
dusver, en niet weer tot delicten komen. Enkele therapieen die gebruikt worden 
zijn de gedragstherapie, het groepswerk, de therapeutische gemeenschap terwijl 
ook wel de psycho-analyse wordt toegepast. Echter nog veel te vaak blijft een 
gedetineerde van dit soort activiteiten verstoken. 

De sociale dienJt is belast met het helpen van gedetineerden bij het zoeken 
naar een oplossing voor de maatschappelijke moeilijkheden die in verband staan 
met het feit hunner detentie of met de omstandigheden die tot het plegen van 
het strafbare feit hebben geleid. Deze dienst is ondergeschikt aan de directeur 
en mag alleen werken binnen de inrichting zelf (buiten de inrichting werkt 
de reklassering). Zij regelt meestal ook de ontwikkeling en ontspanning, het 
bezoek van en de briefwisseling met de familie. 

De gevangeniskleding is uniform: het kaki-overhemd en de pilobroek. De 
streepjespakken komen hier niet voor. 

Ontwikkeling en ontspanning: buiten de arbeidsuren om kunnen de gedeti
neerden onderwijs krijgen van aan het gesticht verbonden onderwijzers, meestal 
gewoon lager onderwijs. Daarnaast kan men zich tegen geringe betaling doen 
inschrijven bij een schriftelijke onderwijsinstelling. Er is een gestichtsbibliotheek, 
verder kan men gebruik maken van eigen boeken of lenen van de openbare 
leeszaal. Sportbeoefening vindt in bescheiden mate plaats, al naar gelang de 
accomodatie en de soort van inrichting. Ongeveer eens per maand wordt er 
een georganiseerde ontspanningsavond gehouden. 

Bezoek en briefwisseling: in beginsel mag alleen familie op bezoek komen. 
Andere personen kunnen toegelaten worden met speciale toestemming van de 
directeur en wanneer het in het belang van de gedetineerde is. Bij het bezoek 
kan toezicht aanwezig zijn. Meestal geldt als norm 1 uur per week bezoek. De 
gedetineerden kunnen tenminste 1 maal in de twee weken een brief verzenden 
en ontvangen. De praktijk is wat dit betreft soepel. Dikwijls is de sociaal 
ambtenaar belast met de censuur. De directeur kan uitreiking of verzending van 
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bepaalde brieven weigeren. Sedert 1968 is in enkele gevangenissen de censuur 
opgebeven. 

Tucht: disciplinaire straffen kunnen door de directeur worden opgelegd 
wegens bet begaan van feiten die onverenigbaar zijn met de goede orde en 
tucbt. Er is geen beroep mogelijk bij oplegging van dit soort straffen. Discipli
naire straffen zijn o.m. strafcel (max. 4 weken), sluiting in de boeien (max. 
2 weken), water en brood (max. 4 weken) en inbouden van rechten b.v. 
bezoek, post, lectuur enz. 

Elk gesticbt kent ook een buisboudelijk reglement. 

Het gevangenispersonee! bestaat uit de volgende functionarissen: directeur, 
adj.-directeur, huismeester (moet zorg dragen voor de goede gang van zaken 
binnen bet gesticbt), werkmeester, geestelijke verzorger, psycboloog, psycbiater 
en sociaal ambtenaar. 

Om een indruk te geven van de dagelijkse gang van zaken in een huis van 
bewaring, volgt bier de dagindeling: 

6.45- 7.45 uur: opstaan en ontbijt 

7.45-12.30 uur: arbeid (pauze van 9.45-10.00 uur) 

12.00-13.30 uur: middagmaal en voor zover mogelijk luchten 

13.30-17.45 uur: arbeid (pauze van 15.30-15.45 uur) 

18.00 uur: avondeten 

20.00 uur: naar bed. 

Er zijn centraal beheerde luidsprekers in de cellen, d.w.z. op gezette tijden 
voor alle gedetineerden dezelfde muziek. 

Steve Davidson, een jonge man die zelf een tijd beeft gezeten wegens 
inbraken in apotbeken, diefstal van verdovende middelen en bet vervalsen 
van recepten geeft via zijn brieven aan een vriend zijn indrukken weer die bij 
opdoet in gevangenscbap. Deze brieven zijn opgenomen in een boekje en 
uitgegeven onder de titel ,Lessen in overleving". Hier volgen enkele indrukken 
die bij opdeed in bet buis van bewaring in Amsterdam. ,Toen ik na de 
verboren op bet Hoofdbureau, via de recbter-kommissaris, naar bet Huis van 
Bewaring werd overgebracht, verwacbtte ik in een streepjespak gestoken te 
worden. In de wagen van bet Parket bereidde ik me er al op voor dat ik met 
een kaal boofd zou moeten rondlopen. Je weet niet water met je gaat gebeuren. 
En niemand daar zal je wijzer maken. Je moet alles zelf uitvinden, zodat je 
meestal de eerste weken overal naast kleunt. Op de administratie krijg je een 
registratienummer en een celnummer, je tekent voor inkomst, je geeft je geld 
en andere waarde-artikelen af (bebalve je kleren en enkele foto's mag je geen 
persoonlijke bezittingen op je eel bebben). Vervolgens wordt je gedouched, 
zodat de visitatiemeester je kleren kan kontroleren op contrabande. Als dat 

272 



MISDAAD EN STRAF 

allemaal achter de rug is ga je met een met gebruiksvoorwerpen volgestopte 
deken naar 'n eel, jouw eigen eel. Je hebt een ruimte van 3,5 meter lang, 
2,5 meter hoog en 2,5 meter breed, er staat een echt bed in, een kast, ombouw
tafel, stoel. Je ontdekt de ton, die client om je excrementen in te deponeren, 
achter een tweedelig houten scherm in de hoek. Je ziet bet ronde glaasje in de 
deur, waarvan je ogenblikkelijk begrijpt dat bet een observeerraampje is". 

Enkele spanningsverhoudingen binnen de gevangenis 
Spanningen binnen een zo onnatuurlijke gemeenschap als die van een ge

vangenis zijn onvermijdelijk. We kunnen dan ook verschillende spannings
velden onderscheiden; 

a. verhouding directeur, adjtmkt-directeur enerzijds - hun adviseurs, be
staande o.a. uit psycholoog, psychiater, medicus anderzijds. 

De adviseurs houden zich primair bezig met de individuele gedetineerden 
en niet met bet totale beleid, uitgestippeld door de directeur. 

Zij passen hun behandelingsmethoden vaak niet aan aan de gevangenge
meenschap en zien niet de noodzaak van de totalitaire structuur van een 
gevangenis. Zij kijken naar de client c.q. de gevangene die geholpen moet 
worden. 

b. de verhouding bewaarder-gevangenen 
Met name de bewaarder is bet, die bet meest contact heeft met de gedeti

neerde. Zijn taak is drieledig: bet door bewaking en toezicht vorderen van de 
ongestoorde tenuitvoerlegging van de door de rechter bevolen straf of maat
regel, bet medewerken aan de materiele verzorging van de gedetineerden, en 
het medewerken aan bet dienstbaar maken van bet verblijf in de inrichting 
aan de terugkeer van de gedetineerden in bet maatschappelijk leven. 

Enerzijds is zijn taak dus beveiliging; deze taak is omschreven, vastgelegd; 
de bewaarder weet precies wat hij in voorkomende gevallen moet doen. Ander
zijds wordt van hem een gunstige invloed op de gevangene verwacht. Een duide
lijke omschrijving van hoe dat zou moeten gebeuren ontbreekt. In de opleiding 
werd bier tot op heden veel te weinig aandacht aan besteed, zodat vooral bet 
beveiligingselement op de voorgrond kwam. Dat dit tot allerlei spanningen 
aanleiding kan geven in bet kontakt met de gedetineerde spreekt vanzelf. Men 
heeft verzuimd de bewaarder die instrumenten in handen te geven die hem in 
staat stellen een gunstige invloed op de gedetineerde uit te oefenen. Daar komt 
nog bij dat er bij de meeste bewaarders geen sprake is geweest van een bewust 
overwogen beroepskeuze. Meestal hangt die keuze samen met de sociaal-ekono
mische omstandigheden. Van een selectie van bewaarders was dan ook in bet 
verleden geen sprake. Men is hard op weg bier verbetering in te brengen. 

c. de ver.rchillende groepen gedetineerden onderling 
Met bet invoeren van bet gemeenschapselement in bet gevangenisstelsel is 
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ook onderlinge communicatie en daarmee bei:nvloeding van de gedetineerden 
mogelijk geworden. 

Een first-offender d.w.z. iemand die voor het eerst in de gevangenis zit, 
komt in aanraking met recidivisten, ,keien in het vak", met als gevolg dat er 
heel wat praktische ervaring in de misdaad overgedragen kan worden. 

Onzekerheid, het niet weten wat er gebeurt, doet een first-offender zich vaak 
aansluiten bij een groep, met alle gevolgen van dien. De bei:nvloeding is enorm. 
Er worden altijd onderling plannen gesmeed voor de volgende kraak, foefjes 
uitgewisseld en compagnonschappen gesloten. Het hangt maar van de weer
stand van een gedetineerde af in hoeverre hij al dan niet immuun is voor een 
en ander. Onderwerpen van de dagelijkse gesprekken zijn de misdaad en de 
sex. Er ontstaat een gevangeniscode waaraan iedere nieuweling zich heeft te 
houden. Deze code bestaat uit een beperkt aantal normen, die het gedrag der 
gedetineerden betreffen zowel ten opzichte van de mede-gedetineerden als ten 
opzichte van het gevangenispersoneel. 

Deze code laat verbroedering met de bewaarders niet toe, verbiedt informatie 
betreffende andere gevangenen door te geven en gebiedt elkaar zoveel mogelijk 
te helpen. De controle op naleving van deze normen is zeer sterk en deze 
controle vindt dus plaats door de groep van gedetineerden. Er ontstaat een 
rangorde van gedetineerden binnen de groep. Bovenaan staan de zware jongens 
terwijl helemaal onderaan de ,verklikkers" staan. 

Verder zijn factoren als leeftijd, milieu, intelligentie en soort en omvang van 
het strafregister van belang. Er ontstaan informele leiders van informele groepen 
( dit zijn dus de !eiders van de verschillende groepen van gedetineerden), 
meestal recidivisten met vroegere detentie ervaring. Zij ook onderhouden de 
beste contacten met het gestichtspersoneel en de buitenwereld en zij krijgen 
vaak de beste baantjes. 

Zij hebben waarschijnlijk ook een grote invloed op het door de gedetineerden 
collektief aanvaarde voorstellingscomplex betreffende bepaalde verschij nselen 
buiten en in de gevangenis. Met name in de grote gevangenisgemeenschappen 
zal een en ander vooral duidelijk naar voren komen. In de informele groepen 
komt een grote homogeniteit van opinies voor, een gevolg van de wederzijdse 
bei:nvloeding. 

V oor het overgrote deel van de gedetineerden geldt dat de structuur der 
gevangenisgemeenschap hen voor het alternatief stelt te kiezen tussen orientatie 
op de andere gedetineerden of op het personeel. Dit laatste betekent echter vaak 
isolatie binnen de groep der gevangenen. Wil de gedetineerde zich op de con
ventionele waarden der maatschappij richten, dan dreigt hem het gevaar dat 
zijn mede-gedetineerden hem niet meer accepteren met alle gevolgen van dien. 
De werking van gevangenisstraf schijnt onvermijdelijk. In gevangenschap leer 
je de misdaad, niet daar buiten. Je komt er tamelijk groen in, maar je komt er 
,beroeps" uit! 
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Hoofdstuk IV: Van gevangene tot vrij man, de grote teleurstelling, iets over 
de reklassering 

Weer wat cijfers; per jaar komen er ongeveer 2 miljoen strafbare feiten ter 
kennis Yan de politie. Hiervan zijn 166.000 misdrijven, waarvan er 40.000 
voor de rechter komen. Van dit laatste aantal veroordeelt de rechter ongeveer 
12.000 gevallen tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Van deze 12.000 
mensen komen er zo'n 5.000 voor de tweede of zoveelste keer in de gevangenis. 
Met andere woorden voor ruim 40% van hen die ,gezeten" hebben, heeft het 
verblijf in de gevangenis niet die uitwerking gehad die men voor ogen had n.l. 
het Yoorkomen van recidive. 

Hoe komt dat nou? Laten we eens kijken wat de gevolgen kunnen zijn van 
een wrblijf in de gevangenis. 

1v1en wordt weggerukt uit zijn gezin, familie, kennissenkring. Dit ge
schieit niet altijd even geleidelijk. Wanneer men een lopend vonnis heeft, 
dus niet direkt na de aanhouding wordt vastgezet, heeft men meer voorberei
dingstijd op de gevangenis dan wanneer men preventief gehecht wordt. Echter, 
beide categorieen van mensen kennen een groot gevoel van onzekerheid, die 
maanden kan duren, namelijk vanaf het moment van de aanhouding en het 
verhoor op het politiebureau tot aan het moment van de uitspraak van de rech
ter. W at gaat er met mij gebeuren? 

Men kan zijn functie van kostwinner niet Ianger vervullen. Het achter
gebleYen gezin moet naar andere bronnen van inkomsten uit gaan zien ( sociale 
zaken). De man kan van zijn fooi moeilijk zijn gezin onderhouden. Er gaan 
stemmen op om de man in detentie zoveel te Iaten verdienen dat hij zijn gezin 
althans gedeeltelijk kan onderhouden. 

De vrouw zal echter de taak van de man in het gezin moeten overnemen. 
,Vader is een tijdje op vakantie" is een veel gebruikte voorstelling van 

zaken voor de kinderen. Het gezin leeft echter niet op een eiland, maar heeft 
waarschijnlijk oak buren, die er wel achter zullen komen en het hangt maar 
van hun takt af in hoeverre de kinderen niet achter vaders werkelijke vakantie
adres komen. 

Er kunnen spanningen ontstaan in de man-vrouw-verhouding, vooral 
bij een Ianger wegblijven van de man. Met name op het seksuele vlak 
kunnen zich allerlei konflikten gaan voordoen. Een bekend verschijnsel zijn 
de zgn. gelegenheidshomoseksuelen in de gevangenis. Dit zijn mannen die in 
de genngenis homoseksuele relaties aangaan, enkel en aileen als vervanging. 
Als ze er weer uitkomen is er van homoseksuele neigingen geen sprake meer. 

De kwalijke invloeden waaraan de man zelf bloat staat in een zo onge
zond samenlevingsverband als de gevangenis. 
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De stigmatisering. Hieronder kunnen we verstaan ,de omstandigheden 
dat een menselijk persoon formeel of informed op een bepaalde manier wordt 
onderscheiden van anderen" (Prof. dr. H. Bianchi). 

Vroeger werd een die£ gebrandmerkt, zodat we hem altijd konden herkennen. 
Tegenwoordig is het al niet veel beter, ook al laten we het uiterlijk stempe
len achterwege. ,Wie eens steelt ... " 

Dat ex-delinkwenten moeilijk aan de slag kunnen komen mage blijken uit de 
volgende twee onderzoekjes. 

Kruyt en Fris stelden dat er 3 variabelen van belang zijn bij de sollicitatie 
van ex-gedetineerden: 

1. kenmerken van de sollicitant; 
2. aspekten van het bedrijf waar de werkzoekende aanklopt; 
3. eigenschappen van de personeelsfunktionaris. 
Het bleek dat ex-zedendelinkwenten meer afgewezen werden dan ex-ver

mogensdelinkwenten ( dieven e.d.). Deze laatsten weer meer dan ex-alkohol
delinkwenten. Verder bleek dat het bij bedrijven van minder dan 500 man en 
heel grate bedrijven gemakkelijker was weer aan de slag te komen dan bij de 
tussenliggende kategorieen. 

Buikhuizen en Dijksterhuis stuurden in een ander experiment 150 sollici
tatiebrieven naar 75 bedrijven. 50 brieven werden gestuurd door (gefingeerde) 
mensen met een schoon verleden (A), 50 door ex-dieven (B) en 50 door 
ex-veroordeelden wegens rijden onder invloed (C). 

De reaktie van de bedrijven op de brieven was als volgt: 

pos. reakties: neg. reakties: 
A 52 48 
B 32 68 
c 26 74 

Ook al was dit een experiment met gefingeerde sollicitanten dan nog mag 
op basis van deze uitkomsten geconcludeerd worden dat een strafblad zeker 
meetelt. 

Vaak komt het voor dat bij sollicitaties iemand op proef wordt aangenomen. 
Veel bedrijven gebruiken deze proeftijd om hun ,speurders" ( oud-gediende 
rechercheurs) de antecedenten van de sollicitant na te laten gaan met aile 
gevolgen voor hem, die gezeten heeft. Na de proeftijd is meneer niet meer 
gewenst. 

J a, kunt u zeggen, maar dat is tach ieders goed recht om iemand niet aan 
te nemen, die ,gezeten" heeft. Inderdaad, maar moet men iemand z"n hele 
!even belasten met zijn ,crimineel" verleden? En via deze omweg komen we 
bij de reklassering. 

Wat is reklassering? We geven de opvatting van bet Leger des Heils: .,met 
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inachtneming van bet bepaalde in de Reclasseringsregeling verstaat de Stichting 
onder reclasseringsarbeid de hulpverlening aan personen, die met de Justitie in 
aanraking zijn gekomen of dreigen te geraken, alsmede aan hen, die door 
vroeger justitieel ingrijpen in hun verdere ontplooiing worden belemmerd." 

Ruwweg kunnen wij bet reklasseringswerk in een drietal fasen verdelen: 

voorlichting; 
hulp aan personen in detentie; 
nazorg. 

De reklassering is in hand en van de reklasseringsinstellingen. Dat zij n naar 
de wettelijke omschrijving verenigingen en stichtingen, welker statuten enz. 
,het aanwenden van reklasseringspogingen voorschrijven of gedogen, voorzover 
zij een ,bereidverklaring" hebben afgelegd en deze door de minister van justitie 
is aanvaard." Het werk wordt verricht door de reklasseringsambtenaren. 

V erder kennen wij nog de Reklasseringsraden. Dit zij n publiekrechtelij ke 
lichamen in elke plaats waar een arrondissementsrechtbank is gevestigd, belast 
met de Ieiding en bet toezicht op de reklasseringswerkzaamheden in hun ressort. 

Wij kennen een viertal grate reklasseringsinstellingen t.w. 
Nederlands Genootschap tot Reclassering; 
Katholieke Reclasseringsvereniging (K.R.V.); 
Protestants Christelijke Reclasserings Vereniging (P.C.R.V.); 
Leger des Heils, afdeling Reclassering. 

Daarnaast kunnen nog genoemd worden: de Dr. F. S. Meyersvereniging 
(voor geestelijk gestoorde reklassenten) en bet Consultatiebureau voor Alcoho
lisme. 

Indien de officier van justitie of de rechter-commissaris, v66r de eigenlijke 
rechtszitting plaatsvindt, wenst te worden ingelicht over de verdachte in verband 
met de berechting, dan wordt een verzoek gericht tot de reklasseringsraad 
om een voorlichtingsrapport 3 uit te brengen. De reklasseringsraad kan nu twee 
dingen doen: 

a. in de arrondissementen waar meerdere reklasseringsinstellingen bestaan 
zendt zij een keuze-formulier aan de verdachte (indien hij voor toe
zending in aanmerking komt) en laat dus aan de verdachte de keuze van 
de reklasseringsinstelling; 

b. zij zendt het verzoek door naar de reklasseringsinstelling, die, gezien de 
levensbeschouwing van de verdachte, bet meest in aanmerking komt. 

Wat is een voorlichtingsrapport, wat is bet doel ervan? 
Wij zouden bet antwoord van een van de reklasseringsambtenaren van bet 

3 Wettelijk kan een voorlichtingsrapport worden gevraagd door: de officier van justitie 
of de rechter-kommissaris, de rechter, de verdachte (i.e. zijn advokaat). 
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Leger des Heils willen aanbalen: ,bet geven van inlicbtingen omtrent clients 
levensloop, persoonlijkbeidsontwikkeling, de oorzaak van zijn wangedrag, als
mede een plan ten aanzien van zijn toekomstmogelijkbeden. In bet algemeen 
dient een voorlicbtingsrapport om een juiste recbtspraak en juiste maatregelen 
ten aanzien van de resocialisatie van de client te bevorderen." 

De hulp aan personen in detentie bestaat voornamelijk bieruit dat de reklas
sering middels een ambtenaar of een vrijwilliger de gedetineerde komt opzoeken 
en samen met de sociaal ambtenaar van de gevangenis de belangen va!1 de 
gedetineerde bebartigt. 

In bet nazorgwerk gaat bet om kontakten met reklassenten ( clienten nn de 
reklasseringsinstelling) die na de tenuitvoerlegging van bet vonnis of een besluit 
van een justitiele autoriteit plaatsvinden. Deze relatie is (vaak) geen vrijwillige 
maar een opgelegde, en formeel geregeld in zogenaamde bijzondere voorwaar
den die bij vonnis of besluit zijn gesteld. 

Het bebandelingsplan, vermeld in bet voorlicbtingsrapport, zal in deze fase 
concreet gestalte moeten krijgen. En daar zitten we gelijk in de moeilijkbeden. 
Uit een onderzoek, dat in 1969 is ingesteld onder ,clienten" en reklasserings
ambtenaren, kwam bet volgende naar voren. 

1. De ambtenaar wil de mogelijkbeid bebben tot intensiever contact met 
de client in de nazorgfase. Juist in die fase waarin de client gebolpen 

moet worden om zijn plaats weer in de samenleving te vinden ontbreekt 
bet de reklasseringsambtenaar aan tijd, tijd voor begeleiding en hulp. 

2. De ambtenaar wil graag meer bulp hebben van mensen uit de gedrags
wetenscbappen (psycbologie, sociologie, psycbiatrie). 

3. Er client veel meer wetenschappelijk onderzoek te worden gedaan. 
4. Als grote handicap in bet werk zag men het slechte image dat de rek!as

sering in de samenleving beeft. 

De ,clienten" van het Leger des Heils wens ten: 
1. een grotere onafbankelijkheid van de reklassering t.o.v. de overheid. 

Men vindt de reklassering te nauw verbonden met justitie; 
2. meer deskundigen (maatschappelijk werkers) die reklasserings\Yerk ver

richten. 

Verder zijn er verschillen in de soort van hulpverlening die de reklassering 
kan en wil geven en waar de client behoefte aan heeft. Iemand die nit de ge
vangenis komt heeft behoefte aan materiele zaken (baan, geld), terwijl de 
ambtenaar als maatschappelijk werker juist immateriele hulp wil verlenen in 
de vorm van adviezen en het aanwijzen van wegen om aan materiele dingen 
te komen. 

Een bran van wederzijdse frustratie dus. De reklassering is met de haar 
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toegewezen zeer beperkte middelen niet in staat de ontslagene uit gevangen· 
schap adekwaat te helpen, waar nog bij komt de vijandige houding van de 
samenleving. Er is wel eens gezegd: niet de ex-delinkwent, maar de samenleving 
moet gereklasseerd worden. 

W at doet de reklassering met een client? 
Wanneer iemand, na zijn straf uitgezeten te hebben, nog contact moet of wil 

hebben met de reklassering dan zal dit contact daaruit bestaan dat de client 
zich om de zoveel tijd meldt op het reklasseringsbureau van de betrokken instel
ling. De hem toegewezen reklasseringsambtenaar, die hij meestal ook al heeft 
gesproken in detentie en die zijn eventuele voorlichtingsrapport heeft samen
gesteld, praat met hem, hoe het nou gaat, of er specifieke problemen zijn en 
hoe die eventueel opgelost zouden kunnen worden. De reklasseringsambtenaar 
gedraagt zich als maatschappelijk werker d.w.z. hij verleent immateriele hulp 
in die zin dat hij zich als voornaamste doel stelt de client te helpen bij het weer 
zo goed mogelijk functioneren als lid van de maatschappij. 

W anneer de client geen werk heeft zal de ambtenaar zich in verbinding 
stellen met het arbeidsbureau om samen met dat bureau te zoeken naar werk 
voor de client. Hij zal, indien nodig, brieven schrijven voor de client naar 
instanties wier hulp de client behoeft. De reklassering vervult dus vooral in 
dit opzicht een bemiddelende funktie. Daarnaast zal de maatschappelijk werker 
gebruik maken van zijn behandelingstechnieken ten einde de client te helpen. 
Materiele hulp in de zin van een huis of geld wordt dus door de reklassering 
niet verstrekt. Om de paar maanden wordt er door de ambtenaar een rapportje 
gemaakt over de client (hoe het met hem de afgelopen tijd is gegaan), dit ten 
behoeve van de Reclasseringsraad. De opgelegde relatie tussen client en maat
schappelijk werker is in zoverre een vrijblijvende affaire dat wanneer de client 
zich aan het contact onttrekt, de reklassering hem niet achter de broek zal 
zitten om toch te komen. Vaak wordt dan een verzoek ingediend bij de Reclas
seringsraad om de reklasseringsinstelling te ontheffen van de plicht om nog 
langer contact te moeten hebben met de client. 

De reklasseringsambtenaar c.q. de maatschappelijk werker is niet meer de 
super-aanpasser van voorheen, de man waarvan werd verwacht dat hij de ,af
wijkelingen'' van onze maatschappij weer in het gareel zou proberen te krijgen. 

De maatschappij zelf, bestaande uit ,nette" mensen wordt nu ook kritisch 
bekeken. De oorzaken van afwijkend gedrag worden niet alleen meer gezocht 
bij de afwijkelingen, maar ook als mogelijke konsekwentie van bepaalde maat
schappelijke toestanden. De term ,dolgedraaide" reklasseringsambtenaar, een 
term die enige tijd terug door een rechter werd gebruikt, moge als illustratie 
dienen van de aanwezige spanningen omtrent de taakopvatting van een reklas
seringsambtenaar. 

279 



MISDAAD EN STRAF 

Hoofdstuk V: Het fiasco van de huidige vergelding, naar een nieuwe benade
ring van de strafoplegging 

Het is nu van belang ons af te vragen wat door de strafoplegging moet 
worden bevorderd. W at is het effect van de straf? Craig Biddle gaat hierop 
in een artikel nader in. Hij zegt: strafoplegging moet o.a. bevorderen afschrik
king, voorkoming, voorbeeldstelling en beheersing van de criminaliteit. Maar 
werkt die afschrikking wei? Het geloof in de afschrikkende werking van ver
zwaarde straffen is gebaseerd op de veronderstelling dat een potentiele mis
dadiger zich rekenschap geeft van de straf die op een feit staat, voordat hij het 
pleegt en dat hij rekening houdt met de konsekwenties. Afwegen van baten 
(de buit, het voordeel) tegen de las ten (de straf). 

Maar weet men wat de last is? Als de theorie over afschrikking juist is, 
zouden zij, die het meeste van de straffen afweten, de minste strafbare feiten 
plegen. Bij nader onderzoek bleek dat de doorsnee burger het minst over de 
straffen wist en de misdadiger het meest. 

Echter een derde van hen die gezeten hebben recidiveren, d.w.z. de door hen 
verworven kennis omtrent de straf werkt blijkbaar niet als een sterk afschrik
wekkend middel. 

Na onderzoekingen naar het effect van strafoplegging kwam men tot o.m. 
de volgende conclusies: niet bewezen is, dat strengere straffen meer afschrik
wekkend zijn dan minder strenge straffen. Bewezen is, dat de effectieve af
schrikkingswetten varieren met de aard van het individu en met de aard van 
het delict. Verder is ook niet bewezen dat de meeste delinkwenten in de ge
vangenis worden geresocialiseerd. 

Er is bewezen dat de vrees voor arrestatie, veroordeling en vrijheidsstraf 
veel mensen afschrikt van het plegen van een misdaad, maar niet bewezen is 
dat de vrees voor een lange vrijheidsstraf een aanmerkelijk aantal criminele 
beslissingen bei:nvloedt. 

AI deze conclusies zijn gebaseerd op een Amerikaans onderzoek. Vooralsnog 
is er geen reden aan te nemen dat deze conclusies niet op de N ederlandse 
situatie toepasbaar zouden zijn. Dit blijkt ook wei uit het hoge percentage 
recidivisten. Wij mogen rustig stellen dat aileen gevangenisstraf geen gunstige 
uitwerking heeft op degenen ,die haar ondergaan. 

Prof. dr. R. Rijksen stelt dat een criminele carriere meestal begint met een 
korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. De ervaring is dat men de eerste weken 
en maanden als het ergst ervaart, daarna verbittert men en ziet men de straf 
niet meer. 

W at komt er terecht van art. 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen, het 
artikel dat eist dat de gevangenisstraf mede dienstbaar moet worden gemaakt 
aan de voorbereiding van de terugkeer van de gedetineerden in het maatschap
pelijk leven? De maatschappij biedt de ex-gevangene slechts teleurstellingen en 
gesloten deuren. 

De overheid zelf maakt dit artikel tot een farce, wanneer zij blijft weigeren 

280 



MISDAAD EN STRAP 

mensen met een strafregister in dienst te nemen. In de gevangenis kun je 
voor de PTT werken, als j e emit komt niet meer! W at kunnen we eraan doen 
wanneer er nog mensen zijn die graag lichamelijke tuchtiging, levenslange 
verminking en doodstraf in het scala van straffen zouden wiilen opnemen? 

Goed, maar er kan tach niet straffeloos gestolen, mishandeld en verkracht 
worden? Neen, natuurlijk niet. Niemand zal deze mensen zomaar los wiilen 
laten rondlopen. Het gaat er echter om dat met het vastzetten alleen niemand 
is geholpen, de man zelf niet en de samenleving niet. 

Straffen aileen is niet genoeg, opsluiten alleen geeft misschien een veilig 
gevoel voor de samenleving, de opgeslotene zal er echter in veel gevallen ver
bitterd uitkomen, verbitterd over de samenleving. Je moet iemand niet aileen 
opsluiten en daarmee laten voelen dat hij fout zit, maar hem ook de alterna
tieve maatschappelijk aanvaardbare weg wijzen. Het gaat er om dat er tijdens 
de straftijd iets met de gestrafte gebeurt, waardoor hij beter toegerust in de 
maatschappij terugkomt. Wij moeten volgens Rijksen eraan vasthouden dat de 
in vrijheid gestelde gestrafte meer mogelijkheden moet hebben om in de samen
leving overeind te blijven dan voordat hij zijn delict beging. 

Davidson schrijft het zo naar de minister van justitie: ,Waartoe client het hele 
systeem als het geen ander doel heeft dan de mensen vast te houden en niet om 
ze te helpen? In ieder systeem moet de mens en niet het systeem zelf het doel 
zijn. Het moet dienend optreden, het gaat om mensenlevens." 

Enkele nieuwe benaderingen 
Het is vooral Hulsman die het twee-fasenproces propageert. De rechterlijke 

macht maakt bij haar bepaling van de strafmaat meer en meer gebruik van 
materiaal over de verdachte, verkregen van mensen uit de gedragswetenschap
pen. In veel gevallen wordt van de reklassering een voorlichtingsrapport over 
een verdachte gevraagd, in enkele gevallen een psychiatrisch rapport. De ge
dachte wint steeds meer veld dat een rechter het niet meer alleen met zijn 
wetboeken afkan. Hulsman heeft die multidisciplinaire aanpak laten door
klinken in een plan tot wijziging van het strafproces. Gepleit wordt voor een 
proces in twee fasen. Kart gezegd komt het hier op neer: in de eerste fase 
wordt door de rechter beslist of een verdachte al dan niet schuldig is aan het 
hem ten laste gelegde en welke strafmaat daarvoor geldt. Tot zover verandert 
er niets vergeleken met de huidige situatie. Echter: de vraag hoe en waar een 
schuldig bevonden iemand zijn straf moet ondergaan en wat voor soort van straf 
dat zou moeten zijn, zal niet meer aileen door de rechter beantwoord moeten 
word en, maar door een team van deskundigen, bestaande uit rechter ( s) en 
mensen uit de gedragswetenschappen. 

Bianchi zou willen dat een aantal delikten vooral liggende in de sfeer 
van de vermogenscriminaliteit ( diefstal, verduistering) niet meer strafrechtelijk 
zouden worden behandeld, maar afgedaan zouden worden volgens een aan het 
civiele recht ontleende procedure, waarbij de dader door het ,slachtoffer" voor 
de rechter wordt gedaagd. Hierbij is dus sprake van een aangeklaagde en een 

281 



MISDAAD EN STRAF 

aanklagende partij. De partijen zijn in een dergelijk geding gelijkwaardiger dan 
in een strafrechtprocedure. Voordelen van dit systeem: 

- geen stigmatisering; 
- het slachtoffer kan van de dader schadeloosstelling eisen. 

De rechter kan eventueel nog een boete opleggen. Bij onwil, zware recidive 
e.d. aan de kant van de dader kan de strafrechter alsnog op de proppen komen. 

De werkgroep ,Gevangeniswezen" van het college van advies van de A.R.P. 
is het (gelukkig) niet eens met de omschrijving die een voormalig kamerlid 
dezer partij gaf van het karakter van de straf. Deze omschrijving luidde: leed 
dat toegebracht wordt door de overheid als vergelding voor het met schuld 
begane vergrijp. De werkgroep legt vooral de nadruk op het terechtwijzende 
karakter dat de straf zou moeten hebben. In haar adviezen bepleit zij o.m. de 
instelling van een executierechter, meer open en half-open inrichtingen, ver
soepeling van de regels betreffende de voorwaardelijke invrijheidsstelling, ver
ruiming van de mogelijkheid van zinvolle structurering van een voorwaarde
lijke veroordeling en seponering, en vergroting van de opvangmogelijkheden 
van de gedetineerde die terugkomt in de maatschappij. 

Belangrijk in dit alles blijft echter de vraag in hoeverre de samenleving 
bereid wordt gevonden de nawijzende hand in de zak te steken en haar leden 
die gezeten hebben weer op te nemen. 

Besluit 
In onze samenleving hebben we te maken met een groep van mensen die wij 

bestempelen als wetsovertreders, erger nog als misdadigers. Zij hebben zich 
zeer mis-dragen en moeten daarvoor boeten. Wij hebben gezien dat we deze 
mensen voor enige tijd opbergen en dan van hen verwachten dat ze zich niet 
meer zullen misdragen. Dat is een illusie gebleken, gezien het hoge percen
tage recidivisten. Gevangenisstraf helpt in vele gevallen de misdaad niet terug
dringen. Er moet meer gebeuren dan alleen maar opsluiten, wil artikel 26 
gerealiseerd worden. Maar daar is een heleboel voor nodig: meer geld, betere 
gebouwen, gedragswetenschappers. Uiteindelijk is het een politieke zaak of men 
bereid is nieuwe wegen in de strafoplegging te bewandelen. 

Wij zouden nog het volgende ter discussie willen stellen: 

- W at crimineel en wat niet crimineel is, is niet altij d scherp aan te geven. 
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Het al dan niet verheffen van een foutieve daad tot misdaad hangt af 
van de ontdekking daarvan en van de aanwezigheid van strafvervolgers. 
Voorbeeld: iemand die na een glaasje sterke drank gedronken te hebben 
achter het stuur gaat zitten en niet aangehouden wordt, heeft stomweg 
geluk gehad. Degene echter die wei wordt aangehouden met een drankje 
op, wordt meegenomen naar het buro, er wordt hem eventueel een bloed-
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proef afgenomen om vast te stellen hoeveel meneer gedronken heeft. 
Overschrijdt het alcoholgehalte in het bloed een bepaalde grens dan 
wordt proces-verbaal opgemaakt en t.z.t. verschijnt men voor de recht
bank. Bankenbosch gloort reeds, je wordt er in het ergste geval een tijdje 
naar toe gestuurd, je bent je vrijheid enige tijd kwijt, hebt een straf
register met alle gevolgen van dien. Misdadigheid kan men vergelijken 
met· de bekende ijsberg, het grootste gedeelte is niet te zien, wordt niet 
ontdekt (de zgn. dark numbers). 

Is misdaad aileen datgene wat als zodanig door de strafrechter herkend 
en bestraft wordt? 
Een makelaar of een huisjesmelker, die profiteert van de omstandigheid 
dat er woningnood is en zeer hoge huren vraagt aan mensen die vaak tach 
al niet, gezien hun positie in de maatschappij, in staat zijn een eigen huis 
te kopen; is zo iemand eigenlijk ook niet fout, een misdadiger? In de 
zin der wet niet, maar gewoon menselijk of zeg ethisch gezien, deugt dit? 
Is dit ook niet een soort van diefstal? 
Maar die makelaar wordt niet vervolgd en niet gestraft! 

Tot slot de volgende stelling: het gezegde ,wie eens steelt, is altijd een 
dief", gaat uit van een verkeerd mensbeeld en zet degene die dit gezegde 
in de mond neemt op een voetstuk waarop hij niet thuishoort. 
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OP HOOP TEGEN HOOP 

( GESCHIEDENIS ALS HEILSVERW ACHTING) 

door 

dr. C. Rijnsdorp 

Naar aanleiding van P. Hoogenboom, Heilsverwachting, 
evoltttie en voorttitgang, uitg. Wolters-Noordhoff N.V., Gro
ningen, 241 blz. 

Drs. P. Hoogenboom werd geboren in 1911. Hij studeerde sociale geografie 
en geschiedenis en was tot 1968 leraar bij het vhmo. Van zijn hand verschenen 
verspreide publikaties in verscheidene tijdschriften. Het onderhavige boek is het 
gerijpte resultaat van jarenlange studie, het geven van voorbereide lessen en 
van de dialoog met de klas. Het is geleerd, maar het mist alle geleerdheids
vertoon. Wat ook weldadig aandoet is de eerlijkheid en bescheidenheid, die 
op echte ontwikkeling teruggaan. 

Sympatiek ook is de marrier, waarop de schrijver zijn christelijk standpunt 
belijdt. Hij loopt er nergens mee te koop en laat het nergens in het onzekere. 
Het is ook niet zo, dat hij nu eenmaal geschiedenis heeft gestudeerd en daarom 
graag ziet dat de belangstelling voor dit vak niet verflauwt. Niet zijn persoonlijk 
belang heeft hem tot het schrijven van dit boek geleid, maar de vaste over
tuiging dat men in het heden geen positie kan kiezen als men de historie niet 
kent. ,Het is me bij de bestudering van dit gehele complex verschijnselen 
duidelijk geworden hoe actueel in wezen het verleden is, en hoezeer de huidige 
actualiteit wordt beheerst door de dromen en controversen van het verleden" 
(Voorwoord, VI). 

De politiek gei"nteresseerde en vooral de praktiserende politicus staat midden 
in de actualiteit. Nu is er natuurlijk de kleine politiek van elke dag, waarbij 
het verleden ogenschijnlijk niet meespeelt. Maar zelfs hier kan men zich 
vergissen. Bekendheid is nodig, niet aileen met de politieke en militaire ge
schiedenis, maar juist ook met de historie van onze W esterse cttltuttr. Deze 
wordt volgens de schrijver (ik meen terecht) beheerst door de heilsverwachting, 
d.w.z. het geloof in een verloren en eens te herwinnen paradijs. ,Dit geloof 
noem ik een idee, en ik heb de lotgevallen van deze idee trachten na te gaan 
van Aurelius Augustinus tot Herbert Marcuse. Het is, op de keper beschouwd, 
een ontroerende idee, hoewel ze aanleiding heeft gegeven tot veel narigheid. 
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Ik heb haar transformatie bekeken, ik heb ontdekt hoe ze zich staande heeft 
gehouden door kritiek en tegenslag been. Bijna negentien eeuwen geleden werd 
de verwerkelijking van het Godsrijk op aarde toevertrouwd aan Gods bestuur 
en voorzienigheid, maar een geleidelijk proces van rationele ontwikkeling 
ondermijnde het kinderlijk vertrouwen op God, en zelfs het geloof aan zijn 
bestaan. Bovendien is er dan de altijd aanwezige twijfel, zowel aan de geopen
baarde als aan de redelijke waarheden" (Voorwoord, VfVI). Uit deze passage 
proeft men de man die oog heeft ook voor die verschijnselen die met zijn 
uitgangspunt niet schijnen te kloppen. De echte wetenschappelijkheid weet 
zich te boeden voor dogmatisme. Maar de idee van de heilsverwachting is in 
de gekerstende westerse samenleving zozeer tot een zelfstandig leven gekomen, 
niet in het minst ook daar waar men zich tegen het christelijk geloof keert, 
dat er geen ander centraal motief te vinden is, waar omheen zich alles laat 
groeperen. 

Au gustimts 
En zo begint de schrijver met Augustinus. De oudheid kende wei geschiede

nissen, maar geen geschiedenis. Deze was een eeuwige herhaling van dezelfde 
cyclus. ,Geen enkele Griekse, Romeinse of Chinese geleerde zou het in zijn 
hoofd hebben gehaald te schrijven over de geschiedenis der mensheid die zou 
leiden tot een verheven en definitief doel" (biz. 9). ,Het begrip 'geschiedenis 
der mensheid' is dan ook geen gegeven, maar be rust op een verwachting" ( 11). 
Augustinus noemde de mens peregrinus in saeculo, een vreemdeling op aarde. 
Het gevoel vreemdeling te zijn begeleidt de mens door zijn geschiedenis been. 
Marx sprak van 'Entfremdung' en in de Engels sprekende wereld kent men de 
term 'alienation'. De mens is vervreemd van God, van de natuur, van het 
geluk, van zijn ware menselijke bestemming. Hij is pelgrim naar een betere 
wereld, op deze aarde of op de nieuwe aarde. Bij Augustinus wordt de ge
schiedenis, inplaats van een aantal elkaar willekeurig afwisselende gebeurte
nissen, een heilsgeschiedenis waarin Gods beloften tenslotte zullen worden 
vervuld. ,De christelijke leer is een heilsleer, omdat ze toekomst schept. En zo 
blijkt, dat wat ons zo modern lijkt - de toekomtsverwachting op grand van 
de technische vooruitgang- zijn werkelijke oorsprong vindt in de uittocht der 
Joden uit Egypte ( omstreeks 1300 v. Chr.), die als leer der geschiedenis 
gestalte kreeg in het werk van een kerkvader uit de vier de eeuw l" ( 12). Men 
weet over welk boek de auteur het heeft: de Civitas Dei ( 412-426), waarin 
de grote kerkvader antiek denken, christelijk geloven en toekomstverwachting 
samenbrengt in een grate conceptie. 

Wat stand Augustin us als politiek ideaal voor ogen? lets als een christelijke 
volkerenbond onder Ieiding van Keizer en Kerk. ,Een universalisme, een 
katholiciteit op christelijke basis" (20), geboren uit heimwee en angst. Nu 
was het Romeinse Imperium al voordat Augustinus zijn Godsstaat schreef in 
twee delen gesplitst: Rome en Byzantium, ofwel het West- en Oostromeinse 
rijk. ,Erfgenaam van Byzantium-Constantinopel werd het Russische tsarenrijk; 
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de laatste erfgenaam van de troon der Romeinse Caesaren was Frans Jozef I, 
Keizer van Oostenrijk, Koning van Hongarije. Frans Jozef, die zichzelf terecht 
de laatste keizer in oude stijl noemde, stierf in 1916. Nicolaas II werd ver
moord in 1917 ... De idee, en zelfs de gestalte van de Augustinische staat 
heeft dus voortbestaan tot in onze eeuw'' (21). In 1871 hadden we met 
Wilhelm I ook een protestants keizerschap gekregen, dat in 1918 met \'iVilhelm 
II ten onder ging. 

De grondgedachte van Augustinus was deze: door samenwerking van kerk 
en staat de wereld voor te bereiden op de komst van het Godsrijk. Deze 
Augustinische idee is verder in de historie geleidelijk-aan geseculariseerd. Het 
zogenaamde Heilige Roomse Rijk had een zwakke structuur; het christelijk 
universalisme van Europa lag al bij zijn geboorte in stukken. ,En tach mag men 
volhouden, dat de idee van de Europese eenheid zeker tot de 13e eeuw bleef 
!even en dat het Heilige Roomse Rijk er de meest tastbare uitdrukking van 
was" (26). Daarbij is het effect van de kloosters in geestelijk opzicht veel 
belangrijker geweest dan dat van de kruistochten, meent de schrijver. 

Na de twaalfde eeuw doet een rationalistisch element zijn intrede in het 
Europese cultuurleven. ,De dertiende eeuw is een revolutionair tijdperk, niet 
minder dan de tijd, waarin wij !even" (28). De 13e, 14e en 15e eeuw zijn 
vol van klassestrijd. ,De sociale bewegingen van de 13e en 14e eeuw zijn een 
aanslag op de maatschappelijke en kerkelijke hierarchie, en dus op het Augus
tinische ideaal" (29). Jacob van Maerlant (1225-1300) klaagt de maatschappij 
aan. Met het stellen van het sociale vraagstuk is er een barst geslagen in het 
Augustinische wereldbeeld. En voortaan is het begrip 'sociale gerechtigheid' 
uit de Europese geschiedenis niet meer weg te denken. 

Nationalisme 
Het uiteenvallen van het christelijke Europa in nationale staten is voor de 

idee der universitas christiana een ramp geweest. Het nationalisme is een reeel 
gevaar. ,In de nationale staat van de nieuwe geschiedenis herleven de ondeug
den die Augustinus beschouwde als grondslagen van de heidense civitas 
terrana" (35). Voor Machiavelli (1469-1527) is de civitas terrana de enige 
realiteit. Zijn boekje I! Principe (De Vorst) is een eerste voorbeeld van de 
secularisatie van het politieke denken. Een gelijke strekking heeft de politieke 
leer van Thomas Hobbes (1588-1679), voornamelijk neergelegd in zijn Let·ia
than. Van hem is de uitspraak: homo homini lupus, de mens is voor de mens 
een wolf. Bossuet, bisschop van Meaux (1627-1704), heeft zijn best gedaan 
de dictatuur van de absolute vorst in te passen in de christelijke ethiek. Onge
hoorzaamheid aan de koning betekent bij hem ongehoorzaamheid aan God. 

,Christendom en socialisme hebben het mensheidsverlangen gemeen; beiden 
bleken niet opgewassen tegen de kracht van het nationalisme" (38). Nationa
liteit is iets kunstmatigs, maar desniettemin uitgegroeid tot een natuurverschijn
sel. Zo is ook de Donau-monarchie vooral aan het nationaliteiten-probleem 
bezweken. 
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Rationalisme 
Na bet nationalisme behandelt de auteur bet rationalisme. ,De idee van de 

oneindigheid van bet universum began de idee der eeuwigheid van de mens 
te verdringen" ( 46). ,In ons mod erne wereldbeeld worden de mens en zijn 
geloof absurd, ongerijmd, belachelijk" ( 47). Profetisme, openbaring en ver
lossing immers ontleenden hun zin aan bet gegeven dat de mens middelpunt, 
doel en zin der schepping was. Toch komt de mens niet los van de oude droom 
der geschiedenis. ,Hij blijft vasthouden aan de twee grondgedachten: uitver
koren en tegelijk verworpen te zijn, en hij kan niet nalaten zijn geschiedenis te 
zien als een pelgrimstocht die hem, uit zijn verworpenheid, terugvoert naar 
God" (47). 

Spinoza (1632-1677) heeft in zijn tijd de consequenties van bet rationalis
tische denken ten aanzien van bet geloof helemaal doordacht. Bij Spinoza is de 
basis duidelijk verlegd. De mens moet worden verlost door zelfwerkzaamheid. 
,M.a.w. bet geluk is niet meer een genade, die God ons schenkt, maar iets, 
dat wij door onze eigen wil kunnen veroveren, een aanwezigheid die ontdekt 
moet worden" (51). God is onuitsprcekbaar, en dus geen God meer. In bet 
Europese geestesleven ,ontstond de merkwaardige vermenging van antiek 
monisme en christelijk dualisme, die men 'vrijzinnigheid' noemde, en waarbij 
we niet helemaal te weten komen wat nu eigenlijk de voorrang heeft" (54). 
Blaise Pascal (1623-1662) heeft deze ontluistering van God als een der 
eersten gezien. 

En dan komt bet tijdperk van de Verlichting, met Pierre Bayle (1647-1706) 
en later met Jean Jacques Rousseau (1712-1778), de revolutionaire gevoelsmens. 
In zijn kritiek op de bestaande maatschappij had hij gelijk, maar zijn dwaling 
- aldus Hoogenboom - ligt in zijn heilsverwachting. Zijn leer was een 
vermomde christelijke theologie, waarbij Rousseau de verlossing zocht bij de 
natuur en de volonte generale. ,De mens, niet feilbaar, zondig, dwalend en 
onwetend, als peregrinus in saeculo- maar de goede, autonome mens, die zijn 
emancipatie en zijn eigen heil tot stand kan brengen" (75). Maar vlak na 
Rousseau begonnen zich grate veranderingen in de maatschappij te voltrekken. 
Een permanente revolutie is op gang gekomen, die niet aileen bet denken, 
maar ook de samenleving heeft veranderd. Ze heeft o.a. de massa geschapen. 
En inplaats van de vroegere tegenstelling tussen priesters en leken is de 
tegenstelling gekomen van deskundigen en onwetenden, waarbij elke man van 
wetenschap een specialist is geworden, wel te verstaan op een mikroskopisch 
klein gebied van de totale wetenschap. Ons weten is ons over bet hoofd 
gegroeid. De overzichtelijke verhoudingen van de 18e eeuw zijn voorgoed 
voorbij. 

H umanitairisme 
Een nieuwe term duikt op: bet humanitairisme, een vorm van welwillendheid, 

met begrip voor bet lijden van anderen, dat samengaat met verzet tegen 
wreedheid. De misdaad is niet een uiting van de aangeboren slechtheid van 
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de mens, maar een gevolg van sociale wantoestanden. Bij het Engelse metho
disme en bij het Leger des Heils heeft het ook duidelijk een evangelisch 
karakter. Hier valt de nadruk op praktische geloofsijver, actieve menslievend
heid en op de voorrang die de moraal in het Christendom moet hebben v66r 
het dogma. De vrijdenker Jeremy Bentham vond dat de maatschappij moest 
streven naar 'the greatest happiness for the greatest number'. William Wilber
force voerde een levenslange strijd tegen de slavernij. ,Als we Rousseau 
combineren met Voltaire en Montesquieu, met de Wesley's, Wilberforce en 
Bentham, dan ontdekken we de geestelijke en morele basis van de 20e eeuw 
in de 18e, in de eeuw van Verlichting. En we ontdekken bovendien, dat de 
onzekerheden van die eeuw de onze zijn" (79). 

Evolutie 
De schrijver komt nu, in zijn vijfde hoofdstuk, tot de Evolutie. Hij vertelt 

over Herder, Darwin, Ernst Haeckel, Johannes Muller, Laplace en Comte en 
karakteriseert de 19e eeuw in wetenschappelijk opzicht als de tijd der profes· 
soren. ,De professor kreeg een sociale status als nooit daarvoor en daarna" (97). 
De evolutie wordt gezien als een heilsgeschiedenis. , Toen men eenmaal de 
natuurwetenschappelijke methode was gaan toepassen op de geschiedenis, was 
het ook niet zo moeilijk de natuurlijke evolutie te laten overgaan in een 
historische" (103). Zo komt Hoogenboom te spreken over Teilhard de Chardin 
als filosoof en geleerde, niet om een wetenschappelijk gefundeerde kritiek te 
leveren, maar om in de leer van Teilhard het gegeven te herkennen van de in 
wetenschappelijke termen opgediende toekomstverwachting en het streven dat 
speciaal de westerse mens eigen is, namelijk om het 'worden' samen te vatten 
in een systeem. De genese wordt Genesis, en de voorspelling verandert onge
merkt in profetie, d.w.z. de verkondiging van een heilsboodschap. ,Maar waar 
is de plaats van het kwade en van het boze, waar is de plaats van het schuld
besef en van de genade in de evolutie-theorie? De botsing tussen kerkleer en 
evolutie-theorie heeft een aangrij pen de symboliek" ( 113). 

Socialisme 
De laatste loot van de Augustinische stam van het worden is het socialisme. 

,Men moet de geschiedenis van de socialistische beweging kennen, met haar 
pathos en haar psalmen, om gevoel te hebben voor de overeenkomst met het 
oude christendom" (122). ,Wat betreft zijn ethos en zijn pathos behoort het 
z6 duidelijk tot de Joods-christelijke erfenis, dat men zich er aileen maar over 
kan verwonderen dat de theologen het laat hebben ontdekt" (123). Natuurlijk 
was er meer aan de hand, denk aileen maar aan het toegenomen pauperisme. 
En de heilsverwachting werd niet ontleend aan het christelijk geloof, maar 
aan de rede en de wetenschap. De gemiddelde lezer komt hier op meer bekend 
terrein. Na een uitvoerige uiteenzetting komt de schrijver tot kritische vragen. 
Marx, in het voetspoor van Herder, Hegel, Proudhon, Haeckel e.a. is bevangen 
door de idee van de evolutie als een in de schepping ingebouwd, automatisch 
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wcrkend gcgcvcn. Dat is gecn wetenschappelijkc, maar een metafysische ge
dachte, ontsproten aan het verlangen naar een uiteindelijke oplossing van a! 
onze menselijke noden. Ook beperkt Marx de ontwikkeling van de mensheid 
tot de geschiedenis der volkcn om de Middellandse Zee heen. ,De(ze) wereld 
gaat vooruit, m6et vooruitgaan. En dus toonde hij hoc dat proces in zijn werk 
ging, en dat aile noden, bcproevingcn en miseres in principc mccwcrken om het 
hcil tot stand te brcngcn" (157). Wat bij de christcnen erL:onde hect, wordt bij 
Marx uitbuiting genoemd. Met clc overwinning van hct prolctariaat zal dczc 
erfzonde van de aarde verdwijnen. 

Hoogenbooms beschouwingen over socialisme, communismc en anarchismc 
rakcn aan actucle problemen. Wat het volk daarin aantrekt, is de boodschap, 
de mythe; niet de intellectuele basis ervan. ,Er schijnt ecn kloof tc hcstaan 
tussen arbeiders en kritische studenten" ( 1 76). In revoluties hebben geweld
cladigheid, plundering, moord en machtswellust altijd weer de overhand ge
kregcn over godsdicnstigc, redelijke en idealistische motieven, stclt de schrijver. 
Ze hebben meestal geleid tot nieuwe vormen van onderdrukking. De schrijvcr 
wantrouwt de revolutie als principe, als kracht van de vooruitgang. 

De act!taliteit 
Met de laatstc twee hoofdstukkcn: Cultuurpessimisme, en: De vooruitgang, 

is men volop in de actualiteit aangcland, d.w.z. de actualiteit die ook ogen 
in het achterhoofd heeft. Negentiende-eeuwse denkers zoals Jakob Burckhardt 
(I H18-1897), de man van deW eltge.rchichtliche Betrc~chtungen, Arthur Schopen
hauer (1788-1S60), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Oswald Spengler (1880-
1936) en Sigmund Freud (1856-1939) blijken in de discussies over fundamentele 
vragen nog volop mee te sprcken. En zo komt drs. Hoogenboom, via de 
onvermijdclijke Marcuse, tot zijn slotopmerkingen. Op vee! praktisch resultaat 
kan hij niet wijzen. ,Ik kan zeggen: hier hebt u, als dee! van de culturele 
erf en is die de geschiedenis heeft nagelaten, een idee. We hebbcn haar zien 
ontstaan en transformercn terwijl ze in wezen aan zichzelf gelijk blecf." Het 
ontroerende van deze idee (van de hcilsverwachting) zit in haar tegenspraak 
met de alledaagse realiteit van ons menselijk doen en Iaten. ,Maar die droom 
hecft in de geschiedenis een normatieve functie vervuld: hij was de maatstaf 
waarmee de idealist de betreurenswaardige werkelijkheid be- en veroordeelde. 
De droom was de compensatie voor de ontevredenheicl, het lijden en het 
onrccht. De dro01n stimukerde de kritiek, de opstandigheid en de evolutie" 
(210). 

En zo verkecrl Christus, om met Pascal te spreken, in zijn dooclsstrijd tot 
het einde van de wereld. 'II ne faut pas dounir pendant ce temps-la', men mag 
daarbij nid inslapen. Want achter aile Ieven ligt een mysterie, dat niet met 
kcnnis maar aileen met gcloof en ongehoorzaamheid kan worden benaderd. 

Ik heb vrijwel gcen kritiek op dit hoek van Hoogenboom, voel mij integen
decl aan zijn beschouwingcn nauw verwant. Zijn ycrhaal mondt uit in de 
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centrale probleemstelling, die de geschiedenis van wereld en kerk bebeerst: 
een droom (Jakob), een belofte (Oude Testament), cen visioen (Apokalyps) 
is via de weg van de openbaring en in Cbristus als een vuur op de aarde 
geworpen. Het beil van God gaat tegen de mens in. Het zal en bet kan in 
deze bedeling op aarcle niet worden verwezenlijkt. Tocb beheerst de gang van 
het Koninkrijk de gescbiedenis der volkeren. Toch is deze doorwerking van 
het evangelic de bestaansvoorwaarde van de mensclijke samenleving. Om in 
menselijke term en te spreken: bet evangelic beeft een utopistische en ecn 
pragmatische kant. De pietist verliest zich in het hemelse aspect, het 'social 
gospel' ziet in het aardse handelen bet een en a!. De christen moet Ieven en 
werken in bet spanningsveld tussen deze beide polen. 

Heeft het zin dit boek in een politickc periodiek te bespreken I Alleszins. 
Wat Hoogenboom vertelt behoort geestclijk eigendom te zijn van ieder die als 
christen aan politick wil doen. Het vormt de onmisbare acbtergrond bij de 
bestudering van acluele vragen en bij hct nemen van beslissingen. Ik hcb met 
u het boek doorgebladerd. Maar dat is niet voldoende; men moet het lezen. 
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De vierde macht. (Uitgeverij Vuga, 's-Gravenhage). 

Dit is de titel van de openbare les waarmee dr. R. Crince le Roy op 5 novem
ber 1969 het ambt van lector in het administratief recht en de bestuurskunde 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht aanvaardde. 

De titel heeft aanvankelijk iets van een raadseltje: ieder kent de drie machten 
van de Montesquieu: wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Crince le 
Roy begint met een catalogus te geven van auteurs van nabij en van ver (tot 
N ationalistisch China en Chili toe) die naast die drie mach ten een of meer 
andere onderscheidden, welke aanvullingen nogal gevarieerd zijn. In deze 
catalogus paraisseren ook de Nederlandse auteurs Buijs en W. F. Prins, maar 
zij is van formele aard: waar het woord vierde (vijfde enz.) macht maar 
gebruikt wordt vindt de redenaar de auteurs de vermelding waard, ongeacht 
of ze (als hij) zochten naar een eigentijdse machtenleer. De Montesquieu ging 
uit van de functies van de staat die in drieen te onderscheiden waren en die 
z.i. strikt gescheiden moeten zijn naar de organen die ze uitoefenden. 

In deze inventarisatie (II, biz. 5-9) demonstreert Crince le Roy zijn grote 
belezenheid. 

In hoofdstuk III (biz. 9-11) komt de auteur tot zijn typering van de gangbare 
driemachtenleer en zegt dat deze benadering ondeugdelijk is voor de oplossing 
van het machtenvraagstuk. De vraag komt meteen op waarom dat vraagstuk 
zo nodig opgelost moet worden. Loopt er zonder zo'n oplossing iets mis? 
Is het zo erg dat de scheiding nergens consequent bleek vol te houden? Of 
dat sommigen hier (T. M. C. Asser, Van Vollenhoven, Stellinga, W. L. G. 
Lemaire, H. J. M. Gerlings) en elders van het klassieke patroon afweken ? 
Aan de traditionele leer en de modificaties daarvan kleeft volgens de spreker 
het overwegende bezwaar, dat zij een onvolledig en onjuist beeld geven van 
de werkelijke machtsstructuur in de staat (biz. 11). Hij verwerpt daarom de 
triasleer en de varianten daarvan en hij meent daarvoor iets anders in de plaats 
te moeten stellen, wat hij doet door aan de traditionele drie een vierde macht 
toe te voegen. De vraag rijst meteen of daarmee de genoemde bezwaren ver
vallen. W ellicht mikt hij aileen op het laatste bezwaar: het geven van een 
onvolledig en onjuist beeld van de werkelijke machtsstructuur in de staat. 

Voor de oplossing van het machtenvraagstuk (IV, biz. 11-15) gaat Crince 
le Roy ervan uit dat aile staatsactiviteiten deel uitmaken van een proces van 
ordening van de samenleving, al wat bij dat proces betrokken is met beslissings
macht is voor hem een macht. Hij somt op (biz. 11) het staatshoofd, het electo
raat, de politieke partijen, de beide Kamers van de Staten Generaal, de ministers, 
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zomede de instanties belast met de beslechting van geschillen. 
M.i. is o.m. opvallend dat wat ik cursiveerde niet naast elkaar staat, maar 

dat kiezers en politieke partijen iets te zeggen hebben bij bet vormen van de 
beide Kamers. Deze machten zijn dus niet parallel maar in serie geschakeld. 
V eel opvallender is dat in deze opsomming niet voorkomt wat voor Crince le 
Roy de vierde macht bij uitstek is: bet ambtelijke overheidsapparaat, de admini
stratie, (V, blz. 15) die in bet ordeningsproces een eigen specifieke rol vervult, 
waarbij haar op vele gebieden een belangrijke beslissende stem is toebedeeld. 

In hoofdstuk VI (blz. 15-19) gaat bet over de vraag of niet aanvaard kan 
worden wat de traditionele leer steeds heeft betoogd, nl. dat bet ambtelijke 
apparaat bestaat uit hulpkrachten van de uitvoerende macht, aan deze onder
geschikt en verantwoordelijk; deze zienswijze acht spreker niet reeel, men redt 
slechts de schijn met de figuur van bet mandaat van de Minister aan de 
ambtenaar, en waar de wet aan ambtenaren beslissingsmacht uitdrukkelijk toe
kent is steeds verschil van mening geweest of de Minister terzake instructies 
zou kunnen geven en of deze terzake van de handelingen van die ambtenaren 
verantwoordelijk was jegens de Staten-Generaal ( districtshoofden der arbeids
inspectie, inspecteurs der belastingen, universitaire examencommissies). M.i. is 
tegenover de bewering dat bier de feitelijke aard van de zaak grote verschillen 
meebrengt (gelijk ook bii de verantwoordelijkheid van de Minister van Buiten
landse Zaken en van anderen in bepaalde gevallen) de stelling ontoereikend 
dat men door de schijn been moet zien en dat dan blijkt dat de administratie 
grote feitelijke beslissingsmacht heeft krachtens gewoonterecht. Ik vind dat 
laatste maar een zwak anker, en vraag terloops of bet particuliere Centraal 
Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen op dezelfde basis ook zo'n 
grate feitelijke beslissingsmacht heeft. 

In hoofdstuk VII (blz. 19-27) komt naar mijn indruk de aap uit de mouw: 
eenmaal aanvaard hebbende dat er zo'n zelfstandige vierde macht is wordt bet 
tij d adhesie te betuigen aan allerlei moderne ideeen die alleen al wegens hun 
nieuwigheid progressief schijnen te mogen heten: er is toezicht op die vierde 
macht nodig, allereerst door openheid en openbaarheid, waarvoor verwezen 
wordt naar Zweden, zonder dat vermeld wordt dat daar de ministeriele en 
ambtelijke verantwoordelijkheid heel anders georganiseerd zijn dan bij ons 
(vgl. de nota Openheid en Openbaarheid van bestuur, kamerstuk 10946 blz. 4 
rechter kolom), en zonder welke openbaarheid bet petitierecht weinig zou 
betekenen. Terzake zou een grondwetsbepaling en een organieke wet nodig 
zijn, ook met bet oog op de pers, die alle overheidsdocumenten moet kunnen 
inzien wil zij haar taak van voorlichting goed kunnen vervullen. Het ontbreekt 
er nog maar aan dat ook de televisie wordt genoemd, dat hondsbrutale medium 
waarvan bijna kan worden gezegd als van de rechter uit Lucas 18 dat bet God 
niet vreest en geen mens ontziet. Deze wensen (grondwetsbepaling en orga
nieke wet) gelden ook voor bet toezicht van regering en parlement op de 
vierde macht, dat (wat bet parlement betreft) nu via de ministeriele verant
woordelijkheid maar gebrekkig zou kunnen geschieden en slechts op incidentele 
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gevallen betrekking zou kunnen bebben. 
Ik zou willen vragen: wat wilt ge dan met uw grondwetsbepaling en met 

uw organieke wet bereiken? W ordt toezicbt niet altijd gerealiseerd in incidentele 
gevallen? Moet bet ambtelijke apparaat niet zo georganiseerd en zo ge!nstrueerd 
en gevormd zijn dat zulke incidentele gevallen weinig zullen voorkomen? 

Nog een modernisme: bij die organieke wet ware te overwegen (ik dacbt dat 
bij een wet iets bepaald werd) de instelling van een dienst als in Japan bestaat, 
die nu ook een soort ombudsmantaak vervult. Van een ombudsman is Crince 
le Roy als recbtgeaarde Utrecbtenaar een voorstander, mits van een betere 
constructie dan de naar Engels voorbeeld door de ministers Polak en Beernink 
gedacbte. 

Tenslotte wordt instemming betuigd met bet bekende artikel 68 van de 
Proeve van een nieuwe grondwet dat vraagt om een wet boudende algemene 
bepalingen van bestuursrecbt, mits zekerbeid ontstaat (die de toelichting niet 
geeft) dat ook voor de non-contentieuse procedure er algemene regels moeten 
komen. Dat vergemakkelijkt nl. bet toezicbt op de administratie. M.i. is de vraag 
of bet de taak van de administratie niet veel meer bemoeilijkt dan nodig is om 
een goede administratie te waarborgen. Die procedures van non-contentieuse 
aard zijn zo oneindig gevarieerd, dat uniforme procedure regels Of niets zeggend, 
Of voor de allermeeste gevallen onnodig bezwarend zullen zijn. Dit zou een 
enorme uitbreiding van bet ambtelijke apparaat medebrengen, wat de kwaliteit 
niet ten goede kan komen. Uitbouw van ons nog niet gebeel complete systeem 
van recbtsbescberming scbijnt beter (vgl. G. A. van Poelje ,Anti- ombudsman", 
Bestuurswetenschappen 1963, biz. 299). 

Deze gedachte van een algemene ,administrative procedure act" is eerder 
gelanceerd door H. A. Brasz, waarmee de nestor met ere van ons bestuursrecbt 
prof. dr. G. A. van Poelje (nu 87 jaar) zicb weinig ingenomen toonde (zie 
B. W. 1965, blz. 113). Van zijn kritiek maakt Crince leRoy zicb m.i. te gemak
kelijk af met de opmerking dat men zal moeten toegeven ,dat bet doelstellende, 
scbeppende, voorlichtende en steunende bestuur van vandaag een bewegings
vrijbeid vraagt, die in de dagen van de formele recbtsstaat baast ondenkbaar 
was. Maar zo vraag ik mij af, is dit een afdoende reden om een formalisering 
en uniformering van bet administratieve proces van besluitvorming te ver
werpen? Integendeel, want juist deze grote mate van vrijheid noopt ertoe de 
positie van de burger met de nodige waarborgen te omkleden." 

Het slotpleidooi (blz. 27) voor ,bet grote belang van een verantwoorde 
wetenscbappelijke bestudering van bet complexe verscbijnsel .................. , 
dat men bet openbaar bestuur noemt" verdient warme instemming. Ik meen 
dat die bestudering vele waarscbuwingen zal opleveren tegen teveel vastlegging 
en teveel uniformering en perfectionering. De nodige waarborgen voor de 
geadministreerde kunnen (en moeten ! ) ook zonder die worden geboden. 

AI betgeen in de boeiende les van Crince le Roy in bet voorgaande niet mijn 
uit belangstelling voortgevloeide kritiscbe reactie vond beeft mijn hartelijke 
instemming. H. D. van Wijk 
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Prof. dr. W. Albeda en prof. dr. C. de Galan, Inkomen: vor
ming, verdeling, beleid. Wolters, Groningen. 

Dit boek is, zoals u ziet, van de hand van twee auteurs: de heren Albeda en 
De Galan. De beer Albeda is Eerste Kamerlid voor de ARP en hoogleraar te 
Rotterdam, de beer De Galan was directeur van de Dr. Wiardi Beckmanstichting 
en is kort geleden benoemd tot hoogleraar in Groningen. Het boek dat zij samen 
hebben geschreven, handelt over bet vraagstuk van de inkomensvorming en 
-verdeling. 

Nu zijn boeken over dit vraagstuk bepaald niet schaars te noemen, al zijn zij 
veelal ofwel strikt theoretisch - en dus voor de gewone lezer onverteerbaar -
ofwel direct op de politieke praktijk gericht. Het interessante van dit boek is 
echter, dat bet poogt tussen deze beide benaderingswijzen een brug te slaan. 
Het bevat zowel een uiteenzetting van de economische theorie van de inkomens
vorming en -verdeling, als een tweetal ,beleidshoofdstukken", waarin bij resp. 
de Inkomenspolitiek en de Verdelingspolitiek wordt stilgestaan. Daarbij ver
meldt bet voorwoord, dat De Galan de ,theoretische" -, en Albeda de ,beleids
hoofdstukken" heeft geschreven. Een voordeel van deze werkverdeling is, dat de 
meest terzake kundige auteur steeds aan bet woord is; anderzijds is er het nadeel, 
dat de beide ,delen" van bet boek niet perfect aansluiten. Het is niet zo, dat 
Albeda in alle opzichten ,voortbouwt" op de door De Galan gelegde funda
menten. De auteurs geven dit in hun ,ten geleide" ook eerlijk toe: ,Door 
onderling contact en uitwisseling van ideeen is een eenheid ontstaan, maar niet 
volledig.'' 

Een van de meest sympathieke kanten van deze studie is, dat de auteurs niet 
voorwenden, dat hun onderwerp van centrale of allesbeheersende betekenis zou 
zijn- zoals meestal in publikaties over dit onderwerp wordt betoogd. De beide 
auteurs zeggen bet zelf als volgt: ,Het inkomen legt wel de basis voor welzijn 
en ontplooiing, maar garandeert deze zeker niet. In zekere zin leidt de grote 
belangstelling voor inkomens en de verdeling daarvan de aandacht af van 
andere essentiele dingen: cultuur, ontplooiing, nonconformisme, zeggenschap. 
Naarmate de gemiddelde welvaart - in de zin van bet peil van behoeftenbe
vrediging - toeneemt, zou de aandacht zich naar andere zaken kunnen ver
plaatsen, maar dat gebeurt nauwelijks." 

Verder valt bet op, dat in deze studie de auteurs ook met beide benen op de 
grond blijven. Naar hun duidelijk uitgesproken opvatting achten zij ,de in
komensverdeling zoals die in Nederland bestaat in schrijnende mate ongelijk 
en daarom onaanvaardbaar" (blz. 167); maar dat belet hen niet op verschil
lende plaatsen de grenzen aan te geven van wat in de praktijk aan de bestaande 
inkomensverhoudingen kan worden gewijzigd, c.q. verbeterd. Voor wat bet 
streven naar ,beloning naar behoefte" betreft merken zij b.v. op: ,Op grote 
schaal en op langere termijn is dat nooit gelukt. De band met de prestatie 
kan niet worden doorgesneden op straffe van aantasting van de produktie en 
dus van bet to tale inkomen" (blz. 13). 
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Voor de lezers van A.R. Staatkunde zijn met name de hoofdstukken 5 en 
6 van belang, die over het beleid handelen. Systematisch worden daarin de 
diverse mogelijkheden nagegaan, om in het kader van een inkomens- enjof ver
delingsbeleid de inkomensverhoudingen in bepaalde opzicbten te wijzigen. 

De analyse van de mogelijkheden van een Nederlands loonbeleid vind ik 
persoonlijk een van de hoogtepunten van deze studie. In deze analyse blijkt, dat 
een loonpolitiek aileen onder een aantal vrij stringente voorwaarden een kans 
van slagen heeft. Zo'n loonpolitiek veronderstelt niet aileen een algemene 
inkomenspolitiek en een beleid ter beheersing van de effectieve vraag (biz. 
154), maar ook een zekere instemming van de betrokken organisaties van werk
nemers, met name wanneer een spanning op de arbeidsmarkt bestaat (155). 
Tevens is een centralisatie van de loononderbandelingen een vrijwel onmisbare 
voorwaarde (157), terwijl ook een arbeidsmarkt-beleid aanwezig client te zijn, 
dat gericht is op vermijding van de spanning op de verschillende onderdelen 
van de arbeidsmarkt (158). Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de auteurs 
aan het slot van dit hoofdstuk opmerken, dat ,in de jaren na de oorlog ... 
het stelsel van loonbeheersing eigenlijk verrassend effectief ... heeft gef.unc
tioneerd" (blz. 166). Dit was mogelijk, omdat men in deze jaren algemeen 
geloofde in de noodzaak der loonbeheersing (166). 

Op onderdelen heb ik kritiek. Zo wordt b.v. op biz. 101 te oppervlakkig en 
luchthartig gesproken over de inflatie: de ,vaak genoemde ongunstige gevolgen 
van een matige inflatie - om de gedachten te bepalen: een stijging van bet 
prijsniveau tot 5% - zijn ofwel niet aanwezig ofwel niet zo ernstig als wordt 
aangenomen" (biz. 101). In de argumentatie, die hierop volgt wordt te gemak
kelijk aangenomen, dat de thans aanwezige mondiale inflatie - d.w.z. het 
gepaard gaan van een binnenlandse inflatie met een inflatie buiten onze gren
zen- geen duidelijke gevaren in zich bergt. Voorts kan men zich afvragen, of 
bet door de auteurs in het hoofdstuk over het Verdelingsbeleid gekozen crite
rium (het al, dan niet functioned zijn van de bestaande inkomensverschillen 
voor het verloop van het economiscb proces) voor een politieke standpuntbe
paling niet te eng gekozen is. 

In het algemeen doet dit echter aan de waarde van dit boek nauwelijks af. 
Vooral voor degenen, die een samenvattend overzicht willen hebben van de aan
grijpingspunten voor een beleid, dat op verbetering van de inkomensverhoudin
gen is gericht, kan deze studie als een zeer betrouwbare gids fungeren. 

B. Goudzwaard 
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door 

prof. dr. A. Troost 

Prof. Augustijn heeft in het nummer van junijjuli van dit orgaan een be
langrijk artikel geschreven dat de grondslagen en inspiratie van de christelijke 
politiek raakt. 

Het ging over ,politiek relevante ontwikkelingen in de theologie", als 
element in ,het complex van de optredende veranderingen binnen het gerefor
meerde protestantisme". Deze laatste zijn volgens prof. Augustijn van dien 
aard dat hij een gedeelte van zijn artikel het kopje meegeeft: Gereformeerde 
wereld verdwenen. Dit onderwerp is reeds vee! besproken in de laatste decennia, 
maar zelden zo openhartig en duidelijk als nu door prof. Augustijn. Dat geeft mij 
aanleiding om zoveel als ik kan even openhartig en even duidelijk een aantal 
gedachten hier tegenover te stellen, die reeds vaker door mij, maar door 
anderen nag meer en beter zijn gezegd, maar dan altijd in een meer voor
zichtige, en niet altijd doorzichtige, verpakking. 

De Heilige Schrift 
Vanouds proberen gereformeerde christenen terecht bij en uit de Bijbel 

te !even. Niet aileen in de sector van kerkelijk !even en geloofsdenken, maar 
oak b.v. in de politiek. Uiteraard impliceert dit, dat men de ,relevantie" van 
de Schrift gelooft, althans van de Schrift als geheel genomen. Men kan zeggen, 
dat in de A.R. Partij dat geloofsoordeel altijd kon worden samengevat in de 
belijdende instemming met Psa1m 119 : 105: ,Uw woord is een lamp voor mijn 
voet en een licht op mijn pad". 

Geloof en theologie 
Intussen is de gelovige overgave aan Gods Woord nooit volmaakt en zon

der gebrek. Bovendien wordt de onvolkomenheid van ons geloof nag gecom· 
pliceerder, doordat ons geloof nimmer in een afgezonderde ,reincultuur" be
staat, doch steeds vervlochten is met al onze andere levensuitingen en levens
omstandigheden. De invloeden van politieke situaties en van theologisch den
ken, om er maar twee van de vele te noemen, zijn haast altijd aantoonbaar, en 
het omgekeerde ook. Prof. Augustijn noemt dat de moeilijkste vraag, nl. die 
van de kip en het ei. Wat is eerst en wat gevolg? Hij wil daarover niet ,moei
lijk doen", maar zijn artikel toont mijns inziens zeer duidelijk aan, dat op 
momenten wanneer hij er niet opzettelijk bij stil staat, bij hem de gedachte 
dat de theologie de kip is, en de christelijke politiek het ei dat door deze kip 
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gelegd wordt, als een vooronderstelling niet alleen verborgen functioneert 
maar ook zichtbaar tot uitdrukking komt. 

Deze gedachte is in heel de theologie (r.k. en prot.) nog altijd gangbaar, 
ofschoon niet onaangevochten. Zij leefde ook in die gereformeerde wereld 
waarvan prof. Augustijn thans meent, dat zij (zo goed als) verdwenen is. 

Persoonlijk ben ik van mening, dat theologie en politiek allebei ,eieren" 
zijn, door een niet-politieke en een niet-theologische ,kip" gelegd. In deze 
triviale beeldspraak is nl. de hoogst ernstige en fundamentele oorsprongs
vraag aan de orde. Het is de vraag, van waaruit de ,uitgangen" van het leven 
zijn. Het is ook de vraag naar de diepere dimensies en structuren die ,na" 
de uitgang uit het hart van de mens de meer constante patronen geven aan zijn 
leven en denken. Gezien echter de leidende kracht van het ,geloofsleven" in 
elk mensenleven - onverschillig wat hij gelooft - en tegelijk bedenkend de 
natuurlijke en vrij nauwe relatie tussen ,geloof" en ,theologie" in onze gerijpte 
cultuur, is het ook m.i. onweersprekelijk dat de invloed van gereformeerde 
theologische inzichten op het christelijk-politieke leven en denken nog altijd 
vrij aanzienlijk is. Het is dan ook niet toevallig, dat bepaalde ,nieuwere" theo
logische inzichten althans gepaard gaan met een andere wijze van politiek 
denken en doen. Maar dit gepaard gaan en deze niet-toevalligheid liggen dieper 
en gecompliceerder dan dat de theologie ( als eerste) verandert en daardoor 
min of meer vanzelf ook de politiek, zoals een kamerheer de koningin (i.e. van 
de wetenschappen) volgt. 

Beginselen en bewijsplaatsen uit de Schrift 
Prof. Augustijn illustreert met enkele voorbeelden hoe Colijn (en de 

A.R.P. in diens tijd) het verband legde tussen de Bijbel en de politiek. Met 
grote theologische voorzichtigheid ( dat wel !) trachtte men in die tijd uit schrift
woorden, gedachtengangen en combinaties van bijbelteksten ,eeuwige begin
selen" op te sporen. Aan deze ,beginselen" was dan de praktische politiek 
gebonden. Er ,vloeiden" zomaar concrete consequenties uit voort voor de onder
wijspolitiek, de doodstraf, de wetgeving in verband met de zondagsrust, de 
zeclelijkheid, het gezag, crematie enz. 

Prof. Augustijn accentueert m.i. volkomen terecht deze methode en laat 
dus zijn illustratieve voorbeelden voor wat ze zijn. Hij vergelijkt deze methode 
met wat in de theologische dogmatiek genoemd wordt de methode der bewijs
plaatsen (,loca probantia"). Ik dacht dat inderdaad deze vergelijking zinvol 
was, omdat in beide gevallen een rationalistische scholastieke methode gehan
teerd werd, die prof. Augustijn m.i. terecht ziet als onbewust en onbedoeld 
misbmik van de Heilige Schrift. Ook stem ik met hem in, wanneer hij ver
volgt: ,Hoewel de onjuistheid van deze methode thans algemeen erkend worclt, 
zal het nog wel even duren voordat dit misbruik ook in de praktijk over
wonnen is. Bij de christen-radicalen herinneren bepaalde uitspraken sterk 
aan het oude systeem' '. 
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V er get en of gene gcerd? 
Overigens verbaast bet mij, dat een bistoricus als prof. Augustijn op dit 

punt geen moment aandacbt bestecd beeft aan de uitvoerige discussie, die 
hierover in dit tijdschrift reeds gevoerd is. Met name denk ik aan de jaar
gangen 1963 en 1964 waarin B. Goudzwaard (thans oak boogleraar aan de 
V.U.) in een fundamentele discussie is geweest met de beer Rippen over bet 
schriftgebruik in de politiek. De beer Goudzwaard heeft daarin duidelijk ge
broken met het traditicnele antirevolutionaire schriftgcbruik. De beer Rippen 
( alsook H. Algra in N ederlandse Gedachten) waren hiermce naar bet scheen 
niet erg gclukkig. Zij bebben dan ook een bcwogen paging gedaan de antrrevo
lutionaire politiek wat duidelijker, concreter en steviger houvast te geven in een 
bijbels ( exegetisch) fundament, op de traditionele wijze, die inderdaad door 
dr. Kuyper en zijn directe leerlingen opnieuw is ge'introduceerd. Dat ging dan 
wel in de lijn van de traditie der protestants-christelijke ethiek, waarvan men 
tegenwoordig ( niet gebinderd door enige kennis van de geschiedenis) eentonig 
elkaar napratend, maar beweert dat deze altijd gericht is geweest op de enke
ling en niet op de sociale structuren en hun noodzakelijke veranderingen. 
Weliswaar heeft de beer Rippen in een afsluitend woord de discussie met 
Goudzwaard beeindigd door laatstgenoemde in zijn straatje te zien en ver
volgens hartelijk bij te vallen. Maar de inderdaad duidelijk gebleken geeste
li;ke 1 erwantschap tussen de discussianten nam de ingrijpende methodolo
gische (of hermeneutische) geschillen inzake bet schriftgebruik m.i. niet we g. 

Christelijk-staatk!indige bezinning in dit tijdschrift 
Hoe komt bet nu, dat prof. Augustijn deze ingrijpende discussie genegeerd 

heeft, of vergeten? Zou het hem gewoon ontgaan zijn? Dat kan iedereen over
komen. Evenwel, de genoemde discussie was niet een toevallig eenzaam incident 
in de geschiedenis van de A.R. Partij. Reeds decennia lang heeft een nieuwe 
christelijk staatkundige richting, ge:inspireerd door de wijsbegeerte en de staats
theorie van Dooyeweerd een actieve rol gespeeld in de antirevolutionaire bezin
ning. Deze cbristelijk-staatkundige bezinning beeft zich bij mijn weten zelden 
schuldig gemaakt aan de rationalistische methode van scbriftgebruik, waartegen 
prof. Augustijn en zijn generatie ( eindelijk !) zich nu oak enigermate gaan ver
zetten. Voor menigeen van de oudere generatie, die meer duidelijk ,houvast" 
wilde hebben aan bet onfeilbare geopenbaarde woord van de bijbelteksten, was 
dat een reden om zich op een al of niet welwillende afstand te houden van 
deze nieuwe christelijk staatkundige beschouwingswijze. Het ontstaan van dit 
tijdschrift met zijn 40 voltooide jaargangen was echter aan deze nieuwe, 
niet-biblicistische, zelfs anti-biblicistische fundering van de christelijke politiek 
te danken. Men zie nog eens na de eerste vier jaargangen, en de eerste twee 
jaargangen van bet drie-maandelijks orgaan met dezelfde naam. Men moet 
echter toegeven, dat de macht van de voor-reformatorische scholastieke theologi
sche traditie zo sterk is geworden in de protestantse orthodoxie, dat deze nieuwe, 
bijbels ge!nspireerde wijze van benadering der politiek, deze nieuwe ,herme-
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neuse" geen weerklank vond bij het theologische establishment van de dertiger 
jaren. 

Schriftgeloof, schriftbeschouwing en schriftgebmik 
Prof. Augustijn gaat nu het hierboven gesignaleerde, en m.i. terecht afge

wezen, schriftgebruik vereenzelvigen met de gereformeerde schriftbeschouwing. 
Hoezeer wij hier wel verband zien, menen we toch dat deze vereenzelviging van 
schriftgebruik en schriftbeschouwing onjuist is. De schriftbeschouwing kan 
min of meer goed zijn, terwijl het schriftgebruik daarmee in strijd is. Voorts 
geven wij gaarne toe, dat de schriftbeschouwing, de theologische leer over de 
Heilige Schrift in de genoemde periode bepaald niet onberispelijk en zeker niet 
onfeilbaar is. Van de, ook mijns inziens gebrekkige traditionele theologie over de 
Heilige Schrift is echter de onvervangbare kern of fundering het onbetwijfe!
baar geloof dat de Heilige Schrift het Woord van God is. De gelovige overgave 
aan de goddelijke betrouwbaarheid van de Schrift garandeert echter niet auto
matisch een goede theologie over de Schrift en nog minder automatisch een 
goed ,gebruik" van de Schrift. 

Prof. Augustijn onderscheidt dat allemaal niet in zijn artikel. Hij spreekt 
ongenuanceerd over de verouderde ,schriftbeschouwing". Daarin vallen dan 
het schriftgeloof zelf, de theologische leer over de Schrift en het gebruik van 
de Schrift voor politieke en theologische doeleinden, zonder meer samen. Het
geen onzes inziens reeds een zeer oud gebrek is in onze traditie, nl. een 
nawerking van het voorreformatorische rationalisme, de gemeenschappelijke 
voedingsbodem van de meest dode orthodoxie en de felst levende VtiJZmnig
heid. 

Schriftbeschomuing en antithese 

Erger wordt het, wanneer prof. Augustijn het complex dat hij samenvat 
onder de term ,schriftbeschouwing" ziet als een facet of symptoom van het 
neo-calvinistische antithese-denken. Deze antithese-gedachte leidde in de na
Kuyperiaanse periode, tesamen met de bovengenoemde ,schriftbeschouwing" 
tot ,ghetto-vorming en establishment", volgens prof. Augustijn. Antithese
,gedachte" en schriftbeschouwing zouden destijds het sjibbolet van de gere
formeerden vormen. Aanvankelijk was dit een frontvorming tegen de ,ethisch
irenischen", daarna tegen de barthianen. Zo ontstond wat ook Augustijn (in 
navolging van Miskotte ?) noemt de ,theologie van de argwaan" als samen
bindend element. Thans is dat alles echter achterhaald, de schade is ingehaald, 
het isolement doorbroken. ,De gereformeerde theoloog kan weer beginnen 
met luisteren naar wat binnen een andere traditie dan de zijne wordt gezegd, 
hij voelt zich niet bij voorbaat de meerdere". Er is een ,openheid" in het 
gereformeerd protestantisme ontstaan, die ook in het politieke leven en 
denken ,haar uitwerking niet mist". (Ik herinner hier even aan de kip en 
het ei). De gereformeerde wereld is als ,volksdeel" verdwenen, intern gedes
integreerd, en in het grotere geheel van het Nederlandse volk meer en meer 
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ge!ntegreerd en er mee geassimileerd. Symptomen zijn het wegvailen van de 
vanzelfsprekendheden op het gebied van christelijke partijvorming en organi
satie. Slechts de conservatieve ouderen zijn nag de getrouwen waarop de 
restanten van de christelijke organisaties en partijen voorlopig nog kunnen 
rekenen. Het groeps- en eenheidsdenken verdwijnt en de nieuwere theologie 
heeft daaraan haar steentje bijgedragen. Als vanaf de preekstoel tegenwoordig 
niet meer wordt opgewekt tot stemmen op een christelijke partij dan ,zit 
dam·achter (ik denk weer aan de kip en het ei, A. T.) de zojuist geschetste 
theologische ontwikkeling' '. 

Het gelijk van prof. Attgttstijn 
We kunnen niet ontkennen, dat prof. Augustijn in het zojuist uit zijn betoog 

weergegevene een schets geeft, die veel waars bevat. Hij tekent met een enkele 
lijn het proces dat ik geneigd ben primair te beoordelen als een geestelijk 
ontbindingsproces, maar wat door vele gereformeerden en antirevolutionairen 
wordt ervaren als een emancipatievoltooiing en als een herintegratie in de 
Nederlandse volksgemeenschap, ja in de mondiale broederschap van aile men
sen. De biblicistische fundering van de antirevolutionaire beginsel-politiek loopt 
oak mijns inziens op haar laatste benen. Een daarmee verwant confessionalistim~ 
alternatief, zoals b.v. het Gereformeerd Politiek Verbond Ievert, kan het iets 
Ianger uithouden, Iaten we zeggen: een halve eeuw Ianger. Maar het is mijns 
inziens in principe op dezelfde weg der verstarring en ontbinding, tenzij de 
daar nag aanwezige eerbied voor Schrift en belijdenis nag eens de ogen opent 
voor de ,verschwiegene Philosophie" die op het meest onverwachte moment 
als een verborgen springlading het gehele orthodoxe kaartenhuis van principiele 
redeneringen ineen kan doen storten. We zien daarvan voorbeelden bij 
(ex- )roomsen en (ex- )vrijgemaakten en (ex-) ( chr.- )gereformeerden die net
gens meer zijn als men eenmaal de rationalistische boeien doorbreekt en in de 
vermeende ,vrijheid" terecht komt. 

Prof. Augustijn schrijft dan oak volkomen terecht, en ik wilde zo graag 
dat zijn orthodoxe bestrijders dat oak ter hare namen: ,Het verlaten van de 
oude schriftbeschouwing is dan oak geen op zichzelf staande zaak. Theologisch 
heeft het weinig betekenis, wordt slechts een achterstand ingehaald". 

Het ongelij'k van prof. Attgttstijn 
Prof. Augustijn began zijn artikel over politiek relevante ontwikkelingen 

in de theologie met een paragraaf over ,gewijzigde schriftbeschouwing". We 
hebben hem toegegeven, dat daar wat achter zit, achter die verandering in het 
complex, dat de schrijver als ,schriftbeschouwing" aanduidt. We gaven dat 
wat uitdrukkelijk toe, om ons te distantieren van die o.i. na!eve en ouderwetse 
opvatting, dat tenslotte de bron van aile eilende in kerk en christenheid ge
legen is in het loslaten van de theologische leer der woordelijke inspiratie en 
onfei!baarheid der Heilige Schrift. Over deze theologische leer valt te praten 
en er moet met grate voorzichtigheid en genuanceerdheid over gesproken war-
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den. Maar er kan niet over gesproken worden als over een ge!soleerd ,vraag
stuk", een probleem-apart. ,Het is geen op zich zelf staande zaak", zegt prof. 
Augustijn terecht. 

Echter, in welk een merkwaardig verband ziet prof. Augustijn ,de oude 
schrif tbeschouwing". Zij ns inziens was de geref ormeerde theologische leer 
omtrent de Schrift slechts een uiting op theologisch terrein van de ,meer alge
mene gedar:hte der antithese" (blz. 199). Deze gedachte heeft op politiek ge
bied tot een isolement moeten leiden en zou op tbeologiscb en kerkelijk gebied 
eveneens tot isolement moeten leiden. Illustratief is z.i. dan ook bet besef van 
de vooroorlogse gereformeerden, dat ze in deze wereld een ,Gideonsbende" 
waren. Het grotere verband, waarin wij volgens prof. Augustijn bet vroegere 
tbeologiscbe, kerkelijke en politieke isolement moeten zien staan, was de anti
these-,gedacbte". Deze nu heeft plaats gemaakt voor openbeid en bescbeiden
heid en deze dan niet als persoonlijke deugden bedoeld, maar als denkpatroon, 
denkwijze, denkstructuur. Wij zijn anders-denkenden geworden. Aile nieuwe 
ontwikkelingen in de tbeologie, in de kerk en in de politiek zouden dan ge
typeerd zijn ,en blijkbaar in hun wezen geraakt door bet open en besr:heiden 
zijn t.o.v. hen, die voorheen ,de anderen" waren en die bij voorbaat ongelijk 
had den. 

Hier komt mijns inziens bet ongelijk van prof. Augustijns betoog scherp 
naar voren. Hij poneert nl. een nieuw .roort van antithese en wel tussen bet 
gesloten isolement en de openheid. Een antitbese tussen ,de antithese-gedachte" 
en de meer moderne denkpatronen van openheid en bescheidenheid, waarbij 
we dan ook wel mogen denken aan solidariteit, ,inclusief denken", integratie 
in bet geheel van de nationale en mondiale bevolking. Dit nieuwe ethos open
baart zich dan ook ongeveer gelijktijdig op allerlei ,terreinen", voorzover dit 
laatste woOl'd dan nog bruikbaar is. Maar dit nieuwe ethos, welke term mij 
beter voorkomt dan ,denkpatroon", heeft slechts voor de oppervlakkige kenner, 
d.w.z. voor de niet-kenner van bet calvinisme, enige schijn van overtuigings
kracht tegenover de ,antithese-gedacbte". De (reeds oude) intellectuele deugd 
der ,openbeid", die in de Kuyperiaanse periode bekend stond onder andere 
namen, (,ondogmatisch christendom", ,etbisch-irenische levenshouding", e.a.) 
heeft zich inderdaad altijd verzet tegen de cbristelijke belijdenis der verkiezing 
(bet vaste bestek) en der concreet doorwerkende anti these tussen bet rijk Gods 
en dat van de duivel. Maar men moet er ook bij zeggen, dat zij nocb die uit
verkiezing, noch die ,anti-these-gedacbte" ooit in hun volle bijbelse diepte 
en zin hebben verstaan. Vandaar ook de permanentie der misverstanden over 
,ons isolement". Maar de werkelijkheid van de ook door prof. Augustijn cor
rect geformuleerde antithesegedachte (nl. dat bet daarin uiteindelijk gaat om 
de worsteling tussen God en duivel) openbaart zicb ook hierin, dat wanneer 
wij haar niet op de recbte wijze erkennen en belijden, zij zich desniettemin 
aan ons leven en denken blijft opdringen! Zo klaarblijkelijk, dat wij in al 
onze onwil niet kunnen ontkomen aan een plaatsvervanr:,ende misduiding. Kort 
gezegd: wie de bijbelse antithese-gedachte niet op bijbelse wijze belijdt, belijdt 
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haar onvermijdelijk toch, en wei op een onbijbelse wijze. 
Zo trekt prof. Augustijn ook aile ,nieuwe ontwikkelingen" bijeen op de 

noemer van het open denkpatroon tegenover het iso!erend antithese-den.ken. 
Inderdaad krijgt dit laatste dan ook iets duivels en het eerstgenoemde iets 
goddelijks. Dit dilemma functioneert als een normatieve antithese. Maar het 
is een volslagen karikatuur van de bijbelse antithese, hoe ook geformuleerd. 
Want ten eerste gaat het daarin niet maar over denkpatronen. Maar vooral 
staat de bedoelde openheid (afgezien van het ver onder de eigen maat blijven 
in de ,progressieve" praktijk !) nimmer tegenover het bijbelse denken, omdat 
juist en exclusief het bijbelse antithese-denken een openheid heeft die dieper 
en wijder is voor de erkenning van ,Gods aanwezigheid" in aile creatuur, dan 
welk modern en semi-christelijk solidariteitsdenken ook! Het is een grandioze 
karikatuur om alles wat men terecht - zij het wat ouderwets - , vruchten 
der gemene gratie" kan noemen in de politiek en in de wetenschap, ook maar 
een haarbreedte in mindering te brengen op de alles doortrekkende dynamiek 
van de religieuze antithese. Maar tot deze karikatuur van antithese en gemene 
gratie beide, is het hedendaagse gereformeerde denken reeds geruime tijd ver
vallen. Ook prof. Augustijn is hiertoe vervallen, wanneer hij tegenover de 
,antitbese-gedacbte" de open denkstructuren van de politiek-relevante tbeolo
giscbe ontwikkelingen ziet staan. 

Gezag 
We zullen prof. Augustijns artikel nu verder in zijn boofdonderwerpen 

polemiscb volgen. Zijn alinea over het verdwenen zijn van de ,gereformeerde 
wereld" beb ik al genoemd. Ik hoop daar in ander verband en wellicbt in een 
ander tijdscbrift op terug te komen. Want wat prof. Augustijn bierover zegt 
is de korte inboud van de onlangs verschenen dissertatie van dr. J. Hendriks 
over De emancipatie van de gereformeerden. 

De concretisering van het betoog van prof. Augustijn gaat nu verder met 
een stuk over ,gezag". Op bet terrein van de tbeologie is de klemtoon verlegd 
van het formele naar het materiele gezag. Oat was zo in de scbriftbescbouwing, 
maar daar niet aileen, zegt prof. Augustijn. Nu geloof ik van deze aanloop 
al niet vee!. Hoe een historicus zulk een karikatuur kan tekenen van zijn eigen 
ten dele nog levende, oudere generatie, moet wei berusten op een innerlijk 
vervreemd zijn van de geest, die de calvinisten voorheen bezielde. Maar deze 
raadselspreuk van slecbts een accent-verlegging van het formele gezag van de 
Schrift naar bet materiete gezag lost voor de lezer vanzelf op, als hij even 
verder prof. Augustijn boort zeggen: ,Men kan immers niet meer verwijzen 
naar de staat als ins telling Gods". Deze vroegere opvatting, die door de moderne 
ontmytbologiseringstbeologie ontmaskerd en afgedankt is, zat ook acbter de 
,gezag-is-gezag" -opvatting van de ARP tijdens de ,Indiscbe kwestie". Men 
zag toen nl. nog bet staatsgezag gefundeerd in bet goddelijk gezag en men 
beriep zicb daarvoor op Rom. 13 en bet vijfde gebod. 

W elnu, deze in werkelijkbeid materiele bijbelgebondenbeid van de vroegere 
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antirevolutionaire gezagsopvatting is verdwenen, volgens prof. Augustij n ten 
gevolge van de door hem geschetste ontwikkeling op theologisch gebied. Men 
kan zeggen: dit is bepaald wei meer dan een accentverschuiving van de beweerde 
vroegere formele naar de beweerde thans meer materiele gebondenheid aan 
de Schrift. Impliciet geeft prof. Augustijn oak bier weer een duidclijk antwoord 
op zijn eigen probleem van ,de kip en het ei". Ongetwijfeld is oak bier de 
inderdaad bijbdse antithese ingewisseld voor een andere antithese, die wat 
al te onbeholpen de naam krijgt van materied schriftgezag te genover formed 
schriftgezag. In ieder geval is de inhoud van de bijbelse scheppingsgedachte 
volledig prijsgegeven, wanneer men het als een verworvenheid prijst van de 
moderne theologische ontwikkelingen, dat de theologen de staat tegenwoordig 
niet meer zien als een instelling Gods, maar ,als een produkt van mensdijk 
handelen". Dit is zonder meer een onkritisch napraten van de 19de eeuwse 
sociologic en van de positivistische sociale wijsbegeerte. Reeds herhaaldelijk 
is van werkeli}'k kritische zijde opgemerkt, dat de moderne theologie slaafs 
achter de wereldse wetenschap aanloopt, zich in haar denkpatronen daarbij 
aanpast en zo haar vermeende ,kritische begeleiding" tot een lachertje maakt. 
Hier zien we het voor ogen, in ons antirevolutionaire bezinningsorgaan. Niet 
aileen in bet artikel van prof. Augustijn, maar oak in vele andere. 

De toevoeging van prof. Augustijn, dat met deze theologische vernieuwing 
een ,nieuwe verantwoordelijkheid" is gegroeid, nl. die van gezagsdrager tegen
over onderdaan, is wellicht voor prof. Augustijn nieuw, maar dat ligt dan 
aan de typerende onkunde van zijn generatie ten aanzien van bet besef der 
verantwoordelijkheid, die in antirevolutionaire kring oak vroeger aan de dag 
trad. Hier ware het nu juist wei op zijn plaats geweest te spreken van accent
verschuiving, samenhangende met het gehed van onze cultuurontwikkding. 
Maar juist in de belijdenis van bet onveranderlijk Woord van God in Rom. 13 
ligt een sterke weerstand tegen de subjectivistische verkleuring van dke mense
lijke verantwoordelijkheid, zoals die ons nu wordt voorgehouden door prof. 
Augustijn: ,Hij ( = de christen) is niet meer a priori gehoorzaamheid ver
schuldigd aan de gezagsdrager, die zijn gezag aan God ontleent. Thans heeft 
hij tot taak de gezagsdrager kritisch te begdeiden en voortdurend de vraag 
te stellen, of deze het waard is, macht uit te oefenen". Hierop volgt geen 
enkel woord over de norm, die bij deze waarde-schatting geldt. In ieder geval 
dus niet, dat hij in Gods Naam ons regeert. Oat ,apriorisch" en ,formed" 
genoemde gezag is geen geloofsinhoud meer, volgens de nieuwere theologie. 
Het verbaast ons niet meer omdat we er al jaren aan gewend zijn en er haast 
voor afstompen, maar bet behoort ons tach te verontrusten, dat woordvoerders 
van ,de nieuwere theologische ontwikkelingen" zulke ongenuanceerde karika
turen kunnen tekenen van het antirevolutionaire en gereformeerde denken over 
gezag, gehoorzaamheidsplicht, medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap 
van ,onderdanen". Het zijn haast altijd grate reklame-tekeningen in zwart-wit 
en de meest extreme uitlatingen, die men in een talrijke bevolkingsgroep 
inderdaad vindt, moeten dan dienst doen als (zwart) bewijsmateriaal. 
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Een zekere mate van vereenvoudiging is vaak onvermijdelijk. Maar ik weiger 
de traditionele antirevolutionaire gezagsopvatting, hoe gebrekkig ook mijns 
inziens deze vaak is geformuleerd en vooral gefundeerd, op een lijn te stellen 
met b.v. het vooroorlogse lutherse ,Obrigkeitsdenken" bij onze oosterburen. 
De inderdaad wel noodzakelijke vernieuwing in het antirevolutionaire denken 
is echter niet gekomen van theologische zijde. Niet van de zijde der traditionele 
gereformeerde theologie. Deze werkte inderdaad verstarrend en in de richting 
van een soort brute gezag-is-gezag theorie die prof. Augustijn terecht afwijst. 
Maar wat de politiek-relevante theoiogische ,vernieuwing" teweeg brengt is 
geen vernieuwing maar vernietiging van alle christelijk gezagsdenken. Haar 
argmnenten raken wel dikwijls de zwakke plekken in de traditionele denkwijze. 
Maar haar inspiratie is die van de religie der autonome mens, die gezag alleen 
wil aanvaarden als hij het kan ,legitimeren", d.w.z. wanneer hij ,vindt" ( !) 
dat de gezagsdrager zijn ambt ,waard" is. Wanneer christenen, die weten
schappelijk zo graag een achterstand will en inhalen, dan ( eindelijk) ontdekken, 
dat bij hun legitimatie-gronden ook historische factoren een rol spelen, dan 
gaan ze meestal overstag en volgen slaafs bet htstoristisch-sociologisch denken, 
dat de staat (maar dan ook het bedrijf, het huwelijk, de kerk, de universiteiten, 
enz.) zuiver menseiijke ,produkten" zijn van puur menselijke oorsprong. 

Deze daadwerkelijke verloochening van de bijbelse scheppingsopenbaring is 
veel ingrijpender dan een beetje meer of minder juiste exegese van Genesis! 
Het gaat bier om meer dan theoretisch wat anders denken. Het gaat bier om 
de religieuze af-val van christelijk beleven en denken naar humanistisch be
leven en denken. 

5 cheppin gsordeningen 
Prof. Augustijn begint zijn volgende alinea dan ook terecht met deze 

woorden: ,In het voorafgaande is impliciet de vraag naar zgn. scheppings
ordeningen reeds aan de orde gesteld". Deze leer heeft dan , veelszins geleid 
tot een legitimatie van de status quo". W anneer de lezer dan door het 
noemen van deze doodzonde de doodschrik op het lijf gejaagd is, wordt de 
,warming up" als gebruikelijk voltooid met deze woorden: ,Het is bekend 
hoe groat de rol is die deze leer thans in Zuid-Afrika speelt bij de verdediging 
van de apartheidspolitiek en dus bij de bevestiging van de status quo". Hierop 
volgt dan de agogische vraag (die voor de schrijver natuurlijk geen echte 
vraag meer is) ,of deze leer niet altij d zal lei den tot bevestiging van de be
staande orde: deze wordt immers teruggevoerd op de schepping, dus op 
God en daarmee gesacraliseerd". 

Laat ik beginnen met de erkenning, dat de theologische vormgeving aan 
de leer der scheppingsordeningen, zoals wij die in ons gereformeerde verleden 
hebben ontvangen, inderdaad deze gevaren volop in zich had en dat deze 
gevaren ook inderdaad sonzs tot ontsporing hebben geleid in conservatisme. 
Maar waarom begaat de historicus Augustij n, evenals al zijn theologische col
lega's, het onvergeeflijke en ergerniswekkende kwaad van een constante, haast 
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fanatieke negatie van de radicale vernieuwing van de leer der scheppings
ordeningen, zoals deze door de wijsbegeerte der wetsidee is ondernomen? Zelf 
heb ik in de loop der jaren herhaaldelijk met voorzichtigheid en verpakt in 
vriendelijkheden in theologische artikelen daarop geattendeerd, met name ten 
behoeve van jongere theologen. In dit antirevolutionaire bezinningsorgaan zijn 
in de loop der jaren vele artikelen verschenen, die vanuit deze vernieuwde en 
wetenschappelijk-wijsgerig gefundeerde leer der scheppingsordeningen ailerlei 
actuele vraagstukken hebben besproken: ik denk aan discussies over de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie (mr. Groen), aan bet overheidsbeleid ter zake 
van bet economisch leven (prof. Goudzwaard), de principiele plaats der predi
kanten in de krijgsmacht (mr. Hoogendijk), de atomaire bewapening (Zuidema 
en Mekkes), om maar enkele onderwerpen te noemen, die mij op dit moment 
in de gedachten komen. Zodra prof. Augustijn daarvan eens kennis neemt, moet 
hem wei opvailen dat, ten eerste: de christelijk-wijsgerig radicaal vernieuwde 
leer der scheppingsordeningen van al de genoemde en dergelijke artikelen de 
drijfveer of inspiratieve kracht is geweest, ten tweede: dat de praktische uit
komsten daarvan dwars door de stompzinnige scheidslijn van conservatief 
en progressief been loopt, terwijl het domme revolutiecriterium van al of niet 
de status quo handhaven nauwelijks aandacht waard geacht werd. Dat laten 
we graag over aan de massaproduktie van de leveranciers der ,objectieve infor
matie", aan bet grate publiek der semi-inteilectuelen. Maar een gereformeerd 
historicus, die in Nederland in 1971 nog ongenuanceerd durft te schrijven 
over de leer der scheppingsordeningen is op dit punt wei het slachtoffer 
van een benauwde en gesloten theologische gebondenheid, binnen welks be
perkte horizon geen wezenlijke vernieuwing kan binnendringen, ondanks en 
ten gevolge van de zelfgenieting der open denkpatronen. 

Statistische en dynamische geschiedenistheolo gie 
Men kan mijns inziens niet ontkennen, dat prof. Augustijn in zijn artikel 

aan de lopende band voltreffers afvuurt op de traditionele gereformeerde theo
logie en op haar invloed op bet antirevolutionaire denken. Zo ook b.v. de 
historische invloeden die reeds voor de oorlog, via Julius Stahl en Groen van 
Prinsterer doorwerkten bij Kuyper en zijn epigonen. Maar in plaats van een 
wetenschappelijke en radicaal-bijbelse kritiek daarop te leveren en een meer 
bijbels alternatief aan te bieden zoals Dooyeweerd gedaan heeft, negeert prof. 
Augustijn aile positief-bijbelse progressieve ontwikkeling, die de V.U. in dit 
opzicht nog opgeleverd heeft. Liever gooit hij met bet badwater bet kind weg. 
Men mag dan terecht de Kuyperiaanse periode betrappen op een ,fragmentari
sche visie op de lei ding van God in de geschiedenis", maar men diende dan niet 
aileen met tal van buitenlandse en ketterse theologen, maar met de school van 
Dooyeweerd in discussie te gaan over een betere geschiedenisfilosofie. In plaats 
daarvan praat prof. Augustijn maar weer na, wat gemakkelijk in bet gehoor 
ligt en fixeert hij de hele problematiek weer op bet ongenuanceerde schema 
van statische of dynamische geschiedenistheologie. ,Tegenwoordig is deze veel 
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meer een dynamische geworden. Het exodus-motief staat voorop: God is de 
God, die telkens een nieuw begin maakt en die op deze wijze bezig is de wereld 
te scheppen. De schepping wordt dan geen voltooide zaak, de scheppingsorde
ningen vervallen en in plaats daarvan komt de visie, dat God door middel van 
mensen bezig is de wereld en dus Zijn rijk te scheppen. Er is dus geen schep
pingsorde, die in stand moet worden gehouden, maar een die in wording is 
door ons werken." 

Ziehier de doorwerking van de westers-wv··sgerige religie van de autonome, 
zichzelf en zijn wereld scheppende mens. Geen orthodox scholastieke theologie 
is in staat aan deze geestelijke macht weerstand te bieden! Men kan hiertegen
over bijbelteksten plaatsen, zoals b.v. Gen. 2 : 1 ,Alzo werden voltooid de hemel 
en de aarde en al hun heir", maar dat maakt geen enkele indruk. 

Men kan dan concluderen, dat alles staat of valt met de traditionele inspiratie
leer, maar dat zal opnieuw een vergissing blijken. Deze discussies zijn uitein
delijk niet theologisch bepaald, maar geestelijk en levensbeschouwelijk. Wanneer 
eenmaal de geestelijke macht van ,de sleutel der kennis" zijn vat op ons verloren 
heeft, dan stort aile orthodoxie als een kaartenhuis ineen, welke snelle ineen
storting meestal voorafgegaan wordt door een periode van haast onzichtbare 
erosie. Oat begint al, wanneer men deze sleutel der kennis, deze religieuze ,her
meneutiek", nl. de goddelijke macht van de openbaring inzake schepping, zonde
val en verlossing gaat ,behandelen" als een ,theologisch principe". In onze tijd 
blijkt dan duidelijker dan ooit tevoren, dat ook dit ,theologisch principe" in de 
historische relativiteit van aile theologische principes gevangen is. Als de traditie
gebondenheid ons dan niet remt op deze glijbaan van het eigentijdse denken, 
dan zijn we met heel onze orthodoxie in no time nergens meer. Vandaar dat ik 
herhaaldelijk in traditioneel milieu gezegd en geschreven heb, dat men in 
kerken en theologie vandaag ( opnieuw) voor de keuze staat zich vast te zetten 
in een steriel wordende conservatieve positie of door de knieen te gaan 
voor de zgn. progressieve, maar historisch gezien wezenlijk reactionaire terugval 
in de voor-reformatorische synthese met het niet christelijk denken. 

Dit laatste zal echter in onze eeuw van de christelijke component in de 
synthese niets overlaten dan wat gevoelige irrationele liturgische verpakking. 
De hedendaagse angstige roep om herleving der ,mystiek" of der ,spirituali
teit" als complementair tegenwicht tegenover het geseculariseerde Ieven en 
denken is dan ook volop in de lijn der voor-reformatorische traditie. Want in 
de theologie blijft het geloof dan toch nog ,aliquid rationis", iets redelijks, dat 
al of niet bovennatuurlijk gevuld is. 

Politiek en heil 
Prof. Augustijn eindigde zijn vorige paragraaf over de nieuwere geschiedenis

theologie aldus: , Op het terrein der politiek zal zij lei den tot een aandringen 
op creativiteit, op het zoeken naar nieuwe wegen en dit ter realisering van het 
Rijk van God". 

Met deze formele presentatie van de verworvenheden van de nieuwe ge-
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schiedenis-theologie zal wel niemand moeite hebben, maar wat is de norm en 
inhoud van deze ,creativiteit", van die ,nieuwe wegen" en van dat Rijk van 
God? Hij vervolgt, onder het opschrift Politiek en heil terecht aldus: ,Deze 
visie heeft natuurlijk te maken met de vraag wat ,heil" in de Bijbel is". 

Gelukkig vermijdt prof. Augustijn uitdrukkelijk en met goede argumenten 
om hier te spreken met behulp van de termen horizontaal en verticaal. Maar 
zijn ,nieuwere" visie ligt a! weer hopeloos achter bij de jonge calvinistische 
wijsbegeerte, die haar tijd reeds voor de oorlog ver vooruit was, toen zij heel 
de dilemmatick van persoonlijk heil en heil voor de wereld, personele ethiek 
en sociale ethiek, radicaal overwonnen bleek te hebben in een inderdaad nieuU'e 
visie op mens en wereld. Terecht zegt prof. Augustijn: ,De termen ,horizon
taal" en , verticaal" geven te weinig aan, dat de kern van het verschil ligt in 
de visie op de wereld" (biz. 205). Maar als het er nu om gaat deze ,visie 
op de wereld" inhoud te geven en duidelijk te maken, dan wordt deze visie 
op de wereld door prof. Augustijn onmiddellijk binnen het gesloten circuit van 
de theo!ogie getrokken. Immers, die visie op de wereld wordt door de schrijver 
slechts toegelicht met het stellen van een krom geformuleerde eschatologische 
vraagstelling, die de indruk moet wekken van een dilemma, maar die dit 
niet is. (Daarbuiten schijnt voor een theoloog geen christelijke visie mogelijk 
te zijn, of zo die a! erkend wordt, krijgt deze ook van moderne theologen het 
stempel van a! of niet ,natuurlijk" genoemde ,theologie", volgens vaste 
middeleeuws-scholastieke methodiek). We gaan op zo'n enkele zin niet verder 
in, maar !etten op de conclusie die prof. Augustijn trekt, nl. dat de politick nu 
belangrijker wordt dan ooit tevoren. ,Men kan immers niet meer zeggen, dat 
zij ,slechts" te maken heeft met het aardse bestaan van de mens en dat de 
vraag, of hij een kind van God is, uiteindelijk toch de allesbeslissende is", aldm 
prof. Augustijn. Maar Jezus zei tegen de discipelen, die terug kwamen van 
een missie tijdens welke ze enorm veel ,aards heil" hadden mogen brengen 
(zieken genezen, duivelen uitbannen, en Gods Rijk prediken): ,Evenwel, ver
heugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt 
u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen" (Luc. 10 : 20). 

Als prof. Augustijn aan het hierboven geciteerde toevoegt, dat men door 
de genoemde nieuwe theologische visie op de wereld thans ,niet meer'' kan 
zeggen, dat de politick ,slechts" voor deze tijd betekenis heeft, dan is mijn 
antwoord, dat ik reeds voor de oorlog in de politieke jeugdvorming als het abc 
leerde, dat dit ook zo niet gezegd mocht worden. In de gereformeerde levens
beschouwing is nooit plaats geweest voor iets, dat ,slechts" te maken heeft 
met het tijdelijk bestaan. Wij hebben ,vroeger" geleerd alles te beschouwen 
,sub specie aeternitatis", en het zij n de mod erne theologen, die onbewust nog 
vast zitten aan hun luthers en pietistisch verleden, die deze karikatuur van de 
calvinistische levensbeschouwing verkopen als het geestelijk portret van de 
vooroorlogse gereformeerde levensbeschouwing. Waarbij ik ten overvloede nog 
weer eens aanteken, dat ook karikaturen ,ergens" overeenkomen met de reali
teit. Het vooroorlogse gereformeerd-zijn in Nederland zat ook inderdaad nog 
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voor een flink stuk vast in de lutherse scholastiek van de twee-rijkenleer. Maar 
het ging toen schuil achter de naam van Kuypers ,gemene gratie-leer"'. Zowel 
in het een als in het ander zat een stuk heidense westerse cultuur, nl. de rede
verzelfstandiging, welke in de reformatie niet radicaal genoeg is ontmaskerd. 

Gemene gratie 
Prof. Augustijn: ,Kuyper poogde door deze leer het goede in de gebroken 

wereld, voorzover deze Christus niet kende of niet wilde kennen, te verklaren 
door de relatie tussen dit goede en de genade (het heil) aan te geven. T ham 
ziet men dit goede eerder als heil zonder meer" ( cursief van mij, A.T.). In een 
noot verwijst de schrijver dan zonder meer naar Rahners waardering van de 
humaniteit als anonieme christelijkheid, en naar Rahners spreken over ,impli

ciet geloof". 
Prof. Augustijn betuigt met deze gedachten geen instemming, noch bestrijdt 

hij ze. Hij deelt ze slechts mee als informatie, in het kader van hoe ,men thans" 
denkt, in onderscheiding van Kuypers gemene-gratie-leer. Zander het in alles 
op te nemen voor Kuypers modernisering van deze oude theologische leer, be
tuigen we onzerzijds dat de politieke relevantie van de gesignaleerde theolo
gische verschuivingen enorm zijn. Het zijn verschuivingen, die aansluiten bij 
de duidelijk scholastieke elementen in Kuypers gemene-gratie-leer. Want, terwijl 
Kuyper soms de gemene-gratie niet in mindering bracht op de antithese, deed 
hij dat soms ook wel. Bij deze laatste variant in Kuypers leer knoopten de gere
formeerde theologen in de dertiger jaren reeds aan en toen began men, schoor
voetend de barthianen volgend en deze gaandeweg zwakker bestrijdend, de 
,antithese-gedachte" reeds ietwat genant te vinden. Overigens, nadat men eerst 
de machtige werkelijkheid van de antithese wetenschappelijk gedegradeerd had 
tot een ,antithese-gedachte". Maar prof. Augustijn heeft in zoverre gelijk; men 
hanteerde nog een gemene-gratie-leer, waarin Gods zgn. ,particuliere genade" 
als ,zaligmakend" werd onderscheiden van Gods goedheid voor heel deze 
wereld. ,Thans ziet men dit goede eerder als heil zonder meer". Als consta
tering is dit juist, waarmee echter de belijdenis van de Catechismus over wat 
goede werken zijn radicaal verloochend is (Zond. 33). 

Niet-functionerende confessie en leeruitspraken 
Het is interessant om zich hier een synodale leeruitspraak van de Gerefor

meerde Kerken over deze kwestie te herinneren, en wel de uitspraak van 1942. 
Het wordt nog interessanter wanneer we, alvorens die uitspraak die van meetaf 
een dode letter is geweest en gebleven, te citeren, herinneren aan wat de Gere
formeerde Kerken in 1946 over deze uitspraak vaststelden, nl. dit: 1. dat, krach
tens het leergezag van Christus' Kerk elke leeruitspraak ter verklaring en be
vestiging der belijdenis binding met zich mede brengt. . . 2. dat, indien een 
Synode leeruitspraken zou doen zonder bindend gezag, de deur voor leer
vrijheid zou worden opengezet;. . . 5. dat de beslissingen van 1926 en 1942 
eenzelfde karakter dragen en daarom in gelijke zin bindend zijn; 6. dat de zg. 
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speciale binding van 1926 en die van oktober 1942 in de bijzondere situatie, 
waarin onze Kerken toen verkeerden, noodzakelijk is gebleken. W elnu, die 
noodzakelijke en nog altijd van kracht zijnde leeruitspraak ,ter verklaring en 
bevestiging der belijdenis" luidde inzake de gemene gratie o.a. aldus: ,2. dat 
Hij (God) ook in de mens nog kleine overblijfselen der oorspronkelijke schep
pingsgaven en enig licht der natuur heeft doen overblijven, al is bet ook, 
dat dit alles ter zaligheid gans onvoldoende is, en de mens zelf in natuur
lijke en burgerlijke zaken dit licht niet recht gebruikt (N.G.B. art. 14, 
D.L. III en IV art. 4) ... 4. dat God hierin aan bozen en goeden, aan recht
vaardigen en onrechtvaardigen ongehouden goedheid bewijst, die onder ons 
met de naam ,algemene genade" of ,gemene gratie" wordt aangeduid, maar 
wei te onderscheiden is van de zaligmakende genade aan hen, die van den 
Vader aan Christus zijn gegeven". Hier is dus werk aan de winkel voor al 
die antirevolutionaire gereformeerde mensen, die dol zijn op principide 
synodale afspraken of op opheffing van niet meer functionerende uitspraken. 
Want bier zit een enorme politieke relevantie in! 

In de eerste plaats is bier in bet geding een politiek-relevante kerkelijke 
confessie, nl. art. 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Niet slechts de inder
daad gebrekkige en wat biblicistische bantering daarvan door vorige generaties. 
Maar ook deze confessie zelf. Zij functioneert in de gereformeerde theologie 
helemaal niet meer, sinds de omzwenking naar bet barthianisme en wat daar 
theologisch verder op volgen moest. Berkouwer heeft in 1952 nog een toenmaals 
voortreffelijk boek geschreven over de Algemene Openbaring en heeft deze be
lijdenis deskundig verdedigd tegen althans theologische afwijkingen. Maar 
onmiddellijk na verschijnen heeft hij het boek zelf met een zucht van verlich
ting, omdat deze klus af was, bijgezet in de rij van zijn toen nog veelszins be
vrijdende Dogmatische Studien. Het heeft dan in de volgende delen ook ner
gens meer werkelijk gefunctioneerd! Zijn leerlingen beschouwden dit deel echter 
terstond als ,het slechtste van de rij" en hebben de invoeging in deze rij gezien 
als de bijzetting in een praalgraf, waarbij de een accent legde op de praal en de 
ander op het graf. 

Maar niet aileen de gereformeerde confessie, voorzover direct politiek
relevant vanwege de implicaties van art. 2 is theologisch verlaten, ook de 
hele christelijke partijvorming in de politiek is bier in bet geding. Dit is dan 
ook de titel van de nu volgende paragraaf in bet artikel van prof. Augustijn. 

Christelijke politieke partijen? 
Hoe ver prof. Augustijn vervreemd is van de christelijke geest van bet 

oorspronkelijk antirevolutionaire denken blijkt akelig duidelijk uit deze para
graaf. Vanuit een positivistisch-sociologisch aanloopje poneert hij, dat de 
christelijke politiek na bet winnen van de schoolstrijd geen duidelijk en aan
spreekbaar doe! meer kon vinden, uitgezonderd de Indie-politiek na 1945. Dit 
als feit ponerend, zegt prof. Augustijn dat, als men toch partijvorming op 
christelijke basis wil verdedigen, men dan twee wegen kan inslaan. 
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Alvorens op dat m.i. onaanvaardbare dilemma in te gaan, wil ik het uit
gangspunt aanvechten. Oat uitgangspunt heeft nl. m.i. niets te maken met een 
antirevolutionaire visie op de politiek, en niets met een christelijke visie op de 
samenleving in bet algemeen. Wel raakt Augustijn bier weer scherp de traditio
nele zwakheid, die van ouds, om niet te zeggen van meetaf, bet antirevolutio
naire denken innerlijk ondermijnd heeft. Kuyper heeft dat zelf ook gevoeld, 
toen hij zijn bekende rede Wat nu? hield in 1918. Prof. (toen nog drs.) 
Goudzwaard heeft daar in Anti-Revolutionair Bestek (1964, blz. 248) reeds op 
gewezen. De noodzaak tot diepere bezinning en betere fundering van de anti
revolutionaire politiek deed zich inderdaad reeds gevoelen toen een paar 
concrete ,christelijke belangen" bereikt en ,veilig" gesteld waren. Het is m.i. 
de theolo gische onmacht en geslotenheid geweest, en in het algemeen de gere
formeerde en antirevolutionaire geborneerdheid, die de ogen gesloten liet voor 
de werkelijk bijbels-reformatorische vernieuwingsbewegingen in politieke, ker
kelijke en wetenschappelijke kringen. De leiders voelden zich gaandeweg meer 
bedreigd door wat men ,een nieuwe geest'' noemde, waarvan men als ken
merkende trekken zag: verabsolutering van de anti these, negativisme (van
wege de kritiek op de gesloten en gefixeerde scholastieke denkpatronen), nieuw
lichterij, objectivisme, rationalisme, en wat dies meer zij. Enfin, ik zal het beeld 
van de jaren 1920-1950 niet verder trachten te schetsen, doch slechts con
stateren, dat de politiek-relevante ontwikkelingen in de theologie, waarover 
Augustijn schrijft, reeds lang buiten Nederland en buiten de gereformeerde en 
antirevolutionaire kringen werkzaam waren. Het nieuwe daarvan is in bet 
licht van de geschiedenis der wijsbegeerte slechts een complexe reeks reactionaire 
accentverschuivingen en herlevingen van vroegere humanistische motieven, met 
name positivisme, pragmatisme en het revolutionair-democratische vrijheids
idealisme. Het voor onze kring relevante van deze nieuwere ontwikkelingen is 
slechts, dat thans duidelijker dan vroeger ons gebrek aan geestelijke en weten
schappelijke weerbaarheid aan de dag treedt. In de staatkunde hebben de 
a.r.-leiders de christelijk-wetenschappelijke boot gemist en zijn nu, evenals 
het C.N.V. grotendeels weerloos aangewezen op wat uit de politicologische, 
resp. sociologische sectie van de V.U. komt. 

Twee mogelijkheden? 
Prof. Augustijn schijnt een christelijk-politieke partij zo ongeveer te zien 

als een soort vakbond van gelovigen, die als pressiegroep moet opkomen voor 
enkele duidelijk aanspreekbare ,christelijke belangen". Als deze dan bereikt 
zijn, dan ziet hij (althans voor hen die nog een christelijke partij ,willen 
verdedigen") twee wegen: 

a. Christelijke partijvorming verdedigen op grand van de overweging, dat 
de christenen in Nederland gemeenschappelijke politieke doeleinden op sociaal
ethisch terrein hebben. Terecht voegt hij daar aan toe, dat dit niet meer moge
lijk is - dat wijst de praktijk wel uit. 

b. De overweging, dat men ,binnen (!! A.T.) deze partijen een volksdeel 
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vindt, dat aangesproken kan en wil worden op bet evangelie van Jezus Cbristus 
en dat men gezamenlijk wil zoeken naar de implicaties daarvan voor bet 
politieke bandelen". 

Als we de voorzicbtige maar ook doorzicbtige plastic standaardverpakking 
van deze laatste woorden afscbeuren, dan is cbristelijke partijvorming (A.R. of 
E.S.P. valt dan nog te bezien) volgens prof. Augustijn nog slechts te over
wcgen voor die groeperingen binnen de cbristelijke partijen, die tegenwoordig 
gewend zijn zich aan te dienen met de woorden en tonen van hun eigen her
kenningsmelodie: de tune van ,gezamenlijk zoeken" naar de ,implicaties" (rest 
van biblicistisch rationalisme? A.T.) van bet ,evangelie". De scbolastieke 
ethiek wint het hier weer van een christelijk-staatkundige visie op politiek en 
samenleving, of eigenlijk: de laatste ligt reeds volledig buiten de horizon 
van bet gesloten theologisch circuit van prof. Augustijn, ondanks of liever 
dank zij zijn denkpatronen die slechts ,open" staan (inderdaad zo poreus als 
een gieter) naar de zijde van de traditioneel-wijsgerige denkpatronen van het 
humanism e. 

Evenwel, oak die tweede weg, die overweging voor de evangelische elite 
bimzen de nog bestaande christelijke partijen, vindt prof. Augustijn nog maar 
dubieus. Hij verwacht toenemende deconfessionalisering en stelt dan ook de 
vraag of de partijen wei de geeigende organen zijn voor dat gezamenlijk zoeken 
van de implicaties van het evangelie voor de politiek. Hij vraagt (is dat een 
echte vraag of een agogische vraag ?) of dit niet meer op de wcg der kerk 
ligt. lk zou daarop hetzelfde antwoord willen geven dat prof. Augustijn zelf 
tegenover zijn eerste overweging plaatst: ,Dit lijkt mij een onmogelijke op
gave; het oorlogsvraagstuk vormt op dit punt een goede illustratie". Bovendien 
constateert hij: ,Het besef breekt immers door (z.i. terecht? A.T. ), dat in 
politicis de scheidslijn niet loopt tussen christelijk en niet-christelijk, maar 
tussen gewenst en ongewenst". Ziedaar het openlijke afscheid van de christe
lijke levensbeschouwing, waarin de normen voor wat gewenst is of niet ge
wenst is, juist gelegen zijn in de wet van bet evangelie en in bet evangelie 
van de wet. Bovendien vraag ik mij op mijn beurt nag af, waarom de kerk 
dan nag in aanmerking kan komen als een eventuele betere plaats voor het 
gezamenlijk zoeken naar de ,implicaties" van het evangelie voor de politiek. 
Prof. Augustijn besluit deze paragraaf dan ook aldus: ,In dit gehele proces 
van verzakelijking der politiek, dat mede door de theologie wordt veroorzaakt 
(,de kip en het ei" A.T.) komt de gehele vraag van de wenselijkheid van 
de partijvorming op basis van godsdienstige overtuiging uiteraard op de bel
ling". 

Inderdaad. En op deze belling staat m.i. bij velen nag een zeker conser
vatisme als obstakel in de weg der (praktische !) deconfessionalisering en iets 
latere liquidatie. 

Kerk en politiek 
De laatste paragraaf van het besproken artikel vermeldt de grate invloed in 
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bet verleden van Kuypers conceptie van de kerk als organisme (in Augustijns 
artikel is op deze plaats de term ,organisatie" wellicbt een verscbrijving of 
een drukfout) en de kerk als instituut. Maar: ,De tbeologiscbe ontwikkeling 
beeft er toe geleid, dat deze conceptie verlaten is". Oat is belaas volkomen 
juist. De grove innerlijke tegenstrijdigbeid, die mede daardoor in bet doen en 
denken van de gereformeerde kerken is opgetreden, geeft prof. Augustijn 
ook kort en juist aan, zoals ik zelf ook uitvoerig deed in mijn boekje De kerke
lijke verantwoordelijkheid voor de politiek (1967). De averecbtse interpretatie 
die prof. Augustijn van dit boekje geeft is even verbijsterend als leerzaam: 
,Doordat de band tussen beiden wordt doorgesneden en de kerk als instituut 
over al deze vragen beeft te zwijgen, gaat men in feite nog acbter deze con
ceptie terug en vervalt in een extreme vorm van de twee-rijkenleer". Hiertegen
over zou ik slecbts naar de titel van mijn boekje kunnen verwijzen en er aan 
toevoegen dat deze de inboud dekt Altijd al heb ik ecbter gezegd, dat de 
tbeologen, die bet bardste tegen de twee-rijkenleer scboppen: Barth, Bon
boeffer, Verkuyl, Augustijn, nimmer die diepte van deze leer verstaan bebben 
en er zelf volkomen door bepaald zijn, ondanks hun nominale bestrijding ervan. 
Maar - bet zat inderdaad al in sommige presentaties en interpretaties van 
Kuypers gemene-gratie-leer. Vandaar nu de ,openbeid" tegenover de wenselijk
beden der utopisten en de zakelijkheden der positivisten. 

Als Augustijns politiek-relevante tbeologische ontwikkelingen nog meer 
invloed krijgen in de A.R. Partij, dan is dat niet bet begin, maar wei de ver
snelde nadering van baar einde. 
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door 

drs. A. G. W. Schapenk 

INLEIDING 

Een der nevenprodukten van de ,sexuele revolutie" is een in brede kring 
gevoerde discussie over de al of niet toelaatbaarheid van pornografie, wat 
dat dan ook precies moge zijn. Het is niet meer - zoals voorheen - een 
kleine kring van vooral juristen die zich afvraagt of onze wetgeving, i.e. art. 240 
van het Wetboek van Strafrecht,* de verspreiding van een boek als Bob en 
Daphne wellicht verbiedt. Integendeel, pornografie is een woord waarmee 
thans een ieder vertrouwd is en waarover thans een ieder zijn of haar mening 
heeft, niet zelden emotioneel gebracht. Het is niet zozeer de juridische vraag 
naar de interpretatie van art. 240 als wel de politieke vraag naar de wense
lijkheid ervan die vandaag de aandacht heeft: moeten we het artikel hand
haven, wijzigen of schrappen? In tegenstelling tot vroeger hebben thans dan 
ook vrijwel aile politieke partijen in hun programs een pornografieparagraaf; 

* ,Hij die eenig geschrift waarvan hij den inhoud kent of eenige hem bekende 
afbeelding of voorwerp, aanstootelijk voor de eerbaarheid, hetzij verspreidt, openlijk ten 
toon stelt of aanslaat, hetzij om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden 
vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in voorraad heeft, hetzij openlijk, of door 
verspreiding van eenig geschrift ongevraagd aanbiedt of als verkrijgbaar aanwijst, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste zes 
duizend gulden. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die den inhoud van een zoodanig geschrift, indien 
hij deze kent, openlijk ten gehoore brengt. 

Hij die eenig geschrift, eenige afbeelding of eenig voorwerp, aanstootelijk voor de 
eerbaarheid hetzij verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat, hetzij om verspreid, 
openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden invoert, doorvoert, uitvoert of in voor
raad heeft, hetzij openlijk, of door verspreiding van eenig geschrift ongevraagd aanbiedt, 
of als verkrijgbaar aanwijst, wordt, indien hij ernstige reden heeft om te vermoeden dat 
het geschrift, de afbeelding of het voorwerp aanstootelijk voor de eerbaarheid is, gestraft 
met gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
zes duizend gulden. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die den inhoud van een zoodanig geschrift, indien 
hij ernstige reden heeft om te vermoeden dat deze aanstootelijk voor de eerbaarheid is, 
openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldige van het plegen van het misdrijf omschreven in het eerste lid een 
beroep of een gewoonte maakt, kan gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geld
boete van ten hoogste tien duizend gulden worden opgelegd." 
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en als we diverse standpunten naast elkaar leggen, blijkt nogal van verschillend 
inzicht. 

We kennen het ,pornografie-artikel" reeds lang in ons strafrecht, al is 
er zo nu en dan wel wat aan geschaafd. Zo heeft in 1911 minister Regout 
- die wel beschouwd wordt als de grondlegger van ooze zedelijkheidswet
geving - ook het niet-gei:llustreerde boek onder artikel 240 gebracht.** Het 
is interessant te lezen welke overwegingen in die tijd aan het artikel ten grand
slag werden gelegd. In de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp (zit
ting 1908/1909, 293, blz. 1 e.v., nog van de hand van de voorganger van 
minister Regout, minister Nelissen) staat daarover o.m. het volgende: ,Voor 
zedenmeester is de Staat minder geschikt, en als strafwetgever behoort de over
heid slechts dan op te treden, wanneer rechtsgoederen van anderen of van de 
gemeenschap door onzedelijke handelingen worden aangerand. Daartegenover 
staat- en zo is het ook door de strafwetgever van 1886 gezien - dat de strijd 
tegen aanleidingen tot het plegen van onzedelijke handelingen, tegen bronnen 
van zedenbederf, alsmede tegen het uit zedelijk oogpunt aanstootelijke, met 
behulp van strafbepalingen zeer zeker kan en, wenscht de ondergeteekende 
daaraan toe te voegen, nog krachtiger dan thans het geval is, moet worden 
opgetreden." En op blz. 3 van dezelfde Memorie van Toelichting wordt de 
bedoeling van het artikel nog eens aangegeven, nl. ,opdat het openbare leven 
rein gehouden blijve en een ieder de bescherming van zijn zedelijkheidsge
voelens blijve gewaarborgd." 

Om zijn betoog kracht bij te zetten had minister Regout tijdens de debatten 
enige pornografie ter inzage gelegd. Hij zei daarover o.a.: ,Het zijn afbeel
dingen waarvan wie ze niet gezien heeft, het bestaan niet droomt; het zijn 
geschriften die met kunst of wetenschap of wat ook niet het minste of ge
ringste gemeen hebben; het zijn eenvoudig liederlijkheden, die alleen ingang 
vinden bij sexueel gedepraveerden en zieken, die bij ieder normaal mensch 
niets anders kunnen verwekken dan walging en afgrijzen." 

Men zou kunnen zeggen dat de strafbaarstelling in 1911 drieerlei motief 
had: 

1. strij d tegen bronnen van zedenbederf; 
2. strijd tegen aanleidingen tot het plegen van onzedelijke handelingen; 
3. de bescherming van het zedelijkheidsgevoel in het openbare leven. 

We zijn thans zestig jaren verder en we kennen nog steeds het pornografie
artikel, zij het dan dat zijn bestaan volop ter discussie staat. Hoe is het 
,pornografiebeleid" vandaag en hoe is men daartoe gekomen? Hieronder 

** In 188G, bij de invoering van het Wetboek van Strafrecht, was de redactie zodanig 
dat de niet-geillustreerde boeken er buiten vielen. Dit was gedaan omdat deze boeken 
zich niet ,huns ondanks aan personen opdringen wier zedelijk gevoel erdoor gekwetst 
wordt''. 
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zal worden getracht in grote lijnen een analyse te geven van het justitiele be
leid, zoals dat in de afgelopen kabinetsperiode is gevoerd. Daaraan voorafgaand 
willen wij echter eerst aandacht besteden aan de vraag wat we nu eigenlijk 
weten van de pornografie, met name haar producenten, haar verspreiders en 
haar consumenten. Daarnaar is pas de laatste jaren op min of meer systema
tische wijze onderzoek gedaan en het lijkt nuttig voor de discussie van de 
resultaten globaal kennis te nemen. 

1. DE BETROKKENEN 

1.1. De prodttcent 
Over de producent is ons vrij weinig bekend. Op basis van de Nederlandse 

gegevens kunnen wij een onderscheid maken tussen produktie ten behoeve van 
de handel en produktie ten behoeve van eigen consumptie. Met name bij de 
laatste categorie kan men moeilijk spreken over de producent. Uit onze analyse 
,Aanstotelijke foto's en films anno 1969" (zie Maandblad Geestelijke Volks
gezondheid 11/69) bleek dat spelers en producenten uit die categorie frequent 
van rol verwisselden. 

De inhoud van het rapport Pornography in Denmark; Studies on producers, 
sellers and users is ons onbekend. (Deze studie is van de hand van Kutschinsky 
en is een van de vele deelrapporten die ten grondslag liggen aan het bekende 
Amerikaanse rapport The Report of the Commission on Obscenity and Porno
graphy. Kutschinsky, B., Pornography in Denmark: Studies on producers, sellers 
and users. Technical reports of the Commission on Obscenity and Pornography, 
Vol. 4. Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1970.) 

1.2. De modellen 

Het behoeft geen nader betoog dat de ZOJUISt gemaakte onderscheiding: 
produktie voor eigen gebruik versus produktie voor de verspreiding (handel), 
vloeiend is. Wel behoort hierbij aangetekend te worden dat de kwaliteit van 
het materiaal soms sterk uiteenloopt. Pornografische speelfilms ten behoeve van 
de eigen consumptie zijn soms goed, in die zin dat de lief.desrelatie tussen twee 
personen zichtbaar is. Dat in tegenstelling tot het gemiddelde handelsprodukt, 
waarin met name bet accent gelegd wordt op de demonstratie. Bij voortduring 
wordt gefilmd - doorgaans in close-ups - wat techniscb allemaal mogelijk 
is. Uit ons reeds genoemd opstel bleek met name dat de vaak geopperde ver
onderstelling dat bet gewoonlijk prostituees zijn die als model fungeren onjuist 
is. Met Frank S. Caprio constateerden wij dat men niet zonder meer deze 
stelling mag buldigen.1 

Uit onze dossieranalyse - de dossiers werden door het Ministerie van Justitie 
ter bescbikking gesteld - bleek met name dat de modellen voor pornografische 

1 F. S. Caprio, Sexual Behavior- Psycho Legal Aspects, New York 1961, blz. 264 e.v. 
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foto's en films gezocht moeten worden in die kringen waar men vrije en 
moderne opvattingen huldigt met betrekking tot de menselijke sexualiteit. 
Partnerruil, groepssex zijn usance. Qua produktiesituatie bleken er toch grote 
verschillen te zijn. In dit verband client gememoreerd te worden de frequentie 
in het acteren, het ,spelen" conform een gemaakt draaiboek versus het ,zomaar 
spontaan doen" etc. Beloning was soms wel in het geding, soms werd het apert, 
zo niet verontwaardigd, door de vrije en moderne personen van de hand ge
wezen. De uitbetaalde honoraria waren meestal matig, varierend van enige 
tientallen guldens tot maximaal twee- a driehonderd gulden. Geconstateerd 
moet worden dat wij van de producenten en modellen relatief nog weinig weten. 
Wel is de vraag gewettigd of door het laissez-faire-beleid het modellenaanbod 
stijgt? Een indicatie daartoe menen wij te ontlenen aan de studie van 
Kutschinsky? 

Genoemde onderzoeker stelt onder meer in zijn rapport: ,De producenten 
beweren dat de modellen gewone jonge mensen zijn, afkomstig uit alle lagen 
van de bevolking, die op een eenvoudige wijze over neveninkomsten wensen te 
beschikken". 3 

Even verder stelt hij: ,Een summiere vergelijking tussen fototijdschriften van 
een paar jaar geleden en recente uitgaven brengt echter opmerkelijke verschil
len aan het Iicht: thans zijn de modellen meestal jong, aardig en ze zien er 
gezond uit. Van de zijde van de producenten werd medegedeeld, dat de vraag 
naar en het aanbod van modellen redelijk in evenwicht is, dit ondanks het 
feit dat dezelfde modellen slechts enkele keren als zodanig dienst kunnen doen. 
De klanten wensen immers nieuwe gezichten." 

Los van het feit dat het totaal-aanbod, kwantitatief en kwalitatief, in
grijpend gewijzigd is, moet gesteld worden dat de voorkeur voor modellen 
ook gewijzigd is, en we! in die zin dat enige jaren geleden modellen jaren 
mee gingen, doch dat zij thans slechts enkele maanden ,in" zijn. Na drie 
tot zes maanden constateren wij een aflossing van de wacht: modellen blijken 
verouderd, nieuwe treden op. In dit verband client ook opgemerkt te worden 
dat Kutschinsky tot aanzienlijk hogere honoraria komt dan in Nederland ge
bruikelijk was. Genoemde onderzoeker noemt honoraria van 50 tot 100 dollar 
voor vrouwen, gemiddeld 120 dollar voor een speeltijd van 4 a 6 uur. Voor 
mannen noemt hij een honorarium van 50 tot 60 dollar per voorstelling. Het 
rapport ten behoeve van president Nixon (The Report of the Commission on 
Obscenity and Pornography) noemt bedragen van 100 en 300 dollar. De 
honoraria zijn onvergelijkbaar, omdat het Amerikaanse rapport geen arbeids
uren noemt. 

In vergelijking tot 1911 menen wij derhalve in 1971 het volgende over de 
producenten en de modellen te moeten opmerken. 

2 Berl Kutschinsky, Studies on pornography and sex crimes in Denmark, november 
1970. 

3 idem, biz. 14. 
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Sprak men destijds - zo men al over dergelijke zaken sprak - over 
souteneurs, hoerenlopers en prostituees, thans blijkt dat de feitelijke situatie 
genuanceerder is dan aanvankelijk zonder meer verondersteld werd. Zwart-wit 
geschilderd: Of personen die vrije en moderne opvattingen aanhangen en prak
tizeren Of fysiek min of meer attractieve modellen van bet mannelijk en 
vrouwelijk geslacht die onder alle omstandigheden bereid zijn in een korte 
spanne tijds met hun geslachtsdelen geld te verdienen. Daarbij is het voors
hands nog een geheel onbeantwoorde vraag of deze jeugdige modellen ook 
zonder meer vrije en moderne opvattingen huldigen en normaliter beoefenen, 
of dat zij uitsluitend aangetrokken worden door de hoge honoraria die in de 
pornografieproduktie worden betaald. 

1.3. De aard van het materiaa! 
Kutschinsky geeft de volgende karakteristieke schets van bet doorsnee porno

grafische tijdschrift zoals dat thans door de Scandinavische uitgevers op de 
markt gebracht wordt. 

,Het doorsnee porno-fototijdschrift wordt gekenmerkt door een zeer onbe
duidende opbouw van het ,verhaal", uitgebeeld in 30 tot 40 foto's. Onver
mijdelijk gaat het over mensen die elkaar niet kennen - 3 a 5 personen, soms 
meer, voor het merendeel vrouwen - en die elkaar ontmoeten in een bar, op 
een kermis, in een park, of op een feestje. Zeer spoedig, na twee of drie 
plaatjes, gaan ze over tot sexuele handelingen, waarbij bet initiatief van de 
kennelijk naar sex hongerende vrouwen uitgaat. Het verhaal varieert van 
flink vrijen tot geslachtsgemeenschap, niet zelden met allerlei min of meer 
lesbische taferelen en onvermijdelijk uitlopend op spermalozing. 

De tijdschriften zijn op enkele uitzonderingen na afgestemd op de be
hoefte van de grootste categorie klanten, en wei de heterosexuele man. Hiertoe 
behoren ook zowel fotobladen met lesbische scenes, als tijdschriften die foto
materiaal bevatten van geslachtsgemeenschap tussen vrouwen en dieren. Derge
lijke tijdschriften zijn de laatste tijd erg in trek. 

Daarnaast zijn er enkele tijdschriften speciaal voor homosexuele mannen. 
Tijdschriften die uitsluitend fotomateriaal met een sadistische en masochis

tische strekking bevatten komen zelden voor; de wekelijks verschijnende porno
tijdschriften proberen echter voor iedere smaak wat te brengen, waaronder 
afbeeldingen van sexueel afwijkend gedrag".4 

Het bier geschetste beeld heeft ook betrekking op pornografische films. 
Kutschinsky geeft in zijn rapport uitsluitend een moment-opname van de 
huidige situatie. Hij schetst niet hoe de kwalitatieve escalatie zich de laatste 
jaren voltrokken heeft. 

Naast de handel in pornografische foto's en films blijken allerlei sex
attributen steeds meer ,in" te geraken. 

,Tenslotte behoort bet, of is op zijn minst nauw aan de pornografie-

4 idem, biz. 12 e.v. 
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industrie verwant, de verkoop van een aantal gebruiksartikelen, hetzij in de 
porno-shops, hetzij via postorderbedrijven. Hieronder vallen speciaal ondergoed, 
leren of rubberen kleding, een grote verscheidenheid van sex-attributen zoals 
vibrators, speciale condooms met stimulerende werking, kunstpenissen, kunst
vagina's, schuimrubber poppen, etc. 

Voorts is er nog een heel scala van voorwerpen op de markt voor sadistische 
of masochistische praktijken, bijv. zwepen, handboeien, kettingen, schand
palen, kuisheidsgordels, etc. Alhoewel deze produkten exotisch aandoen, 
wordt het merendeel in Denemarken gefabriceerd. De omzet is niet groot, 
maar enkele pornowinkeltjes hebben ze uit service-overwegingen in voorraad." 

Wij kunnen geen cijfers geven over de porno-omzet. Wij beschikken wel 
over schattingen uit Denemarken, Zweden, Nederland, Frankrijk en de USA. 
Deze hebben echter alle betrekking op uiteenlopend materiaal. 

1.4. De verspreiders 

Met betrekking tot de verspreiders van het ( aanstotelijk) materiaal client 
het volgende onderscheid gemaakt te worden: 

a. het soort verspreiders voor de laissez-faire situatie in Nederland; 
b. de soorten verspreiders na de laissez-faire situatie. 

ad a. 

Uit onze dossier-analyse (zie Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 11f69) 
bleek dat Nederland in de tijdspanne 1950-1965 slechts een gering aantal 
internationale pornografie-verspreiders heeft gekend. In het reeds eerder ge
memoreerde opstel schreven wij : 

,De Nederlandse pornografiehandelaar is niet zozeer een figuur die geld 
ruikt, maar vooral een man die haat en wrok koestert ten opzichte van de 
maatschappij. Dit geldt ook enigszins voor de exploitanten van de bekende 
scrabeuze tijdschriftenwinkeltjes. De doorsnee pornografiehandelaar heeft een 
rekening met de maatschappij te vereffenen, hetzij als ex-delinquent, SS-er 
of als oud-kinderbeschermingspupil. Destijds accepteerde de maatschappij 
hun normen niet, thans wensen zij de maatschappelijke sexuele normen niet 
te accepteren. Niet zelden spelen zij een soort martelaarsrol. Zij zien zichzelf 
als de voorlopers van een nieuw cultuurtijdperk waarin sexuele taboes over
board gegooid worden." 

Dit beeld, dat gold tot 1968, is in de achter ons liggende jaren fundamen
teel aan wijzigingen onderhevig geweest. Het is immers moeilijk om in de 
jaren zeventig nog een martelaarsrol te spelen inzake grotere sexuele vrijheden. 
Het beeld is als volgt gewijzigd. 

ad b. 

In een interview voor Elseviers W eekblad begin mei 1970 5 verklaarden wij 

L!sezjers Weekblad, mei 1970. ,Aileen het ergste is aanstotelijk. Vogelvrije porno
gn":·ic zet steeds scherpere kocrs uit." 
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onder meer: ,Nu zitten tussen hen oak de kleine miclclenstanclers, de sigaretten
winkeliers die er wat bij cloen, de man die eens wat anclers wil gaan doen, de 
bijna uitgesaneercle winkelier die door sexblaclverkoop het hoofd boven water 
hoopt te houclen". 

In Nederland tekent zich cluiclelijk een ontwikkeling af die in feite vooruit
loopt op de huiclige Scanclinavische situatie. Aan de studie van Kutschinsky 
ontlenen wij het volgencle: 

,Na afschaffing van clit gecleelte van het strafrecht tekende er zich een 
tenclens af tot scheicling tussen procluktie en verkoop. De vraag naar kwalitatief 
beter materiaal van een toenemencle en kieskeuriger wordencle markt gepaarcl 
aan een scherpe concurrentie direct na afschaffing van clit gecleelte van het 
strafrecht, vereiste een bijzoncler efficiente massa-procluktie waaraan aileen 
volclaan kon worden door onclernemingen die aanzienlijke beclragen konden 
investeren in uitrusting, mankracht etc. De tijd was voorbij clat ieclere hard
werkencle kleine hanclelaar betrekkelijk rijk kon worden door zijn hancleltje in 
het geniep." 6 

Met andere woorden: het normale hanclelspatroon gaat optreden - procluktie, 
groothand el, cletaillist enz. 

Voorzover ons bekencl is in Nederland de procluktiedifferentiatie nag maar 
nauwelijks begonnen, clit in tegenstelling tot de verspreicling als zoclanig. Oak 
Nederland kent zijn sex-koningen c.q. sex-baronnen met grate omzetten. Enkele 
hunner exploiteren verschillencle filialen.7 De sex-shops gingen in de achter ons 
liggencle jaren floreren. Kleine opstalletjes blijken grate sommen gelds op te 
brengen na transformatie tot sexwinkeltjes.8 

Het zojuist geschetste beelcl van de verspreiders zou bepaalcl onvolleclig zijn 
indien wij voor Nederland niet tezelfclertijd op het volgende attencleerclen. 
Merkbaar is soms een doelbewuste confrontatie met allerlei pornografisch mate
riaal via het grootwinkelbeclrijf, de televisie, happenings en wat dies meer zij, 
en via de uitgeverij van de NVSH. In dit verbancl memoreren wij de uitgave 
Is pornografie schadelijk? (Annekarin Svedberg) van de Stichting Uitgeverij 
NVSH; de tijdelijke tentoonstelling van enige erotische cloeken van Huysman 
bij V&D te Groningen en claarna in het plaatselijk museum; de veelbesproken 
tentoonstelling van enige erotische werken van Nol Kroes in Galerie Orez te 
's-Gravenhage; de uitgave van de Stichting het Nijmeegs Universitair Blad 
inhoudende een vertaling van Les onze milles Verges van Guillaume Apollinaire. 
Voorts client gememoreerd te worden de tentoonstelling van enig pornografisch 
beelclmateriaal tijclens de manifestatie 'Flight to Lowlands Paradise II' te Utrecht 
in december 1968. Gebeurtenissen zoals het 'Politiek-Erotiek Crematorium' 

6 Berl Kutschinsky, Studies on pornography and sex crimes in Denmark, november 
1970. 

7 Vrij Nederland van 24-10-1970, ,Sex koning A. van Vuuren (Sexy Tony): geen 
groepssex, geen gedonder met dieren, daarin ben ik een man van de ouwe stempel." 

Elseviers Weekblad van 16-5-1970, Sexbaronnen verenigen zich. 
8 Haagse Post, 21-1-1970. 
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(Fantasia 31-10-'68) en aanverwante evenementen accentueerden de confron
tatie met 'obscene' evenementen. 

Uit deze opsomming mage genoegzaam blijken dat de gangbare verspreiders 
niet meer bet monopolie hebben voor wat betreft de confrontatie met justitie. 

1.5. Wijze van verspreiden 
Onze verhandeling over de wijze van verspreiden in bet Maandblad Geeste

!ijke Volksgezondheid 11/69 begonnen wij als volgt: ,De pornografiemarkt is 
een zwarte markt, bet materiaal wordt 'sous le manteau' verhandeld. 

Van Emde Boas betoogt onder meer het volgende: Pornografie is niet aileen 
een sociaal en psycho-hygienisch probleem, maar oak big business. De justitiele 
vervolging ervan heeft de handel erin ondergronds gedreven, zodat er een ware 
'racket' is ontstaan, een echte zwarte handel in verboden waar. Vandaar dat in 
geen enkelland bekend is hoe groat de omzet in pornografie is.9 

De wijze van reageren van de pornografiehandelaren na een succesvol justitieel 
optreden vertoont overeenkomsten met die van handelaren op zwarte markten, 
b.v. tijdens of direct na oorlogen. Zodra een of meer pornografiehandelaren 
geverbaliseerd, strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld worden, worden de porno
grafiehandelaren bepaald niet onzeker. Zij weten immers dat zij in verboden 
waar handelen. Hooguit wordt de handelaar iets voorzichtiger, hetwelk b.v. tot 
uiting komt in een nag omzichtiger afzetten van het materiaal, en in prijs
verhogingen. Nooit zal de handelaar ertoe overgaan de kwaliteit van het door 
hem verhandelde materiaal te verlagen." 10 

Met opzet citeerden wij dit uit ons recente artikel, hetwelk thans bijna geheel 
tot de voltooid verleden tijd behoort. In november 1969 waren wij nag genood
zaakt een uitvoerige verhandeling te schrijven over de wijze van verspreiden 
middels de zgn. 'mailing lists' (voor de wijze waarop met mailing lists gewerkt 
werd verwijzen wij naar ons reeds eerder geciteerde artikel en naar The Report 
of the Commi.rsion on Obscenity and Pornography, section C: Mail-order erotica). 
Het werken met mailing lists - het sous le manteau verspreiden - komt in 
Europa bijna niet meer voor. De consument bestelt het materiaal naar zijn of 
haar keuze bij de handelaar, hetzij in Scandinavie, hetzij in Nederland. Dit 
laatste moge qua verspreidingsdelict in tegenspraak klinken met de huidige 
redactie van art. 240 Wetboek van Strafrecht, desalniettemin is zulks mogelijk, 
omdat het Openbaar Ministerie in menig arrondissement het gevraagd ver
spreiden niet meer als een strafbaar feit beschouwt. Hierdoor verdween bet 
sous le manteau karakter. 

n C. van Emde Boas, Obsceniteit en pornografie, anno 1966. 's-Gravenhage 1966, 
blz. 53. 

10 A. G. W. Schapenk, Aanstotelijke foto' s en films, Maatzdblad Geestelijke Volksge
zolldheid, blz. 462. 
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1.6. Consumenten 
Voor de volledigheid van het beeld sluiten wij ook bier weer aan bij onze 

opmerkingen uit het opstel in bet Maandblad Geestelijke Volksgezondheid.U 
,Na de jaren dertig, maar met name na 1945, werd de vraag 'wie is consu

ment ?' kritiscber gesteld dan voorheen. Uiteraard bing bet een en ander ook 
samen met de ontwikkeling van de onderzoektechnieken van de verschillende 
menswetenschappen. Wij denken in deze met name aan publikaties van de 
hand van Margaret Mead, Kaplan, Abse, Eliasberg, Honigmann, Lockart, 
McClure, Ernst & Seagle, Rolph, Chandos etc. In 1949 betoogde Legman dat 
er twee categorieen consumenten zijn, n.l.: 

a. zij die nag gecn regelmatige sexuele contacten bebben, de post-pubers; 
zij vinden een substituut in de pornografie; 

b. de man, 55 jaar en ouder, die terugverlangt naar zijn sexuele potentie 
van weleer; ook bij zoekt zijn heil in een surrogaat-bevrediging: de 
pornografie. 

In 1965 komt Von Giese in zijn publikatie Das obszone Buch onder meer 
tot de conclusie dat de consument met name gezocht moet worden in de 
sexueel-actieve leeftijdsgroep, te weten van 20 tot 45 jaar. Van Erode Boas 
gceft in zijn geschrift Obsceniteit en pornografie anno 1966 o.i. de meest exacte 
opsomming van de verschillende categorieen consumenten. Een opsomming 
die, op enkele kanttekeningen na, parallel loopt aan onze informatie verkregen 
van pornografiehandelaren en recente inlichtingen uit Denemarken en Zweden. 

Met Van Em de Boas onderkennen wij de volgende categoriecn consumenten: 
1. Die kringen waar pornografie - met name pornografische foto's -

fungeert als concurrent voor perifeer-homosexuele handelingen. Dit 
zijn situaties waarin doorgaans sexueel-actieve mannen relatief ge!soleerd 
wonen c.q. werken, b.v. een marinekamp, legerplaats, gevangenis, soms 
oak wel een vakinternaat. 

2. De gehuwde man die pornografte gebruikt om fysieke tekorten van de 
partner te compenseren of de sleur van het liefdeleven te doorbreken. 

3. In een relatief veel kleiner, maar absoluut nag altijd indrukwekkend aan
tal gevallen hebben wij te maken met mannen, wier sexuele potcntie 
gebonden is aan de aanwezigheid van wat in de sexuologie specifieke 
voorwaarden wordt genoemd: een toestand die een soort over gang vormt 
van het normale naar bet fetisjisme. Het klassieke voorbeeld hiervan is 
de man die uitsluitend potent is als zijn vrouw tijdens de coitus zwarte 
dessous en lange zwarte kousen draagt. 
Van Emde Boas betoogt dan verder dat een aantal consumenten - via 
specifieke voorwaarden- kan geraken tot allerlei vormen van fetisjisme. 
Uit bet citaat van Van Erode Boas blijkt derhalve dat zijn constatering 
over de specifieke voorwaarden parallel loopt met enkele constateringen 
onzerzijds met betrekking tot de produktiesituatie, waaruit immers bleek 

11 idem. 
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dat verschillende speelsters lange zwarte kousen droegen.12 

4. Als vierde categorie van consumenten spreekt gecitee!'de auteur over de 
echte perversen. 

5. Tot slot maakt hij nog gewag van de verzamelaars. Hierbij plaatsen wij 
aanstonds nog enkele kanttekeningen. 

Bij de eerste vier categorieen personen fungeert het pornografisch foto- en 
filmmateriaal als stimulans of surrogaat. De pornografische foto is voor hen 
een soort gebruiksvoorwerp. Voor verzamelaars zijn het daarentegen curieuze 
objecten die bewaard worden. Deze constateringen van Van Emde Boas - die 
overigens enigszins bevestigd worden door de samenstellers van het lijvige 
rapport Sex offenders van het Kinsey Instituut - onderschrijven wij, doch 
zij behoeven de nodige aanvullingen. 

a. Er zijn verzamelaars - doorgaans vermogende personen - die grate 
collecties erotica bezitten. Zij verzamelen zowel kunstobjecten en kostbare 
boeken als pornografische foto's en films. Over hun motieven tasten wij in 
het duister. Hun schatten vertonen zij slechts zelden. Hooguit enkele intimi 
wordt het toegestaan een blik in de erotica-verzameling te werpen. 

b. Er zijn echter ook consumenten die wel verzamelen, maar die daarnaast 
iets met het materiaal doen. Ons zijn gevallen bekend van sexueel-actieve man
nen die pornografische, soms ook wel niet-pornografische, foto's verknippen 
en in plakboeken componeren tot pornografische taferelen zoals zij die kenne
lijk gaarne zien. Dit tesamen-plakken is o.a. een paging om met behulp van 
dergelijk materiaal de eigen sexuele fantasie concreet te projecteren. Een sub
categorie gaat verder, in die zin dat zij de composities verluchten met eigen 
foto's. Deze worden dan dusdanig opgeplakt dat de verzamelaar Of een pas
sieve Of een actieve rol in het gecomponeerde geheel meespeelt (passief in 
de zin dat hij de rol van voyeur speelt, actief in de zin dat hij zijn foto zodanig 
plakt dat hij participeert in een door hem gecomponeerd pornografisch tafe
reel, in een aantal gevallen met een opvallende voorkeur voor orale activi
teiten of pedofiele relaties) _13 

Uit een publikatie van 4 augustus 1970 blijkt dat een reportageteam van de 
Haagse Post n.a.v. een aantal bezoeken aan sexshops tot min of meer verge
lijkbare conclusies komt.14 Pornografie blijkt met name gekocht te wo!'den door 
de representanten uit de hogere lagen van de sociale stratificatie. 

Kutschinsky stelt in zijn studie dat 76% van de sex-shop-klanten afkomstig 
is uit de ,middle and upper class". 

,Dertig winkeltjes werden gedurende dertig minuten geobserveerd. Het 
merendeel van de klanten werd gevormd door mannen uit de middelste in-

12 Zie ook C. van Emde Boas, Obsceniteit en pornografie, anno 1966. "s-Gravenhage 
1%6, biz. 53. 

13 A. G. W. Schapenk, Aanstotelijke foto' s en films an no 1969. Maandblad Geestelijke 
Voiksgezondheid 11/69. 

11 Zie Haagse Post jrg. 57 no. 31, Seks als tijdverdrijf. 
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komensgroepen (,middle class") in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Ongeveer 
25% bestond uit buitenlanders. Dit is ongetwijfeld een mimimum aantal, omdat 
het onderzoek niet in het vakantieseizoen plaatsvond" .15 

En even verder concludeert hij: 
,Hoewel de afwezigheid van personen uit de lagere inkomensgroepen (,lower 

class") onder de winkelbezoekers tot op zekere hoogte verklaarbaar zou kunnen 
zijn vanwege de hoge verkoopprijzen van de handelswaar, geldt een dergelijke 
verklaring nauwelijks voor het ontbreken van vrouwen en jonge mannen. De 
constatering dat slechts 2% van de klanten uit vrouwen bestaat is in overeen
stemming met de traditie (zie b.v. Kinsey, Pomercy, Martin en Gebhard, 
1953, biz. 672). Naar schatting was 6% van de klanten jonger dan 25 jaar, 
geen der bezoekers jonger dan 20 jaar. Slechts 13% van de bezoekers leek ouder 
dan 50 jaar. Dit alles is in tegenspraak met de wijdverbreide opvatting dat 
pornografie met name jonge jon gens en oudere mann en aantrekt" .16 

Massey komt in 1970 in Denver, Colorado, in twee shops tot vergelijkbare 
conclusies. De klanten (2477) bestonden bijna uitsluitend uit mannen. Naar 
schatting was 73% van de bezoekers tussen de 26 en 55 jaar, 22% in de 
leeftijdscategorie 21 tot 25 jaar en 4% ouder dan 55 jaar. Nog geen 1% 
zou jonger zijn dan 21 jaar. 

Finkelstein komt in 1971 in Boston tot vergelijkbare resultaten. Hieruit 
bleek dat naar aile waarschijnlijkheid het grootste deel der bezoekers - het 
ging in dit geval om een totaal aantal van 493 klanten - afkomstig is uit de 
middengroepen qua socio-economische status. 

Nawy, eveneens in 1970, constatee11de in 1970 dat een bezoekersaantal van 
950 personen slechts voor 3% uit vrouwen bestond. In de meeste gevallen 
zouden zij in gezelschap van mannen geweest zijn bij bet bezoek aan een 
sex-shop. 

Winick komt in 1970 tot enigszins andere conclusies inzoverre het betreft 
de waarschijnlijke herkomst van de klanten qua socio-economische status. 
Hierbij client wei geattendeerd te worden op het feit dat deze onderzoeker in 
tegenstelling tot zijn collegae zijn uitspraken baseerde op waarnemingen van 
handelaren: In The Report of the Commission on Obscenity and Pornography 
worden de gegevens als volgt samengevat: 

,Uit de observatiegegevens in de verschillende delen van de USA blijkt het 
volgende beeld zich uit te kristalliseren van de regelmatige klant van de sex
shops: blank, middelbare leeftijd, middle class, gehuwd, van bet mannelijk 
geslacht, vrij goed gekleed, aileen winkelend." 

Vatten wij aile beschikbare gegevens over de consumenten samen dan luidt 
bet huidige oordeel als volgt: 

Naar aile waarschijnlijkheid zijn zij met name representanten van de top van 

15 Berl Kutschinsky, Studies on pornography and sex crimes in Denmark, november 
1970, biz. 23. 

16 idem, biz. 24. 
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de middenlaag qua socio-economische herkomst. Qua leeftijd behoren de 
kopers zeker tot de sexueel-actieve leeftijdsgroep. 

1.7. De gevolgen 
In juni 1966 werd in Kopenhagen het rapport gepubliceerd van de Deense 

Strafrechtsraad Straf voor pornografie. De conclusie van het rapport, uitge
bracht op verzoek van de Minister van Justitie, luidde dat men geen doorslag
gevende bezwaren zag tegen de opheffing van de bepaling in paragraaf 234, 
eerste lid onder nr. 2, van het W etboek van Straf recht, welke dreigt met straf 
tegen hem die ontuchtige geschriften uitgeeft of verspreidt, of ter verspreiding 
vervaardigt of invoert. Van de commissie bestaande uit vier leden stemde een 
lid tegen. Hier gaat het dus uitsluitend om het geschreven woord. De vrijgave 
c.q. straffeloze verspreiding van pornografisch beeldmateriaal is van latere 
datum. Aan het rapport van de Deense Strafrechtsraad zijn drie rapporten 
voorafgegaan van de Raad van Gerechtsartsen, respectievelijk in 1946, 1956 
en 1962. In alle drie de rapporten werd schrapping van de strafbepaling ten 
zeerste ontraden. Op gronden waarop de Strafrechtsraad positief adviseerde 
heeft de Raad van Gerechtsartsen tot driemaal toe negatief geadviseerd. 

De Straf rechtsraad kwam tot de volgende conclusies: 
1. niet aangetoond is dat na kennisname van pornografisch materiaal het 

aantal strafbare ontuchtige handelingen stijgt; 
2. confrontatie met pornografische geschriften resulteert niet in een wijzi

ging van de geslachtsdrift; 
3. niet aangetoond is dat pornografische geschriften een psychisch schade

lijke werking hebben; 
4. het is onjuist om zonder meer van de veronderstelling uit te gaan, dat, 

door de verspreiding van pornografische geschriften niet meer met 
straf te bedreigen, de algemene houding ten opzichte van het geslachts
leven op korte termijn gewijzigd wordt. 

A an deze conclusies lagen vele nota's ten grondslag van verschillende 
wetenschappelijke instituten. Acceptatie van de zojuist geciteerde conclusies 
betekende voor Denemarken het begin van de geformaliseerde laissez-faire 
period e. 

Mede gelet op de categorieen consumenten en gelet op de resultaten van de 
gedragswetenschappen met betrekking tot het sexuele Ieven van de mens kan 
men op dit moment het volgende stellen: Bezichtiging van het materiaal resul
teert in een sexuele prikkeling. Relevant is de vraag: hoe wordt de prikkeling 
,voltooid"? 

Hierover schreven wij reeds in het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 
november 1969. De conclusies waren de volgende: 

De sexuele prikkeling gaat gepaard met projecties en fantasie. Uit het 
onderzoek Sex offenders (hierbij waren 2721 proefpersonen betrokken, 
slechts 14 hunner hadden nooit pornografisch materiaal onder ogen 
gehad) bleek dat de sexuele prikkeling evenredig was met het ont-

325 



PORNOGRAFIE; INFORMATIE EN ANALYSE 

wikkelingsniveau van de personen. Met andere woorden: pornografie 
slaat primair aan bij personen met een goede ontwikkeling en sexueel 
vitale mannen. 
De sexuele prikkeling resulteert in masturbatoire handelingen. 
De sexuele prikkeling resulteert in geslachtsgemeenschap, hetzij echte
lijk, hetzij buitenechtelijk, al of niet gepaard gaande met specifieke 
voorwaarden. 
Uit de resultaten van de gedragswetenschappen met betrekking tot het 
sexuele leven van de mens is niet gebleken dat de sexuele prikkeling 
resulteert in het plegen van strafbare ontuchtige handelingen. Uit de 
thans beschikbare gegevens blijkt dat naar aile waarschijnlijkheid, zo
wel op lange als op korte termijn, pornografieconsumptie voor het 
merendeel der consumenten betekent: het niet, of in aanzienlijk min
dere mate, vervailen in de rol van prostituant, het afreageren van han
delingen, en een waarschijnlijk hogere masturbatiefrequentie dan onder 
niet-pornografie consumenten. 

Ook deze gegevens moeten met recente informatie aangevuld worden. Binnen 
het kader van zijn studieopdracht ging Kutschinsky ertoe over om 72 studenten 
van beiderlei kunne, waarvan de meesten gehuwd waren, met pornografisch 
beeldmateriaal te confronteren. De leeftijd van de mannen varieerde van 
22 tot 34 jaar, van de vrouwen van 18 tot 22 jaar. Totaal aantal mannen 43, 
totaal aantal vrouwen 29. Van de mannen waren er 29 gehuwd, van de 
vrouwen 23. Van de overigen hadden 7 mannen en 6 vrouwen een permanente 
sexuele relatie. Men bezocht als paar de voorsteiling. Aile proefpersonen waren 
sexueel ervaren personen. 

Wij vatten de hoofdpunten samen die als een rode draad door het onderzoek 
lopen.17 Wat is het gevolg van de confrontatie met de ,harde" (hard core) 
pornografie? Is er een direct meetbaar resultaat? Is er een nawerking te be
speuren, na enige dagen, na enige weken? Is er een onderscheid in sexe, leef
tijd etc.? Hoe is de houding ten opzichte van normaal sexueel gedrag en 
afwijkend sexueel gedrag? Etc. 

Kutschinsky wijst met nadruk op de beperkte waarde van zijn onderzoek. 
Zo attendeert hij op de bijzonder beperkte groep van proefpersonen. Het zijn 
deze Deense studenten met dit materiaal, het zijn geen abnormale personen, 
confrontatie met het materiaal vond plaats in het bijzijn van derden, etc. 

De resultaten van zijn beperkt experimented onderzoek oordeelt hij der
halve ongeschikt als basis voor een serieus debat op politiek niveau, tenzij 
uiteraard de resultaten door uitkomsten van andere studies bevestigd worden. 

Uit het experiment kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
Vaak werd verondersteld dat het bekijken van pornografisch beeld
materiaal gepaard ging met heftige emotionele reacties. Deze zouden 
varieren van grate schaamte tot sexhonger. Deze veronderstelling blijkt 

17 idem, biz. 57 en 58. 
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apert onjuist. Bij de proefpersonen traden spoedig gevoelens van ver
veling op. 
De vaak geopperde veronderstelling dat de interesse in afwijkend 
sexueel gedrag toeneemt client ontkend te worden. 
Na confrontatie stijgt de interesse in allerlei sex-uitingen niet, deze 
neemt juist af. 
Het gezamenlijk bekijken van pornografisch materiaal voert tot een 
verhoogde coltusfrequentie. Het aileen bekijken van pornografisch 
beeldmateriaal resulteert tn een verhoogde masturbatiefrequentie. 

Voorts verwerpt Kutschinsky de vaak geopperde veronderstelling dat por
nografisch materiaal uitsluitend de man prikkelt. W el bleek dat vrouwen eer
der door pornografische geschriften geprikkeld werden dan door pornogra
fische afbeeldingen. ,Kinsey maakt gewag van bet feit dat in de kunst soms 
vrouwen uitgebeeld worden terwijl zij al copulerende een boek lezen".18 De 
Deense onderzoeker oppert daarbij de suggestie dat bet wellicht een pornogra
fisch manuscript is! 

,Voor wat de vrouwen betreft hebben we reeds in tegenstelling tot Kinsey 
aangetoond dat zij niet volkomen ongevoelig zijn voor pornografische afbeel
dingen. Daar staat tegenover dat zij bet materiaal slechts zelden kopen en bet 
zelden gebruiken als stimulans tot sexuele activiteiten".19 

Aan bet eindrapport van de Amerikaanse commissie liggen een groat aantal 
facetstudies ten grondslag. In de literatuurverwijzingen treft men derhalve een 
grate opsomming aan van technische deelrapporten. 

Wij geven een enkel voorbeeld. Mosher, D. L. Psychological reactions to 
pornographic films. (Technical Reports of the Commission on Obscenity and 
Pornography, Vol. 8, Washington D.C., U.S. Government Printing Office 
1970), of Katzman, A., Photograph characteristics influencing the judgment 
of obscenity, Vol. 9. 

Hieronder geven wij zeer beknopt enkele resultaten weer uit de verschillende 
technische rapporten. Volledigheidshalve dienen wij erop te attenderen dat de 
commissie, ter voorkoming van een babylonische spraakverwarring, eerst een 
kwalitatieve beoordeling van de verschillende erotische taferelen heeft moeten 
standaardiseren. De reden daarvan ligt voor 1de hand. Immers, erotisch of 
obsceen materiaal leent zich immers bij uitstek voor een scala van interpretaties. 
Voor de een zal een foto van een naakte vrouw pornografisch zijn, voor de 
ander de uitbeelding van sexhandelingen en voor weer anderen groepssex etc. 
Onderzoekers die met kleurendia's werkten, waaronder b.v. opnamen waren 
van fellatio en cunnilingus, wisten dat hun collegae die met films of boeken 
c.q. tijdschriften werkten, dezelfde begrippen hanteerden bij de onderhavige 
onderwerpen. 

Aan bet hoofdstuk Gevolgen van de pornografieconsumptie liggen in totaal 

lR idem, biz. 50. 
1n idem, biz. 53. 
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14 deelrapporten ten grondslag. Mosher zag in een onderzoek onder 194 man
nelijke studenten en 184 vrouwelijke studenten, allen ongehuwd, de onderzoek
resultaten van Schmidt en Sigusch uit Hamburg bevestigd n.l. dat beide ge
slachten door pornografisch beeldmateriaal geprikkeld worden. W el blijkt de 
respons te verschillen al naar gelang de aard van de afbeelding. Een verfilming 
van een normale copulatiesd:ne roept bij vertoning bij vrouwelijke proef
personen meer respons op dan de niet normale copulatiesd:ne. Byrne en Lam
berth constateerden dat de aard van het medium het ene geslacht meer aan
spreekt dan het andere. Erotische beschrijvingen met enige literaire waarde 
spreken vrouwen meer aan dan mannen. De respons van mannen op beeld
materiaal, b.v. dia's, is grater dan die van vrouwen. Voorts bleek ook bepalend 
te zijn de wijze waarop een sexthema gebracht wordt. 

Jakobovits liet mannelijke en vrouwelijke proefpersonen zowel realistische 
verhalen lezen als verhalen die te rangschikken zijn onder de categorie harde 
pornografie. 

Geconstateerd werd dat mannen en vrouwen niet noemenswaard verschilden 
in de mate waarop zij erotisch realistische verhalen als sexueel stimulerend be
oordeelden. W el werd geconstateerd dat de res pons bij vrouwen op harde 
pornografische verhalen groter was dan bij mannen. Mannen vertoonden een 
grotere respons op realistische verhalen dan op harde pornografische verhalen, 
terwijl het bij vrouwen precies andersom was.20 

Amoroso, Levitt en Brady, Sigusch en Wallace kwamen tot de conclusie dat 
zowel voor mannen als vrouwen het meest prikkelend werken de heterosexuele 
,petting" en de uitbeelding van normale copulatiesd:nes. Analyses van de fysio
logische sexuele respons wezen uit dat een aanzienlijk percentage mannen 
(87%) en vrouwen (72%) een genitale respons vertoonden (Schmidt en 
Sigusch). Deze conclusies werden grotendeels bevestigd door proeven met 
beeldmateriaal (film) in experimentele studies met gehuwde stud en ten (Kut
schinsky), ongehuwde studenten (Mosher), en echtparen van middelbare 
leeftijd (Mann). Bijna niet stimulerend werkt beeldmateriaal dat sadomaso
chistische taferelen tot onderwerp heeft (Brady, Levit, Wall ace). Cook en Fosen 
kwamen tot de conclusie dat sexuele delinquenten in hun scores niet anders 
reageerden als niet-sexuele delinquenten: ,Sexuele delinquenten blijken niet 
te verschillen van andere groepen proefpersonen voor wat betreft de voorkeur 
voor sexuele onderwerpen, alsmede de stimulerende werking ervan... V oorts 
blijken ook een rol te spelen de omstandcigheden waaronder het materiaal 
vertoond wordt. De aanwezigheid van derden, enjof het gebruik van meet
instrumenten is van invloed op de tijdsduur waarin proefpersonen pornografisch 
materiaal bekijken, als ook op het verloop van de response (Clark en Walters). 

20 The Report of the Commission on Obscenity and Pornography. New York 1970, 

biz. 207 e.v. 
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De be ide volgende hypotheses wed en bevestigd: 
<1. herhaalde confrontatie met sexueel stimulerend materiaal resulteert niet 

in een voortdurend geprikkeld zijn, doch in verveling; 
b. het vermogcn van sexueel stimulerend materiaal om de toeschouwer of 

gebruiker op te winden neemt af naarmate deze er !anger aan bloat 
staat. 

Uit de verschillende experimentele studies bleek met name ook dat onder 
sommige omstandigheden confrontatie met sexueel stimulerende middelen 
sexuele activiteit tijdelijk kan stimuleren. Deze activiteit uit zich op de ge
bruikelijke wijze. Ze is meestal van korte duur en neemt binnen 48 uur be
duidend af. (Kutschinsky en Mann). Bij sexueel onervaren personen ziet men 
geen toename van sexuele activiteit (Amoroso en Mosher), doch we! stijgt de 
copulatiefrequentie bij gehuwden en sexueel ervaren personen. Verschuiving 
naar sexuele activiteit die men v66r de confrontatie met pornografisch mate
riaal niet verrichtte komt nauwelijks voor (Mann). W el werd aangetoond dat 
men na confrontatie met pornografisch materiaal meer dan voorheen zijn 
sexuele gevoelens onder woorden brengt. (Schmidt). 

2. DE ,PORNOGRAFIEONTWIKKELING'" EN HET JUSTITIELE BELEID 

IN DE JAREN 1967-1971 

2.1. De cornmissie-Peters 
Op 11 mei 1970 installeerde de toenmalige minister van Justitie, mr. C. H. L. 

Polak, de adviescommissie zedelijkheidswetgeving ( commissie-Peters). In zijn 
installatierede schetste de bewindsman onder meer dat er geen eensgezindheid 
bestaat in de opvattingen over de zedelijkheidswetgeving. ,Van de ene zijde 
dringt men aan deze wetgeving ingrijpend te wijzigen, van de andere kant 
is men voor strenge handhaving van de bestaande bepalingen." De porno
grafieproblematiek is een onderdeel van de opdracht aan de commissie-Peters. 

2.2. Pomografie-richtlijnen 
In de kabinetsperiode-De Jong gaf de minister van Justitie zijn fiat aan de 

opstelling en publikatie van richtlijnen ter bestrijding van de pornografie. 
Op 13 oktober 1970 kondigde het ministerie van Justitie aan dat op 

14 oktober mr. W. H. Overbeck, officier van justitie, hoofd van het arrondisse
mentsparket te Utrecht, de pers te woord zou staan inzake de ,pornografie
richtlijnen" ten behoeve van het openbaar ministerie en de politie. Aan de 
mede:.lelingen van het ministerie van Justitie ontlenen wij de volgende doel
stelling: ,De bedoeling van de richtlijnen is zowel om een zo groat mogelijke 
duidelijkheid te bereiken over wat in het kader van de geldende zedelijkheids
wetgeving a! dan niet toelaatbaar te achten is, als om landelijke eenheid te 
brengen in het opsporings- en vervolgingsbeleid" .21 

21 Mededeling nr. 579. 
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Over de aavd en de omvang der richtlijnen client opgemerkt te worden dat 
deze zich primair beperken tot fotosexbladen. Volledigheidshalve geven wij 
voor diegenen die niet over genoemde richtlijnen beschikken hier de door de 
werkgroep-Overbeek geformuleerde desiderata. 

1. Foto' s. Aanstotelijk te achten: foto's van person en die, kennelijk in 
sexuele opwindingstoestand, of om een wdanige toestand bij de be
schouwer op te wekken, in een wellustige houding hun geslachtsdelen 
tonen, foto's van geslachtshandelingen waarbij meer dan twee personen 
dan wel kinderen of dieren betrokken zijn, van verkrachtingen of sadis
tische scenes. Tot deze gevallen worden derhalve geacht niet te behoren 
de foto's van coltusscenes, voorzover deze slechts een weergave zijn van 
technische mogelijkheden, zontder dat de sexuele opwindingstoestand 
hierin geaccentueerd wordt. Hetzelfde geldt ook voor mm of meer 
speelse erotische contacten tussen twee partners, eventueel van het
zelfde geslacht. 

2. (Contact- )advertenties. Aanstotelijk, indien de gezochte contacten strek
ken tot sexuele omgang tussen meer dan twee personen, met kinderen of 
dieren dan wel tot vormen van sadisme en dergelijke. Foto's behorende 
bij contact-a!dvertenties met mannelijk of vrouwelijk naakt worden be
oordeeld volgens 1. 

3. Verhalen, brieven e.d. Aanstotelijk, indien dit soort van lectuur wezenlijk 
gekenmerkt wmdt door de opeenstapeling van sterk sexueel geladen 
situaties of door de suggestieve situatie, die kennelijk alleen maar ten 
doel heeft de lezer in een sexuele opwindingstoestand te brengen. Cor
respondentierubrieken over sexuele onderwerpen worden niet aanstotelijk 
geacht voorzover de vragen en antwoorden in serieuze vorm en in zake
lijke bewoordingen gesteld zijn. 

In de gegeven richtlijnen valt verder op: 
De opvatting dat de staat geen zedemeester is. 
Het negatieve criterium waarmee de werkgroep waarschijnlijk heeft 
gewerkt door allereerst te stellen wat niet geacht wordt aanstotelijk 
voor de eerbaarheid te zijn. (In dit verband client voorlopig gememo
reerd te worden dat de commissie co"itusscenes ,voorzover deze slechts 
een weergave zijn van technische mogelijkheden, zonder dat de sexuele 
opwindingstoestand geaccentueerd wordt" aanvaardbaar acht.) 
Het attenderen op het opdringen c.q. het ongevraagd aanbieden van 
,aanstotelijk" materiaal. 

2.3. W aarom deze richtlijnen? 
2.3.1. Kwalitatieve escalatie 
Met betrekking tot de kwalitatieve escalatie van de aavd en de wijze waarop 

de rechtspraak daarop reageerde stelden wij reeds elders het volgende.22 

22 A. G. W. Schapenk, Aanstotelijke foto' s en films, an no 1969. Maandblad Geestelijke 
Volksgezondheid, 11/69. 
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Gedurende de tijdsperiode 1950-1960 was een karakteristiek van het Scandi
navische fotomateriaal dat de foto's ongeretoucheerd waren. Een andere karak
teristiek was dat vele modellen hun schaamharen verwijderd hadden. Hielden 
de tijdschriften een of twee van dergelijke foto's in, dan werd het tijdschrift niet 
aanstotelijk voor de eerbaarheid geoordeeld. Hielden de tijdschriften daaren
tegen meer van dergelijke foto's in, dan werden de verspreiders in de meeste 
gevallen wei strafrcchtelijk vervolgd en veroordeeld. Toen na verloop van 
een a twee jaren bleek dat de markt min of meer verzadigd was, gingen de 
samenstellers ertoe over verschillende opnamen af te drukken waarop de model
len ,zeer gewrongen'' stonden weergegeven, waardoor de geslachtsdelen nog 
meer geaccentueerd werden. Weer reageerde de rechtsspraak. Noch onge
retoucheerd fotomateriaal werd aanstotelijk voor de eerbaarheid geacht, noch 
verzamelingen van dergelijk materiaal, maar uitsluitend die fototijdschriften die 
verzamelingen van foto's inhielden van modellen die door hun gewrongen 
lichaamshouding hun geslachtsorganen op een bijzondere wijze accentueerden. 
In de loop van 1965 verschenen ook de eerste kleurenopnamen in deze tijd
schriften. In 1966 taxeerden de uitgevers de vraag wellicbt verkeerd. Ge
durende enige maanden was bet usance dat de tijdscbriften ook enige opnamen 
bevatten waarop uitsluitend bet vrouwelijk genitaal stond weergegeven. Voor
zover ons bekend bleef de vraag beneden de verwacbtingen. Dergelijke fototijd
:;chriften werden destijds altijd aanstotelijk geoordeeld. De uitgevers de-esca
leerden daarop. Zij drukten o.m. foto's af, die niet meer de gebele bladzijde 
besloegen, docb mede verlucbt werden met tekeningetjes en waarin een 
zckere mate van humor viel te bespeuren. 

Een indruk van bet vervolgingsbeleid: naar bet Nederlandse ministerie van 
Justitie ons mededeelde zouden van 1-1-'63 tot 1-3-'66 282 verschillende 
fototijdscbriften door een recbterlijke uitspraak als aanstotelijk voor de eerbaar
beid beoordeeld zijn, van 1-3-'66 tot en met 31-5-'67 162 verschillende tijd
schriften. In totaal derhalve 444. Het aantal tijdscbriften dat aan bet verkeer 
onttrokken werd liep in de honderdduizenden. 

Met het tbans volgende dee! van de escalatie ging de Nederlandse recbter 
aanvankelijk niet mede. Toen de justitiele autoriteiten in Denemarken en 
Zweden niet meer of vrijwel niet meer ingrepen, voltrok zich namelijk in 
hoog tempo de volgende ontwikkeling: weer afbeeldingen van modellen waar
van de geslachtsorganen geaccentueerd waren, maar bovendien introductie van 
lesbische thema's. Daarna volgde bet materiaal weergevende allerlei ,petting 
and necking" taferelen, zowel hetero- als homosexueel. Aanvankelijk was de 
mannelijke partner doorgaans gekleed. Daarna volgde een uitwerking van dit 
thema en binnen enige maanden hielden de tijdschriften nog uitsluitend foto's 
in van allerlei copulatietafcrelen, niet alleen de geslachtshandelingen als zo
danig, maar vele detailopnamen. Voorts constateert men een uitgesproken voor
keur voor de fotografische weergave van allerlei orale contacten, niet zelden in 
kleurenfoto's, terwijl de man zijn orgasme beeft. Favoriete thema's zijn voorts 
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incestueuze relaties en bestialiteit, dit laatste met name sedert begin 1969. Een 
andere lijn in de pornografieontwikkeling is gebaseerd op het sociale engage
ment. Voorbeelden hiervan zijn 'Black Power Petting', 'The Flower Power 
Generation' etc. Hiermede pretendeert men onder meer verzet aan te teh:cnen 
tegen het Amerikaanse ingrijpen in Vietnam. Groepssex waarin vcrtegenwoor
digers van verschillende rassen participeren moeten de verbroedering symbo
liseren. In de jaren 1969 en 1970 werden de hier geschetste taferelen in allerlei 

varianten op de markt gebracht. 
Uit deze korte schets blijkt duidelijk dat sedert :de inwerkingtreding van 

het laissez-faire-beleid er duidelijk sprake is van een marktbewerkmg in de 
zin van steeds 'meer' en steeds 'verdergaand'. Dit noopt ons straks tot bezinning 
op de vraag wat het betekent dat de porno-industrie een onderdeel wordt 

van de consumptiemaatschappij. 

2.3.2. Het vervolgingsbeleid na 1967 
Toen dan bleek dat Zweden en Denemarken 111 de loop van 1967 voort

durend gepeperder fotomateriaal op de markt brachten, werden met name 
verspreiders van dergelijk materiaal strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld. 
De rechtspraak volgde de kwalitatieve escalatie op de voet, in die zin dat 
datgene, wat in 1967 nog als grof en brutaal aanstootgevend geoordeeld werd, 
in 1968 vrijwel niet meer aanstootgevend geacht werd. Tezelfdertijd consta
teel'den wij een toenemend seponeringsbeleid, met name indien het Franse, 
Engelse of Amerikaanse tijdschriften betro£.23 

Deze ontwikkeling heeft zich in de jaren 1969 en 1970 voortgezet. Wat 
bleek? Gelet op de steeds voortschrijdende kwalitatieve escalatie ging de recht
spraak enige tijd wel mee met allerlei ,petting and necking" taferelen. Dergc
lijke tijdschriften werden niet meer aanstotelijk voor de eerbaarheid geacht. 
Als reactie daarop ging een dee! van het openbaar ministerie de selectie
criteria verleggen. Zaken tegen verspreiders van fototijdschriften die uit
sluitend allerlei copulatiescenes inhielden werden geseponeerd. V ariaties was 
immers, mede door de uitgeversactiviteiten van de NVSH, een gevleugeld 
woord geworden. Niet in ieder arrondissement werd dit gevleugeld woord zon
der meer geaccepteerd, met het gevolg dat de ene officier van justitie wel op
dracht tot controle van de sex-shops gaf en zijn collega elders niet. Dit had 
tot gevolg: een grillig beleid, persreacties waarin men schreeuwde over rechts
onzekerheid, rechtsongelijkheid, etc. 

De volgende selectieve fase - eveneens generaliserend gesproken - lag 
bij fotomateriaal waarop geslachtelijk contact tussen mens en :dier stand weer
gegeven. Een ander selectiecriterium dat wei gehanteerd werd was de weergave 
van kinderen in het pornografische foto- en filmmateriaal. 

2 '1 Zie de blzz. 64 en 65 van het opstel Is er een seksuele revolutie? Studium Generale 
4. Cyclus lezingen gehouden in het kader van het Studium Generale voor de Rotterdamse 
:1cademische gemeenschap (Nederlandse Economische Hogeschool en .Medische Faculteit). 

Rotterdam 69(70. 

332 



PORNOGRAFIE; INFORMATIE EN ANALYSE 

Sinds 1968, begin 1969, hanteerde een dee! van het openbaar ministerie, 
hetzij impliciet, hetzij expliciet, geen enkele kwalitatieve beoordelingsnorm 
meer. De mening ging postvatten dat gevraagde verspreiding de facto geen 
strafbare handeling meer behoorde te zijn. Wellicht dat een dergelijke gedach
tengang nog versterkt werd door de vragen van de PvdA-senator Cammelbeeck 
in de Eerste Kamer, die aan de minister van Justitie opheldering vroeg over de 
niet-uitreiking c.q. inbeslagneming van aangetekende brieven afkomstig uit de 
Scandinavische landen (vragen gesteld op 6-11-'68). In april 1969 verklaarde 
de officier van Justitie te Rotterdam, mr. W. M. Meeter, dat hij geen redenen 
meer aanwezig achtte om consumenten afstand van de gewraakte poststukken 
te Iaten doen. Met andere woorden: in de conceptie van het Rotterdams open
baar ministerie is gevraagde verspreiding geen handeling meer die door het 
strafrecht geweerd dient te worden.24 Wat velen dachten werd door een enke
ling uitgesproken. 

Deze ontwikkeling had uiteraard een weerslag op het totale landelijke beleid. 
Dit niet alleen wat het vervolgingsbeleid betreft, maar met name ook qua 
reacties in de volksvertegenwoordiging. Teneinde dit zo duidelijk mogelijk 
te kunnen schetsen maken wij een onderscheid in de reacties v66r het van 
kracht worden van het laissez-faire-beleid en na genoemd tijdstip. 

2.3.3. A. V 66r het faissez-faire-befeid 
In deze tijdsperiode waren het vrijwel uitsluitend enkele woordvoerders 

van de confessionele partijen die de bewindsman van Justitie opheldering 
vroegen over het gevoerde c.q. te voeren pornografiebeleid. Hierdoor werd 
op zijn minst de aandacht op het probleem gevestigd en niet zelden resulteerde 
dit mede in de strafrechtelijke vervolging en veroordeling van enkele ver
spreiders. Het kwam in de jaren 1955-1968 regelmatig voor dat het oordeel 
,aanstotelijk voor de eerbaarheid", eenmaal uitgesproken over boek of tijdschrift, 
een spoor van veroordelingen achter zich liet. Het openbaar ministerie kon 
immers verwijzen naar het veroordelende vonnis dat reeds elders was uitge
sproken. Met andere woorden: het sneeuwbaleffect vierde hoogtij. Soms werd 
de aandrang tot een strenger vervolgingsbeleid vanuit de Kamer zo groot dat 
de bewindsman van Justitie besloot een circulaire aan de Procureur-Generaals 
te Iaten uitgaan, waarin dan aangedrongen werd op meer jurisprudentie inzake 
art. 240 Wetboek van Strafrecht. Men raadplege b.v. de circulaire aan de 
P.G.'s d.d. 25 oktober 1960; evenals voorafgaande circulaires (zie b.v. de 
circulaire d.d. 24-1-'28) betekencie dit een nog strenger opsporings- en ver
volgingsbeleid. Met name de circulaire van 24 oktober 1960 heeft een spoor 
van veroordelingen achter gelaten. In dit verband client er ook op gewezen 
te worden dat toendertijd mr. W. H. Overbeek zijn bekend geworden artikel 

" 1 Men raadplege bijvoorbeeld De Volkskrant van 16-4-1969. ,Post niet meer geopend, 
Rotcerd~m soepeler met pornografie." Officier gaat pornografie per post toestaan, mits 
uitsluitend ycor eigcn gebruik. Zie ook bijvoorbeeld Het Vrije Volk van 2-4-1969, het 
.r:·:il:d y,·dA-scnat(Jf Brnngersma over open en post. Er zit ecn lek in briefgeheim". 
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Enige opmerkingen over art. 240 W etboek van Strafrecht publiceerde.2
" Uit 

gepubliceerde en niet-gepubliceerde jurisprudentie bleek ons dat menig recht
sprekend college de door Overbeek geformuleerde desiderata in het veroor
delende vonnis toepaste. Het gevolg van het justitiele optreden was dat de 
markt teruggedrongen werd en dat soms zelfs de kwaliteit van het aange
badene daalde. Kortom: en de minister van Justitie en de Kamer en het open
baar ministerie opteerden in die jaren voor een streng vervolgingsbeleid. Ken
merkend in deze zijn ook de verschillende publikaties van leden van het open
baar ministerie waaruit zonder meer bleek dat in Nederland een streng ver
volgingsbeleid toegepast werd.26 

B. Tijdens het laissez-faire-beleid 
Na de inwerkingtreding van het laissez-faire-beleid in Scandinavie: geen 

vragen in de Kamer over de wenselijkheid c.q. noodzaak van een strenger ver
volgingsbeleid - dit met uitzondering van enkele kleine rechtse fracties --
maar vragen of vervolging van verspreiders wel noodzakelijk en zinvol is. 
Culmineerde in voorafgaande jaren kritiek van kamerleden uiteindelijk in 
ministeriele circulaires waardoor het strengere vervolgingsbeleid een feit werd, 
in deze periode ziet men een volslagen ander effect optreden. Ook de Kamer 
ging op de laisscz-faire-toer, daartoe ongetwijfeld mede aangezet door de enkele 
wetenschappelijke publikaties die hun schaduw vooruit gingen werpen, met het 
gevolg dat de bewindsman van Justitie een afwachtende houding ging aan
nemen. Door de Minister van Justitie werd enerzijds bij herhaling naar Scan
dinavie verwezen - onder nadrukkelijke toevoeging van de mededeling dat 
nog niets bekend was van de effecten van de liberalisering -, anderzijds werd 
bij herhaling verwezen naar de Benelux-partners die kennelijk wel een vrij 
streng vervolgingsbeleid voorstaan ta.v. de ,gewraakte" produkten. Kortom, 
door het Jaten optreden van de werkgroep-Overbeek, ging de bewindsman 
van Justitie een tussenpositie innemen. De minister van Justitie volgde noch 
de liberale koers in Scandinavie, noch de min of meer reactionaire koers in de 
overige Benelux-landen. De bewindsman liet immers na gebruik te maken van 
zijn in de wet verankerde bevelsbevoegdheid het openbaar ministerie opdracht 
te geven over te gaan tot vervolging van de verspreiders. 

Voeg nu bij deze algemene karakteristiek het feit dat het opsporings- en 
vervolgingsbeleid van arrondissement tot arrondissement verschilde dan is het 
begrijpelijk dat de bewindsman instemde met de publikatie van de richtlijnen 
van de werkgroep-Overbeek. In wezen is immers het ,pornografiebeleid" een 
probleem van strafrechtspolitiek. Deze is gebaat bij een uniform beleid, dit 

25 W. H. Overbeek, Enige opmerkingen o~·er artikel 240 Wetboek van Strctfrecht. 

l SJ( 1, <!fd. 1, blz. 268 e.v. 
'.W ]. P. Hustinx, De pomografie en de impasse vctn haar bestrijding. St. Adelbert 

1-6-1970. 
H. Bouma, Wetsu·ijziging is noodzakelijk, strafwet en pornografie. In: Nederlandse 

Gedachten. september 1970. 

334 



PORNOGRAFIE; INFORMATIE EN ANALYSE 

terwille van de rechtsgelijkheid en de rechtszekerheid. Een vraag van geheel 
andere orde is of de richtlijnen het beoogde effect gehad hebben. Dit punt zal 
ons hierna nog bezig houden. 

3. BEOORDELING RICHTLIJNEN VAN DE WERKGROEP-OVERBEEK 

Het lijkt ons juist om de richtlijnen van de werkgroep-Overbeek vanuit 
een bepaald kader te bespreken. Allereerst behoort daartoe een enkele opmerking 
over de gepubliceerde en de niet-gepubliceerde jurisprudentie. Uiteraard moeten 
wij daarbij volstaan met enkele grate lijnen. Voorts lijkt het ons dienstig om 
de strekking van de richtlijnen ook te toetsen aan een publikatie van Mr. Over
beek, de voorzitter van de werkgroep zelve, opmerkingen van Mr. G. E. Lange
mijer, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en een antwerp van wet tot 
wijziging van de artikelen 239 tjm 251 en 451 van het Wetboek van Straf
recht van de juridische faculteitsvereniging aan de VU te Amstedam. 

3.1. Kanttekeningen bij de jurisprudentie 
Het volgende kan gesteld worden over de jurisprudentie tot ongeveer 1966. 
Algemeen: Kenmerkend voor de toepassing van art. 240 W etboek van Straf-

recht tot 1966 is geweest dat de omschrijving ,aanstotelijk voor de eerbaar
heid" steeds ruimer geinterpreteerd werd. Dit geldt zowel voor het geschreven 
woord als voor het foto- en filmmateriaal. Als bijzonderheid client hierbij nog 
aangetekend te worden dat met name de omschrijving ,aanstotelijk voor de 
eerbaarheid" - voorzover deze betrekking had op het geschreven woord -
bijzonder ruim geinterpreteerd werd door de rechtsprekende colleges in Lim
burg, Brabant, Gelderland en Drente. Na 1966 ziet men met betrekking tot het 
geschreven woord een duidelijke kentering optreden. Veroordeling van ver
spreiders van aanstotelijke geschriften heeft vrijwel uitsluitend betrekking 
op 'harde' pornografie. Met betrekking tot het foto- en filmmateriaal client 
opgemerkt te worden dat de rechter - mits verspreiding bewezen werd -- bij 
voortduring 'standjes' aanstotelijk voor de eerbaarheid oordeelde.27 

Na 1966 wijzigt zich de situatie fundamenteel. Uit onze schets bleek immers 
dat Of de rechterlijke macht qua beoordeling met de escalatie medeging Of 
-en dat is daarvan weer een der gevolgen- het openbaar ministerie de vervol
gingscriteria verlegde, waardoor Of zaken geseponeerd werden Of opdracht 
gegeven werd sex-shops in aanzienlijk mindere mate te controleren. Daar komt 
bij dat door de Chick-affaire (Chick nr. 6) alle jurisprudentie op de helling 
werd gezet en o.i. de richtlijnen qua toepassingsmogelijkheden met een penne
streek tot de voltooid verleden tijd behoorden. 

Zoals reeds eerder door ons geopperd, is het ondoenlijk alle gepubliceerde en 
niet-gepubliceerde jurisprudentie minutieus te analyseren. Het resultaat zou 

"' Zie biz. 64 uit de opstellenbundel Is er een seksuele revolutie? (zie noot 23). 
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overigens zijn enkele pagina's vol met synoniemen inzake bet zinnenprikkelende, 
wellustige en opwindende karakter van aanstotelijke foto's en films. Hoe ludiek 
een dergelijke inventarisatie ook zou uitvallen, juister lijkt bet ons om in relatie 
tot de in 1911 geformuleerde grondslag van de strafbaarstelling de kern van 
de motivering van de strafbaarstelling te balen zoals die in alle gewezen juris
prudentie van na 1945 min of meer tot uiting is gekornen. Nauwkeurige ver
gelijking van de motivering van de jurisprudentie wees uit dat de belang
rijkste punten terug te vinden zijn in de opmerkingen van een aantal juristen 
die wij tbans gaan citeren en evalueren. 

Vergelijken wij dan die uitkomst met de recente jurisprudentie inzake 
Chick nr. 6, dan zal blijken dat wij op een breekpunt zitten. En vlak voor dat 
breekpunt werden de ricbtlijnen gepubliceerd! 

3.2. Mening Overbeek en Langemeijer; het antwerp V.U. 
In 1961 publiceerde de Utrecbtse magistraat mr. W. H. Overbeek in het 

Tijdrchrift voor Strafrecht een artikel getiteld: Enige opmerkingen over art. 240 
W etboek van Strafrecht. 

In dit boeiende betoog onderschrijft Overbeek de belangrijkste punten van 
de grondslag van de strafbaarstelling zoals geformuleerd in 1911, nl. bet aan
stoot geven en bet gevaar veroorzaken. Kernachtig berformuleert Overbeek de 
grondslag van de strafbaarstelling dan als volgt: ,Gewaakt wordt tegen het 
gevaar dat door niet-gelaakte verspreiding van normschennig materiaal de norm 
zelf naar beneden wordt gehaald. Uit het bovenstaande vloeit tevens voort dat 
de jurisprudentie steeds nauwkeurig acht zal moeten slaan op de ontwikkeling 
van de morele opvattingen in de maatschappij die zij vertegenwoordigt. Wordt 
dit niet gedaan dan dreigen Of normen uit een oudere periode te worden toege
past Of persoonlijke inzichten die onvoldoende verband houden met de gemeen
schap. De rechtspraak moet geen remmende factor zijn in de ontwikkeling van 
de cultuur. Zij behoort echter ook bepaald niet nieuw-ontwakende culturele 
opvattingen te pousseren. De taak van de rechter is een bewaken van waarden 
zolang deze nog als levende waarden door hem in overeenstemming met de 
cultuur waarvan hij deel uitmaakt worden aanvaard." 28 

Het aspect van de bescherming van de maatschappij tegen normverlaging c.q. 
normaantasting speelt o.i. ook een rol in de conclusie van de Procureur-Generaal 
bij de Hoge Raad inzake bet derde deel van bet geschrift Bob en Daphne.29 

Het uitgangspunt van Langemeijer luidde als volgt: ,Er kan nu, bij alle strijd 
om nadere bepaling van wat de wet geacht moet worden te verbieden, geen 
twijfel hieromtrent bestaan, dat de vooronderstelling van art. 240 is dat afbeel
dingen of beschrijvingen, in bet bijzonder betreffende bet geslachtsleven, bij 

28 W. H. Overbeek, Enige opmerkingen over artikel 240 W etboek van Strafrecht. 
Tijdschrift voor Strafrecht 1961, afd. 1, blz. 268 e.v. 

29 H. R. 23 maart 1965. N.J. 260. Zie ook H. E. van Renesse Artikel 240 Wetboek 
van Strafrecht, Tijdschrift voor Strafrecht dee! LXXV, afd. 1-2-1966. 
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degene die daarvan kennis neemt bepaalde gevoelens kunnen opwekken en dat 
bet belang dat zulke gevoelens uitblijven oak normatief bezien eerbiedwaardig 
is." Langemeijer construeert hiermede de leer van de indirecte aanstoot. 

,Onder mannen, oak fatsoenlijke mannen, wordt niet zelden iets gezegd 
dat gedrukt en gepubliceerd zeker aanstotelijk zou wezen. Zouden echter dezelf de 
mannen een hunner hetzelfde horen zeggen in tegenwoordigheid van een vrouw 
die zij hoogachten, dan zal oak hen dit aanstoot geven. W el te verstaan: zij 
keuren niet alleen op grand van morele normen af dat aan de vrouw aanstoot 
wordt gegeven, zij beleven oak zelf bet gevoelen dat men aanstoot noemt." Na 
nag enige voorbeelden gegeven te hebben formuleert Langemeijer als volgt: 
,Samengevat: een ernstige mate van aanstoot of zelfs maar veronderstelde aan
stoot bij een bepaalde groep kan aanstoot bij een veel grotere, omringende groep 
betekenen." 

Ter gelegenheid van bet XVe lustrum van de Juridische Faculteitsvereniging 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam werd in oktober 1967 een antwerp van 
wet i:1gediend inzake Delicten betreffende de sexttaliteit.30 

De ontwerpers dienden onder meer een nieuw artikel 240 W etboek van 
Strafrecht in waarvan de redactie als volgt luidde: Artikel 240.1.: ,Hij die enig 
gelllustreerd geschrift, enige afbeelding, enig blaadje of voorwerp, aanstotelijk 
voor de eerbaarheid, hetzij openlijk tentoonstelt, hetzij openlijk of ongevraagd 
aanbiedt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden." 
(In lid 2 wordt strafbaar gesteld bet geven of vertonen van aanstotelijke afbeel
dingen etc. aan personen beneden 16 jaar. In lid 3 worden de strafmaxima 
genoemd voor personen die van het plegen van het misdrijf een beroep of 
gewoonte maken). 

3.3. Beoordeling van de geformttleerde desiderata 
Pompe oordeelde verspreiding van pornografie strafbaar, omdat zonder rede

lijl~ doel en zonder redelijk of toelaatbaar middel het schaamtegevoel op sexueel 
gebied gekwetst zou worden (noot bij arrest Hoge Raad 13 november 1951, 
N.J. 1952, no. 43). Het kwetsen van de eerbaarheid oordeelde Pompe in strijd 
met de menselijke waarde, waarde in de zin van geslachtelijke intimiteit, liefde 
en voortplanting. Schending van deze belangrijke categorieen raakt de rechts
orde. Anders geformuleerd, maar o.i. geheel vergelijkbaar, stelt Overbeek dat 
door niet-gelaakte verspreiding van normschennig materiaal de norm zelf naar 
beneden wordt gehaald. 

Hoe theoretisch juist de uitgangspunten van Pompe en Overbeek oak mogen 
zijn, tach dunkt ons dat deze geen grondslagen behoren te zijn voor een straf
baarstelling van de verspreiding. Immers, ook door niet-sexuele afbeeldingen 

" 0 Delicten betreffende de sexualiteit. Voordracht gehouden door drs. J. A. Koops, 
prof. dr. F. J. Heggcr, mr. W. H. Overbeek en mr. G. E. Langemeijer en een antwerp van 
wet tot wijziging van de artikelen 239 t/m 251 en 451 van het Wetboek van Strafrecht. 
Deventer 1968. 
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kan de menselijke waardigheid gekwetst worden. Bovendien blijkt, en dat met 
name contra de argumentatie van Overbeek, dat van de toepassing van het 
strafrecht bepaald niet die normscheppende werking uitgaat die hij er kennelijk 
van verwacht.:n 

Langemeijer stelt in zijn constructie van de indirecte aanstoot dat bij kennis
neming van afbeeldingen aangaande het geslachtsleven bepaalde gevoelens op
gewekt kunnen worden en dat het uitblijven van zulke gevoelens ook normatief 
bezien eerbiedwaardig is. Met de ontwerpers van wet ( voorstel VU) oordelen 
wij het van belang zich kritisch te bezinnen op de aard van de gevoelens die 
Langemeijer op het oog heeft. Men zou dan de volgende gevoelens kunnen 
onderscheiden: 

a. Gevoelens in de zin van sexuele prikkeling. Voorstelbaar is dat kopers 
van pornografisch materiaal sexueel geprikkeld worden. De sexuele prikkeling 
kan verschillende gevolgen hebben, b.v.: masturbatie, geslachtsverkeer binnen 
en buiten het huwelijk etc. Sexuele prikkeling opgeroepen na aankoop van 
pornografisch materiaal waar de koper zelf om vroeg levert o.i. geen grondslag 
op voor een strafbaarstelling. Met andere woorden: gevraagde verkoop client 
niet Ianger beschouwd te worden als iets dat heimelijk (,sous le manteau") 
client te geschieden. 

b. Gevoelens in de zin van ergernis of ontsteltenis bij die personen die per 
ongeluk met pornografisch materiaal geconfronteerd worden, of ontsteltenis 
bij hen aan wie bet materiaal wordt opgedrongen. In het laatste geval is er o.i. 
wel sprake van een grondslag voor een strafbaarstelling. Het is o.i. redelijk te 
verlangen dat b.v. winkelend publiek niet geconfronteerd wordt met afbeel
dingen van allerlei copulatietaferelen. De vraag of personen in alle gevallen 
waar zij per ongeluk met pornografische afbeeldingen worden geconfronteerd 
recht hebben op bescherming van hun eerbaarheidsgevoelens, menen wij ont
kennend te moeten beantwoorden. Wordt b.v. iemand tijdens een museumbezoek 
onverwacht geconfronteerd met aanstotelijke afbeeldingen dan menen wij te 
moeten stellen dat men die eventuele kwetsing vrijwillig zocht, en dat men 
bovendien behoort te weten dat op vele exposities allerlei erotica geexposeerd 
wordt. 

c. Gevoelens in de zin van ergernis dat een aantal personen geergerd wordt 
door bet feit dat anderen kennis nemen van afbeeldingen die door de eerste 
categorie personen zedelijk ongeoorloofd geacht worden. Dit levert o.i. geen 
grondslag op voor een strafbaarstelling. Zo betoogt Hart in zijn publikatie Law, 
liberty and morality dat bet stand punt van de meerderheid - wij veronderstellen 
even dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking verspreiding van porno
grafische foto's strafbaar oordeelt- geen rechtsgrond voor een strafbaarstelling 
oplevert indien niet nadrukkelijk aangetoond is dat met de verspreiding als 
zodanig gepaard gaat een nadeel of schade voor de gemeenschap. De meerder-

31 Does the Law affect moral judgments. British Journal of Criminology, oktober 1964, 
blz. 578 e.v. 
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heid heeft in een dergelijk geval niet het recht datgene wat zij laakbaar oordeelt 
te verheffen tot grondslag voor een strafbaarstelling. Met aantoonbaar nadeel 
wordt b.v. bedoeld een toename van het aantal zedendelicten; dit is niet bewezen. 

Vergelijken wij nu de hierboven geformuleerde desiderata met de studie
resultaten van de gedragswetenschappen, dan blijkt dat slechts het derde aspect 
van cle grondslag voor de strafbaarstelling uit 1911 nog relevant is, nl. het 
ongevraagd aanbieden, het zgn. opdringen via het openlijk tentoonstellen of 
via ongevraagde postzendingen. 

3.4. Van kwaliteit naar kwantiteit 
Het volkomen loslaten van 1edere kwalitatieve beoordeling van het gewraakte 

materiaal gebeurde in de affaire-Chick nr. 6. Ongetwijfeld is de uitspraak in 
deze affaire een ,hoogtepunt'' in de toepassing van art. 240 van het Wetboek 
van Strafrecht. Wij verwachten dat deze zaak de annalen van de rechtshistorici 
zal halen. Het openbaar ministerie te Dordrecht oordeelde het gewraakte tijd
schrift niet aanstotelijk, het openbaar ministerie te Amsterdam oordeelde het 
tijdschrift wel aanstotelijk. 

De Amsterdamse rechtbank kwam tot het oordeel niet aanstotelijk, het 
Amsterdamse hof oordeelde het tijdschrift wel aanstotelijk voor de eerbaarheid. 
De Hoge Raad besliste dat Chick nr. 6 aanstotelijk voor de eerbaarheid kan zijn, 
maar dat zulks niet blijkt uit het arrest van het Amsterdamse Hof. 

Het begrip aanstotelijk zegt als zodanig vrijwel niets. De interpretatie van 
deze formele norm zal dienen te geschieden in relatie tot de thans in Nederland 
geldende opvattingen inzake het sexuele Ieven van de mens. Die opvattingen 
zijn als zodanig onbekend. Verondersteld mag worden dat ze pluriform zijn. 
Met dit als achtergrond concludeerde het Gerechtshof te Amsterdam als volgt 
tot aanstotelijkheid van het gewraakte geschriftje. ,Dat voor zeer velen ~ een 
aanmerkelijk deel van het Nederlandse volk ~ kwetsend is voor hun normaal 
ontwikkelde gevoelens van wat op het gebied van het menselijk geslachtsleven 
behoorlijk is en wat in overeenstemming is met de waardigheid van de mens 
ook als geslachtelijk wezen, mitsdien aanstotelijk voor de eerbaarheid van 
dezulken alsook voor de vele anderen, die de evenbedoelde gevoelens derzulken 
geeerbiedigd wensen te zien." Uit de laatste zinsnede blijkt duidelijk dat het 
Hof in haar overweging zich ook heeft Iaten leiden door de opvatting van 
Langemeijer met betrekking tot de zgn. indirecte aanstoot. 

Zien wij dit laatste even over het hoofd, dan is het belangrijkste feit dat het 
Amsterdamse Hof spreekt over ,een aanmerkelijk deel van het Nederlandse 
volk". 

De Hoge Raad verliet op 17-11-'70 dit standpunt, dus na de publikatie van 
de richtlijnen van de werkgroep-Overbeek, en kwam tot de conclusie dat be
palend is voor het aanstotelijke karakter de opvatting van de belangrijke meerder
heid van het volk. Geen kwalitatieve beoordeling, geen toepassing van de 
mogelijke indirecte aanstoot, doch een kwantitatieve benadering. De ,belangrijke 
meerderheid van het volk" zal moeten uitmaken of Chick nr. 6 al dan niet 
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aanstotelijk voor de eerbaarheid is. Dit werd niet achterhaald door een represen
tatieve steekproef (gedwongen confrontatie!), maar ter beoordeling voorgelegd 
aan het Hof te 's-Gravenhage. Op 29 januari 1971 oordeelde het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage, rechtdoende op het hoger beroep na verwijzing, dat niet 
bewezen was dat Chick nr. 6 aanstotelijk voor de eerbaarheid was. Ook het Hof 
Den Haag bezigde de begrippen belangrijke meerderheid van het Nederlandse 
volk. 

De richtlijnen waren achterhaald voordat zij toegepast konden worden. Niet 
aantoonbaar is immers dat de daarin geformuleerde criteria gelden voor een 
belangrijke meerderheid van het volk. Begrijpelijk dat de minister van Justitie 
geen behoefte meer had om gebruik te maken van zijn in de wet verankerde 
bevelsbevoegdheid, teneinde het openbaar ministerie te gelasten verspreiders 
strafrechtelijk te vervolgen. Begrijpelijk dat nog meer leden van het openbaar 
ministerie nog minder behoefte voelden een rechterlijke uitspraak uit te lokken. 
Begrijpelijk dat de functionarissen van de zedenpolitie in een nog grotere bocht 
dan voorheen voorbij de sex-shops liepen. 

PERSON ALIA 

Prof. dr. A. Troost, hoogleraar in de sociale en wijsgerige ethiek aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 

Drs. A. G. W. Schapenk, docent sociologie aan ,De Horst" te Driebergen; adviseur 
directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie. 
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door 

prof. dr. W. Albeda 

De verkiezingsnederlaag der christen-democratische partijen behoort aan
leiding te vormen voor een hernieuwde bezinning op de vraag naar de toekomst 
van deze partijen. Het is immers onoverkomelijk zich te realiseren dat er meer 
aan de hand is dan de reactie der kiezers op een wat ongelukkig beleid of een 
wat ongelukkig gepresenteerd beleid. Natuurlijk waren er factoren op kortere 
termijn, die tegen zaten: de loonmaatregel was sociaal-economisch nauwelijks 
effectief en politiek desastreus; het conflict tussen jong en oud in de C.H.U. 
kan de jongere kiezers nauwelijks vertrouwen schenken; het samengaan der 
drie partijen leidde ertoe, dat men wei elkaars lasten mee te dragen kreeg 
(Udinks ,law and order") 1 maar daartegenover nauwelijks pluspunten incas
seerde. En zo zou er meer te noemen zijn. Zou het bij zulke korte termijn
factoren blijven, dan was er aanleiding om ,uit te huilen en opnieuw te be
ginnen". Slechte verkiezingsuitslagen kunnen iedere partij overkomen in een 
democratie. Het zou, zelfs voor de betrokken partij, ongezond zijn, als het niet 
zo was. Er is echter reden om aan te nemen, dat deze korte termijn-factoren 
zoveel invloed hadden, omdat zij in het klimaat functioneerden, dat daar rijp 
voor was. Dat klimaat wordt omschreven als ,deconfessionalisering", wat 
eigenlijk een wat wonderlijke term is. Echt ,confessioneel" zijn de christen
democratische partijen nooit geweest. Het was niet de ,confessie", die hen 
bijeenhield. Veeleer ging het om een politieke visie, die met bepaalde con
fessionele opvattingen samenhing Partijen, die zich stoelen op zo'n politieke 
doctrine, kunnen verlies lijden door ontkerstening. Mensen, die niet langer 
christen willen zijn hebben weinig aanleiding artirevolutionair, christelijk-histo
risch of op de K.V.P. te stemmen. Deconfessionalisering in die zin is een 
veel voorkomend verschijnsel. Het verklaart veel van de teruggang der christen
democraten, maar niet alles. Het is een ontwikkeling, waarvan men een poli
tieke weerslag ondervindt, maar waarin politieke partijen, die christelijke par
tijen willen zijn, niet veel kunnen doen. 

Anders ligt het met een ander verschijnsel, de deconfessionalisering in die 
zin, dat christenen zich ondanks, of liever juist op grond van een christelijke 
bezinning op politieke vragen, afwenden van onze partijen. Een derde fenomeen 
doet zich voor, wanneer christenen in groten getale eenvoudig de band tussen 

1 Zoals Udinks verhaal via de persorganen overkwam. 
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hun geloof en de politiek niet meer zien. In deze beide gevallen gaat bet om 
een doorbreken van een bestaande traditie. In bet ene geval leidt deze ,door
braak' tot een blijvend christelijk engagement in bet politiek bedrijf. In bet 
andere geval verliest de politieke belangstelling een dimensie die er in brede 
kring in Nederland althans werd gezien: de overtuiging, dat bet in de poli
tiek gaat om zaken, waarover bet Evangelie iets te zeggen heeft. Geen van 
beide holl!dingen is nieuw. Altijd zijn er christenen geweest, die juist op 
grond van hun evangelische bewogenheid voor ,links" kozen. Evenzeer, maar 
ze hebben zich nooit zo geprononceerd uitgedrukt als deze laatsten, waren er 
die voor ,rechts" kozen op grond van hun eigen christelijk denken. Altijd zijn 
er ook christenen geweest die de politieke dimensie van hun geloof eenvoudig 
niet zien, en die bet christelijk leven slechts zien in de tussenmenselijke ver
houdingen, in kerk en gezin. 

Men kan stellen, dat de deconfessionalisering thans tot ons komt in deze 
drie vormen en in versterkte mate. Hierop kunnen wij als christen-democraten 
uiteraard op twee manieren reageren. De eerste manier is die, waarbij men 
de oorzaken buiten zich zelf zoekt. Daarvoor is ongetwijfeld aanleiding. Men 
kan wijzen op verschijnselen als de massa-communicatiemiddelen, de sterk nivel
lerende werking der t.v., de radicalisering van de jeugd, de invloed van bet 
denken vanuit de W ereldraad van Kerken, enzovoort. Er is daarnaast echter 
aanleiding voor de wezenlijke vraag, in hoeverre ons optreden aanleiding is 
geweest tot de deconfessionalisering met name in de laatst bedoelde twee op
zichten. En voor de daarachter liggende vraag in hoeverre een verandering in 
onze partijen en in onszelf nodig en mogelijk is, om bet deprimerende proces 
van afbrokkeling te stuiten en om te keren. Deze afbrokkeling is er immers 
onmiskenbaar. In de kring van onze A.R. Partij kan men vaststellen hoe de 
afbrokkeling met name plaats vindt via de onvolledige aflossing der generaties. 
Ieclere jongere generatie kiezers, die aantreedt, heeft een lager percentage A.R. 
dan de oudere generatie, die ze moet opvolgen. In de K.V.P. moet men vast
stellen, dat daarnaast de Katholieke pers (De Volkskrant) en de vakbeweging 
hetzij een houding van strikte neutraliteit tegenover de K.V.P. aannemen, 
hetzij een onverholen afkeer van deze partij ventileren. Men krijgt de indruk 
dat met name onder de N.K.V.-ers in de grote steden bet deconfessionali
serings-proces krachtig aan de gang is. Men moet daarbij vaststellen, dat bet 
hierbij zowel gaat om bet proces van verschraling, waardoor bet belang bet 
politieke beginsel verdringt, als om een andere waardering van de betekenis 
van bet christen zijn voor de politieke keuze. Natuurlijk is er samenhang 
tussen deze twee vormen van deconfessionalisering. Velen worden in verwar
ring gebracht door de discussie tussen gezaghebbende voormannen, die zo 
duidelijk verschillende conclusies trekken uit hun geloof. Gemakkelijk kan 
deze verwarring aanleiding vormen voor het doorsnijden van de band tussen 
geloof en politiek, welke men voorheen hetzij op gezag aanvaardde hetzij 
zonder nadenken accepteerde. 
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Onze schuld? 

Kan men stellen met Tijl Uilenspiegel, ,dat wij bet er naar hebben ge
maakt"? Ht>bben wij bet verdiend, dat zo'n groot deel van de jeugd zicb van 
ons afkeert? Dit zijn de vragen die, lijkt bet mij, aan de orde behoren te 
komen. Het is denkbaar, dat onze motieven zuiver, onze visie belder en ons 
beleid goed (althans redelijk) is geweest, maar dat men bet niet begrepen beeft. 
De gereformeerde jongelingsverenigingen leveren niet meer een generatie 
strijdbare antirevolutionairen af. De propaganda der tegenstanders was, met 
name de laatste jaren, niet zo kieskeurig in de keuze der middelen. Allemaal 
waar. Maar is dat bet gebele verbaal? Het lijkt mij van niet. Het is mijn 
overtuiging, dat wat er ook gezegd kan worden van de factoren, die buiten 
ons om werkten, wij ook faalden, omdat wij er nooit in geslaagd zijn een 
werkelijk overtuigende visie te ontwikkelen, die ook maar aile christen
democraten wist te overtuigen. Wij moeten vaststellen, dat er binnen de 
A.R. Partij mensen verenigd zijn, die over de politick zeer verschillende op
vattingen hebben. Progressieven en conservatieven zijn er binnen de meeste 
partijen. Dat is gezond en het is normaal. Dat de een wat harder loopt dan de 
ander bij bet streven naar maatschappelijke verandering spreekt vanzelf. Maar 
als de een een andere maatschappelijke verandering wil dan de ander, wordt 
het beleid wat moeilijk. Dat er binnen een partij ondernemers zijn naast werk
nemers en middenstanders naast boeren is een verheugend verschijnsel. Het 
bewijst, dat de partij volkspartij is. Maar wanneer blijkt dat elke maatschap
pelijke groepering de partij slechts als middel ziet om bet eigen beperkte 
belang te pousseren, dan bebben we niet te doen met een volkspartij, maar 
met een conglomeraat van belangengroepen. Dan bestaat er geen gemeenschap
pelijke maatschappij-visie, maar zijn er meerdere visies. Dan is er niet een 
duidelijk beleid, maar veeleer een steeds verscbuivend compromis. 

Maar er is, zal men tegenwerpen, bet beginsel, dat ons verbindt. Wij wil
len allen christelijke politiek en ons ,gezeggen laten" door bet Schriftwoord. 
Dat is juist. Maar wat betekent bet in de praktijk? Politick is een uiterst 
moeilijk en hard bedrijf. Christelijke bezinning en praktische politiek zijn niet 
zo gemakkelijk met elkaar te combineren. Onze politici worden al te zeer ge
absorbeerd door de politiek van de dag met zijn duizend problemen, die om 
duizend oplossingen vragen. Durft iemand te stellen, dat die duizend op
lossingen allen convergeren naar een coherent christelijk doordachte visie? 
Is er, bij elk van ons, de zekerheid dat wij meer doen dan reageren op de 
vragen, waaronder we bedolven raken en freewbeelen op onze ,beginselen" of 
reeds lang de christelijke motieven ( acbteraf) bewaren voor de kiesver
enigingsvergadering met gebed v66r en na de bijeenkomst een psalm en verder 
dezelfde pragmatiek van overal? 

Een wat somber zwartgallig geschreven portret zal men zeggen. Het mag 
zijn, maar bet is bet portret zoals velen bet dagelijks in de krant en voor de 
t.v. menen te zien. Het is bet beeld, waarop vele goede cbristenen reageren, 
wanneer zij niet !anger antirevolutionair, maar P.P.R., P.v.d.A of P.S.P. stem-
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men. Hebben zij daarin gelijk? W ellicht is die vraag te absoluut gesteld. Als zij 
gelijk hadden, dan zou ik dit artikel niet behoeven te schrijven. Ik zou hen 
volgen. Beter is de vraag zo gesteld: Hebben zij daartoe aanleiding, zitten 
er in bet portret tocb geen trekjes, die berkenbaar zijn, ook voor ons? 

Het te gemakkelijke compromiJ 
V oor de christen is er altij d een spanningsrelatie tussen het bestaande en de 

normen waaruit hij wil !even. Dit geldt in de politiek minstens zo sterk als 
op andere ,levensterreinen". Die spanningsrelatie komt duidelijk naar voren 
bij bet spreken over oorlog en vrede. Kan en mag men zicb neerleggen bij 
een ,vrede" gebandhaafd via een bondgenootschap met o.m. fascistische Ian
den, gebaseerd op de ,balance of terror"? Sommigen onder ons kiezen voor 
de radicale ,oplossing" van bet pacifisme. Ik schrijf oplossing tussen aanbalings
tekens, omdat het mij alleen voor de betrokken persoon een oplossing lijkt. 
Maar is bet teveel gevraagd uit de positiekeuze van christen-democraten te 
will en zien hoe moeilijk men bet heeft met deze problematiek? 

De moderne maatscbappij-kritiek is naar mijn gevoelen al te gemakkelijk 
geneigd alles wat er in de laatste 60 a SO jaar veranderd is in onze kapitalis
tische omgeving geringscbattend over bet boofd te zien. Een negatieve bouding, 
die m.i. getuigt van ondankbaarbeid en onwil om te komen tot een genuan
ceerde meningsvorming. Men kan stellen, dat de weg die bewandeld is ge
durende de laatste 60 jaar, de weg der geleidelijke omvorming, een effectieve 
geweest is. De Ianden die die weg hebben begaan, hebben tbans een sociaal
economisch klimaat, dat zich gunstig onderscheidt van dat in Ianden, waar men 
tot die geleidelijke omvorming niet bereid was en betzij niets of te weinig 
deed of de radicale overgang naar een ander maatschappij-type aanvaardde. 
Men mag, lijkt mij, ook stellen. dat de christen-democratie hierin een be
langrijke rol heeft gespeeld. Meer dan enige andere politieke stroming heeft 
zij deze weg uit overtuiging bewandeld. Maar bet is moeilijk te ontkennen, 
dat er binnen de christen-democratie altijd een tegenstroom geweest is van 
mensen, die in elke fase der ontwikkeling pal stonden voor de statusquo, 
of zelfs terugverlangden naar de verhoudingen van vroeger jaren. 

De cbristen-democratie beeft nooit haar Marx gehad las ik ergens. Daarin 
ligt toch wel een belangrijke zwakte. Het corporatieve denken der r.k. voor
gangers is volstrekt verouderd. Te vee! zat er het verlangen naar vroeger in. 
Te vee! was het een reactie op bet marxisme (tegenover klassenstrijd klassen
verzoening). \'V'ij hebben nooit al te zeer hinder ondervonden van een ver
ouderend maatscbappijbeeld, dat we mee moesten torsen, zoals de sociaal
democratie haar ,socialisme" moest retoucheren tot bet thans vervluchtigd 
is tot de ,good society". Maar het ontbreken van dat maatscbappijbeeld leidt 
gemakkelijk tot een met een cbristelijk sausje overgoten pragmatisme. Niet te 
ontkennen is, dat dit pragmatisme onmiskenbare voordelen heeft, die een dog
matiscb socialisme moest ontberen. Maar wat er wezenlijk ,christelijk" aan is, 
is niet iedereen aanstonds duidelijk. Het kan ook een te gemakkelijk compro-
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mis inhouden tussen het christelijke geweten, dat al te weinig gesteund wordt 
door een echte sociale ethiek, en de moeilijk te veranderen werkelijkheid. 

Het gebrek aan een eigen samenhangende doctrine en een eigen consistent 
maatschappij-beeld kan gemakkelijk leiden tot een wat kleurloze midden
positie, waarbij men ieder, die zich uitspreekt voor ,christelijke politiek" 
accepteert, bijna zou ik zeggen ongeacht zijn politieke overtuiging. Maar het 
ligt iets anders. Er zijn wel degelijk grenzen. Die liggen daar, waar men uit 
de midden-positie geraakt. Het is moeilijk aan te geven waar die grenzen precies 
liggen, maar de gemiddelde kiesvereniging weet het. Geen beroep op het 
Evangelie redt de pacifist of hem, die te dicht tot het socialisme nadert. 
Daarentegen kan, wie binnen de grenzen blijft zich tot een summiere beginsel
verklaring beperken om geaccepteerd te blijven. Wie begrip toont voor Zuid
Afrika vindt zeker begrip in de kiesvereniging. Wie het niet toont moet voor 
dat begrip vechten, al zal het hem uiteindelijk evenmin worden onthouden als 
de eerstgenoemde. 

Nu moet gezegd worden, dat een middenpositie niet altijd perse uit de 
boze is. De waarheid ligt vaak, maar zeker niet altijd, in het midden. Wie 
rechts geconfronteerd wordt met conservatieve kapitalisten en links met dog
matische socialisten, zit niet zo slecht. Maar als links in belangrijke problemen 
van de dag (wereldarbeidsdeling, ontwikkelingssamenwerking, rassenverhou
ding, democratisering, welzijnsbeleid, inkomens-politiek) een niet dogmatisch, 
maar wel ethisch aanvaardbaar standpunt inneemt, ligt een ,,linkse" opstel
ling meer voor de hand dan een ,rechtse" of een constante middenpositie. Het 
omgekeerde kan evenzeer voorkomen. De keuze tussen dogmatische socialisten 
en echte liberalen kan evenmin moeilijk zijn. Het hangt van de situatie af en 
van de ,visies" of men zich ,links", ,rechts" of midden moet opstellen. Altijd 
,midden" te willen blijven betekent in vele gevallen het ontlopen van de keuze. 
In wezen kan de christen-democratie dan ook niet een middenpositie als 
,principe" aanvaarden. Toegegeven kan worden dat extreem links en extreem 
rechts zelden aanvaardbare plaatsen zijn. Maar er zijn posities, waarin ook dit 
onvermijdelijk is. In Zuid-Afrika en in Nazi-Duitsland zouden christenen 
in een extreme ( immers verzets-) positie terecht behoren te komen. 

Ben , ei gen gelttid" 

Natuurlijk komen we zodoende op de vraag van het ,eigen geluid". Waarom 
stemden zoveel christenen op Jongeling? Zij hoorden hem regelmatig de ver
trouwde woorden spreken: ,Wet en getuigenis", ,Schrift en Belijdenis". Hij 
was niet bang voor conservatief, rechts, niet eigentijds of autoritair uitge
maakt te worden. Of liever - het kan hem niet schelen het te zijn. Het is 
moeilijk zich te onttrekken aan de indruk, dat het onvervaard trekken van 
lijnen van de Bijbel naar de praktische politiek, de duidelijke zelfverzekerd
heid en het onverbloemde conservatisme van Jongeling een belangrijk deel 
van het orthodoxe kerkvolk aanspreekt. Die rechtlijnigheid, dat schaamteloze 
conservatisme en die rotsvaste zekerheid vindt men niet meer bij de meeste 
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A.R. van vandaag. Wij zijn een bocht door, die dit ons onmogelijk maakt I 
nu en in de toekomst. Naar mijn vaste overtuiging is het winst dat wij die 
bocht door zijn en dat wij de rechtlijnigheid, dat conservatisme en die zelf
verzekerdheid kwijt zijn. Maar is, wat we er voor in de plaats gekregen hebben 
de moeite waard? Daartegen zegt J ongeling, maar zegt eigenlijk ook Ver-
kuyl: ,nee". In hun ogen hebben wij al een stukje deconfessionalisering door-
gemaakt. Niet voor niets spreekt Feddema van de noodzaak van reconfessionali-
sering. Wij zijn in zijn ogen Goddank het onbeschaamde conservatisme kwijt 
geraakt. Maar waarom zouden we thans niet ongeremd progressieve mensen 

kunnen zijn? 
Ja, waarom eigenlijk niet? Natuurlijk, nog meer mensen zouden Jongeling 

liever kiezen dan Biesheuvel. Nog duidelijker zouden de duurdere buitenwijken 
zich naar Geertsema of Drees wenden, zonder dat de arbeiderswijken zich tot 
ons zouden keren. Maar zouden we niet een beter geweten hebben staande 
naast de zwakken, de verdrukten, de ontrechten, pleitend voor de machtelozen 
en de hongerigen? Al zou ons eigen geluid herinneren aan dat van de 
P.v.d.A., P.P.R., of P.S.P., wat zou het, als we daar staan waar ons christe
lijk geweten ons wil hebben? Electorale overwegingen zijn in de politiek 
respectabele overwegingen. Maar kan een christen-democratische partij zich 

wel zo electoraal gedragen? 
Ik moet toegeven, dat het mij altijd wat meer moeite kost mijn positie 

af te schermen naar links, dan naar rechts. Ik heb het gevoel, dat dit bij mijn 
meeste partijgenoten andersom ligt. Tach heb ik geen aanvechting mij geheel 
in het linkse kamp te begeven. De lezer mag weten waarom dit zo is. Ik ga 
daarbij niet in op korte termijn overwegingen. Net als de meeste van mijn 
partijgenoten ben ik misselijk van de gepolariseerde standvastigheid van de 
P.v.d.A. van vandaag na het ellendige gedraai van anti-K.V.P.-resolutie, op
heffing daarvan, herinvoering en heropheffing, bereidheid tot overleg gevolgd 
door het verbreken van dat overleg na onenigheid over de procedure ervan 
in plaats van in te gaan op de materie. Op korte termijn maken zulke ,tactische" 
bewegingen van links een overgang daar naartoe tot een minder voor de hand 
liggende zaak. Belangrijker zijn de overwegingen, die op de langere termijn 

gel den. 
Waarom zouden wij ons niet en bloc in de nieuw te vormen ,progressieve 

volkspartij" begeven? Gaan we er vanuit, dat er een beweging komt, zoals 
die van Mierlo voor ogen zweeft: een brede volkspartij, progressief, maar niet 
ouderwets socialistisch, kritisch tegenover het bestaande en boven alles interna
tionalistisch. W at let ons, vanaf het begin daarbij te zij n? Het gebed voor en 
na de vergadering? De psalm en het zorgvuldig uitgekozen bijbelgedeelte? De 
gezamenlijke paging ( wat anders dan de gezamenlijke pretentie) christelijke 
politiek te will en voeren? Als het er op aankomt kan het dat alles niet wezen. 
Jongeling heeft het, Van Dis heeft het, maar het brengt hen niet tot ons, en 
ons niet tot hen. Onze broeders van de K.V.P. hebben het niet en het zijn 
onze trouwste bondgenoten. W ezenlijk is voor mij de aanvaarding van een 
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mensbeeld zoals dat uit het Evangelie tot ons komt, en dat ons bewaart voor 
cynisme enerzijds en overoptimisme anderzijds. Daarmee samen hangt een 
visie op mogelijkheden en onmogelijkheden van de staat Het niet hopen op een 
nieuwe mens door nieuwe structuren of het onkritisch aanvaarden van be
staande structuren door het onderschatten van de demonie ervan. Daaruit vloeit 
een bepaalde visie op de overheid voort, die Hoogendijk 2 in het mei-nummer 
van A.R.S. onder woorden bracht. ,De opdracht waarvoor de mensheid staat 
is de genormeerde beheersing van de maatschappelijke processen. De overheid 
is een van de instrumenten, welke ons daarbij ten dienste staan. Wanneer het 
verloop van deze processen, personen, of groepen of bepaalde belangen in de 
knel dreigt te brengen beschikt - als laatste - de overheid over de machts
middelen om deze processen een wending te geven." In een dergelijke visie is 
het ondenkbaar te tuinen in het stalinistisch misverstand van de verstatelijking 
of in het omgekeerde van de Franse Mei-revolutie van 1968, het alom tegen
woordige autonome zelfbestuur met een onmiskenbaar anarchistische inslag. 
De meeste ,progressieve" stromingen waren door hun optimistisch mensbeeld 
of hun overschatting van de ,maakbaarheid" van de samenleving meer kwetsbaar 
voor de etatistische tijdgeest van dertig, veertig jaar geleden. Ze zijn dat ook 
voor de wat anarchistische inslag van vandaag ( nadruk op autonomie eerder 
dan op interdependentie, op conflict eerder dan op het streven naar concensus, 
dan de christen-democraten). De laatsten zijn net dat beetje conservatiever (hoop 
ik) dat ze aan dit soort besmettingen eerder ontkomen, zonder er uiteraard 
immuun voor te zijn. 

Ben nieuwe start? 
Er vanuit gaande, dat de christen-democratie ook vandaag de moeite waard 

is, kan men zich de vraag stellen, wat er nu moet gebeuren. Daarbij zal men 
in het oog moeten houden, dat de Nederlandse partijen gezamenlijk in het 
moeras zitten. W ellicht kan voor elke partij geld en, dat er geen betere bij drage 
is tot de gezamenlijke gezondheid, dan bij zichzelf orde op zaken te stellen. 
Het heeft geen zin de onredelijkheid van de linkse drie aansprakelijk te stellen 
voor aile impasse, en verder door te gaan als altijd. Er moet meer gebeuren. 

Het is een hoogst deprimerend en weinig inspirerend vooruitzicht de 
komende jaren van deze eeuw getuige te moeten zijn van de reductie der 
christen-democratie tot het percentage, dat de huidige jongste politiek-bewuste 
generatie bereid is daaraan toe te kennen. Toch is het het meest waarschijnlijke 
vooruitzicht, dat de statistieken der verkiezingen ons kunnen voorspellen. Men 
kan niet tegenwerpen, dat statistieken hun eigen manier van liegen hebben. De 
afwisseling der generaties is een zekere zaak. En dat de komende generatie 
en massa opteert voor de christen-democratie is hoogst onwaarschijnlijk te 
achten. W ellicht kan men terecht ons, de ouders van vandaag, daar voor aan-

2 W. C. D. Hoogendijk, De Cirkelgang van de onmacht. In: Anti-Ret;olutionaire 
Staatkunde van mei 1971, biz. 169 e.v. 
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sprakelijk stellen. Maar daarmede komen we er niet. Verwijten maken is geen 
politiek beleid ( evenmin als rancune bijvoorbeeld). 

Zullen wij, overtuigd van de juistheid van onze beginselen en van ons be
leid, voortgaan tot we gedrieen (of verenigd) de omvang van de S.G.P. heb
ben aangenomen? Of proberen we een nieuwe start? Als wij werkelijk over
tuigd zijn, dat wij gelijk hebben, en dat de jongere generatie eenvoudig de 
eerste jonge generatie is die echt niet deugt (alle andere, inclusief de onze 
vielen wei mee bij nader inzien), dan is de eerste weg het smalle pad, dat we 
blijmoedig zullen hebben te gaan. In wezen doet Jongeling daten naarmate zijn 
metgezellen aanvankelijk nog wat toenemen zal hij dat voorshands nog wei 
met vreugde will en doen. Maar will en wij dat? 

Eerlijk gezegd spreekt het mij niet aan. lk ben niet optimistisch genoeg 
om met Charles A. Reich van de jeugd van vandaag de revolutie te verwachten 
die ons regelrecht naar een nieuwe, betere samenleving zal voeren.3 Toch 
zie ik in de nieuwe generatie zoveel positiefs, dat ze mij te goed lijkt om 
voor hen nog slechts het alternatief V.V.D. of P.S.P. te zien. Wij kunnen de 
jeugd, wij kunnen vooral die jeugd niet missen. Maar dan zullen wij er iets 
voor moeten doen. 

Ben C.D.U.? 
A.R.P., C.H.U. en K.V.P. hebben gedrieen of verenigd de keuze op de 

lange duur onder te gaan of zichzelf radicaal te vernieuwen. Er is ook een 
ander alternatief, waarvan men zich goed rekenschap zou moeten geven. InDuits
land is de C.D.U. in het garen gevallen waarin onze progressieve drie ons 
het liefste zouden zien vallen. De C.D.U. is in de ogen van de Duitse kiezer 
het conservatieve alternatief geworden. Ook al geeft men toe, dat er in de 
C.D.U. meer dan aileen maar conservatieven aanwezig zijn, de C.D.U. heeft de 
middenpositie opgegeven voor de rechter-vleugel. 

Nu is er rechts een grote toekomst te verwachten. Men vergisse zich daarin 
niet. Hoe progressief het Nederlandse klimaat oppervlakkig ook schijnt, de 
grote potentiele groei zit rechts, en niet links. Het enige dagblad, met een 
snelle groei is De Telegraaf. De snelste groeier onder de omroepverenigingen 
is niet de, door de t.v.-critici verwende linkse V.P.R.O., maar A.V.R.O. en 
Tros gaan met de winst strijken. Men behoeft geen Marxist te zijn om aan te 
nemen dat de stijgende reele inkomens van de brede lagen der arbeidersbe
volking daar niet het geschiktste klimaat schept voor een radicalisering. Een 
rechtse gedeconfessionaliseerde C.D.U. kon wei eens een grote toekomst heb
ben, ook in Nederland. 

Willen we dat? Willen we de toekomst, die de linkse drie ons als het 
ware opdringen met hun polarisatie? In dat geval is er weinig risico. Door 
afstand te doen van het specifiek christelijke karakter en een permanente 
coalitie aan te gaan met de V.V.D. zou een verenigde C.D.U. de succesrijke 

3 Charles A. Reich, The Greening of America. 
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opweger kunnen worden van de christen-democratie in Nederland. Den Uyl 
wil het, Van Riel wil het. W aarom niet daarheen gekoerst? 

Voor de Nederlandse kiezer is er dan de zo fel begeerde duidelijkheid. 
Een linkse en een rechtse concentratie. In de strijd om de kiezersgunst zal 
wel voorkomen worden, dat links al te links en rechts al te rechts wordt. En 
zoals links allengs het socialisme als ideaal kan verlaten (of laten vervluch
tigen door het te verschuiven naar een verre toekomst), zo kan rechts het 
christelijke karakter langzamerhand verliezen, waardoor de jongere generaties 
toe zullen treden zonder dat de oudere generatie de geliefde naam en de ver
trouwde klanken al te zeer zullen missen. 

Het is een mogelijkheid, die eigenlijk aileen buiten onze partijen geopperd 
wordt. Oat behoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er onder ons 
niet over gedacht wordt. Juist indien men deze toekomst voor ogen zou 
hebben, zou het goed zijn er niet te veel over te spreken. Zowel aan de 
linker- als aan de rechtervleugel zou onrust kunnen ontstaan. Links wil niet in 
een rechtse concentratie en rechts wil het ,confessionele" karakter niet kwijt. 

Een ander alternatief gevraagd 

Het lijkt onwaarschijnlijk, dat de drie partijen afzonderlijk de toekomst in 
zullen gaan. Een meer of minder nauwe band of een samengaan ligt meer in 
de verwachting. Kan dit samengaan een pure samenvoeging betekenen zoals 
het geval was aan de vooravond van de verkiezingen van 1971? Het kan, 
maar het lijkt weinig aantrekkelijk. Juist in het moeilijke politieke klimaat 
van 1971 mag iets anders verwacht worden. 

Een nieuwe start 

Een nieuwe start is geen eenvoudige zaak. Men mag er niet aan voorb1j 
gaan, dat de situatie binnen de drie partijen zeer verschillend is. In de 
K.V.P. bestaat een sterke aandrang om te komen tot deconfessionalisering. 
Zie ik het goed, dan wil dat zeggen, dat men de ideeen der christen-democratie 
wil bebouden, docb de naam ,cbristelijk" of ,katboliek" liefst zou verliezen. 
Daarvoor in de plaats zou dan een min of meer t•age formule over ,cbriste
lijke inspiratie" komen. De nieuwe volkspartij zal zeker niet ,recbts" moeten 
worden. Veeleer zou zij zicb links van het centrum moeten opstellen. 

In de A.R. Partij is men, veel sterker dan in de K.V.P., gebecbt aan de 
naam ,cbristelijk", terwijl men daar ook nog programmatisch een cbristelijke 
partij zou willen blijven. Men ontkomt niet aan de indruk, dat voor velen 
in de A.R.P. bet cbristelijk karakter zelfs belangrijker is dan het beleid, zoals 
dat gevoerd wordt. Hun vertrouwen in de partij is afbankelijk van de ver
wijzing naar de Bijbel, meer dan van het concrete beleid dat gevoerd wordt. 
Wellicbt iets minder geprononceerd treft men deze situatie ook in de C.H.U. 
aan. 

Vanuit de zo gescbetste uitgangspositie is het samengaan anders dan in 
federatief verband niet zo'n eenvoudige zaak. Terwijl men elkaar in bet 

349 



DE TOEKOMST VAN DE CHRISTEN-DEMOCRATISCHE PARTIJEN 

praktische beleid wei vindt, wekt de nadruk op het ,christelijke" bij de 
A.R.P. aan de kant van de K.V.P. een zekere gene. Gemeenschappelijke ver
kiezingsvergaderingen die met gebed en schriftlezing werden begonnen wekten 
bij K.V.P. bevreemding en bij velen (jongeren) zelfs ergernis. 

Vooral na de verkiezingsnederlaag van 1971 wil men vooral van K.V.P.
zijde, een nieuwe constellatie v66r de volgende verkiezingen. Een nieuwe 
constellatie betekent voor hen: een vooruitstrevende volkspartij voor katholieken 
en protestanten, die uitgaat van een ,christelijke inspiratie" maar uiterst be
hoedzaam omspringt met het bijvoegelijke naamwoord ,christelijk". De 
K.V.P.-ers zijn bereid in het kader van de nieuwe start wat water in deze 
wijn te doen, maar tach niet zoveel dat zij, naar te vrezen is, hun achterban 
verliezen. Is deze bereidheid er oak bij A.R.P. en C.H.U.? Men mag veilig 
aannemen dat dit niet het geval is op dit moment. Hier ligt dan oak de oor
zaak van het probleem: de K.V.P. wil best integreren en liever vandaag dan 
morgen met de C.H.U. en de A.R.P. Datzelfde geldt ook omgekeerd. Er 
is echter een belangrijk en fundamenteel verschil. Voor de K.V.P. is de 
aantrekkelijkheid van de nieuwe start gelegen in de relatieve deconfessionali
sering, die er mee gepaard gaat. Voor ·de A.R.P. en in geringere mate voor 
de C.H.U. geldt, dat de integratie slechts interessant is voorzover ze leidt 
tot een nieuwe, echt christelijke partij. Wat voor de ene partij het aantrekke
lijke uitmaakt van het samengaan, is voor de ander de grate hinderpaal daartoe. 
Het is duidelijk, dat het onjuist en gevaarlijk zou zijn onder deze omstandig
heden ,domweg" te fusioneren. Een nauwer samengaan is slechts mogelijk 
wanneer men het eens wordt over de basis van dit samengaan. De discussie 
hierover kan niet snel genoeg beginnen. 

Het is mijn overtuiging, dat het mogelijk is een gemeenschappelijke basis 
te vinden. Deze overtuiging is gebaseerd op de realisering, dat de oude formules 
niet !anger werkelijk functioneren, oak niet in A.R.P. en C.H.U. Hiermede is 
niet gezegd, dat deze partijen en zij samen geen samenhang meer vertonen. Die 
samenhang is er onmiskenbaar en zij functioneert in de praktijk. Het is wel 
de vraag of die samenhang z6 direct voortvloeit uit de ,grondslag" en de 
,beginselen" zoals wij in de A.R.P. en C.H.U. zo graag willen geloven. Zou 
blijken, dat wij het hierover eens zijn, dan pas krijgt het gesprek over de 
nieuwe start zin en interesse. 
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door 

prof. mr. P. f. Boukema 

Blijkens de regeringsverklaring, afgelegd op 3 augustus j.l. door Minister
President Biesheuvel, ligt het in het voornemen van de regering in de komende 
kabinetsperiode de algehele grondwetsherziening in eerste lezing te voltooien. 
Aan het realiseren van dit voornemen wordt kennelijk zoveel waarde gehecht 
dat een regeringscommissaris met de begeleiding van die herziening zal wor
den belast. 

Wanneer de regering in haar opzet slaagt zal het niet vee! eerder dan 1976 
worden alvorens de nieuwe grondwet kan worden afgekondigd. Er zullen dan 
zo'n dertien jaren verstreken zijn sinds Minister Toxopeus bij het ministerie 
van binnenlandse zaken een speciale afdeling instelde ter voorbereiding van 
de grondwetsherziening. In die tussentijd is dan de Proeve van een nieuwe 
Grondwet verschenen, zijn er talloze adviezen van politieke en maatschappelijke 
organen opgesteld en gepubliceerd en is een Staatscommissie van Advies inzake 
de Grondwet en de Kieswet (verder: de Commissie) ingesteld. Dit voorjaar 
heeft de Commissie haar arbeid afgesloten, na reeds eerder gerapporteerd te 
hebben o.a. over het kiesrecht (1968) en de grondrechten (1969), met het 
uitbrengen van het eindrapport. De Commissie is intussen bedankt, geridderd 
en ontbonden. 

De voor de hand liggende vraag rijst of het eventuele resultaat - een 
nieuwe grondwet - al die moeite van velen wei waard is. Een antwoord kan 
pas gegeven worden nadat is onderzocht welke functie een grondwet in de 
huidige tijd kan vervullen en is nagegaan in hoeverre de door de Commissie 
ontworpen grondwet daartoe geschikt is. 

Aard en fzmctie 
Bij bestudering van de rapporten van de Commissie valt op dat zij zich het 

hoofd niet gebroken schijnt te hebben over aaDd en functie van een grand
wet. Zonder veel omhaal wordt gesteld dat een grondwet beoogt de voor
naamste elementen en fasen der politieke besluitvorming vast te leggen; dat 
die vastlegging ten doe! heeft te waarborgen dat de gang waarlangs en de 
instellingen door welke wordt beslist wat bet algemeen belang op een gegeven 
ogenblik vordert, zullen vaststaan, en dat daarmee samenbangt dat de grondwet 
een aantal in bet verleden beftig omstreden zaken buiten twijfel stelt (grond
recbten). 
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Een grondwet heeft in die gedachtengang meer het karakter van een raam
wet, een wet die het kader aangeeft waarbinnen de overheidsactiviteit richting 
en inhoud wordt gegeven. Van een grondwet als een nationale kracht 
(Thorbecke), een richtsnoer voor staatsbeleid (Van Hamel) of een nationaal 
staatkundig plan (Wessel) kan dan nauwelijks sprake zijn. 

De keuze ten gunste van een grondwet als instituten-grondwet baart geen 
opzien. Zij sluit immers aan bij de traditie op dit punt, zowel in Nederland als 
elders in West-Europa, al moet gezegd dat de grondwet van de Duitse Bonds
republiek enigszins uit de toon valt. Te betreuren valt het echter dat die 
keuze, die toch een afwijzing van andere ook in Nederland bepleite concepties 
impliceert, niet uitvoeriger is gemotiveerd. Nu moeten we ons tevrcden stdlen 
met de waarschuwing dat een algehele grondwetsherziening niet moet worden 
verward met een proces van staatkundige vernieuwing of revisie der structuren 
van de politieke samenleving; vaak is - aldus de Commissie- de herziening 
de neerslag van eerder begonnen structurele wijziging of omwcnteling (1848). 

Ook al kan worden toegegeven dat de waarschuwing op haar plaats en de 
constatering juist is, dan is daarmee nog niet aannemelijk gemaakt dat een 
grondwet niet een belangrijke en nuttige functie zou kunnen vervullen bij het 
op gang brengen van en het stimuleren tot gewenste verandering in de poli
tieke structuur. Dat aan die functie door de Commissie weinig aandacht is be
steed zal zijn oorzaak wei vinden in de omstandigheid dat bij voorbaat in haar 
midden geen eenstemmigheid mocht worden verwacht omtrent wenselijkheid 
en richting van politieke verandering. 

Van Maarseveen 1 meent dat het afwijzen van de grondwet als instrument 
voor politieke innovatie tot gevolg moet hebben dat de nieuwe grondwet een 
conserverende strekking krijgt en remmend zal werken op verschuivingen in 
ons politick systeem. 

lk vind deze prognose te somber. Allereerst omdat door een grate meerder
heid noodzakelijk geachte veranderingen zich, ondanks een daarmee op ge
spannen voet staande geschreven wet, wel weten door te zetten. Maar vooral 
omdat de ontworpen grondwet door veel aan de wetgever over te laten veel 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen biedt. Nu het nog niet duidelijk is in welke 
richting reeds begonnen ontwikkelingen zullen (moeten) gaan, getuigt het van 
wijs beleid om er zoveel mogelijk tegen te waken dat de grondwet bij voorbaat 
bepaalde ontwikkelingen uitsluit. Dat daardoor de grondwet slechts globaal 
inzicht kan geven in de inrichting van de staat - een bestaande grief tegen de 
huidige grondwet - moet dan maar voor lief worden genomen. 

De Commissie is er - evenals de ontwerpers van de Proeve - op uit ge
weest een nieuwe grondwet te ontwerpen die is aangepast aan de huidige stand 
van zaken, die zich beperkt tot de meest fundamentele trekken van onze staats
inrichting en die ruimte laat voor ontwikkeling. Daardoor is het resultaat geen 

1 H. Th. ]. F. van Maarseveen, Omtrent het Parlement. In: Een nieuwe grondwet? 
Bijzonder nummer van het Nederlands Juristenblad, 1971, biz. 20. 
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illustratie van verbeeldingskracbt geworden, maar wel een uit tecbniscb-juridiscb 
oogpunt bezien voortreffelijkwerkstuk: fraai van opbouw en belder geformuleerd. 

De indruk zou inmiddels kunnen zijn ontstaan, dat bet antwerp van de Com
missie geen enkele noviteit bevat. Die indruk is onjuist. Aan enkele van die 
vernieuwingen - bet bestek van dit artikel laat niet meer toe - wil ik iller
onder aandacbt scbenken. 

Grondrechten 
In boofdstuk I zijn de zgn. klassieke grondrecbten samengebracbt. Terecbt 

beeft de garantie van vele van deze recbten in bet internationale recht, vooral 
in het Europese Verdrag van 1950, er niet toe geleid dat van grondwettelijke 
verankering is afgezien. Niet alleen gaat de internationale waarborg vaak min
der ver dan de nationale, maar bovendien heeft de Nederlandse grondwetgever 
minder invloed op wijziging of afschaffing van de in internationale verdragen 
opgenomen grondrechten dan ten aanzien van grondwettelijke grondrechten bet 
geval is. 

Enkele wijzigingen in de grondrechten zelf zijn de opheffing van het buidige 
processieverbod, het opnemen van het actief en passief kiesrecht en het recht 
van betoging als grondrechten en bet vastleggen van het strafrechtelijk beginsel 
dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van een ·daaraan voorafgegane straf
bepaling. Feitelijk brengen deze wijzigingen weinig verandering in het geldende 
recht. Dit kan wei bet geval zijn met de meest fundamentele wijziging uit bet 
gehele antwerp, nl. de in art. 14 ge1mpliceerde recbterlijke bevoegdheid om wet
telijke voorscbriften buiten toepassing te laten die niet verenigbaar zijn met de 
in boofdstuk I opgenomen grondrechten. Hiermee wordt, gedeeltelijk althans, 
inbreuk gemaakt op de regel dat de rechter de wet in formele zin niet aan 
de grondwet mag toetsen, dat derhalve de wetgever zelf beslist over de vraag 
of een wet door de beugel van de grondwet kan of niet. Belangrijk motief voor 
de Commissie is geweest, dat door invoering van de rechterlijke toetsing de 
vrijheidsstraf van de burger doeltreffender wordt beschermd. 

Tegen dit voorstel zijn bezwaren ingebracht, o.a. door de Hoge Raad. Na 
in 1968 deze beperkte rechterlijke toetsing aanvaardbaar te bebben ge
acht, wordt in bet advies van januari 1970 op dat oordeel teruggekomen. 
Vooral nu in bet antwerp van de Commissie minder nauw dan in de 
Proeve aangesloten wordt bij 1de bestaande grondrechten, is de mogelijkheid 
van verschil van mening over de interpretatie van de grondwet reeel. Indien 
de rechter nu geroepen wordt over die meningsverschillen te beslissen, wordt de 
kans groat dat hij in politieke strijdvragen wordt betrokken - aldus de Hoge 
Raad. Ook de regering-De Jong acbtte dit bezwaar- naast andere bezwaren
van zo groat gewicbt, dat in het reeds ingediende antwerp tot wijziging van de 
grondwet bet voorstel van de Commissie niet is gevolgd (zitting 1970, 11.051). 

Nu is bovengenoemd antwerp niet veel meer waard, dan te worden inge
trokken, o.a. op grand van de onzorgvuldige en ook overigens ongewenste 
redactie van de vrijbeid van meningsuiting (art. 9b). Bovendien kan men zich 
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dan nog eens rustig beraden of de bezwaren tegen de rechterlijke toetsing aan 
grondwettelijke grondrechten nu werkelijk zo zwaarwegend zijn, dat invoering 
ervan achterwege moet blijven. Mijns inziens wordt vooral bet gevaar van de 
politisering van de rechtspraak te zwaar geaccentueerd. De indruk wordt gewekt 
dat bij invoering van de rechterlijke toetsing de rechter zijn eigen politieke 
opvattingen en oordelen zal kunnen laten prevaleren boven die van de wetgever. 
Voorbij lijkt te worden gegaan aan het feit dat die mogelijkheid slechts bestaat 
indien de bedoeling van de grondwetgever niet duidelijk is, en voorts aan de 
aard van een rechterlijke beslissing die steeds een concrete beschikking in een 
concreet geschil is en geen algemene werking heeft. 

Acht de wetgever zijn beleid door een rechterlijke uitspraak doorkruist, dan 
kan de (grond)wet gewijzigd worden: uiteindelijk blijft het de wetgever die 
in laatste instantie de inhoud van de wet bepaalt. Natuurlijk kan een rechterlijke 
uitspraak object van politieke discussie worden of politieke repercussies hebben. 
Maar het is geen bij voorbaat uitgemaakte zaak, dat zulks in meerdere mate bet 
geval zal zijn bij uitspraken waarbij de wet aan de grondwet wordt gctoetst dan 
bij andere uitspraken, zoals die waarbij geoordeeld wordt over de rechtmatig
heid van stakingen (afkoelingsperiode), kraakacties (Maagdenhuis) of over
heidshandelen (Ralph Waver). En al wordt over een rechterlijke uitspraak een 
politieke discussie ontketend, dan is die uitspraak zelf nog geen politieke uit
spraak geworden, d.w.z. een uitspraak waarin een keuze wordt gedaan tussen 
beleidsalternatieven. Ook de ervaring met de wel door de grondwet (art. 6 5) 
toegelaten rechterlijke toetsing van de wet aan internationale verdragen, wettigt 
niet de sombere prognose van Hoge Raad en regering. Maar al zou bet ge
signaleerde gevaar reeel zijn, dan nog zou ik aan bet voorkomen daarvan een 
betere bescberming van de grondrecbten van de burgers niet willen opofferen.2 

Sociale grondrechten 
Een ander terrein waarop de Commissie vernieuwing brengt is dat van de 

sociale grondrecbten. Anders dan de Proeve, waarin slecbts een opdracht aan 
de wetgever was opgenomen om de maatschappelijke rechten van de inge
zetenen te regelen, bevat bet commissieontwerp een apart hoofdstuk waarin 
sociale grondrechten zijn opgenomen, betrekking hebbend op het verrichten 
van arbeid, sociale zekerheid en bijstand, leefbaarheid, vorming en opleiding, 
en persoonlijke levenssfeer. 

Sociale grondrechten beogen o.a. aanspraken van de burgers op prestaties 
van de kant van de overheid zeker te stellen. Vermelding ervan in de grondwet 
is weliswaar geen novum, zoals uit de artikelen 208 ( onderwijs) en 209 
( armenzorg) van de buidige grondwet blijkt, maar roept wel verschillende 
problemen op. Beslist moest worden welke sociale grondrechten op te nemen, 
waar ze in de grondwet een plaats te geven en hoe ze te formuleren. 

2 Voor meer informatie terzake verwijs ik naar H. J. M. Jeukens, De Wetten zijn 
onschendbaar, Zwolle 1963; idem, Recht en politiek, Alphen a/d Rijn 1971. 
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Het meest voor de hand zou gelegen hebben slechts die sociale grondrechten 
op te nemen, die onmiddellijk door de burgers geldend kunnen worden ge
maakt. Op deze wijze kan worden aangesloten bij de klassieke grondrechten, 
zowel voor wat betreft de formulering als de plaatso De Commissie is echter 
verder gegaano Ook enkelc sociale grondrechten die (no g) geen zelfstandige 
rechtswerking kunnen uitoefenen zijn opgenomen als opdracht aan de wet
gever tot regeling of zijn in de zorg van bet bestuur aanbevoleno Hierdoor is 
een tweeslachtig geheel ontstaan: enerzijds bevat het hoofdstuk opdrachten aan 
de overheid en anderzi}ds waarborgt het geldend te maken rechteno De eerste 
categoric regels rechtvaardigt de door de Commissie aanbevolen plaatsing van 
dit hoofdstuk na hoofdstuk V (wetgeving en bestuur), de andere soort regels 
vraagt plaatsing bij de andere grondrechteno 

Gezien de nauwe samenhang tusscn klassieke en sociale grondrechten -- zij 
hcbben immers beidc hetzelfde doe!, nl. de mens in staat te stellen zich samen 
met anderen vrij te ontplooien - betreur ik bet dat de sociale grondrechten, 
voorzover zij als subj ectieve rechten kunnen worden geformuleerd, niet in 
hoofdstuk I zijn ondergebracht. Opdrachten aan wetgever en bestuur hadden 
dan elders onderdak kunnen vinden, bovo in hoofdstuk Vo 

Koning en ministers 
Fundamentele wijzigingen in het hoofdstuk Koning en Ministers zoekt men 

tevergeefso De Commissie heeft zich vooral beperkt tot grondwettelijk vast
leggcn wat reeds lang constitutionecl recht was (ministerraad, minister-presi
dent) en het oplossen van terminologische problemeno Met name moest beslist 
hoe in de grondwet besluiten van de koning die onder de ministeriele verant
woordelijkheid vallen moeten worden aangeduido Aanleiding om af te stappen 
van de gebruikelijke methode, nl. om als subject van die handelingen de koning 
te noemen (De Koning benoemt. 0 0; De Koning heeft bet oppergezag over de 
krijgsmacht), is dat daardoor bet misverstand kan ontstaan dat de koning 
daarbij zijn persoonlijke macht uitoefent. 

De in het antwerp gekozen terminologie, nu eens koninklijk besluit dan weer 
regering, is kennelijk een compromiso Sommigen wensten overal daar waar de 
centrale overheid bedoeld werd, de term koning te vervangen door regering, 
en koninklijk besluit door regeringsbesluit. Anderen achten in dat geval de 
breuk met de gebruikelijke terminologie te groot. 

Uit systematisch oogpunt bevredigt de oplossing van de Commissie niet: 
a!s art. 32 bepaalt dat de regering gevormd wordt door de koning en de 
ministers, dan is bet logisch om besluiten die aan de regering moeten worden 
toegeschreven regeringsbesluiten te noemeno Een complicatie daarbij is echter 
dat niet aile besluiten die nu koninklijke besluiten genoemd worden, kunnen 
worden aangeduid met de term regeringsbesluit, omdat dan weer de onjuiste 
indruk kan ontstaan dat al die besluiten tot stand kwamen onder verant
woordelijkheid van de gehele regeringo Dat is echter lang niet altij d bet geval: 
vaak is slechts een minister verantwoordelijk. Afgezien hiervan: niet aileen 
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de logica bepaalt de grondwetsterminologie. Ook psycbologiscbe factoren spelen 
een rol. Het rigoreus vervangen van de termen koning en koninklijk besluit 
door regering en regeringsbesluit, zou wellicht uitgelegd kunnen worden als een 
verdergaan'de aantasting van de positie van de koning, betgeen niet de be
doeling van de Commissie en ook nauwelijks nog mogelijk is. 

Niet gelukkig ben ik met art. 31: ,De Koning ricbt zijn Huis naar eigen 
goedvinden in. Hij neemt daarbij bet belang van de staat in acbt," waarvan de 
eerste zin overeenkomt met bet buidige artikel 25. Kennelijk wordt met de 
tweede zin bedoeld aan te geven, dat de ministeriele verantwoordelijkbeid voor 
de inricbting van bet Huis pas begint daar waar bet staatsbelang in bet geding 
komt. Mijn bezwaren tegen bet artikel zijn drieerlei. Allereerst is bet overbodig: 
ook daarzonder zou de koning vrij zijn bij bet inricbten van zijn Huis voor
zover bet staatsbelang niet wordt geraakt en zou, zodra dat wei bet geval was, de 
ministeriele verantwoordelijkbeid gaan werken. In de tweede plaats wekt 
de term ,eigen goedvinden" tocb weer de indruk dat de ministeriele verant
woordelijkbeid bier niet functioneert en in de derde plaats acht ik bet misplaatst 
de koning te herinneren aan zijn plicht het staatsbelang in acht te nemen.3 

De aandacht wordt er op gevestigd dat art. 35 van het antwerp bepaalt dat 
bij de verkiezing voor de Tweede Kamer ook gestemd zal worden over de 
kabinetsformateur. Zoals bekend is dit voorstel door Van Thijn c.s. in een 
initiatief antwerp van wet aan de Tweede Kamer voorgelegd en verworpen. 
Minister Geertsema beeft al laten weten, dat aanvaarding van een dergelijk 
voorstel in de komende kabinetsperiode voor de VVD een breekpunt is. Het 
valt dan ook niet te verwachten dat art. 35 in de regeringsontwerpen in 
de voorgestelde versie zal zijn terug te vinden. 

Staten-Generaal 
Over het kiesrecht en bet parlementaire stelsel heeft de Commissie in haar 

Tweede Rapport haar opvattingen en voorstellen neergelegd. 
Aangezien deze in het speciale nummer van ARS van mei 1970 voldoende 

aan de orde zijn geweest, ga ik daar verder aan voorbij. De aandacht vestig 
ik slechts op art. 42 dat het mogelijk maakt dat de wet voor de verkiezing van 
beide kamers het land in afzonderlijke kiesgebieden verdeelt. 

In het Eindrapport wordt vooral het tweekamerstelsel onder de Ioupe ge
nomen. De tra!ditionele opvattingen van voor- en tegenstanders daarvan vindt 
men in de weergegeven meningen van de commissieleden terug. Ook nu 
weer blijkt bet moeilijker een bestaand orgaan op te heffen dan een nieuw in 
het Ieven te roepen: de Eerste Kamer blijft gehandhaafd, zij het dat zij ge
lijktijdig en op dezelfde wijze gekozen gaat worden als de Tweede Kamer. 

Ook al kan niet ontkend worden dat bet van enige betekenis kan zijn dat 
een afzonderlijk orgaan binnen de Staten-Generaal de resultaten van de wet
gevende arbeid van de Tweede Kamer aan een nadere toetsing onderwerpt -

3 Zie over art. 31 R. A. V. Baron van Haersholte, in: Ben nieuwe grondwet, 1971, biz. 14. 
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het argument van de voorstanders van handhaving - en al kan de arbeid 
van de Eerste Kamer zeker niet als zinloos worden gekwalificeerd, het is 
toch de vraag of zulks de instandhouding van de Eerste Kamer voldoende 
rechtvaardigt. Het feit dat de Eerste Kamer inderdaad nu en dan van haar 
veto gebruik maakt, kan slechts als bewijs voor haar bestaansrecht worden aan
gevoerd, indien aannemelijk kan worden gemaakt dat die wetten ook door 
de Tweede Kamer zouden zijn aangenomen indien er geen Eerste Kamer zou 
hebben bestaan en dat het verbindend worden van die wetten een belangrijke 
en cluurzame aantasting zou betekend hebben van belangen die op bescherming 
recht hebben. 

Intussen is de Eerste Kamer niet geheel zonder kleerscheuren uit de strijd 
te voorschijn gekomen: de medewerking aan de begrotingswetgeving is haar 
ontnomen. Dit is stellig een verbetering, omdat de aanvaarding van 'de be
grotingswetten door de Eerste Kamer vaak pas plaats vindt in het desbe
treffende begrotingsjaar en feitelijk reeds nu een formaliteit is. Macht de 
Eerste Kamer over onderdelen van het regeringsbeleid met de regering van ge
dachten willen wisselen, dan is daartoe ook wei gelegenheid buiten de 
begrotingsbehandeling om; het gevoelen van de Kamer over het beleid kan 
dan zo nodig via moties tot uitdrukking worden gebracht. 

Opmerkelijk is voorts art. 55 waarin de mogelijkheid voor de kamers wordt 
geopend om ook over onderwerpen die niet speciaal in de grondwet daarvoor 
zij n aangewezen, in verenigde vergadering te beraadslagen en te besluiten. 
Mocht van deze mogelijkheden een royaal gebruik worden gemaakt, dan komt 
men in de buurt van een eenkamerstelsel. v eel zal hier afhangen van de 
vraag of de veranderde wijze van samenstellen van de Eerste Kamer leidt tot 
een verandering van karakter. Indien - zoals de tegenstanders van directe 
verkiezing vrezen - de !eden van beide kamers tot hetzelfde type gaan be
horen en de Eerstekamerleden in meerdere mate dan nu zich tot politici gaan 
ontwikkelen, is de ontwikkeling in de richting van een eenkamerstelsel niet 
denkbeeldig. Een mooi voorbeeld van de ruimte die de grondwet voor nieuwe 
ontwikkelingen - desnoods tot de dood er op volgt - biedt. 

Openbare lichamen 
Fundamentele wijziging in de structuur van het regionale en plaatselijke 

bestuur kan het gevolg zijn van aanvaarding van art. 98. Daarin wordt bepaald 
dat de wet in plaats van bestaande provincies of gemeenten andere territoriale 
openbare lichamen kan instellen. Uiteindelijk kan dit leiden tot opheffing van 
aile provincies en gemeenten en tot het in de plaats daarvan instellen van ge
wc:sten en subgemeenten of wijkraden. 

Het ligt niet voor de hand te verwachten dat iets dergelijks gelijktijdig voor 
het gehele land zal geschieden. Er zal van de mogelijkheid die dit artikel biedt 
wei een behoedzaam gebruik worden gemaakt, b.v. om die gebieden waar 
grate en sterke gewesten zijn ingesteld, als het ware uit de provincie te lichten 
of om binnen dichtbevolkte gewesten gemeenten op te heffen en daarvoor 
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in de plaats openbare lichamen in te stellen met dusdanige bevoegdheden als de 
plaatselijke situatie vereist. Ook gewestvorming die niet gepaard gaat met op
heffing van provincie of gemeenten wordt door bet ontwerp mogelijk gemaakt. 
Art. 100 bepaalt dat bij of krachtens de wet ,andere openbare lichamen" kun
nen worden ingesteld en art. 101 bevat de opdracht aan de wetgever regels te 
stellen ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen zijn 
betrokken, welke voorziening de instelling van een nieuw openbaar lichaam 
kan omvatten. 

Intussen doet de Commissie geen keuze ten gunste van gewestvorming; zij 
deblokkeert slechts de wegen daartoe. Hierbij wordt wei dit voorbehoud ge
maakt dat de voorschriften die de grondwet bevat voor de inrichting van bet 
bestuur van provincie en gemeente van overeenkomstige toepassing zijn op de 
nieuw gevormde openbare lichamen die in plaats van provincie of gemeente 
treden. Blijkbaar is art. 98 de Commissie ingegeven door de vrees voor een 
bestuurlijke organisatie, waarbij op een zelfde gebied vier of meer, tot elkaar in 
een hierarchisch verband staande openbare lichamen hun algemene bevoegd
heden uitoefenen (bestuurslagen). Een dergelijk schrikbeeld is geenszins denk
beeldig. Reeds nu treft men gebieden aan waar wijkraad, gemeente, gewest, pro
vincie en Rijk hun bevoegdheden uitoefenen, soms nog gelardeerd met op basis 
van deW et gemeenschappelijke regelingen tot stand gebrachte openbare lichamen. 

Opmerking verdient dat indien gewestvorming gepaard gaat met opheffing, 
althans voor bet betrokken gebied, van de provincie of de er in gelegen gemeen
ten, de methode van gewestvorming zoals die in de ontwerp-gewestwet is neerge
legd niet meer kan worden gevolgd. Volgens dat ontwerp worden immers de ge
westen primair buiten de wetgever om ingesteld door de gemeenteraden bij ge
meenschappelijke regeling. Gewesten zullen in dat geval door de centrale 
overheid moeten worden ingesteld. 

Vee! onderwerpen met betrekking tot provincie en gemeente die in de 
huidige grondwet hun regeling vonden, worden door de ontworpen grondwet 
aan de gewone wetgever overgelaten. Van de commissaris der Koningin en 
van de burgemeester wordt slechts meegedeeld dat zij dee! uitmaken van respec
tievelijk bet bestuur van de provincie en van de gemeente. Op de vraag wie 
hen benoemt c.q. kiest, en welke bevoegdheden hen toekomen, geeft de grand
wet geen antwoord meer. Zelfs het voorzitterschap van provinciale staten en 
van de gemeenteraad is niet grondwettelijk verankerd. Voor de gewone wet
gever is de jacht dus wei geopend. 

Herziening 
In bet voetspoor van de opstellers van de Proeve heeft de Commissie ge

poogd een grondwet te ontwerpen die niet noodzaakt tot veelvuldige her
ziening. Vee! details zijn weggelaten en aan de wetgever is ruime armslag ge
boden om bet recht aan de veranderde omstandigheden aan te passen. Slechts de 
fundering, niet de opstal voor bet huis van staat zijn grondwettelijk verankerd. 

Desondanks zal op den duur herziening nodig zijn. De Commissie ontkwam 
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dan ook niet aan heropening van de oude discussie over de geldende her
zieningsprocedure, waartegen als belangrijkste bezwaren worden aangevoerd 
dat ze te zwaar is, zeker voor weinig ingrijpende veranderingen, en dat de 
uitspraak van de kiezers te weinig tot haar recht komt. Ter toelichting op dit 
laatste bezwaar wordt er dan op gewezen dat de, na de ontbinding gekozen 
kamers niet slechts over de grondwetsherziening beslissen maar ook de daarop 
volgende vier jaar hun normale parlementaire werk moeten doen, waardoor een 
zuivere kiezersuitspraak over de herzieningsvoorstellen gefrustreerd wordt. 

De uitspraak van de kiezers zou beter tot haar recht komen, indien voor de 
besluitvorming in tweede lezing een speciale grondwetskamer zou worden ge
kozen, die slechts tot taak heeft over de herzieningsvoorstellen te beraadslagen 
en te beslissen. Op grond van de volgende overwegingen meen ik dat de 
Commissie er goed aan gedaan heeft de instelling van een grondwetskamer af te 
wijzen. Een belangrijk bezwaar is, dat de grondwetskamer een herziening, waar 
de Staten-Generaal zeer op gebrand zijn en die wellicht conditioned is voor 
een voorgenomen beleid, kan tegenhouden zonder voor de politieke gevolgen 
daarvan te hoeven opdraaien. Mocht men ter vermijding daarvan de leden van 
de grondwetskamer recruteren uit ,gewone" parlementariers, dan is tegelijker
tijd een ander aangeprezen voordeel van een speciale grondwetskamer, nl. 
handhaving van de continu"iteit in de parlementaire werkzaamheden, verdwenen. 
V oorts kan men zich afvragen of herzieningsvoorstellen in voldoende mate de 
burgers zullen interesseren dat ze er apart voor naar de stembus komen. Zo 
niet, en zulks is bij weinig spectaculaire ( dat is niet hetzelfde als weinig be
langrijke) wijzigingen te verwachten- dan wordt de verkiezing van de grond
wetskamer als middel tot het horen van de kiezers over de herziening een 
mislukking. Juist om dit te voorkomen zal men niet te veelvuldig tot wijziging 
willen overgaan, hetgeen weer tot verstarring kan leiden. 

De Commissie handhaaft de hoofdgedachte van de huidige procedure, nl. de 
behandeling in twee lezingen met tussentijdse ontbinding. De kiezers hebben 
zo de gelegenheid om zich bij het uitbrengen van hun stem mede te laten 
leiden door het standpunt dat de politieke partijen aangaande de wijzigingsvoor
stellen hebben ingenomen. Of dit standpunt de uiteindelijke keuze van de 
kiezers bepaalt, hangt af van de mate waarin naar het oordeel van de kiezers 
zelf de voorgestelde wijziging fundamenteel is (monarchie of republiek) of 
hen direct raakt (grondrechten). Overigens zou, zelfs als geen kiezer bij het 
uitbrengen van zijn stem met de voorgestelde herziening rekening hield, de 
ontbinding nog gerechtvaardigd zijn teneinde er van verzekerd te zijn dat de 
kamers die beslissen optimaal representatief zijn. 

De Commissie stelt voor ook de andere hoofdtrek van de geldende wijzi
gingsprocedure, nl. de versterkte meerderheid in tweede lezing, te handhaven. 
Vooral om tegemoet te komen aan het bezwaar, dat een derde van de uitgebrachte 
stemmen in de Eerste Kamer een wijziging van de grondwet kan tegenhouden, 
is voorgesteld te laten beraadslagen en beslissen in een verenigde zitting. 
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Slotsom 
Bij zijn rede ter installatie van de Commissie heeft de toenmalige Minister

President De Jong opgemerkt dat de nieuwe grondwet er een zal zijn voor 
een geheel andere tijd dan we tot nu toe gekend hebben; een tijd met vervagende 
landsgrenzen, te verwachten toenemende Europese integratie, doorwerking van 
wetenschap en techniek in allerlei uitvindingen, een grotere rol van de massa
communicatiemedia e.d. Wie op grand hiervan verwacht mocht hebben dat de 
Commissie een blauwdruk voor die nieuwe maatschappij zou hebben ontworpen, 
komt bedrogen uit. Die mogelijk hoog gespannen verwachting kon ook niet uit
komen, omdat ze berustte op de verkeerde vooronderstelling dat een grondwet 
vernieuwingen in bet politieke en maatschappelijke leven kan afdwingen. Beseft 
moet worden allereerst dat een grondwet slechts betrekking heeft op de staat, 
zijn organen, bevoegdheden, taken en grenzen. En vervolgens dat een wet --
en zeker een grondwet - moet wortelen in een levende overtuiging over de 
meest gewenste stand van zaken. Dit brengt met zich mee dat de wet slechts die 
wijzigingen in de politieke structuur kan aanbrengen, waarover een redelijke 
mate van overeenstemming tussen de dichtst betrokkenen bestaat. Elke poging 
om een structuur af te dwingen waarvoor de samenleving onvoldoende rijp is, 
moet mislukken. En er moet tach toegegeven worden dat er nog geen schij n 
of schaduw te bespeuren valt van een communis opinio met betrekking tot de 
richting waarin op langere termijn onze Nederlandse politieke structuur zich 
zal moeten ontwikkelen. W ellicht is een kleine groep van gelijkgezinden in 
staat een begin te maken met bet formuleren van de oplossingen van de vraag
stukken van morgen. Van een Commissie, samengesteld als deze, had men dat 
niet mogen verwachten. 

Een en ander wil niet zeggen dat elke kritiek op bet ontwerp van de Com
missie berust op een verkeerd inzicht in de functie van een grondwet. Stellig 
kan men zich met recht afvragen, of bet antwerp wei voldoende aanknopings
punten bevat voor nieuwe ontwikkelingen b.v. terzake van de relatie tussen 
regering en parlement, de invloed van de burgers op bet beleid buiten de kamers 
om, de plaats van bet parlement bij toenemende Europese integratie e.d. 

Maar bet uiteindelijke oordeel over bet antwerp zal toch niet anders dan 
gunstig kunnen luiden. Belemmeringen die de huidige grondwet voor ge
wenste verandering biedt zijn opgeruimd; versleten uitdrukkingen en regels zijn 
Of geschrapt Of in overeenstemming gebracht met bet geldende constitutionele 
recht; ruimte voor vernieuwingen door de wetgever geschapen. Teleurstelling 
over wat bet antwerp niet biedt, behoeft niet te leiden tot negatieve beoordeling 
van wat overbleef. Het zou dan ook zeer betreurenswaardig zijn, indien men 
op grand van weinig geestdriftige commentaren op bet antwerp zou besluiten 
de herziening maar op een laag pitje te zetten. Er is reden om bet vuur extra 
op te stoken. Mislukking van de herziening gedurende de huidige kabinets
periode - voor ons gemak aangenomen dat deze vier j aar zal duren - zou er 
wel eens toe kunnen leiden dat we bet de volgende twintig jaar met de huidige 
grondwet moeten blijven doen. En dat wordt dan wel behelpen. 
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DE DENKBEELDEN VAN DR. A. KUYPER OVER HET LEGER 

door 

drs. W. C. Thijssen 

lnleiding 

Nadat Kuyper in 1878 voor het eerst studie had gemaakt van de landsver
dediging - ,op kleine schaal natuurlijk, zoals een dilettant dat doet", deelde 
hij ruim twintig jaar later mee -\ hekelde hij de toestand op dit gebied als 
,een schande voor de overheid en voor de natie onverantwoord".2 Op de twee 
enige momenten immers, in 1870 en 1873, toen het land leger en vloot nodig 
had, ,maakten beiden jammerlijk fiasco". 3 

Dat Nederland ondanks een jaarlijkse defensieuitgave van veertig miljoen 
geen deugdelijke defensie bezat, vond Kuyper voor het volk dan ook een reden 
,om razende van toorn tegen zijn militaire autoriteit te worden ... " 4 

Kuypers ergernis was niet ongegrond: sinds 1839 was de defensie schrome
lijk verwaarloosd, terwijl van een vast verdedigingsstelsel geen sprake was.5 

Wekte de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk in 1866 reeds wat meer inte
resse voor het defensievraagstuk, door de gebeurtenissen vier jaar later trad 
het geheel op de voorgrond. Bij de mobilisatie in 1870 kwamen nl. zulke ge
breken aan het licht 6 , dat iedereen volgens Kuyper , van achteren sidderde bij 
de gedachte, wat er wei van ons arme legerke zou geworden zijn, zoo het eens 
meenens ware geworden".7 

Met de vloot was het al niet beter gesteld, meende Kuyper. Toen de situatie 
in Atjeh een optreden van de vloot noodzakelijk maakte, ,was de Nederlandsche 
Marine zoek".8 

Om aan deze ongehoorde toestand een einde te maken, eiste Kuyper wette
lijke organisatie voor de gehele militaire defensie 9 , ,morele" wapening van het 
volk, verbetering van het scheeps- en kazerneleven, invoering van de persoon
lijke dienstplicht en meer aandacht voor het moreel van de soldaat. 

De defensie als dam tegen het Cosmopolitisme 
Geen volk van karakter mag de nationale, door God geschonken zelfstandig

heid prijsgeven, aldus Kuyper in 1879.w Daarom moest de nationale defensie 
een dam opwerpen tegen de wassende vloed van het Cosmopolitisme, dat het 
zelfstandig bestaan der naties wilde opofferen aan het denkbeeldig recht der 
Europese bevolking op agglomeraties van grote omvang. Daarom vooral vormde 
zorg voor de landsverdediging een hoofdbestanddeel van het Antirevolutio
naire beginselprogram.U 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog hechtte Kuyper minder waarde aan de natio-
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nale zelfstandigheid. Toen meende hij, dat de kleine staten zich moesten aan
sluiten bij een naburige grote mogendheid om zich bij een conflict te laten 
beschermen.12 Hij achtte het historisch onontkoombaar, dat Nederland zich 
eerst economisch en later wellicht ook politiek zou aansluiten bij DuitslandP 

Keren wij terug naar 1879. Het revolutiebeginsel had het moreel van de 
kleine naties ondermijnd. De jongelieden uit de hogere standen in Nederland 
lachten cynisch om zaken als ,nationale eer" en ,vaderlandsliefde". Zelfs in 
christelijke kring werd soms al gesproken van inlijving van het land bij een 
machtiger staat. 

Ter kering van dit anti-nationale tij wenste Kuyper ,morele" wapening van 
het volk, die aan de militaire wapening vooraf moest gaan.14 ,Ons Program" 
maakte daarom onderscheid tussen ,morele" en militaire defensie. 

De ,morele" defensie 
De ,morele" defensie bestond uit v1er onderdelen. Op twee daarvan, be

vordering van de kennis der landshistorie en een deugdelijke diplomatie, zal 
ik wat nader ingaan. Omdat daarin het ,epische" lag, dat tot nieuwe daden 
bezielen kon, diende bij het volk weer ,heilig enthousiasme" voor de lands
historie te worden gewekt. Dit werd niet bereikt met het leren van zaken, 
zoals geslachtsregisters en dorre kronieken, waar het leven nooit inzat. Wat 
in de geschiedenis van belang is, ,dat zijn de tafereelen, dat is het bezielende, 
in kleuren geschilderde doek, dat zijn de helden-figuren en de wondere 
legenden zelfs".15 

Uitdrukkingen als ,episch" en ,helden-figuren" zijn typisch ,Kuyperiaans". 
Feddema constateerde reeds, dat Kuyper niet geheel vrij was van een zekere 
heroen-verering. Grootse prestaties dwongen zijn bewondering af. Militair 
talent imponeerde hem. Hindenburg, de exponent van Duitslands grote mili
taire kracht, was een heros van zijn volk. Op het einde van de Eerste Wereld
oorlog verwachtte Kuyper, dank zij het talent van deze man, nog een Duitse 
zege.16 Een goede diplomatie was volgens Kuyper een onmisbare waarborg voor 
de nationale zelfstandigheid. Gezien de groeiende militaire kracht van landen 
als Frankrijk en Duitsland was het onjuist de defensie in de eerste plaats toe 
te vertrouwen aan leger en vloot. De diplomatie moest de spits afbijtenP 
Daarom hekelde Kuyper de onbekwaamheid der Nederlandse diplomaten. Dik
wijls waren zelfs de Belgische hen te slim af. Fel keerde hij zich tegen het laffe 
zwijgen bij elk geschil en tegen het afwijzen van ieder bondgenootschap. De 
Nederlandse diplomatie had al lang het initiatief moeten nemen tot een 
alliantie-politiek, ,die weer deed merken dat we er nog zijn".18 

De militaire defensie 
Kuyper hechtte grote waarde aan het moreel van de soldaat. Hierin vooral 

lag de kracht van het leger. Ter verhoging van het moreel eisten de Anti
revolutionairen afschaffing der plaatsvervanging, de ,kanker" die het leger 
bedierf. Uit deze eis vloeide voort dat de regering dan ook moest zorgen voor 
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een behoorlijk kazerneleven, wantoestanden als vloeken, drankmisbruik en 
hoererij diende tegen te gaan en door de aanstelling van veldpredikers het 
godsdienstig karakter van het leger moest herstellen.10 Dit laatste was door de 
afschaffing van de gedwongen kerkgang verloren gegaan.2° Kuyper wenste 
scherpe scheiding tussen dienstplichtigen en vrijwilligers, ook al was de laatste 
groep sterk in aantal afgenomen. Door deze scheiding zou het moreel van de 
militie zeer toenemen.21 Want juist onder de huursoldaten- ,die gesnorde en 
gebaarde kerels" - heerste zo'n eigenaardige militaire moraal. Zij hadden dan 
ook dikwijls een verderfelijke invloed op de miliciens.22 

In september en oktober 1890 schreef Kuyper in De Standaard een serie 
artikelen over het kazerneleven en de rechtspositie van de soldaat. Het soldaten
leven ging in vele opzichten dwars in tegen de ,eischen der religie, der 
conscientievrijheid en der moraliteit". De Antirevolutionairen zouden bij de 
regering blijven aandringen op verbetering van het kazerneleven: ,We zijn 
geen militair volk, maar een volk van vrije burgers, en als ooze zonen in dienst 
treden, dan staan we hen volvaardig voor de beveiliging van het vaderland af, 
maar weigeren ze over te leveren aan de nukken en grillen van een solda
teske" .23 In de rechtspositie van de soldaat zag Kuyper de sleutel voor de 
gehele ontwikkeling van het kazerneleven.24 

De soldaat diende een nauwkeurig omschreven rechtspositie te krijgen. 
Daartoe moesten de vigerende Reglementen ( op de Inwendige Dienst en op 
de Krijgstucht) worden gewijzigd. Reglementen immers, die met ,draconische 
hardheid" werden nageleefd waar het een roestvlek op het geweer betrof, 
maar die dagelijks werden overtreden, wanneer het ging om de hogere belangen 
van godsdienst en zedelijkheid, deugden niet.25 Met name het recht van beklag 
na een krenkende behandeling, dat thans ,voor negen tiende puur fictief" was, 
diende een reeler inhoud te ontvangen.26 

Op grand van het ,organisch volksverband" eiste Kuyper herstel van de 
provinciale legerformatie.27 Als de regimenten waren samengesteld uit jongens 
uit dezelfde provincie, dan konden deze, i.p.v. een ,zielloos cijfer", een be
zielende en historische naam voeren, waardoor ,het 3e Hollandsche Infanterie 
Regiment No. 5, er weder een eer in (zou) gaan stellen, zich bij manoeuvres 
- en op het slagveld - niet te laten beschamen door het Groningsche 
Infanterie Regiment No. 16. En omgekeerd natuurlijk".28 Bij een dergelijke 
formatie zou bovendien de mobilisatie sneller verlopen, terwijl de dienstplich
tigen dichter bij huis konden blijven.29 In 1901 pleitte Kuyper voor de invoering 
van een volksleger - het ideaal van Liberalen en Socialisten -, waaraan hij, 
naar hij zei, al lang zijn liefde had verpand.30 Staande legers voldeden z.i. niet 
meer: zij werden door een dubbele flankbeweging in de tang genomen, opgerold 
en van het slagveld verwijderd (sinds 1871).31 

In 1917 voerde Kuyper het pleit voor algemene dienstplicht.32 Het stelsel 
van ,geconcentreerde defensie", i.e. de uitsluitende verdediging van de vesting 
Holland, met opheffing van de verdedigingslinien in de rest van het land 33, 

had geenszins Kuypers sympathie. De gedachte, ,het gaat toch maar om 
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Holland", deed afbreuk aan de nationale geestdrift in het Noorden en Zuiden 
van het land. Deze landsdelen mochten dan ook niet zonder strij d in de hand en 
van de vijand kunnen vallen.34 Toch had een invloedrijke coterie in het leger, 
zich beroepende op de te geringe sterkte, de legerorganisatie steeds verder op 
het verkeerde spoor geleid. De ,geconcentreerde defensie" met haar vele forten 
en vestingtroepen lag deze coterie van ,conservatieve vestingmannen" zo na 
aan het hart, dat zij elke versterking van het veldleger meenden te moeten 
tegenwerken. Zij had leger en volk het noodlottige idee ingeprent, dat de 
Nederlanders niet konden vechten. Zij was indirect de oorzaak ( directe oorzaak: 
de diplomatie) van de ,zelfwegcijfering" die het land in Europa de scheld
naam ,nation eteinte" had bezorgd en van het Jaffe zwijgen bij elk geschil. 
Moed gold boven het leven, vooral bij kleine volkeren.35 Het wegkruipen 
achter de wall en van het vestingstelsel stuitte Kuyper tegen de borst. 36 

Het militairisme 
De Antirevolutionairen kwamen steeds met nadruk op voor de landsverdedi

ging, maar dat betekende niet dat zij sympathie gevoelden voor het militairisme. 
Integendeel, hun optreden had er volgens Kuyper toe bijgedragen, dat een 
eertijds ook in Nederland binnengeslopen ,pseudo-militairisme", waaruit zelfs 
een soort ,soldateske" (gekenmerkt door drinken, tieren en vloeken) geboren 
was, de kop werd ingedrukt.37 Van verbetering van kazerneleven en rechts
positie van de soldaat en van afschaffing der plaatsvervanging, verwachtte 
Kuyper stuiting van het militairisme. De plaatsvervanging had ten gevolge, 
aldus Kuyper, dat het leger ,een aparte kaste in den Staat vormt; en juist door 
dit ongezonde standsgevoel dat eigenaardige besef van zedelijkheid kweekt, 
hetwelk het wezen van het militairisme uitmaakt ... Het militairisme wil van 
het leger een aparte wereld maken, waarin andere denkbeelden heerschen dan 
in de gewone burgermaatschappij ... " 38 

Het staande leger droeg qua talis de bacil van het militairisme in zich. Deze 
bacil was in Duitsland tot een cultuur uitgegroeid. Daar was de officier een 
,Uebermensch", waarvoor de gewone burger moest bukken. Het voortbestaan 
van het volk hing niet af van een staand leger, maar van de geest, van het 
heroisme en het zelfvertrouwen van het volk zelf. Het staande leger had 
deze eigenschappen nooit gewekt en daarom brak Kuyper een lans voor de 
invoering van een volksleger. Dit vormde een garantie tegen het militairisme. 
In een volksleger toch, heerste niet de parade en het uniform, maar burgerlijke 
eenvoud; dat had hij tijdens zijn vakanties in Zwitserland gemerkt. En juist in 
burgerlijke eenvoud kon geen enkel volk zo goed worden vergeleken met bet 
Zwitserse, als het Nederlandse volk. Als het volk in het leger opging, dan 
was er kans, dat in de volksgeest weer heroi:sme geboren werd. 39 

Het was volgens Kuyper volstrekt onwaar, dat elke versterking van het 
leger een uiting van militairisme was. Onder militairisme vielen alle onnodige 
versterkingen van het leger, die er aileen toe strekten om de invloed van de 
militaire macht in de staat te vergroten. Iedereen echter, die de versterking van 
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bet leger, door de toenemende bewapening in het buitenland genoodzaakt, als 
militairisme brandmerkte, pleegde verraad aan de toekomst van zijn vaderland.40 

Het oorlogsbudget in 1879 van veertig miljoen vond Kuyper te laag. Voor dit 
bedrag was geen goede defensie te leveren. In Engeland en Pruisen werd steeds 
meer geld besteed aan leger en vloot. En omdat Nederland met het oog op de 
kolonien en de ligging der havens bij de defensie vooral moest !etten op de 
aanvalskracht van deze twee landen, zou het zich van tevoren reeds als 
overwonnen kunnen beschouwen, indien het opzag tegen verhoging van het 
oorlogsbudget.41 

Besluit 
Kuypers denkbee1den over de nationale defensie vloeiden voort uit en 

werden zeer lang consequent beheerst door een centraal thema: het onverkort 
handhaven van het zelfstandig volksbestaan. Kuyper was nationalist in hart en 
nieren; de positie van Nederland in de wereld was hem een voortdurende 
zorg. Het land mocht niet !anger worden beschouwd als ,quantite negligeable". 
Dat verboden het roemrijk verleden en de positie als koloniale mogendheid. 
Daarom moest het veldleger zo sterk mogelijk zijn: aileen daarmee kreeg bet 
land enige waarborg ,van althans te worden meegeteld".42 De ,geconcentreerde 
defensie" boezemde de vijand geen enkel ontzag in en wekte bij het volk zelf 
lafheid. Dit stelsel diende te worden losgelaten en in het volk moest weer een 
zeker ,hero!sme" geboren worden om de vijand, als hij komen mocht, in bet 
open veld tegemoet te trekken. Daarom ook moest het met de ,laat-maar
waaien-politiek" 43 der diplomaten afgelopen zijn. De diplomatie was voor 
Kuyper a.h.w. de voorhoede van het leger. 

Bij zijn denkbeelden over de landsverdediging hield Kuyper geen rekening 
met hetgeen het volk, althans het niet-Calvinistische deel daarvan, voor de 
defensie kon en wilde opbrengen. Nederland mocht bij de bewapeningswedloop 
geen toeschouwer zijn; organisatie en sterkte van bet leger moesten worden 
aangepast aan de situatie op militair gebied in Frankrijk en vooral in Engeland 
en Duitsland. Bezien vanuit ,Antirevolutionair militair stand punt" 44 vormde 
verhoging van het oorlogsbudget geen probleem: moesten de Antirevolutionai
ren kiezen tussen ,zelfwegcijfering" en ,vallen met eere", dan verkozen zij 
het laatste.45 

Naast nationalist was Kuyper ook imperialist. De (vreedzame) uitbreiding 
van 's lands invloed in de wereld was hem een wens. Het bezit der kolonien 
vormde voor Kuyper min of meer een bestaansvoorwaarde voor bet Rijk. In 
1916 schreef hij aan Idenburg: ,het zou ontzettend zijn, als Nederland 
kolonieloos werd. Dan zonken we weg". Vanaf 1878 pleitte hij dan ook voor 
een krachtige defensie van de overzeese bezittingen. 

Hierboven zagen wij reeds, dat Kuyper de beschuldiging van ,militairisme" 
afwees. Hij had hart voor de defensie, wat z.i. met ,militairisme" als zodanig 
niets gemeen had. Dit toch was een ,kanker", waarin niet diep genoeg ge
sneden kon worden.46 Mede dank zij het optreden der Antirevolutionairen, 
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was het eerste symptoom van deze ziekte, het ,pseudo-militairisme", in Neder
land tijdig onderdrukt. Niettemin meen ik, dat Kuypers houding ten aanzien 
van de defensie ,militairistische" trekken vertoonde. 

Steeds drong hij aan op het snel en flink doen van uitgaven, die voor de 
versterking van het leger nodig waren, bv. voor de vervanging van het be
staande geschut door snelvuurkanonnen. Snelvuurkanonnen zijn wapens, ,die 
wij hebben moeten, die wij niet missen kunnen", zei hij in 1897.47 Dit geschut 
alleen was niet voldoende: er moest zo'n onmetelijke voorraad munitie voor 
zijn, ,dat 't schot bij dag en nacht door (kon) dreunen" zonder dat er ooit 
gebrek kwam.48 Hetland kon z.i. ook niet zonder het ,vliegerwapen" 49, forten, 
mijnen, duikboten en een eskader kruisers.50 In 1897 zag Kuyper in een goed 
georganiseerde ,weerbelasting", dus een aparte belasting voor de defensie, het 
middel om in de behoeften van het leger te voorzien.51 Nu dringt de vraag 
zich op, of Kuyper kon bepalen welke uitgaven voor het leger nodig waren 
en welke onnodig. Op dit punt was hij m.i. geheel afhankelijk van de militaire 
deskundigen, met het mogelijke gevolg dat hij wellicht te gemakkelijk aan hun 
eisen zou toegeven. Want als het echt aankwam op technische kwesties, dan 
bleef Kuyper de dilettant die hij in 1878 was. De eis tot provinciale leger
formatie moge hier als voorbeeld dienen: de leuze, het Ieger een afspiegeling 
van het ,organisch volksverband", klonk prachtig, maar betekende in feite 
niets anders dan terugkeer naar het eens verfoeide repartitie-stelsel. 

De invoering van militaire oefenplicht op de scholen (ter voorbereiding van 
een volksleger) 52 en het doen opnemen in het Burgerlijk Wetboek van een 
bepaling dat een man slechts mocht trouwen op vertoon van een stuk, waaruit 
bleek dat hij zijn militaire dienstplicht had vervuld,53 waren wensen van Kuyper, 
die gemakkelijk konden lei den tot ,militairisme", de door hemzelf gehekelde 
overheersende positie van de militaire macht in de staat. 
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CHRISTELIJKE POLITIEK ALS HANDWERK 

door 

dr. A. Veerman 

Het artikel van prof. Augustijn in het junijjulinummer van Anti-Revolutio
naire Staatkunde over de christelijke politiek tegen de achtergrond van huidige 
ontwikkelingen in het theologisch denken heeft bij velen weer wat losgemaakt. 
Verhandelingen over het ,waarom" van christelijke politiek trekken onder ons 
altijd de aandacht. Gelukkig. Ik ben mij wel bewust, dat er altijd velen geweest 
zijn en nog zijn, die, zonder zich daarbij veel problemen te maken, met een 
zekere vanzelfsprekendheid politiek hun vertrouwen geven aan mensen en aan 
een partij, waarvan zij zien, dat zij hun uitgangspunt willen kiezen daar, waar 
zij ook zelf het vaste punt van hun bestaan weten. Gelijksoortige overwegingen 
werken uiteraard bij aile politieke groeperingen. Oat is niet verkeerd. Politieke 
partijen hebben ook in dat opzicht een functie. 

Maar dat feit ontheft uiteraard die partijen niet van de plicht zichzelf 
terdege rekenschap te geven van de zin van hun bestaan. De omstandigheid, 
dat sociale bindingen aan de groep in onze tijd veel losser geworden zijn, legt 
ze eens te meer de plicht op, van die zin van hun bestaan ook rekenschap af 
te leggen. Daar is professor Augustijn's artikel een welkome aanleiding toe. 

Twee opmerkingen vooraf. Er is al een reactie gekomen van de zijde van 
professor Troost. Ik ben niet van plan, mij in hun discussie te mengen. 'k Heb 
wei de indruk, dat hun denktrant over en weer zo verschillend is, dat zij elkaar 
niet zo erg veel te vertellen hebben. Maar nogmaals, ik zelf blijf daar buiten. 
Ik voel mij een politiek handwerksman, die het werk moet doen. Om een 
ander beeld te gebruiken: ik voel mij als de patient, die in zijn bed ademloos 
luistert naar wat de artsen over hem en over hem heen discussieren. Niet eens 
in het latijn. Maar een enkele keer mag de patient ook eens zeggen, wat hij 
voelt. 

Een tweede opmerking. In het eerste deel van professor Augustijn's artikei 
herken ik onze partij en in elk geval mijzelf nauwelijks. Misschien mijn groat
vader. De schrijver heeft dat zelf'ook enigszins gevoeld; ik neem aan dat hij het 
ook zo heeft bedoeld. Hij excuseert zich nl. bij voorbaat voor karikaturen. 
Ik meen, dat die er inderdaad wel inzitten, althans wanneer bedoeld is de 
A.R.P. van vandaag te tekenen. Er is na ,Saevis" nog wel het een en ander 
gepubliceerd. Niet in zulke omvangrijke boeken, maar zelfs dat is wellicht 
typerend. 
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Politiek als praktische bezigheid 
Het lijkt mij goed eerst uiteen te zetten, hoe wij in dit handwerk m.i. bezig 

zijn. Ik gebruik die term, 'handwerk', heel nadrukkelijk en opzettelijk. Politiek 
is een uiterst praktische bezigheid. Het land, de provincie, de gemeente moeten 
bestuurd worden. Gekozen vertegenwoordigingen moeten daarop kritisch toe
zien en soms mee beslissingen nemen. En dat gaat over heel harde zaken. 
Gewone, alledaagse zaken ook. Heel zakelijk en praktisch. 

Om de contouren duidelijk te maken: in de politiek gaat het dus niet om 
,getuigen". In onze - in het zicht van zoveel, zo snelle, zo ingrijpende, niet 
gemakkelijk te verwerken veranderingen - in onze wat naar pietisme neigende 
tijd is het nuttig dit doodnuchter te zeggen. Politiek is er niet om te getuigen. 
Zoals een mens, zonder woorden, maar door zijn hele levenshouding en !evens
patroon tot een getuige kan zijn van het heil, waaruit hij leeft, zo kan en zal 
er ook van christelijke politiek een getuigenis uitgaan. Maar het politiek 
bedrijf is daar niet op gericht. 

Politiek is ook niet het realiseren van een vooruit bedacht stelsel. Zo ongeveer 
hebben onze vaderen het soms misschien wel beleefd. Dat lag ook in heel de 
denkwijze van hun tijd. Maar wij hebben geen geprefabriceerde oplossingen 
voor de steeds nieuwe en steeds andere problemen, die zich in de politiek 
aan ons voordoen. We moeten de oplossingen steeds opnieuw vinden. Daarbij 
behoeven wij niet uit het niets te werken - daarover straks. Maar ik meen, 
dat wij als Antirevolutionaire Partij de statische opvatting van de politiek, 
die er vroeger min of meer wel geweest is, heel duidelijk als ontoereikend 
en inadaequaat aan de politieke problematiek ervaren hebben. Er is niet een 
geheel van christelijke politiek, maar wij moeten daaraan bouwen - zonder 
eind in deze wereld. 

Zakelijke politiek dus. Daarvoor is nodig deskundigheid. Wij moeten de 
feiten kennen, de problemen analiseren. Daarvoor is nodig gewoon een stuk 
ervaring, maar ook kennis van zaken. Staatsrecht en economie moeten ons 
daarbij helpen, sociologie en technologie moeten ons in deze tijd niet minder 
het materiaal aandragen. 't Hoort er allemaal wezenlijk bij. Christelijke politiek 
zonder deskundigheid is een slag in de Iucht. Dat is een brokje waarheid in 
het pragmatisme. Je moet in de politiek met bruikbare oplossingen komen. 
Overigens heeft Anema dat ook a! eens heel duidelijk gezegd. 

Christelijke politiek 
Maar daarmee hebben we niet de zaken-zijn-zaken-mentaliteit binnengehaald. 

Die mentaliteit wijzen wij buiten de politiek en in de politiek volstrekt van de 
hand. Dat zou een dubbele moraal tengevolge hebben, die een mens uiteen
scheurt. Ook als een mens met zaken bezig is - politieke en andere zaken -
kan hij niet opzij zetten wat hem ten diepste beweegt. Laat ik het noemen -
de term is niet zo belangrijk - zijn zedelijke overtuigingen. 

Het is vandaag weer actueel, tegen de achtergrond van de vorming van een 
algemene ( christelijke) partij, de vraag te stellen, waaraan wij die overtuigingen 
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ontlenen. Is dat het gemeenschappelijk erfgoed van christendom en humanisme? 
Ik zou niet graag de waarde daarvan ontkennen. De W esterse wereld teert 
op dat erfgoed. Ondanks aile zedelijk verval, aile bruut geweld, aile ego"isme 
en materialisme is er toch nog een normbesef, waarop het Ieven in deze maat
schappij is gebaseerd. Je kunt daar opgewekt of somber tegen aan kijken, 
helemaal wegdenken kun je het niet. 

Maar als een christen zijn Ieven leeft en daarin ook politiek bedrijft, heeft 
hij daar bepaald niet genoeg aan. Dat traditionele waardensysteem heeft geen 
autoriteit. En het glipt hem tussen de vingers door. In de oren van de discipel 
klinkt het door: ,Gij geheel anders; gij hebt Christus leren kennen." 

Wat ,doet" het Evangelie ons als wij politiek bedrijven? Ik wil daar 
allereerst dit van zeggen, dat het Evangelie tot ons komt met gezag. Het is 
openbaring van God. Om het anders, en heel concreet, te zeggen: het komt 
tot ons in Jezus Christus, die het zelf allemaal gedaan heeft, volbracht. Die 
daarom recht van spreken heeft. 

Ik ben mij bewust, dat wij er met deze zinnen nog niet zijn. Want wat is 
dan de boodschap, die het Evangelie met zijn gezag brengt voor de politiek? 

Hier speel ik graag leentjebuur bij prof. Augustijn. In de bijbelse geboden 
krijgen wij informatie over Gods bedoeling met mens en wereld, zoals die 
bedoeling in een bepaalde tijd is verstaan en gehoorzaamd. Gezien in het Iicht 
van het Evangelie (maar een politiek mens spreekt daarover met wat meer 
reserve dan ,kerkmensen" over de politiek) geloof ik, dat twee sleutelwoorden 
dan heel belangrijk zijn: liefde en vrijheid. Ik meen, dat het Evangelie vol is 
van de gedachte van de vrijheid van de christen. Daar is de kerk, aile eeuwen 
door, nogal eens tegen opgebotst met haar inzettingen en geboden. Typerend 
is, dat een enqw§te onlangs de vraag stelde of ik nog wei eens moeite had met de 
,voorschriften" van mijn kerk. Zozeer ziet men blijkbaar een kerk als een 
auteur van voorschriften! Vrijheid dus, maar in de zin der lief de. Tot God 
en tot de ander. Dat is een geheel. Ik ben het er geheel mee eens, wanneer 
prof. Augustijn de woorden horizontaal en verticaal vermijdt. Het een leidt 
tot het ander, het een veronderstelt ook het ander. 

Zo zuilen wij samen moeten leren verstaan wat die ,geboden" ons vandaag te 
zeggen hebben, in ons verband: wat zij ons te zeggen hebben voor staat en 
maatschappij. Dan moeten wij daarin een flink stuk ruimte inbouwen. Dat past 
bij de vrijheid. In Corinthe waren er zwakken en sterken; dat is geen eufemisme 
voor: betere en minder goede christenen. Dat is aileen een toepassing van die 
ruimte in de praktijk. 

Maar ruimte is geen individualisme. Wij zullen samen moeten spreken over 
en zoeken naar de zin van onze Evangelische opdracht voor de politiek. Zeker 
in onze snel bewegende tijd kan onze partij niet zonder discussie daarover. 
En die is gelukkig volop aan de gang. Ik erken de gevaren die prof. Augustijn 
signaleert. Het gevaar, dat wij op deze wijze toch weer via abstracties tot 
algemeen geldende regels zouden willen komen. Zo algemeen, dat zij niets
zeggend zijn of zo bepaald door het eigen standpunt en de eigen tijd, dat ze 
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volslagen willekeurig zijn. Die twee klippen zijn er. Maar dat hebben we ook 
zelf wei leren zien, al zou ik niet willen beweren, dat wij nooit fout gaan. 
Maar wie de publikaties van onze partij in latere jaren raadpleegt, vindt daarin 
duidelijk bet besef, dat wij niet de pretentie hebben laatste woorden te spreken. 
In ons spreken zijn wij ons bewust van de tijdgebondenheid en de voorlopig
heid van onze woorden. 

Nog een andere consequentie. Wij horen vaak bet verwijt, dat ons uitgangs
punt onbruikbaar is, omdat in de praktijk blijkt, dat christenen tot zo gevari
eerde standpunten in de politiek blijken te komen. Ik wil dat laatste niet 
ontkennen, al moet men het ook weer niet overdrijven. Maar verder moeten 
wij er niet al te vee! pijn aan hebben. Een politieke partij moet in een program 
neerleggen wat ze wil. Zo concreet mogelijk, jawel. Maar de ontwikkelingen 
van de laatste maanden hebben ons wel weer geleerd, dat die concreetheid 
haar grenzen heeft. De omstandigheden kunnen heel snel veranderen! In een 
program moet vooral ook doorspreken de kritiek op de situatie, waarin wij 
politiek verkeren, en de richting, die wij moeten kiezen. En dan is er ook 
politiek voluit nodig de ruimte, waarover wij het hierboven al hadden. lndien 
ergens dan in de politiek is er het gevaar dat wij onze ideeen canoniseren en 
aan anderen opdringen. Maar wat blijft - daar keer ik nu naar terug - is de 
erkenning van bet gezag van het Evangelie. In die zin, dat wij ons door het 
Evangelie willen Iaten gezeggen. Die bereidheid brengt ons bijeen en maakt 
ons gesprek zinvol. 

Er zijn andere facetten in de zin van christelijke politiek. Terloops werd al 
genoemd de kritiek, die de Schrift ons bijbrengt, tegenover ,de gevestigde 
orde". En de opdracht, die ervan uitgaat, om onze samenleving te vernieuwen. 
Als bet goed is, als die kritiek en die opdracht verstaan worden, brengt dat 
dynamiek en !even in bet optreden van een partij. Ik zou nog als een heel 
belangrijk punt willen noemen, dat aan onze kijk op mens (en samenleving) 
een dimensie wordt toegevoegd ook in deze zin, dat zij gesteld worden in bet 
perspectief van zonde en genade. Dat is m.i. ook politiek relevant. Ik vermijd 
de woorden optimisme en pessimism e. W el meen ik dat deze ,context" ons 
behoeden kan voor illusionisme en absolutisme. Christelijke politiek ziet de mens 
heel realistisch in het licht van zijn beperktheid en zijn falen, maar ook in 
bet licht van zijn opdracht, zijn mogelijkheden en in bet Iicht ook van Gods 
beloften. En tenslotte is het in deze tijd die neigt tot absolutisme en polarisatie 
van belang christelijke politiek te typeren als een politiek van verzoening. 
Daarmee bedoel ik niet een vriendelijke middenpositie. W el, dat wij bereid 
moeten zijn onze menselijke eenzijdigheden (de eenzijdigheid van onze be
langen en ook de eenzijdigheid van ons denken) te brengen onder de toets 
der evangelische kritiek. 

De vraag is, hoe je dit alles in bet program en in het beleid van een partij 
terugvindt. Ik geloof niet, dat een christelijke partij een totaal ander program 
brengt, een program met andere, ,specifiek christelijke" punten. De zakelijk
heid, die van een politieke partij geeist mag worden, spreekt ook in het 
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program door. In dat opzicht lijken aile programs op elkaar. Maar dat neemt 
niet weg, dat het anders zijn ook in het program doorspeelt. De motieven en 
de doelen van christelijke politiek werken door in de geest van het program. 

Wij moeten oppassen, dat wij niet nolens volens bij een programpartij 
terecht komen. Het program is belangrijk - maar speelt vooral op kart zicht. 
Wij bedoelen niet voor niets een beginselpartij te zijn. Op lang zicht geeft 
dat lijn aan bet beleid. Ik zou bier eens wiilen verwijzen naar een referaat dat 
prof. dr. J. Zijlstra gehouden heeft op een reiinistencongres van SSR in 1963 
(afgedrukt in A.R. Staatktmde van julijaugustus 1964). AI was het aileen al 
om te onderstrepen, dat deze benadering van christelijke politiek onder ons al 
jaren lang bestaat. 

Ben tweede doorbraak? 
V ragen liggen er nog ten aanzien van de rol van de kerk en de ( christelijke) 

partij. Prof. Augustijn brengt ons dan op bet terrein van de theologie. Ik zal 
hem daarin niet volgen en dat niet aileen uit schroom. Het gaat over de 
waardering van bet goede in deze gebroken wereld daar, waar deze Christus 
niet kende of niet wilde kennen. Daar hebben kerken in diverse tijden diverse 
theorieen over opgebouwd. Men denke aan Kuypers ,gemene gratie". Oat 
probleem is thans weer actueel. Men ziet dit goede, deze humaniteit veelal als 
resultaat van Christus' verlossingswerk, als heil in Christus dus. 

Ik kan daar weinig verstandigs over zeggen als niet-theoloog. Misschien is 
bet zelfs onverstandig als ik deze discussies bier en nu - dus in Nederland 
anno 1971 - voor de partijvorming niet doorslaggevend acht. Na 1945 heeft 
de doorbraak een rol trachten te spelen en op de achtergrond stonden toen ook 
theologische denkschema's van genoemde trant. De doorbraak is in feite mislukt. 
En wanneer men vandaag weer stelt - andere mensen dan in 1946 misschien, 
maar geen ander verhaal - dat er te waarderen humaniteit is ook buiten de 
kerk en dat er in dat opzicht geen scheidingen behoeven te zijn - ik denk 
aan pleidooien voor ·die algemene volkspartij - dan geloof ik dat velen ook 
vandaag weer zuilen kiezen voor de christelijke partijformatie. Zij willen hun 
christen-zijn niet impliciet beleven, maar expliciet maken voor zich en voor 
anderen, wat de bran is waaruit zij putten. 

Geen verabsolutering 
Zo komen wij tach weer bij christelijke politiek en de christelijke partij. 

,Minder pretentieus" gemotiveerd, akkoord, nl. in deze vorm, dat men aange
sproken wil en kan worden op bet Evangelie van Jezus Christus en gezamenlijk 
wil zoeken naar de implicaties daarvan voor bet politieke handelen. Maar 
daar houdt bet niet mee op. Politieke bezinning en discussie is nodig, maar 
is nog slechts het begin van politiek bezig zijn. Wat d6e je er dan mee? Het 
gaat tach in de politiek om bet te voeren politieke beleid? Het resultaat van de 
gezamenlijke bezinning is geen vrijblijvende zaak. Het gaat er dan ook om dat 
resultaat door te laten werken, om invloed, om macht. 
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Ik wil de christelijke politieke partij niet verabsoluteren. Zij is geen doel in 
zichzelf. Zij is een instrument om aan een bepaalde politieke overtuiging 
invloed te geven. Dat kun je aileen maar in een bepaald historisch en geogra
fisch verband zien: Nederland in de zeventiger jaren. Ik meen, dat een christe· 
lijke partij ook in de hedendaagse maatschappij bevrijdend en vernieuwend 
kan werken.(Men zie ook het genoemde artikel van Zijlstra). lk ontken niet dat 
zulke partijen fouten gemaakt hebben, ernstige wat mij betreft. Maar ik zie 
ook, dat zij in ons volksleven een weldadige invloed gehad hebben. En ik zie 
daar ook wat in voor de toekomst. 

Het lijkt mij wat te simpel gesteld, dat de scheidslijn niet meer zou zijn 
christelijk tegenover niet-christelijk maar: gewenst of ongewenst. En dat zou 
dan samenhangen met de verzakelijking van de politiek. W el, zakelijk is 
politiek per definitie, altijd geweest. Maar niet aileen zakelijk. Wat gewenst 
of ongewenst is, is niet een !outer zakelijke aangelegenheid. In de politiek 
spelen alternatieven, waarin een keus moet worden gemaakt. Bij het doen van 
deze keuze zijn ,zedelijke overtuigingen" aan de orde. Waaruit die gevoed 
worden is al gezegd. Zulk een politiek beleid is daarom niet per definitie 
christelijk. Christelijke politiek - en dat is het welhaast onuitroeibare mis
verstand - bedoelt de norm aan te geven en is geen pretentie aangaande de 
feitelijkheid. 

Die voorzichtige reserve is ook daarom van belang, omdat het politiek 
beleid mede wordt bepaald door wat in een gegeven situatie mogelijk is. 
Mogelijk, b.v. omdat men voor een bepaald standpunt een meerderheid moet 
krijgen. Maar meer nog, omdat datgene, wat gewenst is, door ailerlei factoren 
niet a bout portant uitvoerbaar is. Omdat het sociaal-economisch draagvlak 
ontbreekt, omdat het psychologisch draagvlak ontbreekt. Of wat dan ook. Zo 
komt een partij met compromissen, vooral juist compromissen, beperkingen, 
die verband houden met de zakelijke uitvoeringsmogelijkheid. Met name ook 
in dat opzicht is politiek de kunst van het mogelijke. 

Dat is een gevaarlijke zaak. Want heel gemakkelijk leidt dat tot een zekere 
gezapigheid, die ook in de kerk niet onbekend is, tot een al te gemakkelijk 
aanvaarden van de bestaande situatie. Daarin staan de partijen onder de kritiek 
van het Evangelie. En die kritiek zal op zeker moment ook vertolkt moeten 
worden door ambtelijke organen van de kerk. 

Kerk en politiek 
Zo komen we bij het spreken van de kerk. Het getuigenis van de kerk, want 

dat is dat spreken. Is daar plaats voor? Ik meen van wei, al is dat iets volstrekt 
anders dan het optreden van een politieke partij. 

Ik kan mij allerlei situaties indenken, waarbij ambtelijke organen van een 
kerk zich gedrongen voelen, zich uit te spreken. Dat zijn situaties, waarbij het 
politiek beleid onder de kritiek van het Evangelie door zou moeten gaan en 
daarvan te weinig doorklinkt, hetzij dat het te weinig door kan klinken, hetzij 
dat men gewoon zijn mond houdt. Ik denk aan de bezettingstijd van ons land. 
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ik denk ook aan Ianden in Zuid-Amerika. Het is ook zeer wel denkbaar, dat 
een politiek probleem zich zozeer opdringt aan een volk, aan de gewetens, dat 
ambtelijke organen zich ook verplicht achten te spreken. 

Maar er zijn dan ,ingebouwde" beperkingen. Men zal zich in die ambtelijke 
organen bewust moeten zijn, dat men niet geroepen zal worden, de uitspraak 
zelf waar te maken. Grote, holle woorden hebben geen zin, integendeel, zij 
tasten eer het gezag van de kerk aan. En in de tweede plaats is het gezag van 
zulk een uitspraak ook beperkt, doordat door alle verdeeldheid en menselijk 
gedoe, ook in de kerk een uitspraak soms maar als ,een" uitspraak wordt 
ervaren. Een bijdrage tot de discussie. Waarnaar wel geluisterd wordt, maar 
niet zonder eigen kritische zin. 

Prof. Augustijn heeft ook een paragraaf gewijd aan het gezag. Ik zou daar 
wei enkele kanttekeningen bij kunnen maken. Maar ik gebruik het nu alleen, 
om er een citaat uit te plukken: De staatsburger ,heeft tot taak, de gezags
drager critisch te begeleiden en voortdurend de vraag te stellen, of deze het 
waar:d is, macht uit te oefenen. Men kan stellen, dat ook in dit proces de 
concrete situatie een grote rol speelt''. De vraag rijst bij mij - als wij het 
hebben over het politieke spreken van de kerk - of deze zin niet mutatis 
mutandis toepasselijk is op ambtelijke organen van de kerk. 

Hoe dit zij, het getuigenis van de kerk heft de functie van de politieke 
partij niet op, kan deze niet opheffen. Die politieke partij kan ,zedelijke 
overtuigingen" niet endosseren aan de kerk. Zij heeft op dat punt haar eigen 
opdracht, haar eigen verantwoordelijkheid. 
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door 

H. Algra 

In meer dan een opzicht is Het dagboek van Schermerhorn 1 een belangrijk 
historisch document. Het onthult veel over het beleid van de Nederlandse 
Regering in de jaren 1946 en 1947 betreffende Indonesie. Maar het laat ons 
ook zien, hoe de verhoudingen lagen tussen de twee politieke partijen, de 
KVP en de PvdA, die toen samen het heft in handen hadden. En voorts 
is het Dagboek onthullend omtrent een aantal persoonlijke relaties. 

De heer Schermerhorn heeft zijn Dagboek geregeld bijgehouden. Hij heeft 
het gedicteerd via de dictafoon. Hij heeft zijn zinnen gevormd en zijn mening 
gegeven, tussen de bedrijven door, en fris van de lever zijn oordeel gegeven 
over feiten en personen. Het is een grote zeldzaamheid, dat het historisch onder
zoek over zulk een document mag beschikken. 

Het ligt niet in mijn bedoeling, in dit artikel het Dagboek te bespreken. 
Het gaat hier slechts om een merkwaardig punt, om een vraag: hoe is de 
voorgeschiedenis van de Commissie-Generaal geweest als factor bij de kabinets
formatie van 1946? Omdat ik persoonlijk in 1946 deze vraag in de Eerste 
Kamer met nadruk aan de orde heb gesteld en op mijn vraag toen een ant
woord van de Regering heb gekregen, leek het mij dienstig, deze vraag en 
dit antwoord te toetsen aan wat in het Dagboek wordt medegedeeld. 

De verkiezingen van 1946, de eerste na de bevrijding, waren voor de 
PvdA teleurstellend. Niet de PvdA, maar de KVP bleek de grootste aanhang 
onder de kiezers te hebben. Het was duidelijk, dat dit zou moeten leiden tot 
een grater invloed van de KVP bij de nieuwe kabinetsformatie. Het kabinet
Schermerhorn-Drees, opgetreden in juni 1945, was een Koninklijk kabinet 
en geen parlementair kabinet. Koningin Wilhelmina had de beide formateurs 
aangewezen, Schermerhorn en Drees, waarbij eerstgenoemde de leiding bleek 
te hebben. Zij konden geen contact opnemen tijdens de formatie met de fracties 
in de Tweede Kamer, want er was geen Tweede Kamer. De Staten-Gefleraal 
bleven voorlopig buiten spel. 

1 Het Dagboek ran Schermerhorn. Geheim verslag van prof. dr. ir. W. Schermerhorn 
als voorzitter der Commissie·Generaal voor Nederlands-Indie 20 september 1946-7 okto
ber 1947. Uitgegeven door mr. dr. C. Smit. Twee delen. Groningen 1970. 

376 



DE COMMISSIE-GENERAAL EN HET ,NIEUWE BESTAND" 

Het Koninklijk kabinet, door deze beide heren gevormd, bestond hoofd
zakelijk uit figuren, die behoorden tot of zouden behoren tot de PvdA en 
de KVP: Schermerhorn, Drees, Van der leeuw, lieftinck, Vos, Mansholt, 
Logemann, Kolfschoten, Beel, Van Schaik. Het overwicht was bij de PvdA. 

Reeds voor de verkiezingen hadden zowel de !eiders van de PvdA als 
van de KVP te kennen gegeven, dat zij weinig voelden voor een ,nationaal 
kabinet" na de verkiezingen. Sommigen hadden daarvoor gepleit, omdat een 
nationaal kabinet bet meest geeigend scheen te zijn, een oplossing voor het 
Indie-vraagstuk te bevorderen, dat de instemming van de natie zou hebben. 
Het is bekend, dat met name de beer Beel een groot voorstander was van wat hij 
.,bet nieuwe bestand" noemde, de regeringscoalitie tussen PvdA en KVP. En 
in elk geval waren de socialisten vierkant tegen een nationaal kabinet. 

Maar, zoals gezegd, de uitslag van de verkiezingen viel hun deerlijk tegen, 
en de beer Beel werd formateur. Op 3 juli 1946 trad het kabinet-Beel op, 
als minister-president van een nieuw kabinet, waarin bet overwicht van de 
PvdA was te niet gedaan, doordat de positie van de KVP belangrijk was ver
sterkt. Het kreeg als het ware zijn symbolische uitdrukking, doordat Schermer
horn niet terugkeerde, maar Beel in zijn plaats de leiding nam. 

Maar tegelijk met bet optreden van bet kabinet werd bekend gemaakt, dat 
er een Commissie-Generaal naar Indonesie zou worden gezonden. En de 
vraag werd gesteld, of de instelling van die Commissie-Generaal een beslissend 
element was geweest bij het overleg tussen de beide ,regeringspartijen". Die 
vraag had zin. Dat de Commissie-Generaal werd aangekondigd tegelijk met 
de mededeling, dat het kabinet-Beel was gevormd, gaf daar aile aanleiding 
toe. Maar wat belangrijker was: het was bekend, dat de opvattingen van de 
PvdA en die van de KVP ten opzichte van het Indie-beleid elkaar niet hele
maal dekten. Had men elkaar nu gevonden door een vertrouwelijke afspraak, 
dat een Commissie-Generaal met een vertrouwensman van elk van beide par
tijen bet in Indonesie dan maar moest gaan opknappen? 

Natuurlijk werd zo iets niet door de Regering in het geding gebracht bij 
haar verdediging van bet wetsvoorstel tot uitzending van de Commissie
Generaal. Daar ging het om heel andere motieven, met name om de poging, 
bet Opperbestuur en bet algemeen bestuur van Indonesie dichter bij elkaar te 
brengen. Het Opperbestuur berustte krachtens de Grondwet bij de Kroon 
en de Commissie-Generaal moest dan ook worden gezien als de vertegenwoor
digster van de Nederlandse Regering in Djakarta. In de considerans van bet 
wetsontwerp tot instelling van de Commissie-Generaal werd dan ook gezegd, 
dat ,het wenselijk was gebleken eene Commissie-Generaal in te stellen we!ke, 
tijdef~:k belast met de uitoefening van bevoegdheden van het Opperbestuur, 
de voorbereiding zal hebben het bevorderen van een nieuwe rechtsorde voor 
Nederlandsch-Indie." (cursivering van mij, H.A.).2 

2 
In mijn rede heb ik o.a. geprobeerd aan te tonen, dat in werkelijkheid Opperbestuur 
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Het Dagboek bevat een inleiding van mr_ dr_ C. Smit, die de uitgave heeft 
verzorgd. Daarin wordt nadrukkelijk gezegd, dat de instelling van de Commissie
Generaal ,berust op afspraken tijdens de kabinetsformatie". ,Jonkman, de 
nieuw benoemde minister van overzeese gebiedsdelen, stand hier in zoverre 
buiten dat hij de Commissie-Generaal al bij zijn optreden toegeschoven kreeg. 
Het denkbeeld was toen al naar buiten gecompromitteerd door de gelijktijdige 
publikatie van de samenstelling van het nieuwe kabinet en de mededeling 
dat de juist afgetreden minister-president van het eerste naoorlogse kabinet
Schermerhorn als Commissaris-Generaal zou worden aangewezen." 

Terecht tekent dr. Smit hierbij aan, dat deze benoeming op die marrier koa 
worden gezien als een concessie aan de PvdA. Want op biz. 258 van dee! I 
van het Dagboek noteert Schermerhorn, dat hij aan het later benoemde lid 
van de Commissie-Generaal iets heeft verteld over de wordingsgeschiedenis, 
met name om het verhaal tegen te spreken, dat hij dit ambt zou hebben ge
ambieerd, omdat de KVP hem niet als minister-president wilde. Hij schrijft 
dan in zijn dagboek, dat hij prof. Posthuma heeft verteld van een vergadering 
in de kamer van minister Lieftinck tijdens de kabinetsformatie-Beel. Op die 
vergadering waren aanwezig de socialistische ministers uit het kabinet-Schermer
horn en de partijleiding. De vraag werd behandeld, op welke voorwaarden de 
socialisten zouden deelnemen aan het kabinet-Beel. Een dezer voorwaarden 
was dat de continui:teit van bet beleid inzake Indonesie zou worden gehand
haafd. Deze bespreking resulteerde in het verzoek der overige aanwezigen aan 
Schermerhorn, die niet als minister in het kabinet-Beel zou overgaan, een functie 
te aanvaarden in de te creeren Cornmissie-Generaal voor Nederlandsch Indie. 
Schermerhorn heeft deze functie met tegenzin aanvaard. Zo staat het in een 
noot er bij, gebaseerd op mededelingen van Schermerhorn zelf. 

Het staat dus wel als een paal boven water, dat de gelijktijdige publikatie 
van de samenstelling van het kabinet en van de mededeling, dat Schermer
horn lid van de Commissie-Generaal zal worden, een inwilliging is van een 
voorwaarde gesteld door de socialistische ministers samen met de leiding van 
de PvdA. 

En wat nu verder volgt, zijn in hoofdzaak citaten. Op 30 augustus 1946 werd 
het wetsontwerp tot instelling van de Commissie-Generaal in de Eerste Kamer 
behandeld. Ik mocht toen als lid van die Kamer mijn maidenspeech houden. 
In de fractie was afgesproken, dat de heer Beumer het wetsontwerp zou be
handelen maar die werd ziek, en zo moest ik als in valier optreden. W at ik te 
berde bracht, was uiteraard eerst zorgvuldig in de f ractie besproken. 

Ik wees er toen op, dat bij de behandeling van het rapport van de commissie-

en algemeen bestuur niet dichter bij elkaar worden gebracht, maar vermengd. De luitenant
gouverneur-generaal Van Mook, hoofd van bet algemeen bestuur, ging nl. krachtens de wet 
dee! uitmaken van de Commissie-Generaal. De hoogst eigenaardige staatsrechtelijke situatie, 
die door de wet tot instelling van de Commissie-Generaal werd geschapen, en later in de 
praktijk weer werd gewijzigd, is een afzonderlijke studie waard, maar past niet in dit 
artikel, dat een beperkt doe! heeft. 
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Van Poll een duidelijke ,nuancering" was gebleken tussen de opvattingen van 
de PvdA en de KVP. 

Daarom kwam ik, namens mijn fractie tot een zeer categoriscbe vraag: 
(Heel kort na de behandeling van het rapport der commissie-Van Poll kwam 

de Commissie-Generaal aan de orde bij de kabinets-formatie.) 
,Daarom stel ik deze vraag: in hoever is het taen gevormde plan bedacht 

als middel om nieuwe spanningen tusschen de beide genoemde partijen 
betreffende de Indische quaestie te voorkomen? M.a.w. ik vraag: is de 
uitzending van de Commissie-Generaal het sluitstuk van de Kabinets
formatie? 

Bij de besprekingen tusschen den Kabinetsformateur en leidende 
figuren in de Partij van de Arbeid is aok ap infarmeele en vriendschap
pelijke wijze van gedachten gewisseld over personen. Daarom vraag ik 
categorisch: zijn bij de toen gehouden besprekingen ook reeds voor de 
Commissie-Generaal namen genoemd en in dat apzicht toezeggingen ge
daan? Vraag ik dit uit nieuwsgierigbeid? Of aileen om het historisch 
belang? Neen, het gaat mij aileen om de noodzaak der Commissie. In 
hoeverre ligt die naodzaak bij de zaogenaamde impasse, in hoeverre bij 
de wenscbelijkbeid tot ontwarring van Opperbestuur en Algemeen Be
stuur en in boeverre bij de wenschelijkheid om vaor twee partijen in 
Nederland een gelijkelijk aanvaardbare aanvulling van de Kabinets
formatie te vinden ?" 

Namens de Regering gaf mtmster Jonkman op deze vraag bet volgende 
antwoord, nag op dezelfde dag: 

,De geachte afgevaardigde beeft nog in bet bijzander - en dat is 
mede gebeurd door den geachten afgevaardigde den beer Stikker en ook 
naar ik meen door den geacbten afgevaardigde den beer de Zwaan -
met nadruk verlangd te weten, in boeverre deze Commissie-Generaal 
een sluitsteen is geweest van een product, nauw verwant aan de Kabinets
formatie. Naar aanleiding van de categoriscbe vragen, aan de Regeering 
gesteld, kan ik mededeelen met betrekking tot bet verband tusscben de 
Kabinetsformatie en de Commissie-Generaal, in dit wetsontwerp ge
noemd, dat de gedachte van uitzending van een of meer Commissarissen
Generaal reeds averwogen werd door den vorigen Minister van Over
zeescbe Gebiedsdeelen maar dat concretiseering van deze gedacbte in een 
antwerp onder het vorige Kabinet niet beeft plaats gebad, dat bij de 
Kabinetsformatie bij de bespreking van de proeve van bet Regeerings
program de vorming van een Commissie-Generaal niet aan de orde is 
geweest. In dit ontwerp zijn enkel de haofdlijnen van bet te voeren 
Indiscb beleid getracteerd. Deze boofdlijnen zijn den beiden Kamers 
thans bekend. In de laatste phase der Kabinetsformatie kwam tijdens de 
bespreking bet vraagstuk der uitzending van een Commissie-Generaal 
incidenteel aan de orde. Nocb de structuur eener zoodanige Commissie-
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Generaal, noch haar samenstelling zijn daarin vastgelegd. Hierin kon 
noch mocht de formateur bet te vormen Kabinet en met name den toe
komstigen Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen binden. Inderdaad 
was dan ook deze Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen bij zijn op
treden geheel vrij, kon hij ten aanzien van wetsontwerp en wat later 
Instructie zou moeten worden en voor wat betreft de keuze van wie 
wellicht in de Commissie-Generaal zouden kunnen zitting nemen geheel 
zijn eigen weg gaan, al was natuurlijk ook hij verplicht rekening te 
houden met de politieke situatie, waarin bet Kabinet was geboren, en 
met de politieke situatie, waaronder wij !even." 

Mijn fractie vond bet antwoord van minister Jonkman niet helcmaal be
vredigend en daarom spitste ik de zaak nog even op twee punten toe bij de 
replieken: 

,Wat de quaestie betreft van de verhouding tusschen de Kabinetsfor
matie en de uitzending van deze Commissie-Generaal is de verklaring 
van den Minister niet geheel bevredigend geweest, omdat in zijn ver
klaring twee eiementen zitten, die beiangrijke vragen openlaten. In de 
eerste plaats heeft hij gezegd, dat ten aanzien van de lnstructie en de 
personen bij deze Kabinetsformatie niets is vastgelegd. Ik heb gevraagd, 
of er zoodanige besprekingen zijn gevoerd, dat er een zekere moreeie 
binding uit volgde voor de nieuwopgetreden Regeering. In de tweede 
plaats heeft de Minister opgemerkt, dat hij wei volkomen vrij was, maar 
natuurlijk toch gebonden aan de politieke situatie en in aansluiting daar
aan is de opmerking gekomen, dat de Commissarissen-Generaal ook repre
sentatief moeten zijn in dien zin, dat ZiJ in bet bijzonder de meerderheid 
van de Staten-Generaal vertegenwoordigen. Daar hebt u, Mijnheer de 
Voorzitter, weer de consequenties, de voortzetting van de lij n, die bij de 
Kabinetsformatie een rol heeft gespeeld, nl. dat bij afwijzing van een 
nationaal Kabinet, bouwende op de twee Regeeringspartijen, als ik ze 
zoo even mag noemen, de benoeming van deze Commissie-Generaal weer 
in een verlengstuk van die lijn geschiedt, omdat de meerderheid daarin 
representatieve uitdrukking moet vinden." 

In tweede instantie was de minister naar mijn gevoel iets vager dan de 
eerste keer. Het ging er helemaal niet om, dat de samenstelling van de Com
missie-Generaal een politieke zaak was, zoals hij nu stelde, omdat die com
missie representatief moest zijn zowei tegenover Djakarta als wei in betrek
king tot de regeringspartijen. Het ging er om, of bij de kabinetsformatie was 
afgesproken, dat er een Commissie-Generaal zou komen en dat Schermerhorn 
daarin een rol zou speien. 

Niets afgesproken, zei de minister. Ik was volkomen vrij, ook wat de 
keuze der personen betreft. Wel afgesproken, zegt Schermerhorn in zijn Dag
boek: de socialistische ministers uit mijn kabinet hadden samen met de Ieiding 
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van de PvdA hun eisen gesteld voor steun aan het kabinet-Beel en daarbij was 
ook naar voren gebracht, dat er een Commissie-Generaal zou komen en dat ik 
daarin mijn plaats zou hebben als de vertrouwensman van de PvdA. Volgens 
de beer Schermerhorn was minister Jonkman dus allerminst vrij, toen hij 
toetrad tot het kabinet-Beel, maar was hem daarbij de Commissie-Generaal 
toegeschoven, met Schermerhorn mee op het bordje. 

Bij de verschijning van deel II van de memoires van de heer Jonkman hopen 
wij dan te zien, op welke wijze hij de synthese heeft gevonden tussen wat hij 
toen in de Kamer heeft gezegd en nu in het Dagboek van Schermerhorn is 
onthuld. 
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Analyse van een conflict 1 

door 

R. f. Vader 

Inleiding 
De relatief geringe aandacht die er in het Westen bestaat voor het conflict 

tussen China en Rusland doet onrecht aan het belang dat dit conflict heeft 
voor de huidige machtsverhoudingen in de wereld en voor de gevaren die het 
in zich draagt. Het conflict past in het kader van de strategieen, die door de 
twee grootmachten gehanteerd worden ter bereiking van bepaalde doelen. 
Dit doelbewuste hanteren van strategieen vormt het uitgangspunt van deze 
analyse, die voortkomt uit gevoelens van verontrusting over de mogelijke ge
volgen van verscherping van het conflict voor de wereldvrede. De kracht en 
doorwerking van eeuwenoude tradities van isolationisme enerzijds, en afkeer, 
vrees en haat voor alles wat Oosters is anderzijds, bepaalt ongetwijfeld de vorm 
van het conflict en deels het ontstaan. Toch laten de ontwikkeling en de 
effecten van het conflict zich beter verstaan vanuit het bewust nastreven van 
bepaalde doelen door beide machten. Het historisch overzicht van het verloop 
van het conflict dat wij hierna geven, beperkt zich dan ook in deze zin tot de 
situatie van na de tweede wereldoorlog. Alvorens daarna in het bijzonder onze 
aandacht te richten op de incidenten die zich in het recente verleden rond de 
Russisch-Chinese grens hebben voorgedaan, en hun relatie tot de communis
tische topconferentie van 1969, zullen wij nog de achtergronden van het ont
staan van de huidige grenslijn nader beschouwen. 

Historisch overzicht van het conflict 
Toen in 1945 mede door Amerikaans-Russische hulp de Japanse agressor 

uit het China van Tsjang Kai-Sjek werd verdreven, kwamen de communisten 
daar als de grote overwinnaars op de voorgrond. W eliswaar hadden ze tij dens 
de oorlog broederlijk naast Tsjang's troepen gevochten, maar juist daardoor 
konden ze in veel bevrijde gebieden hun macht vestigen. De Sovjet-Unie, die 

In zijn oorspronkelijke vorm was dit artikel geschreven als werkstuk voor de werk
groep ,Strategie en tactiek in de politiek", die in het kader van de doctoraalstudie politico
logie door Mr. P. ]. A. Idenburg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in het studiejaar 

1970-1971 werd georganiseerd. 
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tot dat moment uitsluitend het bewind van Tsjang Kai-Sjek had gesteund, zag 
dat het tijd werd om de huik naar de wind te hangen en stelde zich achter 
Mao Tse-Toeng. In de machtsstrijd die volgde kreeg Tsjang Kai-Sjek weinig 
kansen. Na enkele jaren van bloedige strijd trok hij zich met het restant van 
zijn getrouwen terug op het voor de Chinese kust liggende eiland Taiwan. 
Daarop kon Mao op 21 september 1949 de Chinese volksrepubliek uitroepen. 
Nog geen maand later was de Sovjet-Unie het eerste land, dat de republiek 
formeel erkende. Basis voor de goede verstandhouding was een gelijkvormig
heid van ,grand strategies", gedragen door dezelfde ideologie. Het doel was 
een uiteindelijk wereldomvattend communisme, dat onvermijdelijk langs de weg 
van revolutie en een fase van socialisme bereikt zou worden. De aanwezigheid 
van een gezamenlijke vijand, het kapitalisme, bracht de broedervolkeren zo 
mogelijk nog dichter bij elkaar. Een samenwerking overigens, die China aan
zienlijke technische en economische steun opleverde. Zo werd bijvoorbeeld het 
volksbevrijdingsleger, dat zou moeten fungeren als handhaver van de interne 
en externe veiligheid van de jonge republiek, geheel op Russische leest gereor
ganiseerd en bewapend. Russische ,adviseurs" kregen een grate invloed, en 
maakten in vee! gevallen de dienst uit. 

In de tweede helft van de vijftiger jaren bekoelden echter de vriendschap
pelijke betrekkingen, en als eerste symptoom van het conflict wordt nu veelal 
de verklaring beschouwd, die Chroestsjev in zijn zgn. ,geheime toespraak" 
tijdens het twintigste partijcongres van de CPSU,2 dat in februari 1956 plaats
vond, aflegde. 

Hoewel bij deze gebeurtenis de ideologische geschilpunten voor het eerst 
aan de oppervlakte kwamen, kan de dood van Stalin in 1953 tach wei als 
omslagpunt beschouwd worden. De koers, die de Sovjet-Unie met betrekking 
tot een vreedzame coexistentie met Amerika steeds meer ging varen, moet de 
Chinezen vanaf het begin een doom in het oog zijn geweest. China, dat zich 
met haar ,lean-to-one-side" politiek volledig achter de Sovjet-Unie had gesteld, 
kwam steeds meer aileen tegenover Amerika te staan. Zijn Russische broeders, 
die sinds 1949 na Amerika ook een atoombom bezaten, hadden andere belangen 
gekregen die een wijziging in de anti-Amerikaanse politiek veroorzaakten. 
Zo werd bijvoorbeeld in juli 1953 een wapenstilstandsverdrag gesloten met 
betrekking tot Korea. Ook in de binnenlandse politiek van Rusland zijn er na 
Stalins dood duidelijke koerswijzigingen waarneembaar, bijvoorbeeld Malenkov's 
aankondiging van zijn pro-consumenten-politiek in augustus 1953. 

Het waren tekenen aan de wand, en het is dan ook waarschijnlijk dat 
Chroestsjev's uitspraken op het twintigste partijcongres voor China niet vol
komen onverwacht kwamen. De drie centrale stellingen uit de uitspraak, die 
door China onmiddellijk met grate heftigheid worden aangevochten, waren: 
A. oorlog is niet onvermijdelijk 
B. revolutie zonder geweld is mogelijk, en 

2 CPSU, Communistische Partij van de Sovjet-Unie. 
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C. er zijn verschillende wegen mogelijk die naar het communisme leiden. 
Deze stellingen waren ernstige afwijkingen van de ,zuivere" Marxistisch

Leninistische doctrine. Voor een beter inzicht in de erachter liggende motieven 
dienen wij ons even te verplaatsen in de gedachtengangen van de Russische 
leiders. Men was namelijk tot het inzicht gekomen, dat het Marxistische axioma, 
dat de loop der geschiedenis onvermijdelijk tot het communisme zou voeren, 
niet zo snel werkelijkheid werd als was verwacht. De internationale revolutie 
was geen continu proces gebleken, maar had zich tot dusverre in twee duidelijk 
gescheiden golven ontwikkeld. Zowel de eerste in Rusland, als de tweede in 
China, vonden plaats in de nadagen van wereldoorlogen. De vraag of de 
volgende revolutie ook weer zijn oorsprong zou hebben in een wereldoorlog, 
is dan ook een kernvraag voor de communistische theoretici. In 1956 beant
woordde de Sovjet-Unie deze vraag ontkennend; door de ontstane ,balance 
of power" werd een derde wereldoorlog steeds minder waarschijnlijk, en naar 
haar te verwachten aard steeds minder wenselijk. 

De volgende revolutie zou door Rusland zonder oorlog opgewekt kunnen 
worden, en wel door haar ,constructieve prestaties". V oor deze prestaties was 
echter tijd nodig, en daarvoor uitstel van de meest acute vormen van klasse
strijd, die tot een allesvernietigende oorlog zou kunnen leiden. Tijdens dit 
uitstel, dat ten voordele van Oost en West tot in het oneindige zou kunnen 
worden verlengd, zou de Sovjet-Unie de gelegenheid krijgen het kapitalistische 
monopolie van een hoge levensstandaard te breken. 

De stelling over de verschillende wegen had niet alleen tot doel geweld
dadige revoluties in het algemeen te voorkomen, maar was tevens een gerust
stelling voor de Indiase en andere Aziatische regeringen, die reden hadden 
een communistische staatsgreep te vrezen, en bracht ook de gematigde Italiaanse 
en Franse communistische partijen een stuk dichter bij Moskou. China, dat zowel 
economisch, technisch als militair ver bij Rusland ten achter lag, en wegens 
het niet bezitten van atoomwapens niet zo vreselijk beducht was voor een 
nucleaire aanval, was eenvoudig niet in staat zich bij deze ,zachte" lijn aan 
te passen. De ervaringen van Mao, die een leven van strijd achter zich had, 
maakten hem trouwens bepaald niet ontvankelijk voor de gedachte, dat het 
zonder geweld 66k kon. Hij had overigens zijn handen vol aan het in toom 
houden van die Chinezen, die zich achter de nieuwe Russische visie schaarden. 
Maar ook elders in het communistische blok kwamen er door de nieuwe koers 
van Moskou moeilijkheden; in Polen en Hongarije braken opstanden uit, en 
zelfs in de Sovjet-Unie vonden studenten de moed om te demonstreren tegen 
overheidsbeperkingen, en staakten arbeiders voor een beter bestaan. De op
standen in Polen en Hongarije werden bloedig onderdrukt en met de hulp 
van het leger onder generaal Zjoekov was in de zomer van 1957 de rust weer 
overal hersteld. 

Tach was de Sovjet-Unie niet meer het onbetwiste centrum van het inter
nationale communisme, en steeds meer zou deze positie de inzet worden van 
het voortdurend ernstiger wordend conflict tussen de Sovjet-Unie en China. 
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Twee redenen zijn er denkbaar voor bet feit, dat bet vooralsnog ,interne" 
conflict pas jaren later in aile hevigheid ontbrandde, en ook buiten bet com
munistisch blok bekend werdo 

In de eerste plaats was er de Russische voorsprong op nucleair gebied, een 
voorsprong die nog werd onderstreept toen Rusland door bet succesvolle 
experiment met de Sputnik I in september 1957 de sleutel verwierf van een 
raketsysteem waarmee bet bereik van hun kernbommen mondiaal werdo Zolang 
Mao nog kon hopen op een extra ,sleutel", diende hij Rusland nog niet teveel 
tegen zich in te nemeno Dat hij dit hoopte valt niet te verwonderen, want had 
hij niet nog in bet najaar van 1957 van Rusland de toezegging gekregen voor 
de levering van een atoombom? 

De tweede reden voor Mao betrof zijn zwakke strategische positieo Een smalle 
economische basis, een conventioneer leger en bet ontbreken van toegewijde 
medestanders in bet communistische blok ( uitgezonderd bet kleine Albanie) 0 

Door met Rusland te breken zou hij de weg tot mogelijke communistische 
medestanders op dit moment, waarop Rusland nog duidelijk bet centrum van 
bet communisme was, teveel schade doeno 

Ondanks de ,lean-to-one-side" politiek, die hij nog openlijk beleed, was 
Mao voldoende strateeg om niet al zijn eieren in een mand te drageno Waar 
hij enerzijds trachtte van Rusland een atoombom te krijgen, een streven dat in 
1959 definitief mislukte, liet hij gelijktijdig Chinese geleerden in westerse 
atoomcentra kennis opdoen over deze materie, en werkte hij hard aan bet 
ontwikkelen van een eigen atoombomo Waar hij enerzijds de Russen verweet 
te nauwe betrekkingen met de imperialistische mogendheden te onderhouden, 
zocht hij onderwijl zelf toenadering tot Amerikao Waar hij enerzijds de Russen 
verweet de doctrine verloochend te hebben, ruilt hij anderzijds tegenover ont
wikkelingslanden bet revolutionaire vaandel voor de diplomatieke glimlach, en 
gaat zelfs zo ver te verklaren, dat in bet verenigde front tegen bet ,imperia
lisme en zijn lakeien" niet aileen arbeiders, boeren, intellectuelen en kleine 
bourgeousie moeten worden opgenomen, maar zelfs ,koningen, prinsen en aris
tocraten die patriottisch zijn"o Waarschijnlijk houdt deze opvatting verband met 
bet feit dat China vriendschappelijke relaties onderhield met landen als Afgha
nistan, Nepal en Yemen, die bet coute que coute wilde handhaveno Over bet 
soort tegenstrij digheden die een zo geschakeerde politiek oproept, zegt Mao 
in zijn verhandelingen On contradictions bet volgende: 

,Wij worden geconfronteerd met tweeerlei soort tegenstrijdigheden: tegen
strijdigheden tussen onszelf en de vijand, en tegenstrijdigheden onder bet volko 
Deze twee soorten tegenstrijdigheden zijn totaal verschillend van aard 0 0 0 De 
tegenstrijdigheden tussen onszelf en de vijand zijn antagonistischo Onder bet 
volk zijn de tegenstrijdigheden tussen de arbeiders onderling niet-antagonistisch, 
terwijl die tussen de uitbuiters en de uitgebuiten, naast hun antagonistisch 
aspect, een niet-antagonistisch aspect hebbeno 

Aangezien de tegenstrijdigheden tussen onszelf en de vijand en die onder het 
volk verschillen van aard, moeten ze op een verschillende manier worden 
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opgelost. Kort gezegd: in bet eerste geval is bet een kwestie van bet trekken 
van een lijn tussen ons en ooze vijanden, terwijl bet in bet laatste geval er om 
gaat te onderscheiden tussen goed en kwaad." 3 

Het bezoek, dat Chroestsjev aan Eisenhower bracht, was olie op bet vuur 
voor de Chinezen, evenals bet kort na bet bezoek volgende voorlopige kern· 
stopaccoord met de Verenigde Staten, in 1958. Voor Mao kon dit maar een 
ding betekenen; in ruil voor vreedzame coexistentie met de V.S. was Chroestsjev 
bereid zijn band met China te verbreken. Vooral in dit stadium van bet 
conflict was duidelijk de invloed van de relatie U.S.S.R.-U.S.A. merkbaar in 
de buitenlandse politiek van Mao. Vanaf toen is China zich steeds duidelijker 
gaan concentreren op bet ondermijnen van de positie van de Sovjet-Unie binnen 
bet wereldcommunisme, en op bet versterken van de eigen positie daarbinnen. 
Zo was bet voornaamste doel van Mao tijdens een bijeenkomst van twaalf aan 
de macht zijnde communistische partijen, die in november 1957 in Moskou 
werd gehouden ter ere van de veertigste verjaardag van de revolutie, dan ook 
duidelijk meer invloed te krijgen in de communistische beweging. Door o.a. 
bet invoeren van communes als de kortste weg naar bet communisme, trachtte 
Mao de Sovjets bet ideologische wereldleiderschap te betwisten. 

De Chinese aanvallen op de ideologie van de CPSU werden in verhevigde 
vorm herhaald op de conferentie van Boekarest in juni 1960, en op de confe
rentie van 81 communistische partijen te Moskou in november van datzelfde 
jaar. Het was niet zo verbazingwekkend, dat China zo langzamerhand haar 
geduld verloor; bet herhaalde verzoek om een atoombom te leveren zoals was 
toegezegd, was definitief afgewezen, evenals het verzoek om terwille van bet 
proletarische internationalisme China door troepenzendingen te steunen in haar 
grensconflict met India. W ederzij ds namen de tegenstanders steeds scherpere 
houdingen tegen elkaar in, maar pas in 1963 noemden ze elkaar bij hun ware 
naam. Geen van de beide partijen wilde te vroeg zijn schepen achter zich 
verbranden door de ander openlijk en ondubbelzinnig voor bet oog van de 
wereld aan te vallen. Elk koos daarom een symbolisch object om de ander uit 
te beelden; zo sprak Mao van de ,aartsrevisionist Tito" als hij Chroestsjev 
bedoelde, en de laatste van de ,aartsdogmatist Hoxha van Albanie" als hij 

Mao bedoelde. 
Pas in een artikel in de Pravda van 7 januari 1963 werden de Chinezen 

openlijk als tegenstanders aangeduid. In maart verscheen daarop in de Rode 
Vlag, bet veertiendaags blad van de CCP,4 een artikel waarin bet geschil bet 
derde grote geschil van de geschiedenis genoemd werd. Het eerste was Lenin 
versus Kautski en Bernstein, bet tweede Stalin versus Trotski en Boekarin. 
Het derde nu was bet geschil tussen de ,echte" Marxist Mao Tse-Toeng aan 
de ene kant, en de revisionist Chroestsjev en al zijn verachtelijke bondgenoten 
aan de andere kant. Een verdere toenadering van Rusland tot Amerika, die in 

3 Mao Tse-Toeng, On Contradictions, 1960, Peking, Foreign Language Press. 
4 CCP, Chinese Communistische Partij. 
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de zomer van 1963 uitliep op het sluiten van een kernstopverdrag, dreef de 
tegenstanders nog verder uit elkaar. Chroestsjev trachtte zijn heil te zoeken in 
het bijeenroepen van een communistische wereldconferentie. Hij hoopte hierbij 
China te kunnen isoleren. Maar hij had zijn zaken slecht getimed, want China 
stond op bet punt zijn prestige in de wereld juist aanzienlijk te verhogen, iets 
waarover ze niet verzuimd hadden de CPSU van te voren in te lichten. Op 
16 oktober, terwijl op de vlakte van Singkian bet aftellen voor de explosie van 
China's eerste atoombom reeds was begonnen, werd in Moskou Chroestsjev, 
wiens ster sedert bet Cuba-incident dalende was, door Brezhnev, Kosygin en 
Mykoian ten val gebracht. Er trad aanvankelijk een geforceerde ontspanning in; 
Mao zond ,warme" gelukwensen aan de nieuwe Russische leiders, en Chou 
En-Lai bracht hen zelfs een bezoek. Het geforceerde karakter van de ontspan
ning kwam, omdat men zich in Moskou heel goed realiseerde dat bet voor bet 
eerst was dat een atoomwapen, zij bet nog primitief, in handen was van de 
!eiders van een pre-kapitalistisch, pre-socialistisch, overbevolkt land, dat bet 
stadium van de industriele revolutie nog niet gepasseerd was, en dat streefde 
naar uitbreiding van zijn invloedssfeer in alle richtingen, doortrokken en ge
domineerd door de gedachte van ,permanente revolutie". 

Het conflict laaide dan ook spoedig weer op, hoewel de Russen, mogelijk 
met het oog op oorlogsgevaar, een wat minder onverzoenlijke houding aan
namen. Zoals te verwachten was weigerde China bet kernverdrag van Rusland 
en Amerika mede te ondertekenen. Ze beschuldigden Amerika ervan een ,two
handed" politiek te voeren door enerzijds een vriendschappelijke houding tegen
over Rusland aan te nemen, en anderzijds een dreigende vuist tegen China 
te maken. 

Dat China zich inderdaad bedreigd voelde, was niet zo vreemd; aan twee 
zijden zat het omklemd door vijandig gezinde atoommachten. Omstreeks 1967 
werd het in het Oosten direct geconfronteerd met 30 Russische divisies, in het 
Westen was het van Noord tot Zuid omgeven door Amerikaanse bases en geblok
keerd door de zevende vloot. Met Amerikaanse troepen random: 50.000 in 
Korea, 40.000 in Japan, een invasieleger van 600.000 op Taiwan, 25.000 in de 
Filippijnen, 40.000 in Thailand, en op geringe afstand van de eigen grens het 
geweld in Viet-Nam. Het voelde zich met recht een land in staat van beleg, 
een belegerde veste. 

Terwijl de ideologische discussies voortduren, worstelt China met grote 
binnenlandse problemen. Na de conferentie van Boekarest in 1960, had Rusland 
a! zijn adviseurs en specialisten teruggeroepen. Ze namen hun blauwdrukken 
mee en lieten het land ontredderd achter. 

De ,,grote sprang voorwaarts" bleek een aanzienlijke stap achterwaarts te zijn. 
Deze problemen en dat van een groeiend anarchisme werden te lijf gegaan 
door de Culturele Revolutie. Instrumenten waren daarbij de in 1966 opgerichte 
Rode Garde, de Maoistische jongerenorganisatie, en het volksbevrijdingsleger. 
Niettemin werkte men ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen met 
versneld tempo door aan een nucleair arsenaal, niet zonder succes. In juni 1967 
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werd de eerste waterstofbom tot ontploffing gebracht, en op 24 april 1970, 
vrijwel gelijktijdig met de 100-jarige herdenking van Lenin's geboorte, en 
tijdens de besprekingen tussen Rusland en Amerika over nucleaire detente 
in Wen en, werd de eerste Chinese kunstmaan, 17 3 kg zwaar, gelanceerd. 
Het was een duidelijke demonstratie, die aangaf dat China een belangrijk doel 
begon te naderen: de bouw van projectielen, die in staat zijn kernbommen 
af te vuren op Amerikaanse en Europese doelen. 

Het conflict tussen China en Rusland zal, wanneer dat doel bereikt is, in 
een ander licht komen, hetgeen, naar men mag aannemen, de Russen zich 
goed bewust zijn. Het is dan ook interessant om tegen dit perspectief de poging 
van Rusland om zich weer van haar centrale plaats in het wereldcommunisme 
te verzekeren, nader te beschouwen. Behalve het Russische ingrijpen in Tsjecho
slowakije in 1968, was de strijd rond de Russisch-Chinese grens een centrale, 
zo niet beslissende factor in deze strategie, zodat ons de aandacht hiervoor in 
de volgende paragrafen gerechtvaardigd lijkt. 

De grens. Achtergronden 
Maar weinig grenzen ter wereld zijn zo ijl en instabiel als de ruim 7000 km 

lange grens tussen China en de Sovjet-Unie. In het Westen, beginnend waar 
Afghanistan, Pakistan en Kashmir samen komen, wordt ze gevormd door de 
Tiensjan bergketen. Ze scheidt daar de Chinese provincie Sinkiang van het 
Sovjet-Russische Kazakstan en loopt door tot aan de volksrepubliek Mongolie. 
In het Oosten wordt ze vervolgens gevormd door de rivier de Amoer, die het 
Chinese Mandsjoerije scheidt van het Russische Stanovoi gebergte. 

AI is ze in het midden een natuurlijke grens, een etnische grens is ze zeker 
niet. De Sovjetburgers van Kazakstan zijn niet te onderscheiden van de Chinese 
burgers van Singkiang, en de bewoners van Boeriat-Mongolie aan de Sovjet
zijde zijn duidelijk van hetzelfde ras als die van binnen-Mongolie aan de Chinese 
zijde. 

Het huidige geschil over de legitimiteit van de Aziatische status quo begon, 
schier bij toeval, in maart 1963. Op 12 december 1962 hield Chroestsjev, 
geprikkeld door de Chinese verwijten voor de ,lafheid" die de Russen tijdens 

de Cuba-crisis hadden getoond, een redevoering voor de opperste Sovjet. Hij 
verklaarde, dat de regering van Peking, hoewel aan de ene kant Rusland en 
Amerika tegen elkaar ophitsend, anderzijds zo gematigd was in haar benadering 
van enkele netelige kwesties die haar zelf betroffen. Tolereerde ze niet zelfs 
het voortbestaan van westerse kolonien binnen China, zoals Hong Kong en 
Macao! 

Het scheen een uitspraak puur terwille van de polemiek, en bedoeld om 
onbeantwoord de geschiedenis in te verdwijnen. Tot 8 maart 1963 bleef Peking 
zwijgen. Maar toen de communistische partij van de V.S. Chroestsjev's argument 
herhaalde, greep op die datum de Jenmin Jih Pao de gelegenheid aan om een 
zorgvuldig doorwrocht antwoord te publiceren, dat tevens krachtig de gehele 
territoriale verdeling in Azie afwees. ,Men heeft' ', zo schreef dit blad, ,ge-
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sproken over Hong Kong en Macao, we zijn daardoor gedwongen de geschie
denis der agressies die we moesten verduren, te recapituleren. Gedurende 
China's periode als koloniaal gebied waren de veroveringen van Hong Kong 
en Macao slechts geringe wandaden vergeleken met de algehele plunderingen 
die de westerse machten en vooral bet Tsaristische Rusland ons aandeden door 
gedwongen oplegging van een groot aantal ,oneerlijke verdragen" ." De J en min 
Jih Pao vervolgde zijn aanklacht met een lange lijst van deze ,oneerlijke 
verdragen", waarin bet verdrag van Nanking over de cessie van Hong Kong 
en de verdragen van Lissabon, Tientsin, IIi en Simonosaki gebroederlijk naast 
elkaar voorkomen. Het artikel komt dan tot de volgende conclusies: ,Men 
heeft gesproken over de problemen van Hong Kong en Macao. Is bet soms de 
bedoeling om, door deze problemen aan de orde te stellen, bet probleem van 
de oneerlijke verdragen aan te snijden en tot een regeling van deze zaken te 
komen? Maar heeft men zich dan wei afgevraagd wat de resultaten daarvan 
zouden zijn? Heeft men inderdaad de indruk, dat men daar voordeel bij zal 
hebben ?" Het was duidelijk, dat China de kwesties Hong Kong en Macao 
beschouwde als van dezelfde orde als de grenzenkwestie in Sovjet-Azie en bet 
verre Oosten. 

De rechtvaardiging voor annexaties door Rusland in bet Verre Oosten en 
centraal Azie, die sinds Lenin hebben plaatsgevonden, werd steeds ontleend 
aan een pragmatische doctrine: absorptie door de Sovjetstaat vervulde een 
,progressieve historische functie". Maar op de dag, waarop in China de revo
lutie slaagde, verloor deze doctrine haar rechtvaardigingsgrond. Sindsdien zijn 
de Russische verklaringen dan ook steeds verwarder en terughoudender op 
dit punt. 

Bij dit beeld client men ook de stille strijd te betrekken, die reeds jaren 
voortduurt om de hegemonie over Mongolie. Bijna 2Vz eeuw lang heeft 
l\fongolie tot China behoord. Toen bet hemelse rijk ineen stortte, greep de 
Tsaar de kans om er door middel van bet verdrag van Nerchinsk een Russisch 
protectoraat van te maken. Dit verdrag werd later door de U.S.S.R. omgevormd 
tot een garantieverdrag voor de volksrepubliek Mongolie die, volgens haar 
constitutie een satelliet is van de U.S.S.R., en de laatste jaren ook steeds meer is 
gaan behoren tot de diplomatieke en militaire invloedssfeer van de Sovjet-Unie. 

Om de waarde van de inzet bij de grensgeschillen te kunnen beoordelen, 
althans de direct met bet betrokken gebied samenhangende waarde, moeten 
we nog even bij een aantal bijzonderheden stilstaan. 

Het Russische gebied langs de lange grens is rijk aan bodemschatten en 
onderbevolkt; bet Chinese gebied daarentegen is arm aan delfstoffen en over
bevolkt. Angst voor een getalsmatig overwicht moet Chroestsjev ertoe gebracht 
hebben de cultivatie te gebieden van eenendertig miljoen hectares onontgonnen 
land in centraal-Azie en Siberie. Doe! was het bevolken van dit gebied; het 
vullen van de ,lege" kloof. 

Wanneer men dezelfde principes hanteert die bet westerse kolonialisme 
veroordelen, dan is de Aziatische Sovjet-staat voor een groot deel onwettig. 
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Niettemin baseert China zijn verzet op motieven, die minstens even onwettig 
zijn. De volkeren van Sinkiang en Sovjet-centraal-Azie zijn evenmin Han
Chinees als de Mongolen, die door Peking, Moskou en Oeljanbator geregeerd 
worden. China kan dan ook niet werken met bet pure nationaliteits-beginsel, 
maar beroept zich op etnische overeenkomsten en pro-Aziatische vooringenomen
heid. Deze tegenstelling is geen kwestie van goed of kwaad, zoals Mao het 
zou zeggen, maar van twee kwaden. 

De Russen van hun kant zijn tussen Don en W olga eeuwenlang door de 
Tartaren overheerst, en kunnen met analoge rassenvooroordelen en oude bijge
loven een weerwoord geven. Aan beide zijden van de grens tracht men bij de 
bevolkingen nationale gevoelens wakker te maken. Een streven, dat in alle 
voormalige koloniale gebieden waarneembaar is, maar dat in China ongekend 
heftig is. 

Sinds 1963 is het ideologische (partij- )conflict uitgegroeid tot een contra
verse tussen de beide staten. Van bet theoretische geschil betreffende de 
,,permanente revolutie" en ,vreedzame coexistentie" was bet nu ook de tegen
stelling geworden tussen een verschillende historische achtergrond van Russische 
en Chinese belangen, verscherpt door openlijke territoriale rivaliteiten; tussen 
de ongelijke fasen in hun economische ontwikkeling en hun verschillende 
evaluatie van bet gevaar van een atoomoorlog. 

Een nieuwe fase in het geschil werd ingeluid door een artikel in de Jenmin 
Jih Pao van 6 september 1963, waarin Rusland er rechtstreeks van beschuldigd 
werd bet Chinese bestuur van bet district IIi overgenomen te hebben, waarbij 
bet duizenden burgers afgesloten zou hebben van hun land, en belet dat 
deze burgers zich naar China begaven. Tevens zouden ze bezit hebben 
genomen van de grote uraniummijnen, die zich in dit district bevinden. Er 
volgde een onduidelijke periode van wederzijdse beschuldigingen en uitgebreide 
getuigenverklaringen in de Russische en Chinese pers. 

In juli 1964 kreeg bet conflict er een nieuwe dimensie bij, toen Mao Tse
Toeng in een interview met Japanse socialisten niet alleen sprak van het 
probleem van de Chinees-Russische grenzen, maar ook van dat van een nieuwe 
ruimtelijke verdeling van de wereld met ,levensruimte" voor China. Deze 
opvatting werd door Moskou in aile toonaarden bekritiseerd, varierend van 
,burgerlijke geopolitiek" tot ,de demografische tragedie van Azie". 

Het Sino-Sovjet conflict speelde zich inmiddels af rond drie probleemge
bieden, waarvan de territoriale strubbelingen er slechts een vormden. De andere 
waren: leiderschap van de Afro-Aziatische revoluties, en op een boger plan. 
van bet wereldcommunisme; en het streven naar de status van volwaar.:lige 
atoommacht. 

De achtergronden van het algemene conflict en dat rond de grenzen in het 
bijzonder vormen bet uitgangspunt voor een nadere analyse van de strategieen 
die Rusland en China met betrekking tot de relatie grensincidenten - wereld
partijconferentie hebben gevolgd. Het is waarschijnlijk, dat men in Moskou 
voorziet dat China over niet a! te lange tijd, men spreekt nu van 1973, een 
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volwaardige atoommacht zal zijn, en dat men in verband daarmee tot bijlegging 
van het conflict zou willen komen. Bij voorkeur in een vriendschappelijke sfeer, 
gezien de, ondanks felle polemieken aanwezige toenaderingspogingen van 
Rusland. Maar als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks, en in deze 
laatste zin kan men de poging bezien die Moskou in 1969 ondernam om 
China buiten het wereldcommunisme te staten en haar eigen positie daarin te 
versterken. Het Chinese bezit van een waterstofbom en de snelle ontwikkelingen 
op het gebied van intercontinentale ballistische projectielen, hebben Moskou 
echter zo gehaast, dat er nauwelijks van timing gesproken kon worden. Hun 
paging was dan ook tot mislukking gedoemd, temeer daar hun belangrijkste 
kaart uit het spel ,populariteit in de communistische wereld" aanzienlijk aan 
waarde ingeboet had en door de kwestie Tsjechoslowakije nog een aanzienlijk 
slechtere kaart was geworden. 

Recente grensincidenten 
De gedachte om een conferentie te houden, waarbij aile communistische 

partijen van de wereld vertegenwoordigd zijn teneinde tot een formele ver
oordeling van China te komen, was niet nieuw. Reeds in 1964 deed Chroestsjev 
pogingen in die richting, daarin echter gehinderd door zijn plotselinge val. 
Zijn opvolgers Brezhnev en Kosygin schoven het plan aanvankelijk op de lange 
baan, terwijl ze trachtten tot een overeenstemming met China te komen. Nadat 
Mao deze verzoeningspogingen had afgewezen, begaf hij zich in het avontuur 
van de culturele revolutie. De xenophobische excessen, die daarbij optraden 
hadden een verwijdering tussen China en de andere communistische landen 
tot gevolg. Deze verwijdering werd door Moskou abusievelijk aangezien voor 
een bereidheid bij de communistische landen om China uit de beweging te 
bannen; de tijd leek rijp om de conferentie te houden. Ook om andere redenen 
began, zoals reeds opgemerkt, de zaak te dringen en in februari 1968 begonnen 
in Boedapest de eerste voorbereidende besprekingen. Deze eindigden voor de 
Russen niet bemoedigend toen de Roemenen op bevel van Ceausescu de ver
gadering verlieten. Ze waren op onaanvaardbare wijze door Moskou bekritiseerd 
wegens bet niet volgen van bet Sovjet voorbeeld betreffende de veroordeling 
van Israel. 

Veel ernstiger werd echter de sfeer aangetast toen enkele maanden later de 
vijf landen van het Warschau-pact onder aanvoering van de Sovjet-Unie 
Tsjechoslowakije binnenvielen. Wat Rusland er mee bereikte was, dat bet de 
meerderheid van de communistische partijen in de wereld tot grote veront
waardiging bracbt door een liberaal experiment, waarmee deze zicb verbonden 
voelden, te torpederen. Tevens werd ecbter onder de rupsbanden der Sovjet 
tanks een der meest geliefde dogma's van bet communisme verpulverd: 
,Socialisme brengt eeuwigdurende vrede tussen socialistische naties". 

De reactie van de verschillende communistische partijen was een indicatie 
voor zowel de kwijnende autoriteit van de Sovjet-Unie als voor de onbeschaamd
heid van de daad. Twaalf jaar eerder, bij de veel bloediger onderdrukking van 
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de Hongaarse opstand, had bijna elke communistische partij ter wereld de actie 
van de Sovjet-Unie onderschreven. Nu gaf elke grate partij uitdrukking aan 
haar afkeuring, varierend van heftige protesten (Italie, Zweden en Joegoslavie) 
tot gematigde bezwaren (Frankrijk en Cuba). Slechts de kleinere partijen, die 
sterk op Moskou georienteerd waren, zoals die van de V.S. en de meeste landen 
in Latijns-Amerika en het Midden Oosten, betuigden instemming met de Rus
sische ingreep in Tsjechoslowakije. Zelfs de Russen zagen in, dat door deze 
verwikkelingen hun kaarten in het spel tegen China te slecht lagen, en de 
conferentie, die oorspronkelijk gepland was voor november 1968, werd uitge
steld, eerst tot mei 1969 en later tot juni van dat jaar. 

Een indicatie voor de ernst van het conflict was de moeizame wijze waarop 
een werkdocument voor de conferentie werd opgesteld. Op Sovjet-instigatie 
was er een gezamenlijk concept opgesteld door een comite uit acht partijen, 
dat vervolgens werd voorgelegd aan een voorbereidende vergadering van vijf
enzestig partijen te Boedapest in februari 1969. Er werden ongeveer driehonderd 
amendementen ingediend, waarvan er ruim honderd in de tekst verwerkt werden. 
Om i.iberhaupt de conferentie door te kunnen laten gaan, zag Moskou zich 
genoodzaakt de oude uitspraak, dat zij de leiders waren van het wereld
communisme, die door de conferentie van 1960 nog was bevestigd, te schrap
pen. Verder moesten ze elke formulering, die als een instemming met de inval 
in Tsjechoslowakije beschouwd zou kunnen worden en eike kritische uitlating 
over China, Iaten vervallen. 

China was tactisch duidelijk in een betere positie; het had door een snelle 
ontwikkeling van atoomwapens Moskou verleid tot een offensief op een voor 
Moskou ongunstig moment. Waar de inzet mede bestond uit popuiariteit ten 
aanzien van de publieke opinie in de wereld, kwam het er nu op aan elkaar 
de zwarte piet zo efficient mogeiijk toe te speien. Dit gebeurde door eikaar 
over en weer van agressie rond de grens te beschuidigen; een ,zwarte piet'', 
die wei opviel, want in zich droeg hij de mogelijkheid van een totaie oorlog. 
Voor China was enige winst op de grenzenkwestie wei nodig, want het had 
inmiddeis op drie plaatsen langs zijn eigen grens zijn positie zien verzwakken 
en die van Moskou zien versterken. In Noord-Vietnam was de stem van Moskou 
het meest gezaghebbend geworden, al scheen Ho Chi-Min de beide partijen 
tegen elkaar uit te speien. In Laos hadden de Russen kans gezien te beietten, 
dat de Pathet Lao onder Chinese invloed kwam en met Noord-Korea hadden 
ze door hun kritiek op Peking's beledigingen aan het adres van premier Kim II 
Sung een betere reiatie weten te bewerkstelligen. Miiitair gezien stond China 
aan zijn grens met het Sovjet gebied voor een overmacht. In de maanden voor 
de conferentie werden de aan Russische zijde normaai aanwezige 20 divisies 
uitgebreid tot een totaai van anderhaif miijoen manschappen. De meeste van 
deze miiitairen zijn gelegerd rond de transsiberische spoorweg ten oosten van 
Irkoetsk. In Mongolie, dat in theorie nog een onafhankelijke repubiiek heet 
te zijn, heeft Moskou tweehonderdduizend manschappen gelegerd op basis van 
een defensie-verdrag van 1966. Gevechtsviiegtuigen, die bijna overai op de 
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Mongoolse vlakten kunnen landen, stonden verspreid gereed. Ook vormde 
Mongolie Moskou's voornaamste luisterpost aan de ,deur" van China, waar 
over Mongolie wordt gesproken als ,een Russische kolonie". De paar dichtst
bijzijnde vliegvelden van China zijn zo'n tweehonderd kilometer van de grens 
verwijderd, terwijl binnen dezelfde afstand van de grens er aan Russische zijde 
minstens vijftig zijn. 

De eerste gewapende conflicten, die in maart 1969 plaatsvonden, betroffen 
het bezit van een klein eilandje in de rivier de Oessoeri, een zijrivier van de 
Amoer. Tot dat moment was het gebied van Amoer en Oessoeri slechts het 
toneel geweest van de meest spectaculaire provocaties. Bij verschillende gelegen
heden hadden de Chinezen gevangenen naar het midden van de bevroren 
rivier laten marcheren, waar ze ervan werden beschuldigd pro-Sovjet verraders 
te zijn en vervolgens onthoofd werden. Een andere geliefkoosde gewoonte van 
de Chinese soldaten was samengroepen op het ijs, daar gezamenlijk de tong 
uitsteken om vervolgens zich om te draaien en voor de ogen van de Russen 
in een eeuwenoud gebaar van verachting hun broeken te laten zakken. Die 
tactiek werd gestaakt, toen de Russische grenswachten zich bij die gelegenheden 
achter grote portretten van Mao gingen verschansen. Bij de gevechten van 
maart 1969 verloren eenendertig Russische soldaten het leven, een verlies dat 
door Moskou breed aan de wereldpers werd uitgemeten. De Chinese agressors 
hadden hun volk beledigd, Marxistisch-Leninistische principes verraden en 
getracht de sfeer voor de ophanden zijnde topconferentie te bederven. China 
antwoordde in dezelfde trant en begon met lastercampagnes in radio-uitzendin
gen, die op de Sovjet-Unie gericht waren. 

Het strijdtoneel verplaatste zich omstreeks het begin van de conferentie 
naar het meer westelijk gelegen Tiensjang gebergte, naar de ,Dsjoengarische 
poorten", een belangrijke pas in het gebergte tussen de Sovjet-Unie en China. 
Hoewel dit gebied van veel groter strategisch belang was dan dat rond de 
Amoer door de aanwezigheid van uraniummijnen en de Chinese nucleaire 
proefvelden op de nabijgelegen Taklamakan woestijn, beschuldigde China 
Rusland ervan zonder aanwijsbare reden op hun gebied te zijn doorgedrongen. 
Ze zouden daar een schaapherder gedood hebben en een groot aantal bewapende 
voertuigen op Chinese grand gebracht hebben ter uitlokking van ernstige ge
wapende conflicten. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken gaf onmid
dellijk een tegenaanklacht uit, waarin gesteld werd dat de Chinese herder een 
paar honderd meter op Russisch gebied was gekomen om de aandacht van 
grenswachten af te leiden, waardoor Chinese troepen ongemerkt op Russisch 
terrein konden komen. Toen de Chinezen werd bevolen terug te keren, openden 
zij het vuur, waarbij echter aan beide zijden geen gewonden vielen. 

Zowel Rusland als China hoopten van dit incident beter te worden, wie er 
ook begonnen was. De Russen waren er snel bij om de Chinezen een poging 
tot vergiftiging van de ,goede" sfeer op de conferentie in de schoenen te 
schuiven. Peking trachtte Moskou als agressor voor te stellen binnen de commu
nistische wereld. 
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Vanaf het begin was echter de topconferentie voor Moskou een verloren 
zaak; de opzet om zoveel mogelijk te redden van de positie als kern van het 
wereld-communisme, werd tot het vinden van een kleinste gemene veelvoud 
waarover de partijen van de gehele wereld het eens konden worden. Ondanks 
het feit, dat China niet ter sprake zou komen, was dit land, naast Tsjechoslo
wakije, de belangrijkste zaak op deze conferentie. Rusland had tevoren getracht 
zijn positie te dekken. Moskouse propagandisten hadden een maand eerder 
reeds hun eigen eenzijdige excommunicatie van China volbracht door te ver
klaren, dat Mao's partij niets gemeenschappelijk had met internationaal com
munisme en slechts het apparaat was van een militaire kliek, die zich als 
communistisch voordeed. Sinds de Amoer- en Oessoeri-incidenten hadden ze 
getracht de sympathie van de partijen en van de wereld te krijgen door te 
verklaren, dat Rusland niet slechts haar eigen grenzen verdedigde, maar ook 
het ,gele gevaar", dat de mensheid bedreigde, een halt toeriep. De reacties van 
de communistische wereld waren voor Rusland teleurstellend. Verzoeken om 
militairen of zelfs maar waarnemers naar Siberie te sturen om daar het Rode 
Leger in zijn strijd te steunen werden van aile zijden afgewezen. 

Bij zijn rede op de derde dag van de conferentie zei Brezhnev ondanks de 
toezeggingen vooraf om het onderwerp niet aan te snijden, dat China zich 
voorbereidde een oorlog te beginnen. Ook zei hij, dat de schade, die door het 
zich afscheidende Peking aan de communistische zaak werd gedaan, niet onder
schat moest worden: ,De feitelijke gedragingen van Peking brengen ons steeds 
meer tot de overtuiging, dat China inderdaad heeft gebroken met proletarisch 
internationalisme en haar klasseinhoud van socialisme heeft verloren". 

Ondanks de veelvuldige anti-Chinese toespraken, die door verschillende 
vertegenwoordigers werden afgestoken, betekende de uiteindelijke versie van 
het communique van de conferentie een nederlaag voor Moskou. Elke directe 
opmerking over China was geschrapt, en ook van de doctrine van ,beperkte 
souvereiniteit", waarop de in val in Tsjechoslowakije was gebaseerd, bleef niet 
veel over. Moskou, dat geprobeerd had voor deze doctrine de goedkeuring van 
de conferentie te verkrijgen, moest genoegen nemen met een waterig aftreksel, 
genaamd ,de verdediging van het proletarisch internationalisme", aangevuld 
met duidelijke verklaringen omtrent onafhankelijkheid voor aile partijen. 

Waar de Russen het meest op gehoopt hadden, een wonderbaarlijk herstel 
van hun primaire positie in het wereldcommunisme, was niet gerealiseerd. ,Aile 
partijen hebben gelijke rechten", verklaarde het communique, eraan toevoegend: 
,Er bestaat niet !anger een centrum van de communistische beweging". 

Slotopmerkingen 
Als grote lijn in China's politieke strategie gedurende de bestudeerde periode 

valt te onderkennen enerzijds het streven naar hereniging van aile van oor
sprong Chinese gebieden tot een groot Chinees rijk en anderzijds het pogen 
tot overnemen van de positie, die de U.S.S.R. als centrum van het wereld
communisme steeds meer verloor. De Sovjet-strategie was en is er op gericht 
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de Chinese invloed op het Aziatische werelddeel zoveel mogelijk te beperken 
en om de centrale positie binnen bet communisme te behouden. 

Htt is niet waarschijnlijk, dat China het bij de grensincidenten met Rusland 
op een oorlog had laten aankomen. Andere belangen wegen vooreerst zwaarder; 
het land heeft nog een zeer smalle economische basis, een achtergebleven 
infrastmctuur, een slecht uitgemste lucht- en zeemacht en last but not least, 
een bestuurlijk apparaat, dat zich voortdurend tegen de dreiging van revolutie 
en anarchisme in, staande moet zien te houden. Dit alles neemt niet weg, dat 
China in toenemende mate in staat zal zijn haar invloed als atoommacht in de 
wereld te doen gelden. Daarnaast werden leger en bevolking er systematisch 
voorbereid op een oorlog, waarin guerilla tactieken een voorname plaats in
nemen. Ook aan eventueel niet-nucleair offensief gedrag van bet land zal daar
door steeds moeilijker weerstand te bieden zijn. 

Al met al ontwikkelingen, die op zichzelf reeds een voldoende recbtvaardi
ging vormen voor bezorgdheid, en die bet conflict tussen de twee ,rode reuzen" 
tot een omslagpunt in de wereldgeschiedenis kunnen maken. 
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door 

drs. H. J. Lebbink 

Persactiviteiten van G. Groen van Prinsterer 
In zijn rede, gehouden tijdens zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoofd

redacteur van De Standaard vertelde de jubilaris, Abraham Kuyper: ,Ik ben 
een dagbladlezer en dagbladminnaar geweest van kleine jongen af, ..... , als 
ik even een courant machtig kon worden, sloop ik naar de zolder en daar zat 
ik dan als kleine jongen op een pakkist te lezen in de Opregte Haarlemmer." 1 

Maar sinds 1850 was het calvinistische volksdeel niet meer op ,vreemde" 
kranten aangewezen, het had namelijk een eigen dagblad, De Nederlander, 
onder Ieiding van Groen van Prinsterer. In een bijeenkomst van christelijke 
vrienden op 10 april 1850 was besloten een dagblad uit te geven, teneinde de 
vorming van een christelijke staatkundige partij te bevorderen.2 

Vijf jaar hield Groen de uitgave van De Nederlander vol. Het begin was 
erg ontmoedigend, het aantal abonne's bedroeg na een kwartaal te zijn uitge
komen twee honderd veertig, steeg in 1851 tot drie honderd vijftig, maar 
daarna was er van stijging geen sprake meer. In 1852 schreef Groen hierover 
cynisch: ,Met de abonnementen voor De Nederlander zijn wij met het nieuwe 
jaar zonder enige twijfel vooruitgegaan, we verloren 19 en wonnen 20." :l 

De Nederlander had een grater aantal abonne's dan De Tijd, die er nog geen 
honderd telde, bij de Arnhemsche Courant met vijf honderd abonne's bleef 
het slechts weinig, maar bij de N.R.C. met achttien honderd, de Opregte 
Haarlemsche Courant met twee en dertig honderd vijftig en het Algemeen 
Handelsblad met vier en vijftig honderd abonne's bleef het ver achter.4 

Hoe is dat kleine aantal abonne's te verklaren? De prijs, die .f 20,- per 
jaar bedroeg, was te hoog en aan verlaging vie! door het drukkende dagblad
zegel niet te denken. Daardoor bereikte Groen alleen de toplaag, waaronder 
zich ook nog niet-calvinisten bevonden, zoals zijn politieke tegenstanders, die 
van zijn visie op de hoogte wensten te blijven.5 

1 Gedenkboek, opgedragen door het feestcomite aan Prof. Dr. A. Kuyper, bij zijn 
vijfentwintig-jarig jubileum als hoofdredacteur van De Standaard, 1872 - 1 april 1897, 
Amsterdam, 1897; (Rede van A. Kuyper, blz. 59-77); blz. 67-68. 

2 P. A. Diepenhorst, Groen van Prinsterer, Kampen, 1932; blz. 114. 
3 Ibidem; blz. 119. 
4 J. M. H. J. Hemels, Op de bres voor de pers, Assen. 1969; blz. 85. 
5 P. A. Diepenhorst, opg. cit.; blz. 118-119. 
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Per 1 juli 1855 stopte Groen de uitgave van De Nederlander. In de laatste 
nummers somde hij zijn bezwaren op: 

1. De arbeid viel Groen te zwaar, hij voelde zich slaaf geworden van zijn 
krant en meende, dat ,geen billijk rechter bet (zou) veroordelen dat (hij) 
eindelijk op emancipatie bedacht werd; dat (hij) door staking der Courant, 
slaking zij ner boeien (begeerde) ". 6 

2. De Nederlander vond geen klankbord in de pers. Het speet Groen dan 
ook zeer dat hij de fiere voorstanders van vrijheid en openbaarheid op bet 
terrein van de vrije drukpers niet had ontmoet.7 

In 1829 heeft Groen geschreven dat de journalistiek in Nederland aileen 
maar van haar verderfelijke zijde bekend was. Om deze uitspraak te begrijpen 
zal ik in bet kort iets zeggen over bet dagbladwezen in de eerste helft van de 
19e eeuw. Met de pers was bet tot 1848 treurig gesteld. Er waren enkele 
liberale oppositiebladen, die voor 1848 grote tegenwerking ondervonden, maar 
die na 1848 de hegemonie in de pers verwierven. Naast deze liberale pers
organen kwam er weinig persactiviteit tot ontplooiing, waartoe bet dagbladzegel 
bet zijne zal hebben bijgedragen. Rogier sprak zelfs over de dictatuur van een 
paar liberale organen, die tot 1869 gehandhaafd bleef. Beter had Rogier kunnen 
spreken van een monopolie dat onontkomelijk was door de handhaving van 
bet dagbladzegel. Naast deze liberale pers bestond er nag andere persactiviteit, 
die door Rogier werd aangeduid als ,zelfkant-journalistiek" .8 Robijns beschreef 
in zijn dissertatie Radical en in Nederland ( 1840-1851 ), dat deze zelfkant
journalistiek oak zijn goede zijde heeft gehad door het aan de kaak stellen van 
sociale misstanden, maar oordeelde dat de schrijvers ervan weinig aanzien 
genoten: ,Bij de dagbladpers trof men verloren zonen uit betere kringen, maar 
oak journalisten, afkomstig uit de kleine burgerij. Uit deze samenstelling van 
bet journalistenkorps is bet geringe aanzien, dat bet over het algemeen genoot, 
te verklaren. De omstandigheid dat bij enkele bladen academici, meestal 
juristen, in topfuncties werkzaam waren, vormde bij deze waardebepaling geen 
voldoende tegenwicht ... " 9 

Groen heeft vergeefs getracht aan cleze voorstelling een eind te maken. 
De zelfkantpers bleef bestaan in de vorm van ,Iilli putters", die door hun kleine 
formaat zoveel mogelijk bet dagbladzegel trachtten te ontduiken en de grate 
pers behield haar monopolie, waartegen Groen zonder succes ten strijde trok. 

Op weg naar een niettw christelijk dagblad 
Vanaf 1855 tot 1857/58 is de anti-revolutionaire richting verstoken gebleven 

van een politiek orgaan, hoezeer De Bazuin en De W ekstem die veel meer 
kerkelijk dan politiek georienteerd waren, oak trachtten de ontstane leemte te 

6 G. Groen van Prinsterer, Narede van vijfjarigen strijd, Utrecht, 1855; biz. 126-128. 
Ibidem; biz. 129-130. 

R L. ]. Rogier, Rotterdam in het derde kwart van de negentiende ee11w, Rotterdam, 
1935; biz. 45. 

" M.]. F. Robijns, Radtcalen in Nederland (1840-1851). Leiden, 1967; biz. 66. 

397 



ABRAHAM KUYPER EN DE DAGBLADPERS 

vullen. Toen kwam er een blad, De Heraut genaamd, naar voren dat wat 
meer aandacht ging schenken aan de politiek. Dit blad werd geredigeerd door 
C. Schwartz (1817-1870), een tot het christendom bekeerde jood, en verscheen 
wekelijks. De aan politiek gewij de kolommen werden vooral gevuld door baron 
A. Schimmelpenninck van der Oye, de latere commissaris van de koningin in 
Utrecht. In 1869 wilde Schwartz zijn weekblad omzetten in een dagblad op 
christelijke grondslag onder de naam Nederland en Oranje. Groen was inge
nomen met dit plan, dat financieel gesteund zou worden door W. van Ooster
wijk Bruyn. Het gehele plan kwam echter niet van de grand, vooral door te 
weinig steun op financieel gebied.10 

De datum van de oprichting van het dagblad, 1 juli 1869, was goed gekozen, 
omdat vanaf dat moment het dagbladzegel tot het verleden zou behoren. De 
hoge zegelbelasting bedroeg gemiddeld 50 a 60% van het bruto inkomen van 
een krant.11 

Eveneens in 1869 lanceerde een zekere A. V. in De Wekstem no. 38 het 
idee uit de zeven bestaande christelijke weekbladen een dagblad te laten 
groeien. Op iedere dag van de week zou dan een der bladen, het waren De 
Heraut, De Wekstem, De Bazuin, het Kerkelijk Weekblad, De Volksbode, de 
Hoop des Vaderlands en het Christelijk Weekblad, van de drukpers moeten 
rollen. Dit plan kreeg geen aanhang, hetgeen begrijpelijk is, omdat een elke
dag-van-de-week-een-weekblad nog geen dagblad maakt. 

Eind 1869 bracht H. de Hoogh, de uitgever van De Heraut, het volgende 
plan te berde: Kuyper zou begin 1870 uit De Heraut gaan, waaraan hij sinds 
oktober 1869 vast verbonden was, en met M. D. van Otterloo de tot een 
dagblad om te zetten Hoop des Vaderlands redigeren. Groen toonde zich een 
voorstander van het plan, want bij De Heraut kon Kuyper niet blijven, omdat 
dit blad gebukt ging onder ,overdreven, zo niet ongegronde prejuges". Deze 
,prejuges" zijn waarschijnlijk ontstaan door instemming van De Heraut met de 
wet op het L.O. van Vander Brugghen in 1857. Maar ook dit plan kwam niet 
tot bloei, omdat de eigenaar van de Hoop des Vaderlands, de Hoofdcommissie 
voor C.N.S., er niets voor voelde.12 

Vervolgens kwam Kuyper met een plan: Er moest naar zijn zeggen ver
andering komen, want hij kon de kracht niet meer opbrengen wekelijks bijna 
alleen De Heraut vol te schrijven. Op 1 januari 1870 legde hij Groen het idee 
voor over te gaan tot de stichting van een drie keer per week verschijnend 

10 Jubileum-nummer van De Stand.aard van 1 april 1922. In: J. C. Rullmann, Een 
eigen dagblad. 

11 K. Baschwitz, De krant door alle tijden, Amsterdam, 1949; biz. 230-231. 
12 Briefwisseling van Mr. G. Groen van Prinsterer met Dr. A. Kuyper, bewerkt door 

A. Goslinga, Kampen, 1937; 
Kuyper aan Groen, 11-12-1869; biz. 67-58 no. 72. 
Groen aan Kuyper, 14-12-1869; biz. 68-69 no. 73. 
Groen aan Kuyper, 15-12-1869; biz. 69-70 no. 74. 
Kuyper aan Groen, 17-12-1869; biz. 70 no. 75. 
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blad met naast zijn eigen medewerking die van Van Otterloo en A. Brummel
kamp jr. Dit plan werd echter op een bijeenkomst te Amsterdam afgekeurd, 
omdat men van mening was dat aileen een dagelijks of een wekelijks blad 
nut had, tussentoestanden zouden geen karakter hebben.13 

Evenmin hadden comite's in Amsterdam onder leiding van J. J. Teding van 
Berkhout en in Utrecht onder leiding van C. W. J. van Boetzelaar van Dubbel
dam succes.14 

Toen een zelfstandige onderneming geen succes had, zette Kuyper zich in 
voor verbetering van De Heraut. Door middel van bijdragen van Van Boetzelaar 
van Dubbeldam, P. Son, T. Sanders en Groen werd de financiele positie van 
De Heraut versterkt. Groen had eerst bezwaren tegen het verlenen van een 
bijdrage vanwege ,een in vele opzichten wellicht ten onrechte sterk vooroor
deel", maar toen hij hoorde dat alles onder Ieiding van Kuyper zou geschieden, 
stelde hij vlot geld ter beschikking. Met het ingekomen geld verbond Kuyper 
Brummelkamp aan De Heraut.15 

Tach kwam de anti-revolutionaire richting nag snel en onverwacht in het 
bezit van een eigen orgaan. De oorzaak was het plotselinge overlijden van 
Schwartz op 25 augustus 1870. Met enkele geestverwanten richtte Kuyper de 
Heraut-vereniging op, die het weekblad De Heraut van de Nederlandsche 
Stoomdrukkerij aankocht. Op 6 januari 1871 verscheen het eerste nummer van 
de herboren Heraut en de uitgave is voortgezet tot 24 maart 1872. 

Over een dagblad was bij de aankoop van De Heraut niet gesproken, we] 
had de vereniging zich het recht voorbehouden het blad meermalen per week 
te laten verschijnen. Het succes met de nieuwe Heraut was echter zo groat, dat 
halverwege 1871 besprekingen begonnen om het weekblad in een dagblad om 
te zetten. Er moest haast achter gezet worden, want in Rotterdam en Utrecht 
koesterden M. Cohen Stuart en J. Wolbers het plan een dagblad te stichten, 
hetgeen volgens Kuyper het gevaar zou opleveren dat zij van de juiste richting 
af zouden wijken, ,zo zij zelf sturen moesten".16 Het plan van Kuyper was de 
anti-revolutionaire kiezers van 1871, +- 5000 in getal, in een bond bijeen te 
brengen met een contributie van f 2,50 per jaar. Daardoor zou zeker f 10.000,
verkregen worden, met welk bedrag een blaadje als het Nieuws van de Dag 
voor .f 8,- 17 per jaar uit te geven zou zijn. In december 1871 was waar
schijnlijk het vereiste aantal abonne's bijeen, want er werd besloten per 1 april 

l:! Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 1-1-1870, biz. 78-79 no. 84. 
Kuyper aan Groen, 10 a 14-1-1870; biz. 78-79 no. 84. 

14 Zie voor uitgebreider uiteenzetting: 
Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 15-1-1870; biz. 79-80 no. 86 noot 4 en 5. 
Kuyper aan Groen, 22-1-1870; biz. 81 no. 88. 

1 ;; Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 9-6-1870; biz. 97-98 no. 117. 
Groen aan Kuyper, 11-6-1870; biz. 98-99 no. 118. 
Kuyper aan Groen, 20-6-1870; biz. 99-100 no. 120. 
Groen aan Kuyper, 22-6-1870; biz. 99-100 no. 121. 

16 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 11-7-1871; biz. 148-149 no. 189. 
17 Zie noot 16. 
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1872 de uitgave van een dagblad te starten.18 Kuyper jubelde, want dit zou de 
anti-revolutionaire richting binnen vijf jaar een positie ,intra muros" bezorgen.19 

Op 3 januari 1872 kwam de Heraut-vereniging in vergadering bijeen, waar 
met vier tegen twee stemmen werd besloten de naam Heraut vaarwel te zeggen 
en de aanstaande dopeling De Geus of Het Geusken te noemen.20 Deze naam 
was Groen echter te zeer de leus der ,anti-roomsgezinde hartstochtelijkheid", 
waarna Kuyper , ( cedeerde) voor meerder doorzicht" 21 en instemde met de 
naam De Standaard. 

Het budget van De Standaard bedroeg bij het begin f 25.000,-. Hiervan 
zou f 15.000,- gebruikt worden voor telegrammen, markt- en handelsberichten. 
De derde en vierde pagina van het in vier pagina's te verschijnen blad zouden 
opengehouden worden voor telegrammen en advertenties. De resterende 
f 10.000,- zou als bezoldiging van de redacteuren dienen. Het redacteuren
korps bestond uit Kuyper als hoofdredacteur, A. Brummelkamp als redacteur 
buitenland, H. J. Hana als redacteur binnenland, J. Esser voor de polemiek en 
J. Witmond als corrector. P. S. van Ronkel en A. C. Zwart zouden Kuyper 
terzij de staan bij de redactie van het Zondagsblad. Bovendien hoopte Kuyper 
op vele ingezonden stukken van vooraanstaande anti-revolutionairen. 

De Standaard tijdens Kttypers Ieven 
Kuyper wenste dat zijn redacteuren goed onderlegd zouden zijn in de anti

revolutionaire beginselen. Hij verwees daarom zijn medewerkers naar de werken 
van E. Burke, F. Guizot en F. J. Stahl, die zij ,bij wijze van cours (moesten) 
doorlopen" .22 

Het redacteurenkorps moest echter al spoedig ingekrompen worden wegens 
financiele tekorten. De Standaard heeft overigens gedurende Kuypers !even 
voortdurend te kampen gehad met verliezen. In 1874 werd daarom besloten 
de uitgave van De Standaard te staken. Kruyt redde het blad echter door een 
beroep te doen op de kleine luyden die binnen korte tijd f 50.000,- bijeen
brachten. Tot 1887 heeft Kruyt met succes de financiele positie in evenwicht 
gehouden, daarna moest hij wegens ziekte zijn werk neerleggen. Na 1887 werd 
De Standaard door Kruyts toedoen eigendom van Kuyper. Met de administratie 
en financiele zaken heeft Kuyper zich weinig ingelaten. Dankzij J. W. Reese 
en R. C. Verweyck, redacteuren van De Standaard, werd in 1905 een dreigend 
f aillissement voorkomen. Tij dens de Eerste W ereldoorlog droeg Kuyper De 
Standaard over aan een N.V., waarvan vele vooraanstaande anti-revolutionaire 
kopstukken commissaris waren. 

18 Briefwisseling; Groen aan Kuyper, 27-12-1871; biz. 172 no. 229. 
19 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 15-12-1871; biz. 171 no. 227. 
20 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 4-1-1872; biz. 172-173 no. 231. 
21 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 8-1-1872; biz. 174 no. 234. 
22 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 12-3-1872; biz. 178-179 no. 242. 

Groen aan Kuyper, 14-3-1872; biz. 180 no. 243. 
Kuyper aan Groen. 27-4-1872; biz. 181-182 no. 245. 
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Kuyper hield zich voornamelijk met de inhoud van De Standaard bezig. 
Naaste medewerkers waren in de beginjaren Brummelkamp en Lohman en 
vanaf -+- 1880 tot 1920 H. L. Baarbe, ]. W. Reese en R. C. Verweyck. Van 
Kuypers medewerkers is weinig bekend, zij leefden in de schaduw van hun 
hoofdredacteur. Met deze rol waren zij tevreden, zij toonden zich verheugd , ... 
als eenvoudige soldaten in het Ieger onzer strijdbare Calvinisten (te mogen) 
dienen onder deze grote veldheer, onder deze machtige journalist".23 Voor hun 
volgzaamheid dankte Kuyper hen in 1912 bij het veertigjarig jubileum van 
De Standaard.24 

Niet allen toonden zich echter volgzaam, maar zij werden consequent ge
weerd. Lohman zuchtte dan ook: ,Er is voor wie niet met u instemt geen 
plaats, behalve in de Protestantsche Noordbrabander".25 De breuk die in 1894 
tussen Kuyper en Lohman plaatsvond, is voor een groot dee! ook te wijten aan 
Kuypers journalistieke werk in De Standaard. Kuyper wilde namelijk dat de 
anti-revolutionaire Kamerleden zich in de Kamer aan zijn in De Standaard 
gegeven richtlijnen hielden. In feite wilde Kuyper voorzitter zijn van de anti
revolutionaire Kamerclub, maar hierbij botste hij herhaaldelijk met Lohman, die 
niet altijd Kuypers kritiek verdragen kon. Hoe groot Kuypers invloed vanuit 
De Standaard was, moge blijken uit het feit dat Kuyper ten tijde van de 
behandeling van de legerwet-Bergansius de vergadering van de anti-revolutio
naire Kamerclub voorzat.2

'
6 Deze positie van regisseur kon Kuyper volhouden 

tot het kieswetvoorstel-Tak op zijn hoogtepunt kwam. Lohman, beu van de 
kritiek, had Kuyper voorheen al eens zijn Kamerzetel aangeboden, terwijl hij 
zich dan aan De Standaard zou wijden.27 Toen zag Kuyper dat zijn regisseursrol 
uitgespeeld was, hij kwam achter zijn ,bomvrije kasematten" vandaan en stelde 
zich verkiesbaar te Sliedrecht. 

Gaf De Standaard als nieuwsblad voldoende informatie? Ik ben van mening 
dat deze vraag, vooral wat de aan de orde zijnde politieke problemen betreft, 
positief moet worden beantwoord. Belangrijke problemen kwamen op de voor
pagina en werden uitvoerig behandeld, het overige nieuws kreeg een korte en 
zakelijke behandeling. De inhoud van De Standaard bestond uit de volgende 
rubrieken: algemeen overzicht; buitenland; binnenland; kerk en school; Staten
Generaal; zeetijdingen; familieberichten; advertenties. Frappant is de zeer uit
gebreide aandacht die aan de beurs- en handelsberichten werd geschonken. 
Kuyper deed dit met opzet, omdat hij meende dat deze berichten voor een 
groot dee! der abonne's onmisbaar waren. Hiermee taxeerde Kuyper zijn lezers
kring, De Standaard werd m.i. namelijk alleen gelezen door de toplaag van de 

2 '' Jubileum-nllmmer z;an De Standaard van 1 april 1922; (H. de Wilde, Een 
bail1'lering). 

2~ De Standaard van 1 april 1912. 
2 ·•• L. C. Suttorp, ]hr. Mr. A. F. de Sat1ornin Lohman 1837-1924, 's-Gravenhage, 1948; 

biz. 204. 
2 il Allfi-Rez•olutionaire Staatkunde 1935; (A. Goslinga, Het kabinet Mackay); biz. 44. 
27 L. C. Suttorp, opg. cit.; biz. 197. 
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anti-revolutionairen. Deze toplaag was -+- 5000 a 6000 abonne's groot, en bleef 
in aantal gelijk tot de Eerste W ereldoorlog. Hieruit zou men concluderen dat 
Kuypers ideeen weinig verbreiding vonden, maar deze conclusie zou dan niet 
met de werkelijkheid overeenstemmen, de invloed van De Standaard reikte 
verder. Achter De Standaard stond namelijk de ,kleine christelijke pers", die 
op een enkele uitzondering na getrouw Kuypers Standaard volgde. Deze kleine 
pers was georganiseerd in de ,Bond, de Kleine Pers", waarvan Kuypers vroegere 
medewerker van De Standaard en latere medestander in de Tweede Kamer 
Brummelkamp voorzitter was.28 Hoe groot bet aantal krantelezers was dat op 
die wijze met Kuypers ideeen in aanraking kwam, is mij niet bekend. Een 
klein Iicht kunnen de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog bierop werpen. 
Tijdens en enige tijd na de Eerste Wereldoorlog moesten vele kleine kranten in 
verband met de boge papierprijs de uitgave staken. In deze periode is het 
aantal abonne's van De Standaard vervijfvoudigd, d.w.z. bet is op 25.000 a 
30.000 gekomen.20 Het lijkt mij niet te gewaagd te veronderstellen dat bet bier 
om nieuwe abonne's ging, die zich bij De Standaard aansloten, omdat regionale 
anti-revolutionaire dagbladen de uitgave staakten. 

Hoe werd De Standaard in 1872 door de pers ontvangen? De ,grote pers", 
die volgens Kuyper slecbts bestond uit de N.R.C. en Het Handelsblad, toonde 
zich verheugd dat er eindelijk een anti-revolutionair orgaan was, waarmee zij 
konden discussieren. In Het Handelsblad van 17 augustus 1873 werd ge
schreven: , (De Standaard wenst) beginsel tegenover beginsel te stellen, de 
moderne levensbescbouwing af te breken en op baar puinbopen bet vaandel 
van de gelovige staatkunde te planten. Deze strijd aanvaarden wij gaarne." 
Hieruit blijkt wei dat De Standaard als gelijkwaardige tegenstander werd aan
vaard. De bestaande ,dictatoriale pers" zoals Rogier haar noemde, was clus 
zeer welwillend. 

V ooral in bet begin van baar bestaan is De Standaard van groot belang 
geweest. De verkiezingen van 1871 badden geen succesvol verloop gehad voor 
de anti-revolutionairen. Wat er aan kiezers nog over was, werd verzameld 
rondom ,De Standaard" en met succes werd de weg terug ingeslagen. De rol 
die De Standaard in de anti-revolutionaire richting speelde, was zo groat dat 
De Tijd van 11 juli 1874 in een artikel, bandelend over een berstemming te 
Amersfoort, sprak over de Standaard-fractie. 

In de loop van baar bestaan is bet formaat van De Standaard vergroot. Deze 
vergrotingen van formaat vonden plaats in 1873, 1889 en 1903 en werden 
steeds met gejuicb begroet. Veranderingen in inboud bracbten de vergrotingen 
in niet al te grote mate met zicb mee. Ik geloof dat de anti-revolutionairen 
vooral juicbten, omdat bet blad langzamerband bet formaat van de grote dag
bladen baalde. Het formaat van een dagblad bepaalde namelijk voor een deel 
bet aanzien; kleine dagbladen riepen nog herinneringen op aan de slecbte pers 

28 Kuyper-Gedenkboek 1907, 's-Gravenhage, 1908; biz. 8-10. 
20 Jubileum·nummer t·an De Standaard van 1 april 1922; (H. Colijn, Drie zwoeger.r). 
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van de ,lilliputters" van voor de afschaffing van het dagbladzegel. Bovendien 
was De Standaard een statussymbool van een groep die aan het emanciperen 
was, hetgeen het streven naar een groat formaat dagblad begrijpelijk maakt. 30 

Tot december 1877 gaf De Standaard ook een Zondagsnummer uit, dat gewijd 
was aan theologische onderwerpen. Kuyper bewerkte dat dit blad werd ge
scheiden van De Standaard. Waarom Kuyper dit wilde, schreef hij in het 
Zondagsblad van 27 mei 1877: ,Zij in den lande, die in de politieke gevoelens 
van De Standaard hun mening terugvinden en derhalve op staatkundig gebied 
samengaan, staan nog veelszins verdeeld van inzicht op kerkelijk terrein. Dit 
moet er toe leiden, dat Of het kerkelijk blad een onzeker geluid geve, Of wel 
dat het politieke blad deelt in de kerkelijke antipathieen." P. J. Hoedemaker 
verzette zich tevergeefs tegen de op praktische toepasselijkheid handelende 
Kuyper: ,Indien gij ( = Kuyper) dit doet, vrees ik dat uw theologie te eng 
en uw politiek te ruim wordt." 31 

Kuypers ideeen over de pers 
Kuypers ideale opzet, hetgeen om financiele redenen niet mogelijk was, was 

te komen tot twee dagbladen: een grater dagblad, waarin het terrein der politiek 
op wetenschappelijke wijze benaderd zou worden en een kleiner blad, waarin 
op populaire wijze tot het volk gesproken zou worden.32 Voor zover ik heb 
kunnen nagaan heeft deze ideale opzet geen rol gespeeld bij de opzet van De 
Standaard. 

De verdere woorden die Kuyper aan de pers wijdde zijn deze: 33 De pers 
bestond in de vorige eeuwen uit de uitgave van blauwboekjes, saai van inhoud 
en taai van vorm. Kuyper doelde hiermee op de 17e en 18e-eeuwse pamfletten, 
die deze ,waardering" beslist niet verdienen. Vervolgens kwam, aldus Kuyper, 
door een omwenteling op technisch gebied als een gave Gods de dagbladpers, 
die op een lijn gesteld diende te worden met de uitvinding van de boekdruk
kunst. Het dagblad heeft de ,public spirit"' gekweekt en hiervan moest de 
anti-revolutionaire partij profiteren. In De Standaard van 9 juni 1873, juist 
voor de verkiezingen, liet Kuyper zich hierover aldus uit: ,De publieke opinie 
is een macht. Elke staatspartij zoekt zich de macht ten dienste te maken, door 
op aile manier, door aankondiging en zending van agenten, de aandacht op 
haar beginselen te vestigen. Dit keuren wij niet af, maar goed."' De pers was 
volgens Kuyper ,een soort middenpersoon, de niet officiele tolk tussen natie 

:w Denk hierbij ook aan de steeds met nadruk genoemde titel van Kuyper, ,doctor 
Kuyper". 

31 ]. C. Rullmann, Kuyper-Bibliografie I, 's-Gravenhage, 1923; blz. 196. Het Zondags
blad verscheen vanaf 7 december 1877 als een zelfstandig blad, De Heraut genaamd. Na de 
Doleantie werd het blad vanaf 9 januari 1887 genoemd De Heraut van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. 

32 De Standaard van 5 april 1872. 
aa Gedenkboek 1897; (Rede van A. Kuyper, blz. 59-77). 

A. Kuyper, Anti-Re-z,olutionaire Staatkunde I, Kampen, 1916; blz. 577-585. 
A. Kuyper, OilS Progmm, Amsterdam, 18802 ; blz. 51-52 en blz. 396-397. 
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en volk". Hiermee bedoelde Kuyper dat de pers de schakel was tussen volk en 
regering; ideeen uit het volk moest zij kenbaar maken aan de regering en aan 
het volk moest zij uitleg geven van de handelwijze van de regering. 

De pers bezat volgens Kuyper een grote macht, door de oude academies niet 
gekend 34 en zij had een schone roeping, want ,maar al te zeer was in vroeger 
eeuwen de publieke mening een scheepke dat zwalkte zonder stuur en ( toen 
was) het juist de dagbladpers, die de heilige roeping ontving, om, waar denk
beelden en zienswijzen zich begonnen te vormen, het spoor te trekken waar
langs zij zich voort (konden) bewegen, opdat de gang door het leven zich in 
het bewustzijn duidelijk (zou aftekenen)". Bovendien moest de pers ,het volk 
dienst doen als intellectueel-, politiek-, sociaal-, economisch-, letterkundig-, en 
sport-bedienend restaurant". Een omvangrijke taak, waarvoor Kuyper niet terug
gedeinsd is, want met al deze onderwerpen (de sport uitgezonderd) heeft hij 
zich beziggehouden. Hij schreef bijna dagelijks een artikel of driestar in De 
Standaard en deze konden van alles inhouden. Zelfs de buitenlandse politiek, 
tach zo lang het stiefkind der Nederlandse journalistiek, nam Kuyper ter hand. 
In januari van ieder jaar schreef hij bv. een overzicht van de buitenlandse 
politiek, een soort ,Toestand in de wereld door Dr. A. Kuyper". 

De sensatiepers verachtte Kuyper. Een dagblad behoorde volgens Kuyper 
duidelijk partij te kiezen, hetgeen de ,gele pers" niet deed omdat de commercie 
prevaleerde boven het juist informatie verstrekken. Hieruit blijkt dat Kuyper 
meende dat partij kiezen en het juist verstrekken van informatie samen konden 
gaan. 

Nieuwsbureaus waren voor Kuyper uit den boze, omdat hij ze onderworpen 
achtte aan nationale belangen, waardoor de gebeurtenissen niet juist werden 
weergegeven. Bij De Standaard werd dit ondervangen door een telegrammen
dienst. Voor het vergaderen van buitenlands nieuws werden bij De Standaard 
de volgende kranten gebruikt: Kolnische Zeitung, lndependance, Journal de 
Bruxelles, Recenseur, Kreuz-Zeitung, Daily News, Evening Standard, Daily 
Edinburgher en Journal des Debats.35 Opvallend is dat Kuyper c.s. zich hierbij 
bedienden van conservatieve, liberale, ja zelfs niet gebonden dag- en weekbladen. 

Over het krantenlezend publiek oordeelde Kuyper erg negatief. Hij was van 
mening dat de Nederlander te passief handelde t.o.v. zijn krant. Rustig wachtte 
de abonne tot hij 's avonds zijn krant in de bus hoorde vallen en begon daarna 
te lezen. Het was Kuyper onbegrijpelijk dat de Nederlander niet enthousiaster 
was over het kranten lezen. Hij zou zich 's morgens naar een krantenkiosk 
moeten haasten om zijn dorst naar nieuws te lessen. Een situatie als in Engeland, 
waar de verkoop in kiosken en op straat zich al in grote mate voordeed, was 
Kuypers ideaal. 

Over de opleiding van een journalist heeft Kuyper ook zijn gedachten laten 
gaan. In De Standaard van 15 september 1900 ijverde hij voor de instelling 

34 A. Kuyper, Souvereiniteit in eigen kring, Amsterdam, 18802; biz. 40. 
3 :i Zie noot 22. 
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van een doctoraat voor de pers. Hij wenste een veelzijdige opleiding. Ook aan 
het taalgebruik moest de nodige aandacht worden geschonken, want een journa
list had niet bet recht vervelend te zijn. Een dagblad werd immers opgeslagen 
om vlucbtig in te kijken, aan de inboud zou geen studie worden gewijd. De 
journalist moest daarom steeds weer boeien, anders zou zijn rubriek door bet 
grote publiek worden overgeslagen. 

Ch. Boissevain, zelf self-made journalist, ging in bet Handelsblad tegen 
Kuypers plan voor een opleiding in, vrezend dat de geboren journalist bedorven 
in plaats van gesterkt zou worden door een afzonderlijke opleiding. 

Over een journalistenopleiding is de discussie in 1908 in de Nederlandscbe 
Journalisten-Kring voortgezet. Aan deze discussie heeft Kuyper niet deelge
nomen, omdat hij in 1905 uit de Kring was getreden. De toen genomen be
slissingen waren wel in Kuypers lijn; er werd namelijk besloten een veelzijdige 
opleiding voor journalisten in bet leven te roepen.36 

Kuyper en de Nederlandsche Journalisten-Kring 
In de periode dat Kuyper voorzitter was van de N.J.K., van 1898 tot 1901, 

bebben zicb grote veranderingen voorgedaan. Voorbeen stand de ,gezellige 
dag" met maaltijd en borrel centraal, terwijl aan het bebartigen van de belangen 
der journalisten slechts een zeer kleine plaats werd toegekend. Een ieder, zowel 
werkgever als werknemer, kon dan ook lid zijn. Door toedoen van Kuyper, 
daarin gesteund door C. K. Elout van het Handelsblad, beeft de N.J.K. zich 
ontwikkeld tot een vakvereniging van dagbladredacteuren, waarvan ook dag
bladdirecteuren lid konden blijven zonder evenwel een stem in bet kapittel te 
hebben. Dit had tot gevolg dat in 1909 de directeuren uit de N.J.K. traden en 
zicb vervolgens verenigden in de directeurenvereniging ,De Nederlandscbe 
Dagbladpers". 

In 1901 heeft Kuyper de voorzittershamer van de N.J.K. neergelegd, omdat 
hij van mening was deze functie niet te kunnen combineren met zijn werk
zaamheden als minister van Binnenlandse Zaken. Als dank voor verricbte werk
zaamheden werd Kuyper tot ere-voorzitter van de N.J.K. benoemd. Een in 1905 
door Kuyper gemaakte opmerking over de Nederlandse journalistiek verstoorde 
de goede verstandhouding. Hij zei namelijk in de Tweede Kamer niet in te 
staan voor de soliditeit van de Nederlandse pers met een zekere juni-gebeurtenis 
(verkiezingen) in bet vooruitzicht. 37 Deze uitlating werd hem door een deel 
van de leden van de N.J.K. kwalijk genomen, waarna Kuyper bedankte als 
ere-voorzitter van de Kring.38 

:JG De resu!taten van een enquete over een journalistenopleiding, die L. J. Plemp van 
Duiveland heeft gehouden, bevinden zich in de map met de Mededeelingen van den 
Nederlandschen Journalisten-Kring op ,Je Universiteitbibliotheek van de Gemeente Univer
siteit te Amsterdam. 

37 Handelingen t"an de Ttceede Kamer 1904-'05; biz. 1528. 
as De gegevens over Kuyper en de N.J.K. komen uit het maandblad van de Kring. 

Op de U.B. van de G.U. te Amsterdam zijn de maandbladen aanwezig. 
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Slotbeschouwing 
Hoe moet Kuyper als journalist beoordeeld worden? Uit de verzamelde 

recensies in het Gedenkboek van 1897 en in het Gedenkboek ter herinnering 
aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers 
t•oortkwam (Amsterdam, 1921) blijkt dat Kuyper door vriend en vijand op 
journalistiek gebied als primus inter pares werd beschouwd. Ik betwijfel echter 
of we Kuyper als journalist kunnen benaderen. Hij was namelijk in de eerste 
plaats politicus, die emancipatie van de anti-revolutionairen nastreefde en zich 
daarbij met succes van het geschreven woord in De Standaard bediende. Zelf 
zei Kuyper hierover: ,Het (redacteurschap) was voor mij nooit iets anders dan 
een deel van een veel breder levenstaak. Mag ik zeggen, mij n Standaard, is voor 
mij nooit iets anders geweest dan een paard, dat ik bereed, om de eindpaal 
van de weg des te sneller te bereiken en in die eindpaal lag mijn levensdoel. 
Wat was dit doel, die gedachte die mijn leven gedreven en geleid heeft? Laat 
mij het kortelijk zo uitdrukken: Niet alleen om de anti-revolutionairen, maar, 
als het zijn mocht, heel mijn volk en vaderland weer gelukkig te maken door 
het terug te lokken naar die eeuwig betrouwbare paden des levens, die voor mij 
afgetekend liggen in de ordonnantien Gods." 39 

Kuyper begreep dat een krant hem zou kunnen helpen op weg naar zijn 
doel. Groen berichtte hij, dat het dagblad een onbegrijpelijke macht kon 
geven.40 Deze macht bestond voor Kuyper daarin, dat alle christelijke bladen 
gemobiliseerd werden en door samenwerking tot krachtsverhoging zouden 
komen. Dit lukte Kuyper reeds als redacteur van De Heraut voor de verkiezing 
van 1871,41 later ging dat nog gemakkelijker, omdat de ,kleine" christelijke 
pers georganiseerd werd in de ,Bond, de kleine pers", onder lei ding van 
Brummelkamp. 

De Standaard had voor Kuyper twee functies, zij zorgde als propagandablad 
voor de band met de kiezers en zij gaf Kuyper veel invloed in de partij omdat 
De Standaard de spreekbuis werd van de Anti-Revolutionaire Partij. Deze positie 
bracht ook de nodige moeilijkheden met zich mee, omdat Kuyper wenste dat 
de door hem in De Standaard aangegeven politiek gevolgd werd. Dit leidde 
tot botsingen met bv. Keuchenius, Lohman 42 en Heemskerk,43 maar Kuyper 
bleef doorgaan, omdat De Standaard zijn Standaard was. 

39 Gedenkb.oek 1897; (Rede van Kuyper); biz. 67. 
40 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 17-12-1872; biz. 207-208 no. 291. 
41 Briefwisseling; Kuyper aan Groen, 18-10-1869, biz. 53-54 no. 53. 

Kuyper aan Groen, 18-4-1871; biz. 129 no. 164. 
42 Zie hiervoor: H. van Maisen, Alexander Frederik de Savornin Lohman, een karak

terschets, Terneuzen, 1924 ( overigens een zeer opperviakkig boek). Zie voor Keuchenius 
in het boek van Van Maisen biz. 132. 
L. C. Suttorp, op. cit.; biz. 186-210, hoofdstuk X, Kuyper. 

43 Heemskerk was van mening dat Kuyper hem in De Standaard niet voidoende ge
steund had. Dit ieidde tot de pubiikatie van Kuypers Starrentritsen, Kampen, 1915. Heems
kerk schreef vervoigens Ben woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper, 
Rotterdam, 1915. 
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Doordat Kuyper een dubbelfunctie bekleedde, namelijk partijleider en hoofd
redacteur van De Standaard, is De Standaard de spreekbuis van de Anti-Revolu
tionaire Partij geworden. Officieel is nooit een binding tussen partij en krant 
tot stand gekomen. Om deze samenwerking te behouden werd door Kuypers 
opvolger, Colijn, nadat hij zijn functie bij de B.P.M. had neergelegd, op 
1 april 1922 de hoofdredactie van De Standaard aanvaard, ,niet uit journa
listieke roeping, maar uit plichtsbesef, als Ieider der Anti-Revolutionaire Partij 
nam Colijn De Standaard als tribune aan".44 

Nog een kort woord over Kuypers schrijfstijl in De Standaard. In tegen
stelling tot zijn schrijfwijze in zijn vele boekwerken, die naar mijn mening nogal 
gezwollen is van stijl en waarin vaak te lang uitgesponnen zinnen staan, schreef 
Kuyper in De Standaard kort en zakelijk. Hij legde de aan de orde zijnde 
problemen steeds op een eenvoudige manier uit, op een wijze die mij deed 
denken aan de verhouding leraar-leerling. Voerde hij een polemiek dan schil
derde hij de verschillende meningen zwart-wit af. Bij beide maakte hij veel 
gebruik van beeldspraak. 

Samenvattend meen ik te mogen zeggen dat de journalist Kuyper een 
onderdeel is van de politicus Kuyper, die emancipatie van de anti-revolutionairen 
nastreefde. In hoeverre daarbij zijn werk in De Standaard een rol heeft gespeeld 
is niet te bepalen, omdat ook de theoloog Kuyper en de redenaar Kuyper 
daarin vervlochten zijn. Zelf hechtte Kuyper zoveel waarde aan de krant dat 
hij haar verhief tot een gave Gods. 

41 Een groat vaderlander, Dr. H. Colijn herdacht door tijdgenotell, Leiden, 1947; (R. 
Hagoort, Dr. Colijn als journalist ell t'Olksredenaar, biz. 86·97); blz. 88. 
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S. Bosgra en A. Dijk, Angola, Mozambique, Gttinee. De strijd 
tegen het Portugese kolonialisme (Paris, Amsterdam). 

Het boek, verschenen onder deze titel, van S. Bosgra en A. Dijk en uitgegeven 
bij Paris in Amsterdam, is van niet zo recente datum, maar het heeft aan 
actualiteit bepaald niet ingeboet. Immers, de koloniale oorlog van onze NAVO
bondgenoot Portugal gaat onverminderd voort. De Nederlandse regering mag 
het dan officieel niet eens zijn met de Portugese regering, aan de andere kant 
wendt ze geen invloed aan teneinde Portugal van haar onzalige politiek af 
te houden. Ook tijdens de laatst gehouden NAVO-conferentie te Lissabon is 
van een Nederlandse veroordeling naar buiten niets gebleken. Dit in tegen
stelling tot Noorwegen. 

Het is eigenlijk bijzonder jammer, dat het Nederlandse publiek zo weinig 
weet over het Portugese optreden in de Af rikaanse kolonien, door de Portugezen 
zelf enigszins eufemistisch provincies genoemd. Ik geloof nl. dat meer kennis 
van zaken betreffende deze oorlog bij de Nederlandse bevolking in hoge mate 
van invloed zal zijn op het beleid van de Nederlandse regering inzake Portugal. 

Het boek van Bosgra en Dijk heeft duidelijk tot doel kennis omtrent de 
oorlog bij de lezer aan te brengen. Het biedt een schat van informatie. 

Ooggetuigeverslag 
Het eerste hoofdstuk bestaat uit een verslag van een Portugese arts die in 

1961 naar Angola werd gezonden in dienst van het Ieger. Een half jaar later 
deserteerde hij en week uit naar Algiers. Het dagboek dat hij in Angola heeft 
bijgehouden verscheen in Brazilie ( v66r de generaalscoup uiteraard). Bosgra 
en Dijk gebruiken enige fragmenten uit dit dagboek als inleiding voor hun 
publikatie. Het geeft een goede indruk van de gruwelen die in de oorlog 
aldaar bedreven worden. 

Het tweede hoofdstuk bestaat uit een historisch overzicht betreffende de 
verovering en kolonialisatie van Angola en Mozambique, en de verdeling van 
Afrika. Dit overzicht is zeer beknopt, maar geeft m.i. toch wei een goed beeld 
van de kolonialisatiepolitiek. Ook wordt nog gesproken over de slavernij en 
slavenhandel. Schrijvers concluderen t.a.v. dit laatste m.i. terecht dat, alhoewel 
de slavernij is afgeschaft, deze nog steeds haar stempel drukt op het Ieven in 
Afrika en de verhouding Afrika en Europa. ,De gevolgen van de zgn. 'drie
hoekshandel', de afzet van goedkope industrieprodukten naar Afrika, de export 
van Afrikaanse slaven naar Amerika en de verkoop in Europa van de produkten 
van de Amerikaanse plantages, zijn in Afrika nog immer merkbaar." 
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Het systeem 
Voorts wordt er een hoofdstuk gewijd aan het koloniale systeem. De Portu

gezen hebben een vorm van contractarbeid ingevoerd, die door haar verplichtend 
karakter vee! weg heeft van slavenarbeid, getuige de opmerking van kapitein 
Galvao, die, voordat hij zich keerde tegen het Salazarbewind, hoofdinspecteur 
was van het Portugese koloniale bestuur: ,Aileen de doden zijn van dwang
arbeid vrijgesteld". 

Ook wordt in het derde hoofdstuk iets geschreven over rassendiscriminatie. 
Volgens officiele Portugese lezing bestaat er in de ,overzeese provincies'' geen 
rassendiscriminatie. Dat blijkt echter volgens de schrijvers een fabeltje te zijn. 
Het door de schrijvers aangehaalde boek Portugal in Africa van James Duffy 
verhaalt van het bestaan van aparte zalen en operatiekamers in ziekenhuizen 
voor Europeanen en Afrikanen. Ook in hotels, restaurants, winkels en treinen 
bestaat een kleurbarriere. Ook de discriminatie op economisch gebied is vrij 
groot. In feite wordt in dit kader de bevolking verdeeld in vijf categorieen, 
nl. ( 1) Portugezen geboren in Portugal (2) Portugezen geboren in Afrika 
(3) mulatten en Aziaten ( 4) assimilados (5) indigenas (-+- 97% van de be
volking). Deze laatste groep is de autochtone bevolking. De autochtone be
volking ontvangt voor hetzelfde werk twee tot vijfmaal zo weinig als de blanken. 
Ook is met name in Angola een toenemend aantal arme blanken uit Portugal 
waar te nemen. Deze arme blanken drukken de negers uit hun baantjes, als 
taxichauffeur, kelner, schoenpoetser enz. 

Het moge dan zijn dat er in de Portugese kolonien geen officiele apartheids
wetten zijn zoals in Zuid-Afrika, de apartheid is er, gewoon door de heersende 
maatscha ppelij ke ordening. 

Met het onderwijs voor Afrikanen is het ook niet al te best gesteld. De 
meeste kinderen ontvangen in het geheel geen onderwijs. Vele kinderen kunnen 
het onderwijs niet voltooien, vooral ook omdat het onderwijs wordt gegeven 
in de Portugese, dus voor de Afrikanen vreemde, taal. Aan Afrikaanse talen 
en cultuur wordt geen aandacht besteed. We! aan Portugese geschiedenis en 
politiek. In 1958 kon slechts 4% van de Afrikaanse bevolking van Angola 
lezen en schrijven. Een triest beeld, en daarbij helaas een bewuste politiek 
teneinde de blanke suprematie te handhaven. 

De opstand 
Het vierde hoofdstuk van het boek handelt over de opstand in de Portugese 

gebieden in Afrika. De schrijvers behandelen ieder gebied apart. Dit is m.i. 
juist, want a! hebben de diverse opstandige bewegingen in de diverse gebieden 
hetzelfde doel, nl. onafhankelijkheid, de situatie waarin de vrijheidsstrijd 
plaatsvindt verschilt uiteraard van gebied tot gebied. 

De kiem voor de opstand werd in feite gelegd door een aantal jongeren 
uit de kolonien die in Portugal studeerden, en door een paar jonge schrijvers 
en journalisten in de kolonien. Dit was uiteraard een zeer kleine groep. Toen 
In 1928 Salazar aan de macht kwam, trachtte de regering de Afrikaanse studen-
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ten in haar greep te krijgen door hen in een door de regering gecontroleerde 
mantelorganisatie onder te brengen. Dit mislukte, en de studenten richtten toen 
het Afrikaans studiecentrum op. Dit studiecentrum was als het ware de basis 
voor het georganiseerde verzet in de kolonien. Triest is echter dat er later 
nogal een grate differentiatie ontstond tussen de diverse verzetsbewegingen. In 
Angola met name ontstond een controverse tussen de MPLA (Movimento 
Popular de Libertacao de Angola) en de JRAE (Joverno Revolutionario de An
gola no Exil). De laatste beweging bestond geheel uit Afrikanen, de eerste uit 
voornamelijk assimilados en mulatten en een aantal Portugezen. De JRAE 
vreesde, dat wanneer een onafhankelijk Angola in de toekomst door de MPLA 
geleid zou worden, haar aanhang, de Afrikanen, weer de status van tweede
rangsburgers zouden krijgen. 

Ook werden de diverse onafhankelijkheidsbewegingen door verschillende 
staten gesteund. De meer progressieve Afrikaanse staten steunden de MPLA, 
de meer gematigde de JRAE. 

Bij de behandeling van Mozambique wordt veel aandacht besteed aan de 
Frelimo en haar later vermoorde !eider Dr. Eduardo Mondlane. Oak in 
Mozambique echter heerst verdeeldheid. Diverse afsplitsingen kenmerken voor 
een groat deel de historie van de vrijheidsstrijd. Tenslotte wijden de schrijvers 
aandacht aan de strijd in Portugees Guinee en de Kaap-Verdische eilanden, 
en het verzet op Sao Tome en Principe, twee kleine eilandjes voor de kust van 
Nigeria. De auteurs geven naar mijn gevoel een goed gedocumenteerd en tevens 
overzichtelijk verslag van het verzet, dat - en dit laten ze m.i. duidelijk uit
komen- ondanks de grate verdeeldheid toch vorderingen maakt. Enige kaartjes 
tonen dit dan ook aan. Met name in Guinee-Bissau wordt het grootste deel 
van het land beheerst door de verzetsstrijders. De Portugezen handhaven zich 
vrijwel aileen in de steden. 

De bondgenoten 
Tenslotte volgt er een hoofdstuk over Portugal en zijn bondgenoten. Aller

eerst wordt genoemd de R.K. kerk. Door het concordaat van 7 mei 1940 tussen 
het Vaticaan en het Salazarregime werd de kerk in feite aan Salazars regime 
vastgenageld. De missionarissen werden in feite slechts staatsambtenaren belast 
met ,het bekeren en opvoeden en het in de Portugese natie doen opgaan en 
beschaven van de inlander". De hogere geestelijkheid steunt ook nu nog door 
dik en dun het regime en maakt zich daardoor zonder meer tot medeplichtige 
van de koloniale politiek. Ook volgt een overzicht van de kapitaalsbelangen in 
zuidelijk Afrika; duidelijk wordt aangetoond dat machten achter de schermen. 
grote buitenlandse investeerders, het zelfstandig worden van de kolonien tot 
elke prijs willen vermijden. 

De auteurs besteden ook aandacht aan de positie van geheel zuidelijk Afrika. 
waar men steeds duidelijker een ,blanke alliantie" tussen Zuid-Afrika, Rhodesia 
en Portugal ziet ontstaan. De bouw van de Cabora-Bassadam in de rivier de 
Zambezi in Mozambique is daarvan een voorbeeld. 
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Tot slot wordt nog een overzicht gegeven van de rol die de NAVO en 
enige Westerse mogendheden in casu Nederland spelen in het conflict. Aan 
het eind van het boek is nog een lijstje jaartallen bijgevoegd. 

Besluit 
Zoals ik reeds meermalen heb betoogd vind ik het boek van Bosgra en Dijk 

een goed boek. W aar ze echter weinig over spreken is over de toenemende 
invloed van Rood-China in zuidelijk Afrika. Ik vind dit een beetje jammer, want 
die invloed is bepaald niet te onderschatten. Tevens geeft deze Chinese be
moeienis vele mensen in West-Europa aanleiding de Portugese politiek in 
Afrika te vergoelijken of zelfs te verdedigen. Dit is naar mijn gevoel nu juist 
een van de meest tragische aspecten aan deze zaak. Wie benauwd is voor 
communistische invloed, kan beter de Portugese politiek afvallen dan haar 
steunen. Wie al steun geeft aan Portugal, zorgt er mede voor dat de afstand 
tussen het Westen en de verzetsstrijders steeds groter wordt. 

Het belangrijkste is evenwel, dat de verzetsbewegingen tegen de Portugezen 
in Afrika een m.i. rechtvaardige strijd voeren. Ook zij hebben, net als ieder 
volk op deze wereld, recht om te wonen in een vrij land en recht om dit land 
op hun eigen wijze in te richten en te besturen. Het gaat niet aan deze Ianden 
een bepaalde maatschappijstructuur of een bepaald cultuurpatroon op te dringen 
die hun in de grond van de zaak wezensvreemd is. 

Het is een goede zaak wanneer er in Nederland in het algemeen en binnen 
de ARP in het bijzonder meer aandacht wordt besteed aan de problematiek in 
zuidelijk Afrika. Dit boek wil graag een bijdrage daartoe leveren. Ik beveel 
het dan ook met genoegen aan. 

A. Platteel 
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De staatkundige toekomst van Suriname en de Nederlandse Antillen 

INLEIDING 

De huidige, historisch gegroeide banden tussen Suriname, de Antillen en 
Nederland zijn steeds meer onderwerp van gesprek. Niet aileen bij de diverse 
regeringen, maar ook in de betrokken volksvertegenwoordigingen rijst de vraag 
of de thans bestaande rechtsverhouding nog wel voldoet. Deze discussie liet 
de ARP niet onberoerd en leidde tot de instelling van een statuutcommissie. 
De commissie kreeg tot taak: te onderzoeken of de verhouding tussen Suriname, 
de Nederlandse Antillen en Nederland zoals vastgelegd in het Statuut gehand
haafd client te blijven dan wei herziening behoeft. Macht dit laatste het geval 
zijn, in welke richting moet dan worden gedacht, en is het vervolgens gewenst 
dat Nederland zelf initiatieven neemt om tot een andere verhouding te komen. 

In de loop van haar werkzaamheden werd het de commissie steeds duidelijker 
hoe ingewikkeld de haar opgelegde taak was. Het gaat immers om drie totaal 
verschillende staatkundige eenheden, ieder met een eigen historie, ieder met 
een eigen economie, sociaal-culturele omstandigheden en politieke doelstellingen. 

I. HET STATUUT 

§ 1. Voorgeschiedenis 
Zoals veel West-Europese landen heeft Nederland eeuwenlang koloniale 

banden onderhouden. Nederland weet ook wat bet proces van dekolonisatie 
inhoudt. De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesie en de Nieuw-Guinea-kwestie 
liggen nog min of meer vers in het geheugen. 

De laatste politieke band die herinnert aan ons koloniaal verleden is die met 
Suriname en de (Nederlandse) Antillen, welke gebieden in Nederland veelal 
met de term 'de West' worden aangeduid. De relaties die Nederland met ge
noemde gebieden onderhoudt, zijn echter sinds 1954 van een andere aard dan 
in bet echte koloniale tijdperk. Het dekolonisatieproces heeft hierin verande
ringen teweeggebracht. 

* Rapport uitgebracht door een commissie van de Adviesraad van de Doctor Abraham 
Kuyperstichting. De samenstelling van de commissie was als volgt: drs. G. A. de Bruijne, 
voorzitter, drs. W. van den Bos Czn., secretaris, drs. A. Brouwer, mr. A. Duyser, prof. 
dr. ]. M. van der Linde, ir. P. ]. Nagel en drs. G. H. Terpstra. De commissie heeft haar 
werkzaamheden voltooid op 25 oktober 1971. 
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Een belangrijk moment in dit proces was de rede van koningin Wilhelmina 
in 1942 waarin min of meer in aansluiting op bet Atlantic Charter 1 bet recht 
van aile volken werd erkend om in vrijheid de regeringsvorm te kiezen die 
zij wensen. Aangekondigd werd dat de relaties tussen Nederland enerzijds 
en Suriname en de Antillen anderzijds na de oorlog zouden worden herzien. 
Dit heeft er mede toe geleid dat in 1954 de staatkundige relaties tot deze 
landen fundamenteel zijn veranderd door de totstandkoming van een nieuwe 
rechtsorde tussen de drie gebiedsdelen. In bet Statuut voor bet Koninkrijk der 
Nederlanden werd deze nieuwe rechtsorde neergelegd. Hierdoor voltrok zich 
vreedzaam een stuk dekolonisatie. Binnen bet koninkrijk kregen Suriname en 
de Antillen formed autonomie in eigen aangelegenheden en medezeggenschap 
in zogenaamde koninkrijksaangelegenheden. 

§ 2. Karakter en hoofdpunten 
Het Statuut geeft voor bet koninkrijk een rechtsregeling van hoogste orde; 

als zodanig staat bet Statuut boven de grondwet. In bet Statuut worden de 
taken en bevoegdheden van de organen van bet koninkrijk geregeld. In 
bestuurlijke en wetgevende aangelegenheden, zowel in bet koninkrijk als in elk 
der gebiedsdelen zelf, moet bet Statuut geeerbiedigd worden. 

De grondgedachte van bet Statuut is, dat Nederland, Suriname en de Antill en 
een nieuwe rechtsorde hebben aanvaard waarbinnen zij de eigen belangen 
zelfstandig behartigen en op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke 
belangen verzorgen en elkaar wederkerig bijstand verlenen. 

Het Statuut somt een aantal koninkrijksorganen op. Zo staat aan bet hoofd 
van bet koninkrijk de koning. Hij wordt bijgestaan door de Raad van ministers 
van bet koninkrijk. Deze bestaat uit bet kabinet van bet Nederlandse rijksdeel, 
aangevuld met een gevolmachtigd minister uit Suriname en een uit de Antillen. 
Er is bet koninkrijksparlement, waarvan aileen de !eden van de Nederlandse 
Staten-Generaal stemhebbend zijn. Surinaamse en Antilliaanse statenleden kun
nen wei deelnemen aan de besprekingen, maar hebben slechts adviserende stem. 
Zowel in Suriname als op de Antillen bevindt zich een gouverneur als vertegen
woordiger van de koninkrijksregering en als hoofd van de landsregering. 
Op grand van deze laatste kwaliteit is geen enkele wet of algemene maatregel 
van bestuur rechtsgeldig zonder zijn handtekening. 

Het Statuut somt limitatief op welke aangelegenheden in samenwerking tussen 
de drie gebiedsdelen van bet koninkrijk moeten worden behartigd. Dit zijn 
koninkrijksaangelegenheden. De voornaamste hiervan zijn: de defensie, de 
buitenlandse betrekkingen en bet Nederlanderschap (vergelijk art. 3 Statuut) 
en bovendien bet waarborgen van fundamentele menselijke rechten en vrij
heden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bet bestuur (art. 43). Bij 
de behartiging van de koninkrijksaangelegenheden worden waar mogelijk de 

1 Dit Charter behelst een Gemeenschappelijke verklaring van de Verenigde Staten en 
bet Verenigd Koniokrijk afgelegd in 1941. 
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landsorganen (van Suriname onderscheidenlijk de Antillen) ingeschakeld (art. 6 
lid 2). Aile aangelegenheden die niet uitdrukkelijk als koninkrijksaangelegen
heden worden vermeld, behoren tot de autonome sfeer der betrokken landen. 

Het zwaartepunt bij de uitoefening van deze bevoegdheden door de konink
rijksorganen ligt bij de Raad van ministers van het koninkrijk. Op zichzelf 
duidt dit op gelijkwaardigheid der partners, maar Nederland heeft in deze 
Raad een overweldigende meerderheid in stemmen. Is een gevolmachtigd 
minister ervan overtuigd dat een regeling zijn land ernstig benadeelt, dan 
geldt een dergelijke regeling weliswaar in eerste instantie voor zijn land niet 
(art. 12 lid 1). Daardoor kan een land de afwikkeling van bepaalde kwesties 
voorshands tegenhouden. Er vindt dan echter verder overleg plaats (volgens 
art. 12 lid 2) in een commissie bestaande uit de Nederlandse minister-president, 
twee Nederlandse ministers, de gevolmachtigd minister, en een door de betrokken 
regering aan te wijzen vertegenwoordiger dan wei de andere gevolmachtigd 
minister (zie art. 12 lid 3 en 4). In deze commissie heeft Nederland dus een 
numeriek overwicht. De Raad van ministers oordeelt overeenkomstig de uit
komst van het voortgezette overleg van deze commissie. 

Opmerkelijk is art. 43 van het Statuut. Daarin wordt een onderscheid gemaakt 
tussen de verwezenlijking en het waarborgen van de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. 
Elk van de landen draagt zorg voor de verwezenlijking; het waarborgen is een 
aangelegenheid van het koninkrijk. Als een land zijn rechtsplicht niet verwezen
lijkt, moet dat derhalve leiden tot actie van het koninkrijk. In de artikelen 
50 en 51 wordt een en ander nader geregeld. 

§ 3. Ontwikkelingen na 1954 
Sinds de aanvaarding van het Statuut is het nauwelijks meer gewijzigd. 

Vooral in Suriname en de Antillen is in de loop der jaren veel gediscussieerd 
over wijzigingen, maar tot concrete stappen is het nooit gekomen. In 1961 is 
op verzoek van Suriname een rondetafelconferentie over het Statuut gehouden. 
V rij spoedig na de opening der vergadering werden we gens verschil van 
inzicht over de consequenties van een aantal Surinaamse verlangens de be
sprekingen opgeschort. Verschillende secties van de rondetafelconferentie 
zouden een aantal vraagpunten nader bestuderen. Initiatief van Surinaamse zijde 
voor voortzetting der besprekingen is achterwege gebleven. Op regeringsniveau 
vond er echter wei steeds overleg plaats over kwesties rechtstreeks voortvloeiend 
uit het Statuut. 

De gebeurtenissen in Suriname in januari 1969 bij de val van het kabinet
Pengel en die van 30 mei van dat jaar bij de brand in Willemstad, Curac;:ao, 
zijn mede oorzaak geweest van een versneld overleg tussen de drie regeringen 
over de onderlinge verhoudingen. Dit leidde tot officiele besprekingen op 
29 en 30 januari 1970 te Willemstad. Men heeft toen de vraag gesteld of 
het Statuut de mogelijkheid laat tot meer zelfstandig optreden van Suriname 
en de Antillen. Deze vraag werd bevestigend beantwoord. Men kwam overeen 
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dat bepaalde aangelegenheden meer autonoom door beide landen zouden 
worden geregeld en dat in andere zaken de feitelijke inbreng van die landen 
zou worden vergroot. Als voorbeelden werden genoemd de surinamisering 
van de troepenmacht in Suriname en het geheel zelfstandig aangaan door beide 
landen van bepaalde overeenkomsten met het buitenland.2 

De in het Protocol neergelegde wens om nader overleg te voeren omtrent de 
mogelijkheden tot verdere uitbouw van de zelfstandigheid die het Statuut 
biedt, werd gerealiseerd in augustus 1970 in Den Haag, toen de drie regeringen 
opnieuw bijeen kwamen. Men werd het erover eens dat een begin moest worden 
gemaakt met de aanloop naar de zelfstandigheid van Suriname en de Antillen. 
Besloten werd een gezamenlijke commissie 3 in te stellen om keuzemogelijkheden 
te formuleren voor uitvoerbare staatkundige en volkenrechtelijke alternatieven. 
Hierbij moet worden aangetekend dat Suriname nog een stap verder ging dan 
de Antillen. In Paramaribo zal een nationaal zelfstandigheidsplan worden op
gesteld, waarbij bijzondere aandacht geschonken zal worden aan het scheppen 
van voorwaarden voor een goed functionerend democratisch staatsbestel. Op 
de Antillen zal een reeds bestaande parlementaire commissie worden aangevuld 
met vertegenwoordigers van regering, vakbonden, handel en industrie. Deze 
commissie moet ideeen over de staatkundige positie uitwerken. Ook sociale en 
economische aspecten zullen bij de beschouwingen worden betrokken. 

II. HISTORISCHE CONTEXT 

§ 1. Koloniale verhoudingen 
Het Caribisch gebied, waartoe, zoals bekend, zowel Suriname als de Antillen 

kunnen worden gerekend, werd eeuwen geleden bezet door Europese landen, 
die er hun eigen economische en politieke mogelijkheden wilden vergroten. 
Doordat verschillende Europese landen zich in het Caribisch gebied vestigden, 
werd dit gebied politiek in grote mate verbrokkeld. De politiek-geografische 
relaties kregen afdoende een cultuur-geografische pendant: er ontstond zo een 
Spaans, Engels, Frans, Deens en een Nederlands gebied. Elk dezer gebieden 
was uitsluitend op het eigen moederland gericht, dat onder andere de afzet van 
de plantageprodukten regelde. Bestond zo'n koloniaal gebied uit meerdere 
eilanden, dan mochten in het algemeen deze eilanden alleen met het moederland 
handelen en niet met elkaar. Zo was ook de verhouding van Nederland met 
Suriname en met de Antillen. 

Hoewel de formele handelsbinding in de 19e eeuw werd afgeschaft, bleef 
Nederland ook nadien de economische situatie beheersen. Tevens groeide er de 
invloed van bepaalde Noord-Amerikaanse bedrijven, die in toenemende mate 

2 Zie het Protocol van besprekingen tussen de regeringen der koninkrijkspartners, 
gehouden in Willemstad op 29 en 30 januari 1970 (bijlage 1). 

3 Hoe de samenstelling en werkwijze van de gezamenlijke commissie zal zijn, is thans 
(eind 1971) nog niet bekend. 

416 



1den 
1den 
nng 
•eide 

1t de 
.tuut 
1gen 
rden 
llen. 
~den 

ven. 
dan 
op-

>pen 
Op 

vuld 
)eze 
e en 

ill en 
den, 
>ten. 
den, 
sche 
een 
~den 

van 
dere 
land 
met 

>leef 
r de 
nate 

ners, 

:hans 

NAAR NIEUWE VERHOUDINGEN 

begonnen met de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen.4 

Het ontbreken van onderlinge politieke en vooral ook economische bindingen 
in genoemd gebied heeft er mede toe geleid dat zich duidelijk regionalistische 
gevoelens ontwikkelden, die de staatkundige afhankelijkheid van het moederland 
versterkten. 

§ 2. Staatkundige verschillen met Engelse en Franse gebieden 
Hoewel in de jaren voor de totstandkoming van het Statuut (in 1954) tal 

van landen ( vooral in Azie, waaronder ook Indonesie) hun onafhankelijkheid 
reeds hadden bevochten, was voor het Caribisch gebied de staatkundige ver
houding zoals die in het Statuut was neergelegd een novum. De koloniale 
bestuursvorm kwam daar nog algemeen voor, van een dekolonisatie was nog 
weinig sprake. 

Al was dan de door het Statuut bepaalde vorm van autonomie in het Caribisch 
gebied in 1954 modern,5 thans is de situatie, met name voor wat betreft de 
vroegere Britse kolonien, nogal gewijzigd. Deze kolonien zijn nu namelijk 
soevereine staten (zoals Jamaica, sinds 1962, en Guyana, sinds 1966) en alleen 
enkele kleine eilandengroepen blijven tot nu toe een band met het Verenigd 
Koninkrijk behouden, die verder gaat dan het lidmaatschap van het Gemenebest. 
De Franse gebieden, waaronder ook Frans Guyana, zijn overigens als 'departe
ments d' outre-mer' ( als overzeese provincies) nog steeds vanuit het Europese 
moederland bestuurde gebieden, en als zodanig te beschouwen als kolonien. 

§ 3. Verschillen tussen Suriname en de Anti/len 
Er is tussen beide koninkrijksdelen, die 1700 km uit elkaar liggen, altijd 

weinig communicatie geweest. 
Zowel in Suriname als in de Antillen fungeert het Nederlands als officiele 

voertaal, maar de gewone omgangstalen hebben weinig met elkaar gemeen. De 
export van Suriname naar de Antillen en andersom is in vergelijking met 
beider grote export naar de V.S. en Europa (met name Nederland) van geringe 
betekenis. Beide samenlevingen zijn qua economische structuur en sociaal
culturele as pecten zo verschillend ( zie later), dat er voldoende red en is om te 
constateren dat Suriname en de Antillen meer onderlinge verschillen dan ver
wantschap vertonen. 

De nauwe relaties die beide landen onderhouden met Nederland hebben ook 
meegebracht het geassocieerd lidmaatschap van de E.E.G., de relatief omvang
rijke Nederlandse ontwikkelingshulp en de relatief belangrijke handel van elk 
land met Nederland. De (vooral in Suriname) sterke nadruk op de Nederlandse 

4 Hoewel officieel na 1863 geen slaven meer werden ingevoerd, bleven, althans voor 
Suriname, grootscheepse wervingsacties van vooral (Brits- en Nederlands-) Indische 
contractarbeiders niet uit, om bet werk op de plantages doorgang te doen vinden. 

5 In de Engelse gebieden bestonden sinds 1945 gekozen parlementen met aan bet 
hoofd van de regering een Chief Minister. Ook Puorto Rico bezat al een statuut. 
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taal in het onderwijs heeft tot een culturele isolering binnen het Caribisch 
gebied geleid. Gevolg daarvan is ook een grote culturele orientatie op Neder
land. Dit laatste geldt minder voor de Antillen, omdat men daar steeds contacten 
heeft onderhouden met het vasteland van Latijns-Amerika, met name Venezuela. 
Laatstgenoemd land is voor de Antillen ook economisch van levensbelang 
vanwege de grote hoeveelheden Venezolaanse ruwe olie die in de Antillen 
worden geraffineerd. 

De historische gebondenheid van Nederland met Suriname en de Antillen 
heeft o.a. grote gevolgen gehad voor beide landen in hun verhouding tot 
andere landen in het Caribisch gebied. De dominerende Nederlandse positie 
heeft ertoe geleid dat zowel Suriname als ( zij het in mind ere mate) de Antill en 
zich nogal gei:soleerd hebben ontwikkeld van de landen om hen heen. 

III. ECONOMISCHE VERHOUDINGEN 

§ 1. Inleiding 
Nederland werkt in het raam van het Koninkrijksstatuut samen met twee 

kleine arme landen. Suriname telt nog geen 400.000 inwoners, de Antillen 
nauwelijks 225.000. Ze zijn relatief arm: in 1967 was in Nederland het nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking ruim driemaal zo groot als in Suriname 
en ongeveer anderhalf maal zo groot als in de Antillen.6 Bij vergelijking van 
deze gegevens moet worden gelet op het feit dat in Suriname en de Antillen 
de inkomensverdeling slechter is dan in Nederland door het zo goed als geheel 
ontbreken van een met Nederland vergelijkbaar stelsel van sociale voorzieningen 
en van een progressieve belastingheffing. 

§ 2. In Suriname 
Uit een analyse van de samenstelling van de beroepsbevolking blijkt dat de 

Surinaamse overheids- en dienstensector domineren. Slechts een klein gedeelte 
van de bevolking is werkzaam in de industrie, terwijl ook het gedeelte werkzaam 
in de landbouw relatief gezien niet groot is.7 

De industrialisatie is nog niet ver voortgeschreden. De kleine industriele 
bedrijven leiden veelal een weinig florissant bestaan en kunnen slechts in stand 
blijven door beschermende maatregelen zoals hoge invoerrechten en invoer
verboden. Bedrijven die het beter gaat, zijn meestal in handen van buitenlanders. 

6 Volgens de memorie van antwoord op het voorlopig verslag van de vaste commissie 
voor zaken rakende Suriname en de Nederlandse Antillen omtrent bet antwerp van wet 
tot vaststelling van hoofdstuk IV van de rijksbegroting voor bet dienstjaar 1970 be· 
droegen de cijfers van bet bruto nationaal produkt per hoofd tegen marktprijzen voor 
wat betreft Nederland: $ 1819, Antillen: $ 1180, en Suriname: $ 590. 

7 Van de totale beroepsbevolking van circa 90.000 personen werkt ongeveer een kwart 
bij de overheid. De sectoren transport, handel, bank- en verzekeringswezen vertonen de 
laatste tijd een sterke groei. 
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Er worden pogingen ondernomen om de invoervervangende produktie op gang 
te brengen teneinde de werkgelegenheidssituatie en de betalingsbalans te ver
beteren. 

De enkele grote industriele bedrijven die er zijn, zijn in Amerikaanse en 
Nederlandse handen en bezitten welhaast een monopoliepositie (bauxiet, rijst
produktie, bout- en bananenproduktie en de bouwnijverheid). Van de vijf 
genoemde produkten neemt de bauxiet bet grootste gedeelte van de export 
voor zijn rekening (de produktie van verwerkte bauxiet: aluinaarde en alumi
nium, vertoont een stijgende lijn). Deze produktie (beheerst door Suralco en 
Billiton) draagt voor ongeveer 30% bij aan bet nationaal produkt en voor 
ongeveer 25% aan de overheidsopbrengsten.8 

De buitenlandse afhankelijkheid geldt verder ook voor een belangrijk deel 
van de dienstensector en, als gezegd, bet goed renderende deel van de kleine 
industrie. Deze afhankelijkheid van bet buitenland schept problemen. Enerzijds 
is bet aantrekken van buitenlands kapitaal een belangrijke voorwaarde voor 
economische expansie, anderzijds client men ervoor te zorgen dat de opbrengst 
van de investeringen niet weer geheel naar bet buitenland wegvloeit, maar ook 
Suriname zelf ten goede komt. Geconstateerd moet worden dat de kapitaal
opbrengstenbalans negatief is, de laatste jaren zelfs in toenemende mate. 

Doordat Nederlandse c.q. Amerikaanse bedrijven bet economisch leven in 
Suriname domineren, zijn de V.S. en Nederland dan ook de belangrijkste 
handelspartners.9 

Er is veel gei:nvesteerd in de landbouw. Er zijn echter veel kleine bedrijven 
die weinig rationeel werken en veel boeren bevinden zich in de greep van 
handelaren die hun produkten voor (te) weinig geld verkopen. De landbouw
sector is dan ook duidelijk achtergebleven, alhoewel de rijstbouw en de bananen
cultuur daarop een uitzondering maken.l0 De bosbouw en de houtverwerkende 

8 Blijkens het verslag van de president van de Centrale Bank van Suriname over 1968 
bedroeg de totale uitvoer van Suriname in 1968 Sf 216,2 miljoen (1 Sf toen: ± Hf 1,90), 
op een bruto-nationaal produkt tegen factorkosten van ongeveer Sf 400 miljoen. Deze 
uitvoer bestaat voor 87% uit bauxiet, aluinaarde en aluminium, en voor 9% uit land· 
bouwprodukten. In 1962 b.v. was de totale uitvoer Sf 80 miljoen, waarvan 78% bauxiet. 
Het overschot op de handelsbalans van bijna Sf 30 miljoen wordt meer dan gecompen
seerd door een tekort op de kapitaalopbrengstenbalans ad Sf 69 miljoen. De lopende 
rekening laat dan ook steeds een groot tekort zien. Door invoer van particulier kapitaal 
van per saldo Sf 21,4 miljoen en overheidskapitaal van Sf 19,2 miljoen bereikt de 
kapitaalrekening een overschot van Sf 40,6 miljoen. Blijkens ooze gegevens is deze 
situatie in 1969 bijna ongewijzigd gehandhaafd. 

9 Suriname invoer afkomstig uit 

U.S.A. 40 a 45% 
Nederland 20 a 25% 
Overige Europese Ianden 15 a 20% 
Latijns Amerika 

uitvoer bestemd voor 

55 a 6o% 
10 a 15% 
20 a 25% 

lO De Nederlands-Surinaamse Stichting voor Machinale Landbouw heeft het grootste 
dee! der rijstproduktie in handen en de Amerikaanse United Fruit Company de bananen· 
handel. 
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industrie hebben de laatste jaren slechts een geringe groei vertoond. Het kappen 
van hout geschiedt weinig planmatig. 

Tenslotte zij nog vermeld het falen van het onteigeningsbeleid ten behoeve 
van industrievestiging en woningbouw. Daardoor wordt de grand snel object 
van speculaties, wat grate gevolgen heeft voor de kosten van de sociale woning
bouwprojecten. 

Suriname bezit een aantal kenmerken die typerend zijn voor een ontwikke
lingsland. Zo ontbreekt het de Surinaamse overheid aan een essentieel instrument 
ten behoeve van de economie: een goede organisatie van de planningscapaci
teiten. De rol van de organen terzake is weinig doorzichtig.U In nauwe relatie 
met de niet rooskleurige financiele positie der overheid en de slechte inkomens
verdeling staat de weinig progressieve belastingheffing en de voor verbetering 
vatbare belastinginning. 

Er heerst in Suriname een grote werkloosheid. De schattingen !open uiteen 
van 10-25%.12 Deze hoge werkloosheid werkt duidelijk disfunctioneel voor 
verdere ontwikkeling. Tevens heeft dat een duidelijke daling van het arbeids
ethos tot gevolg, waardoor de ontwikkelingsmotivatie in de gehele samenleving 
nadelig wordt be!nvloed. 

De grate werkloosheid wordt mede in stand gehouden door het geheel 
ontbreken van een actieve bevolkingspolitiek ( vanwege de sociaal-culturele 
visies hieromtrent). 

De economische groei voltrekt zich slechts langzaam. In de periode 1950-
1965 heeft deze + 1,2% per jaar per hoofd van de bevolking bedragen als 
resultante van een produktiegroei van 4,7% en een bevolkingsgroei van 3,5%. 
Voor 1966, 1967 en 1968 bedroegen de groeicijfers respectievelijk 16,8 4 en 
O%! Het hoge cijfer van 1966 komt op canto van het op gang komen van de 
produktie van aluinaarde en aluminium. De cijfers van de volgende jaren 
tonen weer een sterke daling; een verdere groei vanuit deze impuls is niet tot 
stand gekomen. Er is nog steeds concrete armoede. 

§ 3. Nederlandse hulp aan Suriname 
Van groat belang bij de bespreking der economische problematiek is de 

omvang van de hulp die Suriname krijgt uit het buitenland. Het grootste 
gedeelte van die hulp komt uit Nederland.12 

11 Als voorbeeld noemen we de verhouding tussen de beleidvoerende en de beleids
adviserende organen en die tussen de Surinaamse en Nederlandse instanties bij de plan
realisatie. 

12 Sociaal-wetenschappelijke oefeningen, 13e jaargang, nr. 3 en 4, mei 1970, biz. 42, 
43. Exact luiden de cijfers als volgt: land- en bosbouw 24,9%, mijnbouw 6,9%, industrie 
10%, bouwnijverheid 2,8%, handel en transport 13,5%, diensten 6,7%, overheid 22,2%. 

13 Suriname krijgt, in geringe mate, voornamelijk technische hulp van de gespeciali
seerde instellingen van de V.N. via de United Nations Technical Assistance Board. De 
Verenigde Staten hebben de afgelopen jaren eenmalig een lening ad $ 1 miljoen verstrekt. 
Tevens ontvangt Suriname (vanwege haar geassocieerd lidmaatschap van de E.E.G.) 
(geringe) hulp uit het E.E.G.-Ontwikkelingsfonds ten behoeven van infrastructurele 
projecten. 
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De Nederlandse hulp kwam op gang na de tweede wereldoorlog. Het begon 
in 1948 met de investeringen van het zogenaamde welvaartsfonds. Veertig 
miljoen gulden werden besteed aan ,de ontwikkeling van de economische 
welvaartsbronnen en de verbetering van de sociale omstandigheden". Het 
grootste gedeelte van het geld ging naar een ,gemechaniseerd rijstbouwproject", 
het zogenaamde W ageningen-project. Deze eerste georganiseerde hulp leidde 
in 1954 tot het Tien Jaren Plan. Verdeeld over diverse sectoren, waarvan 
infrastructurele en landbouwkundige de belangrijkste waren (alsmede projecten 
ten behoeve van de volksgezondheid) werd voor deze projecten ongeveer 250 
miljoen gulden gei:nvesteerd (i door Suriname, i hulp Nederland, i lening 
Nederland). Met deze hulp moest vooral het bereiken van grotere economische 
en sociale zelfstandigheid en verhoging van het levenspeil van de minst bedeel
den gediend worden. Spoedig bleek dat de Surinaamse overheid aan haar 
financiele verplichtingen ten behoeve van bovengenoemd plan niet kon voldoen. 
Nederland sprong bij door middel van 'overbruggingsleningen', buiten het 
Tien Jaren Plan om. Het plan werd uitgebreid met ongeveer 150 miljoen 
gulden en met 2 jaar verlengd. Het Tien Jaren Plan heeft niet de sociale en 
economische zelfstandigheid gebracht die men ervan verwachtte. Wel Iaten de 
inkomenscijfers van na 1964 zoals we gezien hebben een belangrijke stijging 
zien, maar deze is grotendeels veroorzaakt door de hoge investeringen van 
buitenlandse ondernemingen rondom de bauxiet. In de landbouw bleven de 
lonen erg laag, evenals in de veelal noodlijdende industriele bedrijven. 

In 1965 werd het tweede tienjarenplan, het zogeheten Nationaal Ontwikke
lingsplan Suriname, gelanceerd. Dit plan kwam door allerlei moeilijkheden niet 
van de grond, maar de filosofie ervan was grondslag voor het eerste vijfjaren
plan (1967-1971). Belangrijkste doelstellingen hiervan waren: bevorderen van 
een toename van het reele nationale inkomen met 7% per jaar en het terug
brengen van de werkloosheid tot 5% van de beroepsbevolking. De financiering 
ten bedrage van f 240 miljoen gulden geschiedt volledig door Nederland. In 
dit plan zijn de belangrijkste sectoren: onderwijs, opnieuw infrastructuur en 
landbouw. Dit plan is echter niet gerealiseerd. Daar er voorts geen gericht 
industrieontwikkelingsbeleid bestaat en er bovendien een groot tekort is aan 
deskundigen, komt een gezonde ontwikkeling van de kleine industrie nauwelijks 
op gang. 

Een kader voor een tweede Vijf Jaren Plan (1972-1976) is geschapen in 
1970. Gedurende die jaren zal 1200 miljoen gulden moeten worden gei:nves
teerd, zowel in de particuliere sector als via ontwikkelingshulp. 

De ons ter beschikking staande gegevens (over 1948 tot 1969) Iaten zien 
dat een groot deel van de ontwikkelingshulp is besteed aan infrastructurele 
werken 14 en aan de landbouw. Weinig aandacht kreeg het onderwijs. Aan 

14 Door bet hanteren echter van 'Nederlandse' maatstaven blijken veel gesubsidieerde 
projecten op dit gebied niet exploitabel te zijn. Anderzijds zijn goedkopere projecten weer 
niet subsidiabel vanwege de te hoge kwaliteitseisen die vanuit Nederland worden gesteld. 
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vooral vaktechnische opleidingen ontbreekt nog heel veel. Ook aan de industrie 
is weinig aandacht besteed. In vergelijking met andere landen heeft Suriname 
tot voor kort een bevredigende groei van het nationaal inkomen gekend. 
Toch is deze groei, gezien de hoge investeringen van de laatste jaren, onvol
doende. Wel kan gesteld worden dat de ontwikkelingshulp het investerings
klimaat heeft verbeterd. Dat is namelijk te zien aan de stijgende export, die 
voornamelijk het gevolg is van de buitenlandse particuliere investeringen ( zie 
eerder). Ondanks de economische groei blijkt de Surinaamse overheid niet in 
staat haar financiele problemen de baas te worden. Steeds weer moet Nederland 
via 'overbruggingshulp' bijspringen. Als voornaamste oorzaken kunnen worden 
genoemd, naast de gevolgen van de snelle bevolkingstoename (de hoge nood
zakelijke demografische investeringen), het falen der overheid ten aanzien van 
het uitgavenbeleid en de fiscale politiek. 

§ 4. In de Antillen 
De Antillen zijn te vergelijken met een Nederlands herstructureringsgebied. 

Deze eilandengroep heeft, bij een gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei van -+-
3%, te kampen met een stagnerend en in sommige jaren zelfs dalend nationaal 
produkt.15 In de jaren 1957 tot en met 1960 steeg het bruto nationaal produkt 
met 2% per jaar. In de jaren 1961-1965 trad echter een gemiddelde daling 
op van 1,7% per jaar. In 1967 trad weer een economische groei op. Voor 1971 
verwacht men een groei van 5,3%. Van 1960-1965 daalde het inkomen per 
hoofd van de bevolking in totaal met 15%. 

Ook de Antillen zijn sterk afhankelijk van het buitenland doordat de 
economie wordt beheerst door de kapitaalintensieve buitenlandse olie-industrie 
(Lago en Shell). Deze industrie leverde in 1957 nog 40% van het nationaal 
produkt, tegen slechts 22% in 1967.16 

De industrialisatie is zo op de Antillen verder voortgeschreden dan in Suri
name. De betrekkelijk hoge industrialisatiegraad (door de oliebedrijven) heeft 
echter niet geleid tot een belangrijke ontwikkeling van andere exporterende 
bedrijven en invoervervangende industrie. Deze laatste komt slechts moeizaam 
van de grond, ondanks overheids- en ontwikkelingshulp. Dit is vooral te wijten 
aan de geringe marktomvang en de versnippering van de markt over zes 
eilanden. Een handicap voor de industrialisatie vormen voorts de voor het 
Caribisch gebied relatief hoge lonen en de lage arbeidsproduktiviteit. 

Van de beroepsbevolking van ongeveer 70.000 personen is ongeveer een 
kwart in de dienstensector werkzaam. Industrie, handel en bankwezen komen 

15 Deze cijfers zijn ontleend aan een rapport uitgebracht door de Fundashon Renovas
hon in augustus 1970 (Cura~ao). 

16 De Antillen voerden in 1967 voor NAf 1144 miljoen uit (1 NAf toen = Hf 1,90), 
waarvan 95% bestond uit olie en olieprodukten. In hetzelfde jaar bedroeg het netto 
nationaal produkt NAf 436 miljoen. Ingevoerd werd NAf 1255 miljoen, waarvan 70% 
bestond uit olie. Ook in de Antillen wordt het overschot op de handelsbalans meer dan 
gecompenseerd door een tekort op de kapitaalopbrengstenbalans. 
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resp. op de tweede en derde plaats. In tegenstelling tot Suriname is slechts een 
zeer klein gedeelte in de landbouw werkzaam. De laatste berichten over de 
toeristenindustrie zijn niet rooskleurig. De achteruitgang van deze bron van 
inkomsten wordt toegeschreven aan de hoge prijzen en een veranderende 
voorkeur van vooral Amerikaanse toeristen. 

Er heerst een grate werkloosheid. Het percentage hiervan wordt tweemaal 
zo groot geschat als dat van SurinameP 

Complicerende factor is ook hier de leeftijdsopbouw van het werklozen
bestand.18 Dit gegeven wettigt de conclusie dat de grote werkloosheid niet 
aileen moet worden toegeschreven aan de ontslagen in de olieindustrie als 
gevolg van de technische ontwikkeling, maar veelal het gevolg is van het 
gebrek aan additionele arbeidsplaatsen voor de toename van de beroepsbevolking 
als gevolg van de natuurlijke aanwas. De beroepsbevolking echter maakt slechts 
-+- 30% uit van de totale bevolking. Dat komt door de snelle natuurlijke aanwas 
van de bevolking en de in vergelijking met b.v. Nederland vrij lage pensione
ringsleeftijd. Ook in de Antillen bestaat nauwelijks een actieve bevolkings
politiek. 

Al hetgeen we gezegd hebben over Suriname wat betreft planningscapaci
teiten, onteigeningsbeleid en belastingen geldt ook voor de Antillen. 

In tegenstelling tot Suriname hebben de Antillen minder handelscontacten 
met Europa en meer met Latijns Amerika.19 

§ 5. Nederlandse hulp aan de Antillen 
De Antillen kregen veel later ontwikkelingssteun vanuit Nederland dan 

Suriname. In 1958 verkregen de Antillen voor bet eerst een garantstelling voor 
te sluiten leningen ten behoeve van de economische ontwikkeling van Cura~ao 
en Aruba. Nederland steunde voor NAf 8,4 miljoen (waarvan 50% als lening) 
het eerste driejarenplan, opgesteld voor Bonaire en de bovenwindse eilanden 
(1961-1963). In 1962 stelde Nederland zich garant voor een bedrag van 
NAf 114 miljoen voor leningen om het urgentieplan voor Cura~ao en Aruba 
te financieren. Voor de eerste fase van het meerjarenplan Nederlandse Antillen 
(1962-1966) stelde Nederland zich garant voor een totaalbedrag van NAf 71 

17 Sociaal-wetenschappelijke oefeningen, 13e jaargang nr. 3 en 4, mei 1970, biz. 42 
en 43. Exact luiden de cijfers als volgt: landbouw, visserij, mijnbouw 2,1 %, industrie 
20,2%, bouwnijverheid 7,9%, energie 2,0%, handel- en bankwezen 15,5%, verkeer en 
vervoer 6,7%, dienstverlening 24,0%. 

18 1966: 73% van de werklozen was jonger dan 30 jaar, 38% van de werklozen 
jonger dan 20 jaar. 

19 Anti/len ( excl. olie) 

U.S.A. 
Nederland 
Overige Europese Ianden 
Latijns Amerika 

invoer afkomstig uit 

4o a 45% 
15 a 20% 

25% 

uitvoer bestemd voor 

25 a 30% 
15% 

20% 
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miljoen. Voor de tweede fase (1967-71) tot een bedrag van NAJ 126 miljoen.20 

Ongeveer een kwart van alle hulp gaat naar water- en electriciteitsvoorzieningen. 
Dit komt doordat elk eiland zij n ( relatief dure) voorzieningen op dit gebied 
moet hebben. Verder nemen zeehavens, volkswoningbouw en infrastructurele 
werken een belangrijke plaats in. Alhoewel 16% van de Nederlandse hulp 
bestemd was voor de 'sociale sector' (met name volksgezondheid en onderwijs), 
wordt dit tach als te weinig ervaren. Dit geldt in het bijzonder oak voor de 
volkswoningbouw. 21 

§ 6. Conclusies hulp aan beide Ianden 
Door de belangrijke bijdragen van Nederland aan Suriname en de Antillen, 

die meestal aan de betreffende regeringen worden verschaft, is elke regering 
in Suriname en de Antillen in hoge mate financieel afhankelijk van Nederland. 
Daarom is de vraag zo belangrijk of de huidige ontwikkelingsstrategie voor 
Suriname en de Antillen perspectief biedt op een snellere economische ont
wikkeling. De economische groeicijfers maken ons in dit opzicht niet optimis
tisch. Oak het verslag van de Centrale Bank van Suriname over 1968 stelt dat 
het tot nu toe gevoerde beleid nag niet ten valle heeft geleid tot een begin van 
zelfstandige groei. ,Een omschakeling naar meer investeringen in landbouw
en industriebedrijven is evenwel vereist voor een snellere opvoering van de 
nationale produktie en de werkgelegenheid en ter vermindering van de econo
mische en financiele afhankelijkheid van het buitenland" .22 Rekening houdend 
met de sinds 1967 ingevoerde wijziging in ons eigen regionale beleid zijn we 
van mening dat de Nederlandse ontwikkelingssteun erop gericht client te zijn 
te bevorderen dat 

de invloed van de overheid aldaar groter wordt 
meer planmatig wordt gewerkt 
gestreefd wordt naar een grotere controle op de buitenlandse investe
ringen in de Surinaamse en Antilliaanse economie. 

Het huidige beleid van Suriname en de Antillen heeft onder meer via het 
bevorderen van het westerse consumptiepatroon, het bevoorrecht worden van het 
person eel van buitenlandse ondernemingen en het toerisme ( er is zo in een 
aantal opzichten in Suriname en de Antillen een intensief contact met de 'rijke' 
wereld),23 geleid tot verhoging van de sociale spanningen. De welvaart wordt 

2 0 Zie memorie van toelichting Ontwerp machtiging verlening van financiele mede
werking vijfjarenplan Nederlandse Antillen 1967-71. Zitting 1967, kamerstukken 9058. 

21 Zie ook het verslag van de Commissie tot onderzoek van de achtergronden en 
oorzaken van de onlusten welke op 30 mei 1969 op Cura~ao hebben plaatsgehad, met 
haar niet malse kritiek in dezen. 

22 Verslag 1968, blz. 83. 
23 Op zichzelf behoeft toerisme de sociale spanning niet te verhogen. We! als door 

de aanwezigheid van beter gefortuneerden de kloof tussen rijk en arm duidelijker accent 
krijgt. 
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gedemonstreerd temidden van de armoede. Teneinde deze spanningen te ver
minderen is de hulpverlening, vooral sinds de meidagen van 1969, relatief 
verschoven naar de sociale projecten op het gebied van onderwijs, woningbouw, 
gezondheid en sociaal-cultureel werk. Hierdoor is de verwevenheid van de 
Nederlandse hulp met de betreffende regeringen vergroot. Van een niet onaan
zienlijk aantal projecten Iijkt de betekenis niet evenredig met de verrichte inves
teringen. Verder kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat het werk 
van uitgezonden deskundigen onvoldoende wordt benut voor het uitdenken van 
oplossingen voor allerlei problemen aldaar. 

§ 7. Filosofie over ontwikkelingshulp 
Tegen de achtergrond van de hier geschetste Nederlandse hulp willen we 

een ogenblik stilstaan bij hetgeen in het algemeen door veel hulpgevende 
landen als juist wordt ervaren. Hopelijk komt daardoor onze eigen hulp 
scherper omlijnd naar voren. 

De doelstelling van de ontwikkelingssamenwerking is voornamelijk het op 
gang brengen van een autonome economische ontwikkeling in de betreffende 
landen. Bij deze poging wordt voor elk land uitgegaan van de particuliere 
ondernemingsgewijze produktie, ongeacht de vraag wie deze ondernemingen 
bezit. De hulpverlening is in deze conceptie heel sterk gericht op het geven 
van infrastructurele hulp teneinde een gunstig klimaat te scheppen voor inves
teringen van particuliere ondernemingen. Het betreffende land zet deze politiek 
dikwijls voort door te pogen bedrijven aan te trekken door middel van 
belastingfaciliteiten of andere tegemoetkomingen. De laatste jaren wordt deze 
politiek meer begeleid door het geven van hulp aan sociale projecten. 

Is de hierboven algemeen geformuleerde doelstelling juist? Zijn de ontwik
kelingslanden wei geholpen met de hier weergegeven conceptie? Dat is een 
moeilijk te beantwoorden vraag, zeker in het bestek van dit rapport. Maar we 
willen er toch ook niet helemaal aan voorbij gaan. W aar praten we over als 
we het hebben over arme en rijke Ian den? 

De rijke landen, die ongeveer 25% van de wereldbevolking omvatten, ge
nieten bijna 75% van het wereldinkomen. In 1913 was dit nog ongeveer 65%. 
Deze stijging ontstaat door een grotere reele groei van het inkomen per hoofd, 
wat op zijn beurt weer een gevolg is van enerzijds een grotere produktiestijging 
en anderzijds een veel kleinere bevolkingsgroei. Beide factoren haugen zeer 
nauw samen met de industrialisatie. Deze industrialisatie is in de westerse 
landen tot stand gekomen binnen een liberale economie door middel van 
particuliere ondernemers, terwijl in de Sowjet-Unie en Oost-Europa de staat de 
industrialisatie leidde. 

In grote lijnen hebben de communistische staten en de particuliere onder
nemers in het westen het volgende gedaan: 

de sociale structuur werd gewijzigd, in die zin dat de politieke en 
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economische macht werd overgenomen door een groep die economisch 
vooruit wilde; 
de techniek werd toegepast in de landbouw ( rationalisatie met uitstoting 
van arbeidskrachten) en in de ambachtelijke sector (industrialisatie, 
waardoor werkgelegenheid werd en wordt geschapen) ; 
dit gehele industrialisatieproces werd gefinancierd door het drukken 
van de consumptie door middel van lage lonen. 

Aileen die landen die dit proces hebben doorgevoerd behoren tot de rijken 
in deze wereld. De arme landen zijn nog overwegend agrarisch. 

Deze mondiale arbeidsverdeling (de industrie in het westen, terwijl het 
zuiden voedsel en grondstoffen !evert) was het grondpatroon van de koloniale 
periode. Het moederland heeft industrie, de kolonien leveren voedsel en 
grondstoffen. 

De arme landen kan men globaal onderscheiden in een groep die in een of 
andere vorm de weg van een geleide ( communistische) economie volgt ( o.a. 
China, Vietnam, Cuba), en de rest die het stelsel van de vrij e economie toepast. 
Deze laatste groep mist echter meestal 'inlandse ondernemers', waardoor op 
grate schaal gebruik gemaakt wordt van buitenlandse, meestal westerse, onder
nemers. De functie van deze laatste groep wijkt belangrijk af van de functie 
van 'eigen' ondernemers. In grate lijnen zijn de verschiilen de volgende: 

veel buitenlandse ondernemers werken niet actief mee aan wijziging 
van de sociale structuur; 
westerse bedrijven werken in hoofdzaak voor de wereldmarkt die be
heerst wordt door de rijke landen. Omdat veel gei:ndustrialiseerde 
landen behoefte hebben aan goederen (namelijk voedsel en grond
stoffen) die ze zelf niet hebben, worden deze goederen gei:mporteerd 
uit de arme landen. Hierdoor blijft het koloniale systeem middels de 
vrije economie voortbestaan. In de arme landen ontstaat dan een een
zijdige ontwikkeling, b.v. aileen de produktie van olie en bauxiet of 
het verbouwen van bananen; 
de gemaakte winsten worden voor een groat deel overgeschreven naar 
het moederland. De uitbuiting van de arbeiders in Nederland in de 
vorige eeuw heeft gewerkt ten gunste van hun kleinkinderen; deze 
'posthume' troost missen de arbeiders in de ontwikkelingslanden. 

Gelet op deze fundamentele verschiilen is het de vraag of arme landen rijk 
kunnen worden door middel van vestigingen van westerse particuliere bedrijven. 

Er zijn voordelen aan de vestiging van buitenlandse particuliere onder
nemingen verbonden. Zij leveren namelijk een overdracht van kapitaal en 
kennis. Zij scheppen werkgelegenheid voor een bepaald aantal relatief goed 
betaalde arbeiders en leveren extra overheidsinkomsten. Deze overheidsinkom
sten zijn echter soms lager dan zij zouden kunnen zijn door bepaalde, veel 
voorkomende manipulaties, zoals verkoop onder de marktprijs aan zuster
maatschappijen waardoor de belastbare winst daalt, en het verrekenen van 
infrastructurele werken met de belastingen. Deze nadelen zijn moeilijk te 
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berekenen. De wel in geld uit te drukken nadelen zijn overschrijvingen van 
winsten. Voorts is er het algemene probleem van ruilvoetverliezen als gevolg 
van het feit dat industrieprodukten sneller in prijs stijgen dan agrarische 
produkten. De UNCT AD heeft deze voor- en nadelen berekend voor de gehele 
derde wereld: 

ontwikkelingshulp + particuliere investeringen 
aflossingen, rente en winsten SO% 

ruilvoetverliezen 25% 

Van de bruto-kapitaalstroom van rijk naar arm van 

100% 

75% 

ongeveer 13 miljard dollar per jaar blijft netto over: 25% 

Voor Zuid-Amerika is dit saldo reeds negatief. De kapitaalstroom van 
Zuid-Amerika naar de rijke landen is tweeeneenhalf ( !) maal zo groot als de 
totale steun aan Zuid-Amerika van deze rijke landen. Velen zien op lange 
termijn dan ook aileen de oplossing in de vorm van een geleide economie in 
de arme landen, met steun van de rijke landen (met inbegrip van de grote 
westerse bedrijven) in de vorm van kapitaal en kennis. 

Uiteraard zal de weg tot ontwikkeling van elk land niet gelijk zijn. Deze 
zal moeten worden bepaald vanuit de specifieke sociaal-culturele en economische 
moeilijkheden en mogelijkheden. 

De 'westerse' be!nvloeding en de levensstandaard kunnen b.v. zodanig zijn 
dat de primitieve arbeidsmethoden niet meer worden geaccepteerd. Het con
sumptiepatroon ( ook van de politieke leiders) kan reeds zo zijn ingesteld op 
de mogelijkheden van de westerse welvaartsmaatschappij dat een beperking 
van de particuliere consumptie als deel van de ontwikkelingspolitiek moeilijk 
door te voeren wordt. Dergelijke moeilijkheden doen, zoals ten dele reeds is 
gesteld, zich ook in Suriname en de Antillen voor. Ook dan blijft het feit dat 
in de ontwikkelingspolitiek de rol van de overheid en de betekenis van de 
interne besparingen van grote betekenis zijn. 

Beslissend is in hoeverre de overheid een door de bevolking begrepen en 
gedragen ontwikkelingspolitiek voert en stimuleert. Deze politiek wordt in 
Suriname en de Antillen bemoeilijkt door de ex- en interne sociaal-culturele 
verhoudingen. 

IV. SOCIAAL-CULTURELE VERHOUDINGEN 

§ 1. Inleiding 
Het huidige sociaal-culturele beeld in Suriname en de Antillen heeft zijn 

stempel vooral gekregen in de Nederlandse koloniale tijd. Het is bekend dat 
Nederland in het Caribisch gebied (in tegenstelling tot in Indonesie) vrij 
duidelijk een assimilatiepolitiek heeft gevoerd. 
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Het aanbod van Nederlandse waarden en normen (vooral via bet onderwijs) 
is met name sinds de tweede belft van de 19e eeuw vrij sterk geweest. De 
benadrukking van de Nederlandse taal in bet onderwijs betekende een differen
tiering ten opzicbte van de omliggende landen, en de onderwijspolitiek be
tekende ook een benadrukking van westerse gewoonten en normen. 

§ 2. In Suriname: cultureel isolement 
De culturele be:invloeding vanuit Nederland leidde tot een sterke culturele 

orientatie op Nederland. Suriname raakte bierdoor, gezien de ligging van bet 
land, min of meer in een isolement ten opzicbte van de omliggende landen. 
Nederland werd in vele opzicbten de norm, soms een soort mytbe. 

De bier genoemde sterke culturele be:invloeding en orientatie beeft ecbter 
niet geleid tot een complete vernederlandsing; er zijn vooral sinds de tweede 
wereldoorlog duidelijk culturele bewegingen ontstaan welke typiscb eigen 
aspecten van de Surinaamse cultuur benadrukken en zicb keren tegen bet op 
Nederland gericbte cultuuraanbod.24 Sterker dan voorbeen wordt er bewust 
een eigen cultuurpolitiek gevoerd. Meer dan voor de totstandkoming van bet 
Statuut is bierdoor een ambivalente bouding ten aanzien van de culturele 
relaties met Nederland en bet Nederlandse taalgebied ontstaan. 

§ 3. Genuanceerder in de Antillen 
Hetgeen in § 2 werd gezegd over Suriname, geldt ook voor de Antillen. 

Doordat de Antillen altijd meer contact bebben onderbouden met andere landen 
(met name Venezuela), bebben de Antillen in een minder sterk isolement 
verkeerd dan Suriname. Ook in de Antillen geldt dat men, onder meer door 
benadrukking van bet Papiamentu, de eigen culturele identiteit tracbt te ont
wikkelen. 

§ 4. Rassentegenstellingen in Suriname 
Suriname kent een etbniscb-politiek probleem. Er is een latente spanning 

aanwezig tussen de twee grootste bevolkingsgroepen van bet land: de Hindoe
stanen en de Creolen. Waren tot voor kort de Creolen in de ( regerings) meer
derbeid, door de snelle bevolkingsgroei en de sociale mobiliteit der Hindoe
stanen zal deze laatste groep een steeds groter (numeriek) overwicbt krijgen. 
De bier genoemde spanning is min of meer gekoppeld aan sociaal-economiscbe 
en regionale spanningen. De diverse bevolkingsgroepen zijn geconcentreerd in 
bepaalde beroepen en regia's. Verscbuivingen onderling worden alras opgemerkt 
en kunnen wrijvingen doen ontstaan. V eel Creolen zien de welvaartsgroei der 
Hindoestanen met lede ogen aan. 

24 Voor degenen die dieper op de problematiek willen ingaan zij verwezen naar de 
jaarverslagen van de in 1961 ingestelde Adviesraad voor culturele samenwerking tussen 
de Ianden van bet koninkrijk, J. J. Viottastraat 41, Amsterdam-Zuid, en de Nederlandse 
sticbting voor culturele samenwerking tussen de Ianden van bet koninkrijk (STICUSA). 
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De ethnische tegenstellingen behoeven (mogelijk mede door de sociale op
bouw van de groep der Javanen) niet te leiden tot voortdurende conflicten; 
dit zeker niet wanneer een overheidsbeleid de bevordering van de nationale 
eenheid centraal stelt, zodat de verschillende groepen zich gerepresenteerd 
weten. 

De vakbonden hebben voornamelijk Creoolse leden. Deze bonden raken steeds 
vaker in conflict met die bedrijven die bet nog als normaal beschouwen werk
nemers zomaar te ontslaan en disciplinaire maatregelen te treffen. Tekenen 
wijzen erop dat de vakbeweging meer en meer bet centrum wordt van sociaal
politieke actie. 

§ 5. Rassentegenstellingen in de Antillen 
Er zijn sterke, historisch gegroeide, aanwijsbare tegenstellingen tussen de 

bevolkingen van de eilanden onderling. Met name denken we dan aan de voor 
bet merendeel licht gekleurde bevolking van Aruba en de overwegend zwart 
gekleurde bevolking van Curac;ao. Aruba voelde zich tot voor kart altijd ge
passeerd door Curac;ao. De bovenwindse eilanden hadden eveneens dit gevoel. 
Ook op de Antillen wordt de vakbeweging zich steeds meer bewust van haar 
politiek-sociale functie. 

§ 6. Migratie naar Nederland 
De mogelijkheid tot migratie (vrije toegang van Surinamers en Antillianen 

naar Nederland) is in de jaren zestig ineens sterk benut: meer dan 4% van de 
Antillianen en meer dan 10% van de Surinamers verblijven thans in Nederland. 

In deze migratie weerspiegelt zich de problematiek van beide landen. Deze 
heeft namelijk (gegeven de vrije toegangsmogelijkheid in ons land) verschil
lende achtergronden. Er is (en dat geldt vooral voor Suriname van waaruit de 
trek ouder en grater is) een vertekend beeld van Nederland; de mogelijkheden 
hier op allerlei gebied staan wei heel hoog genoteerd. Er is de grate werkloos
heid, waardoor de bestaanszekerheid in eigen land gering is. Er zijn ook tal 
van functies waarvoor vanuit deze landen aileen in Nederland een opleiding 
te krijgen is; bovendien is er niet altijd voor in Nederland opgeleide hoogge
kwalificeerden thuis werk. Velen zijn er echter die vanuit hun (economische) 
waardering voor de in Nederland geboden mogelijkheden niet meer tot een 
re-migratie komen. Een goed voorbeeld van deze 'brain drain' zijn de artsen. 
Er zijn ongeveer evenveel Surinaamse artsen in Nederland als in Suriname, 
terwijl er in Suriname een artsentekort is dat door buitenlandse artsen slechts 
gedeeltelijk wordt opgevangen. 

De migratie roept uiteraard niet aileen belangrijke maatschappelijke proble
men in Suriname en de Antillen op, maar ook in Nederland. Het ontbreekt 
op dit moment aan een juiste voorlichting omtrent Nederland in beide landen 
en aan een intensieve begeleiding van de migranten. 
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In dit verband willen we aanstippen dat de enige tijd geleden in bet leven 
geroepen paritaire ambtelijke commissie ter bestudering van de migratie nog 
geen beleidsadvies op tafel heeft gelegd. 

Een belangrijk gevolg van de migratie is in beide landen zelf bet relatief 
grote aantal bejaarden met daarnaast een onevenredig groot aantal jeugdigen: 
de produktieve leeftijdsklassen raken ondervertegenwoordigd. Onder de ouderen 
is, wegens bet nagenoeg ontbreken van sociale voorzieningen, veel schrijnende 
armoede. Over steun door in Nederland wonende kinderen aan hun in Suriname 
en de Antillen wonende ouders is weinig bekend. 

V. DISCUSSIES OVER STAATKUNDIGE BETREKKINGEN 

§ 1. Algemeen 
We hebben reeds in hoofdstuk I gesproken over gebeurtenissen die de 

discussie over andere staatkundige betrekkingen hebben gestimuleerd.25 Ook 
bet in augustusjseptember j.l. plaats gehad hebbend bezoek van een Nederlandse 
parlementaire delegatie aan de Antillen en Suriname 26 heeft de vraag naar de 
taak van Nederland in genoemde landen en vooral ook de vraag naar de 
specifieke verantwoordelijkheid van Nederland voor de gebeurtenissen aldaar, 
duidelijker dan voorheen aan de orde gesteld. Hoe denkt men er in Suriname 
en de Antill en over? 

§ 2. Meningen in Suriname 
In Suriname heeft men meer uitgewerkte denkbeelden over een eventueel 

zich onafhankelijk tegenover of naast Nederland opstellen dan in de Antillen. 
Dat is te lezen uit de verklaringen die naar aanleiding van de in hoofdstuk I 
genoemde conferenties in Willems tad en Den Haag zijn opgesteld (zie bijlagen). 
Bovendien is er nog wel een belangrijke reden te noemen waarom Suriname 
'verder' is dan de Antillen. Hoewel, zoals nog uiteengezet zal worden, de 
economische bijstand nog lange tijd zal moeten worden verleend, biedt de 
economische situatie van een onafhankelijk Suriname toch meer perspec
tief; er zijn, zoals we later zullen zien, stellig bepaalde toekomstmogelijkheden. 

2 5 Zie de val van het kabinet-Pengel in Suriname en de gebeurtenissen op 30 mei 
1969 in Willemstad, Cura<;ao. Hoewel de directe aanleiding van het oproer en brand
stichten in Willemstad gelegen was in een arbeidsconflict, waren de diepste oorzaken o.a. 
gelegen in de structurele werkloosheid, de grote kloof tussen rijk en arm, en de in diverse 
takken van de overheidsdiensten bestaande vriendjespolitiek. Zie het eerder genoemde 
rapport van de Commissie tot onderzoek van de achtergronden en oorzaken van de 
onlusten welke op 30 mei 1969 op Cura<;ao hebben plaatsgehad. 

26 De delegatie bestond uit: mr. Th. van Lier (PvdA), voorzitter, mej. }. van 
Leeuwen (ARP), mr. J. A. Mommersteeg (KVP), dr. K. van Dijk (VVD), A. de Goede 
(D'66), H. Pors (DS'70), ]. B. Broeksz (PvdA), F. T. van der Maden (KVP), en 
D. Rijnders (CHU) (zie Trouw, 6-9-71 en NRC/Handelsblad, 4-9-71). 
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Mening politieke partijen. Alle partijen hebben zich in een recent verleden 
uitgesproken voor nationale zelfstandigheid.27 Dat bleek duidelijk in een ge
combineerde vergadering van de vaste commissie voor de betrekkingen met 
Suriname en de Antillen uit beide kamers der Staten-Generaal, en een delegatie 
uit de Surinaamse staten.28 Het verschil tussen de huidige regerings- en oppo
sitiepartijen zit in het feit dat de oppositie bij besprekingen over onafhankelijk
heid reeds nu een datum van ingang wil vaststellen. De regeringspartijen vinden, 
dat zo'n datum afhankelijk moet zijn van de manier waarop de onafhankelijk
heid tot stand komt, alsmede van de vorm waarin de onafhankelijkheid wordt 
gegoten. Het is vooral de grootste partij, de Hindoestaanse VHP, die de onaf
hankelijkheid ziet als een lange-termijn-kwestie. 

Mening regering. De regering-Sedney heeft bij haar eerste optreden bekend 
gemaakt dat zij een oplossing van de onafhankelijkheidskwestie niet binnen 
haar ambtsperiode wil bevorderen. W el is een begin gemaakt met het opstellen 
van een nationaal zelfstandigheidsplan.29 De partij van de premier, de PNP, 
had zich overigens voor de totstandkoming van het huidige kabinet voor 
spoedige onafhankelijkheid uitgesproken, zodat de uitspraak van het kabinet
Sedney valt terug te voeren op de dominerende positie van de VHP daarin. 

§ 3. Meningen in de Antillen 
Zoals we reeds op diverse plaatsen hebben gezegd, is men op de Antillen 

minder ver met het aan de orde stellen van de onafhankelijkheidskwestie dan 
in Suriname. De geografische ligging van de verschillende eilanden, hun 
strategische positie, de geringe omvang van de eilandgebieden en de verschillen 
tussen de eilanden leveren zoveel extra problemen op, dat een oplossing daar
voor op dit moment niet eenvoudig lijkt. Bovendien zijn de politieke verschillen 
tussen de eilanden, die hun weerslag vinden in de samenstelling van de op
tredende kabinetten, vaak zo groat, dat nauwelijks is voor te stellen dat een 
Antilliaans kabinet in de nabije toekomst met een dienaangaand voorstel komt. 

Mening politieke partijen. Er is een breed samengestelde commissie aan 
het werk gezet om de denkbeelden die in de Antillen leven betreffende de 
staatkundige verhouding met Nederland en Suriname te ontvouwen.29 Om die 
reden zijn de partijen wat voorzichtig met het publiekelijk verkondigen van 
hun mening. Althans, die indruk krijgen we na lezing van het verslag van 

27 Zie Verslag besprekingen met een delegatie uit de Staten van Suriname, Geleidende 
Brief, Staten-Generaal, zitting 1970-1971, nr. 39 (Eerste Kamer). 

2 8 Oktober 1970. In de delegatie ontbraken de oppositiepartijen, nl. vertegenwoordigers 
van de Nationale Partij Suriname (van wijlen Pengel, bezet 11 van de 39 Statenzetels) 
en van de Partij Nationalistische Republiek (de zgn. partij van Bruma, bezet 1 van de 
39 zetels). Wei aanwezig waren de volgende partijen: Vatan Hitkari Partij (Hindoestaans, 
bezet 17 zetels), het PNP-blok, bestaande uit: Progressieve Nationale Partij, Progressieve 
Surinaamse Volkspartij, Karim Tani Porsatuan Indonesia (dit blok bezet 8 zetels), en 
Sarakat Rakjat Indonesia (bezet 2 zetels). 

29 Zie hoofdstuk I. 
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besprekingen tussen de Nederlandse parlementaire delegatie en Antilliaanse 
Statenleden. 30 31 

De politieke partijen zijn verdeeld over het hoe van een andere verhouding 
binnen het koninkrijk, niet over het waarom. Zo verklaarde de toenmalige 
voorzitter van de Antilliaanse Staten, de heer Cathalina, bij bovengenoemde 
besprekingen: ,Wij zouden de werkzaamheden van genoemde commissie door
kruisen, indien wij reeds thans diepgaande uiteenzettingen zouden gaan geven 
omtrent de toekomstige status van het koninkrijk". Wat verderop zegt hij: 
,Over het feit dat het Statuut gewijzigd client te worden, bestaat in de Neder
landse Antillen communis opinio". Dit laatste gold echter niet voor de Frente 
Obrero Liberacion (FOL), die aandrong op een totale verwerping van het 
Statuut, dat de Antillen zou belemmeren in de verwerkelijking van het recht op 
soevereiniteit,32 een verklaring die onlangs echter belangrijk is afgezwakt. 

Mening regering. Het tot dusver geformuleerde regeringsstandpunt wijkt 
niet af van dat van de overgrote meerderheid der partijen. De regering stelt 
zich uit praktische overwegingen op het standpunt dat het verdere overleg met 
Nederland inzake wijzigingen van de staatkundige verhoudingen op bilaterale 
basis client plaats te vinden. Zodoende dienen de partners van het koninkrijk 
in eigen tempo en afgestemd op eigen lokale omstandigheden die staatkundige 
vorm te bevorderen welke het best het nationaal welzijn waarborgt.33 

De conclusie van dit hoofdstuk kan zijn dat de problemen betreffende 
andere staatkundige verhoudingen voor Suriname van een andere orde zijn dan 
voor de Antillen. 

VI. NAAR NIEUWE VERHOUDINGEN 

§ 1. De weg naar de onafhankelijkheid 
Na een analyse in de vorige hoofdstukken gegeven te hebben, komen we nu 

toe aan de keuze van onze beleidslijn voor de toekomst. Daarbij dienen we te 
bedenken dat het Statuut niet beschouwd kan worden als een blijvende en 
onveranderlijke rechtsorde voor het koninkrijk. Het huidige Statuut is duidelijk 
als een compromis tot stand gekomen, waarbij de aanvaarding door Suriname 
en de Antillen verbonden was met het recht van secessie, d.w.z. de mogelijkheid 
om eenzijdig het Statuut op te zeggen en de onafhankelijkheid te proclameren. 

30 Beknopt verslag van het bezoek van een parlementaire delegatie aan Suriname en 
van een daarna gevolgd kort bezoek aan de Nederlandse Antillen (12-27 mei 1970), 
kamerstuk 10734, zitting 1969-1970, biz. 34 e.v. 

3 1 Zie ook teneur Protocol van Den Haag. 
32 Zie bijlage III van het Verslag aan de Nederlandse Antillen omtrent onze toekom

stige staatkundige structuur, door dr. W. C. J. van Leeuwen, Willemstad, 1970. 
33 Aldus staat te lezen in de regeringsverklaring van het kabinet-Isa, afgelegd in de 

Antilliaanse Staten op 25 februari 1971. 
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Gesteld is toen, en latere Nederlandse regeringen hebben het bevestigd, dat het 
Statuut dit secessierecht impliceert. 

Reeds in 1954 werd door bepaalde groepen in Suriname en de Antillen 
verzet aangetekend tegen de nieuwe rechtsverhouding, omdat deze teveel 'kolo
niale' trekken zou vertonen. In de jaren daarna is in de Antillen, maar bovenal 
in Suriname, in breder kring het besef levendig geworden dat het Statuut niet 
het eindstadium is, maar slechts een tussenfase op weg naar onafhankelijkheid. 
Sinds 1954 heeft zich, parallel hiermee, een nationaal bewustwordingsproces 
voltrokken, waarop in de voorgaande hoofdstukken reeds summier is gewezen. 

Wij kunnen onszelf vinden in de idee dat het Statuut een tussenfase is, 
welke fase op ieder moment kan worden omgezet in een nieuwe fase. 

In de volgende paragrafen willen we aangeven waarom het Statuut naar ons 
oordeel niet !anger een stimulans is op weg naar onafhankelijkheid, en waarom 
het, integendeel, in sommige opzichten zelfs een obstakel is geworden. 

§ 2. Het Statuut een achterhaalde constructie 
Wat in 1954, bij de totstandkoming van het Statuut, gegeven alle omstandig

heden nog als een redelijke oplossing beschouwd kon worden, wordt in toe
nemende mate in de huidige wereldverhoudingen een achterhaalde constructie. 
Het proces van dekolonisatie, dat in 1954 reeds volop aan de gang was, heeft 
zich sindsdien alom voortgezet en is, op een enkele uitzondering na, thans 
afgesloten. In dit dekolonisatieproces zijn staatkundige verbindingen die over 
werelddelen heenreiken, zoals in het Statuut, de een na de ander niet hestand 
gebleken tegen de druk van het opkomend nationalisme. En waar dit soort 
verbindingen nog voorkomt, moeten we rekening houden met een groeiende 
kritiek en een groeiend verzet daartegen. 

Dit geldt ook voor het Caribisch gebied. Het Statuut belast het koninkrijk 
(en daarmee in feite Nederland) met het uitoefenen van typische bevoegd
heden van een soevereine staat: de zogenaamde koninkrijksaangelegenheden in 
de zin van bet Statuut. Oat betekent, dat Suriname en de Antillen zelf deze 
bevoegdheden missen en dat die de facto aan Nederland zijn overgedragen. 
Suriname en de Antillen kunnen, op grand van hun niet-onafhankelijk zijn, 
geen lid worden van alle volkenrechtelijke organisaties, wat eveneens als een 
bezwaar moet worden aangemerkt. 

Dit alles heeft geleid tot vele discussies in Suriname en de Antillen over 
eventuele wijzigingen van het Statuut. Deze discussies hebben tot heden nog 
niet geleid tot concrete plannen van de Surinaamse of Antilliaanse overheid om 
het Statuut te wijzigen. Wel is in 1961 een niet op gang gekomen rondetafel
conferentie gehouden (waarover we reeds schreven). We hebben echter in 
hoofdstuk II betoogd dat er de laatste tijd een versneld overleg tussen de drie 
regeringen plaatsgevonden heeft. 

§ 3. Ingebouwde spanningen 
Het Statuut heeft vanaf de aanvang spanningen bezeten, die zich na verloop 
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van tijd openbaarden. We doelen op de gelijkwaardigheid en het waarborgen 
van de deugdelijkheid van bestuur. 

Weliswaar kan gelijkwaardigheid tussen Nederland, Suriname en de Antillen 
formeel-juridisch worden vastgesteld, maar een dergelijke constatering heeft 
geen feitelijke grondslag. We hebben kunnen zien dat de werking van het 
Statuut de van de aanvang af dominerende positie van Nederland binnen het 
koninkrijk alleen maar bevestigd en verstevigd heeft. Dit is ook niet verwon
derlijk, gezien aileen al de bevolkingsomvang van Nederland, die 25 maal die 
van Suriname en de Antillen samen is. 

Het mag als bekend worden verondersteld dat elk der koninkrijkslanden zorg 
draagt voor de verwezenlijking van een deugdelijk bestuur. Het waarborgen 
daarvan is echter aangelegenheid van het koninkrijk ( zie art. 43). Zoals we 
echter reeds hebben aangetoond en ook nu laten zien, rust, door de dominerende 
positie van Nederland, in feite op dit land de zware verantwoordelijkheid voor 
deze taak. Dat bleek b.v. in mei 1969, toen het in Willemstad, Curac;ao, tot 
een heftige botsing kwam tussen de politie en een groot aantal burgers. Oorzaak 
van deze botsing ( waaraan we verder hier voorbij gaan) was de opeenhoping 
van allerlei maatschappelijke spanningen die zich op een gegeven moment 
ontlaadden. Op zich had Nederland geen echte bemoeienis met die maatschap
pelijke processen, omdat een en ander zich voltrekt in de Antilliaanse samen
leving waarvoor de Antilliaanse overheid autonoom verantwoordelijk is, maar 
doordat genoemde ongeregeldheden uit de hand liepen, moest militaire bijstand 
worden verleend. Hoewel formeel het koninkrijk voor deze bijstand verant
woordelijk is, het zij nogmaals gezegd, was het materieel Nederland dat tijdens 
deze excessen voor dit ingrijpen de verantwoordelijkheid droeg. Nederland kon 
daarin echter niet het oordeel over de oorzaken van de onlusten laten mee
spreken, want dat behoorde weer tot de bevoegdheidssfeer van de regering van 
de Antillen. Ook voor de gevolgen van dit ingrijpen droeg Nederland geen 
enkele verantwoordelijkheid, omdat ook deze weer vielen onder de autonomie 
van de Antillen.34 

Hier samenvattend kunnen we het volgende opmerken: 
1. Indien we in het vervolg spreken van ,het koninkrijk (dus Nederland)" 

bedoelen we daarmee het volgende. In zaken met koninkrijksaspecten die een 
conflictsituatie inhouden, speelt Nederland een doorslaggevende rol. Dit be
tekent, dat in conflictsituaties Nederland zijn wil zal opleggen aan de beide 
partners, maar ook dat het verwaarlozen van koninkrijkstaken (vooral om 
conflicten te vermijden) vooral aan Nederland is toe te schrijven. Zoals zal 
blijken, kan het woord 'verwaarlozen' ook worden vervangen door 'in redelijk
heid niet meer kunnen uitoefenen'. 

34 Zie de analyse van de ongeregeldheden door de Commissie tot onderzoek van de 
achtergronden en oorzaken van de onlusten welke op 30 mei 1969 op Cura<;ao hebben 
plaatsgehad, neergelegd in haar rapport (Willemstad, mei 1970). 
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2. Het koninkrijk ( dus Nederland) kan gedwongen worden in Suriname 
of de Antillen de strijdkrachten in te zetten. Dat kon tot nu toe in omvang en 
tijdsduur beperkt blijven. Bij elk optreden is er echter het gevaar van escalatie. 
Wij moeten er rekening mee houden, dat in de toekomst een aanvankelijk als 
beperkt en incidenteel bedoeld optreden niet voldoende blijkt en de inzet van 
steeds grotere machtsmiddelen nodig wordt. Het kan zijn dat dan het middel 
erger blijkt dan de kwaal; zeker indien wij de psychologische effecten in het 
Iicht van het reeds aangeduide dekolonisatieproces mee in rekening brengen. 

3. Het voorgaande klemt temeer, indien wij er ons rekenschap van geven 
dat het koninkrijk (dus Nederland) weliswaar op grond van art. 43 lid 2 van 
het Statuut invloed kan uitoefenen op de interne gang van zaken in Suriname 
en de Antillen, doch zich daar altijd uiterst huiverig voor heeft getoond. Neder
land kan dus tot militair ingrijpen gedwongen worden ongeacht de oorzaken 
en interne ontwikkelingen die daartoe geleid hebben. 

4. De uitweg, dat Nederland dan maar moet pogen wel invloed te krijgen 
op de interne gang van zaken in Suriname en de Antillen, is tenslotte afge
sloten, omdat dit in feite een in het huidige tijdsbestel politiek onaanvaardbare 
stap terug zou betekenen in het emancipatieproces van deze Ianden. Suriname 
en de Antillen zouden dan immers niet !anger autonoom zijn.35 

Kon artikel 43 lid 2 wellicht in 1954 terecht als een der voorwaarden gelden 
voor een succesvol samengaan in een staatsrechtelijke eenheid als het koninkrijk, 
thans is dit een anachronisme geworden. 

§ 4. Staatkundige en economische zelfstandigheid niet identiek 
Geen enkel land kan in de wereld geheel zelfstandig opereren; dat geldt 

juist voor kleine Ianden als Suriname en de Antillen. Kleine Ianden zijn nu 
eenmaal structured zeer afhankelijk van het buitenland. Zij zijn gedwongen, 
externe relaties aan te gaan, teneinde bepaalde doelstellingen te bereiken (b.v. 
welvaartsverhoging). De vrijheidsmarge in dergelijke relaties is veelal gering; 
men denke aan de noodzaak om bepaalde produkten te exporteren. De keuze
mogelijkheid van Suriname en de Antillen is dubbel zo gering omdat zij zelf 
nauwelijks (hetzij in bedrijven met een staatsmeerderheidsbelang, hetzij in 
particuliere ondernemingsvorm) reele invloed hebben in de bedrijven die econo
misch een dominerende invloed hebben. 

35 De conclusie uit het Protocol van Willemstad (zie bijlage) dat ,de bewindslieden 
voorts van oordeel zijn dat, ter handhaving van de huidige rechtsorde de in het Statuut 
neergelegde bepalingen inzake de verantwoordelijkheid van de koninkrijksregering ten 
volle moeten functioneren" is d us niet de onze, omdat het bovenstaande betekent dat 
Nederland een grotere verantwoordelijkheid op zich zou moeten nemen. Dat dit ook niet 
meer is dan een 'papieren' mededeling en dat ook de Nederlandse regering weinig raad 
weet met die verantwoordelijkheid, moge blijken uit de vee! gehoorde uitlating dat ,het 
gebeuren in Suriname en de Antillen niet met 'Nederlandse' maatstaven mag worden 
beoordeeld". Duidelijker kan men de onbevoegdheid en de onwil om te oordelen wei niet 
aangeven. 
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Bovendien heeft het proces van schaalvergroting juist zijn gevolgen voor de 
sarnenleving in deze landen: wel worden ze dagelijks 'groter' door bevolkings
groei en stijging van het nationaal inkomen, maar tevens worden ze ook weer 
'kleiner', omdat in de schaalvergroting bet draagvlak zich verbreedt dat voor 
bepaalde activiteiten nodig is (of dit nu een universiteit of een bepaalde fabriek 
betreft). Daardoor is het zo moeilijk voor kleine Ianden om werkelijk econo
misch 'onafhankelijk' te worden. 

Toch lijkt het ons niet juist om, zoals de Surinaamse regering blijkens het 
Protocol van Den Haag doet, het vraagstuk van de onafhankelijkheid geheel 
te binden aan de economische en sociaal-culturele zelfstandigheid. In de wereld 
zijn talloze voorbeelden te noemen van onafhankelijke Ianden, die op genoemde 
gebieden nog ver van een zekere zelfstandigheid zijn verwijderd, zonder dat 
dit die Ianden in de weg staat als onafhankelijke staat te functioneren. Anders 
gezegd: de kans dat de economisch-vrije marge van handelen voor het land 
steeds groter wordt, is het grootst bij staatkundige onafhankelijkheid, mits 
natuurlijk een land een zekere identiteit (en entiteit) bezit. Het streven naar 
meer economische zelfstandigheid na verwezenlijking van de onafhankelijkheid 
kan toch in gelijke mate als daarvoor met hulp van Nederland worden be
vorderd? 

Dit neemt niet weg dat een land als Suriname een omvang heeft die het 
zelfstandig functioneren in de toekomst zeer moeilijk zal maken. Daarom zal 
men serieus moeten bezien in hoeverre men tot een vergroting van mogelijk
heden kan komen door vormen van regionale samenwerking met andere Cari
bische Ianden, welke op den duur ook politieke gevolgen kan hebben. De 
belangrijkheid van deze kwestie is omgekeerd evenredig met de er thans aan 
bestede aandacht. 

§ 5. Complicaties bij natievorming 
Niet het verwerven van de onafhankelijkheid zelf, hetgeen bij vreedzaam 

overleg niet meer is dan het resultaat van een aantal formele handelingen, maar 
de gevolgen die aan de onafhankelijkheid zijn verbonden zullen bepalend zijn 
voor het functioneren van Suriname en de Antillen als geheel autonome Ianden. 
Het moment van de onafhankelijkheid is slechts in zoverre bepalend, dat men 
dan voor zijn totale beleid zelf en aileen verantwoordelijk is. De mogelijkheid 
om tegen Nederland aan te blijven leunen komt te vervallen. lijkt op dit 
moment de lust en het begrip van de noodzaak om allerlei problemen zelf op 
te lossen vrij gering, na de realisering van de onafhankelijkheid zal men op 
eigen kracht een koers moeten bepalen en de consequenties van een keuze uit 
alternatieve mogelijkheden moeten dragen. Slechts daarmee zal de formele 
onafhankelijkheid oak werkelijk gestalte krijgen, en zal de 'natievorming' 
positief kunnen worden be:invloed. Het is onze overtuiging dat een volk zich 
primair zelf zal moeten ontwikkelen en in de eigen samenleving krachten zal 
moeten mobiliseren die tot een gewenste vooruitgang leiden. Ontwikkelingshulp 
in geld of technische bijstand kan dit niet vervangen, hoogstens ondersteunen. 
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Er kunnen zich een aantal complicaties voordoen in de Surinaamse resp. 
Antilliaanse samenleving na onafhankelijkheid. 

De kans dat polarisatietendenzen zich zullen openbaren is niet denkbeeldig. 
In Suriname is het de tegenstelling tussen de beide grote bevolkingsgroepen 
die een potentiele bedreiging vormt voor de 'natievorming' en de verdere ont
wikkeling. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de verantwoor
delijke politieke !eiders de bestaande tegenstellingen soms eerder uitbuiten dan 
trachten de verschillen te overbruggen, in het besef van een gezamenlijke ver
antwoordelijkheid. Zolang het verwerven en bekleden van functies in een land 
waar de overheid een zo belangrijke plaats ( ook kwantitatief gezien) inneemt, 
in hoge mate gebonden is aan afkomst, politieke kleur etc. en vaak niet primair 
aan kwaliteit, zal van een nationale inspanning maar weinig terecht kunnen 
komen. W anneer de verdeling in ethnische groepen dan ook nag parallel dreigt 
te gaan met een zekere economische tegenstelling, is een extra inspanning 
vereist om een gevaarlijke divergentie op te heffen. 

In de Antillen ( waar overigens eveneens ethnische tegenstellingen bestaan) 
is de tegenstelling tussen de verschillende eilandgebieden onmiskenbaar de 
grootste bedreiging voor een vreedzaam in een natie naast elkaar voort
bestaan. 

De geschiedenis van de dekolonisatie toont aan, dat de natievorming een 
van de grootste problemen is, waar jonge volken die bestaan uit nog niet ge
integreerde volksgroepen, voor gesteld worden. Soms heeft dit geleid tot 
tragische conflicten, die een smet wierpen op de zojuist met vreugde verworven 
onafhankelijkheid. 

Het is begrijpelijk, dat de angst voor het uiteenvallen van de samenlevingen 
in elkaar naar het leven staande ethnische, economische en geografische volks
groepen, een rol speelt in de discussie over het verwerven van onafhankelijkheid 
op korte termijn door Suriname en de Antillen. Tach menen wij, dat deze 
vrees niet als een afdoend argument voor Nederland kan dienen om het 
verwerven van deze onafhankelijkheid uit te stellen. Niet omdat Nederland 
niet mede-verantwoordelijk zou zijn voor de gevolgen, indien op ons initiatief 
de koninkrijksband opgeheven zou worden. Maar wel, omdat het niet denk
beeldig is, dat de Nederlandse aanwezigheid in die landen de zo gewenste 
natievorming eerder vertraagt en belemmert dan bevordert. Bovendien, en 
daarop is in de vorige paragraaf reeds gewezen, kan niet voorspeld worden 
of bij het optreden van moeilijkheden de Nederlandse aanwezigheid ook in de 
toekomst een temperend effect zal hebben. Wij moeten er rekening mee houden, 
dat onze aanwezigheid in bepaalde omstandigheden zelfs een escalerend effect 
kan hebben. 

Met andere woorden: de risico's blijven en zijn zowel in het ene als in het 
andere geval onvoorspelbaar. De beste dienst die wij aan de betreffende samen
levingen kunnen verlenen is, te bevorderen dat die zo snel mogelijk over 
bestaande tegenstellingen heengroeien naar een besef van saamhorigheid, 
nationale eenheid en nationale verantwoordelijkheid. Het perspectief van een 
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spoedige onafhankelijkheid kan in een dergelijk proces een belangrijke motor 
zijn. 

Een andere complicatie is, dat beide Ianden, bij bet verwerven van een 
algehele onafhankelijkheid, in staat moeten zijn deze onafhankelijkheid tegen 
eventuele bedreiging van buitenaf te handhaven. Zij zullen dus over machts
middelen moeten beschikken, die zij kunnen hanteren bij bedreiging van hun 
voortbestaan. 

Hier stuiten wij weer op bet verschil in problematiek tussen Suriname en de 
Antillen, wat onder meer blijkt uit bet Protocol van Den Haag. Met name voor 
de Antillen (gezien bet huidige machtsevenwicht in bet Caribisch gebied en de 
verhouding tot Venezuela) is dit namelijk een klemmend probleem, waarvoor 
een oplossing gevonden zal moeten worden als de koninkrijksverhouding wordt 
opgeheven. Op de aard van deze oplossing komen wij in hoofdstuk VII terug. 

§ 6. Ben N ederlands initiatief 
Wanneer we de overwegingen in de vorige paragrafen overzien, dan menen 

wij dat wij, alles tegen elkaar afwegend, thans toch wei mogen concluderen 
dat er meer pleit voor opheffing dan voor handhaving van bet Statuut; met 
andere woorden dat wijziging van de koninkrijksverhouding op verschillende 
gronden gewenst is. 

Maar als dat zo is, dan dringt zich de vraag op of Nederland de consequentie 
daarvan moet trekken en vanuit deze overtuiging een beleid tot ontwikkeling 
moet brengen. Anders gezegd: client Nederland, zo nodig op eigen initiatief, 
te streven naar het vestigen van andere staatkundige verhoudingen? 

Lange tijd is deze vraag, zowel in Suriname en de Antillen als in Nederland, 
ontkennend beantwoord. Nederland diende zich van een dergelijke stap te 
onthouden, omdat dat neer zou komen op paternalisme of bevoogding. Conse
quent doorgeredeneerd zou dit betekenen, dat als Suriname en de Antillen 
zouden besluiten tot in lengte van dagen tegen Nederland te willen aanleunen, 
Nederland lijdzaam zou moeten toezien. Men raakt meer en meer overtuigd 
van bet feit dat een dergelijke politieke opvatting onhoudbaar is. Vaststaat dat 
bet Statuut een stap in de richting van andere staatkundige verhoudingen niet 
in de weg staat. 

De financiele hulp, waaronder begrotingshulp, alsmede de uit bet Statuut 
voortvloeiende medeverantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van bet 
bestuur, dwingen Nederland om zich diepgaander met de interne gang van 
zaken in Suriname en de Antillen te bemoeien dan de statutaire autonomie doet 
vermoeden, zelfs hoewel Nederland zich daarbij een grote omzichtigheid oplegt. 
Ook dat kan als een vorm van paternalisme uitgelegd worden en is dan als 
zodanig niet wezenlijk verschillend van de eerder bedoelde vorm van bevoog
ding. Wij zijn van mening dat de discussie over de onafhankelijkheid verplaatst 
moet worden van de vraag of Nederland wei of niet een initiatief terzake 
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moet nemen, naar de vraag welke maatregelen getroffen moeten worden om 
eventuele kwade gevolgen van de onafhankelijkheidsverwerving zo goed moge
lijk tegen te gaan. Verder vinden we dat het principieel onjuist is de verant
woordelijkheid voor de gevolgen te binden aan het initiatief voor wijziging van 
het Statuut. Ook indien niet Nederland maar Suriname dat initiatief zou nemen, 
zijn wij verplicht uit hoof de van onze medeverantwoordelijkheid voor de huidige 
situatie mede te werken aan elke mogelijkheid om ongewenste gevolgen van de 
onafhankelijkheid ( ook in de toekomst) te elimineren. 

Overigens: ons inzicht in dezen wordt gedeeld door de meeste politieke 
partijen in Nederland, getuige hun verkiezingsprograms 1971. Uit deze pro
grams blijkt dat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van Nederlandse initiatie
ven bij de Nederlandse politieke partijen een gunstig onthaal vindt. 

Ook de huidige regering denkt, in tegenstelling tot vorige kabinetten, in 
deze richting. Nederland behoudt zich het recht voor, aldus de regering, met 
initiatieven te komen tot veranderingen in de staatkundige verhoudingen tussen 
de drie koninkrijkslanden.36 Dit is duidelijk een minder voorzichtig standpunt 
dan tot nu toe de Nederlandse regering huldigde. 

Het beleid van de opeenvolgende kabinetten tot nu toe is geweest, dat 
Nederland weliswaar het recht had om zelf het initiatief te nemen om de onaf
hankelijkheidskwestie aan de orde te stellen, maar dat Nederland van dit recht 
geen gebruik diende te maken dan in het uiterste geval. Niet formeel-juridisch, 
maar politiek ging de Nederlandse regering ervan uit, dat het initiatief tot 
opheffing door Suriname of de Antillen genomen moest worden. 

Bij de begrotingsbehandeling van het kabinet van de vice-minister-president 
op 3 december 1970 in de Tweede Kamer 37 heeft minister Bakker bovenge
noemd standpunt nog eens verdedigd met de motivering ,dat, wanneer er een 
statuutwijziging plaatsvindt, dit voor ons ( = Nederland) niet zo geweldig 
essentieel is, en dat het voor ons geen gebeurtenis is die het gehele politieke 
leven tot in zijn diepste kern zou raken. Voor de Surinamers zijn het echter 
zaken die van levensbelang zijn, waar het hele bestaan van hun land als natie 
met een democratisch bestuur mee staat of valt. Ik behoef hier niet te schetsen 
dat hetzelfde, misschien in een nog sterkere mate, voor de Nederlandse Antillen 
geldt, vanwege de geografische gespreidheid en de geringe samenhang die er 
in wezen tussen de bovenwindse en de benedenwindse eilanden is. Ook de 
machtsverhoudingen in het Caribisch gebied spelen een rol". 

Als we, na al het voorgaande, thans een paging willen doen het probleem 
in zijn kern samen te vatten, dan is onze verwachting dat de gevolgen voor 
Suriname en de Antillen, vooral op langere termijn, ernstiger zullen zijn als 
Nederland geen dan als Nederland wei een initiatief neemt. 

36 Zie de regeringsverklaring van het kabinet-Biesheuvel, afgelegd op 4 augustus 1971 
in de Tweede Kamer. 

37 Handelingen Tweede Kamer, zitting 1970-1971, 3 december 1970, biz. 1581 e.v. 
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Anderen daarentegen zijn de overtuiging toegedaan, dat juist omgekeerd de 
gevolgen ernstiger zullen zijn als Nederland wei een initiatief neemt. 

We moeten oppassen aan elkaars standpunten ethische kwalificaties te ver
binden. Het is een proces van afweging, waarbij doorslaggevend is de visie 
die men heeft op de samenlevingen in die Ianden en waarop onzerzijds in het 
voorgaande breedvoerig is ingegaan. 

Tenslotte nog dit: in bepaalde kringen in Suriname en de Antillen worden 
soms twijfels geuit of Nederland werkelijk bereid zal zijn tot een erkenning 
van een eventuele onafhankelijkheid van beide Ianden over te gaan. Voor ons 
is dit geen punt van discussie: Nederland heeft in de geschiedenis beide Ianden 
onvrijwillig aan zich gebonden, deze Ianden moeten zich te allen tijde vrijwillig 
van Nederland kunnen losmaken, ook al zou in een bepaalde situatie de wijze 
waarop dit gebeurt zekere buitenlandse economische belangen in die Ianden 
schaden. 

Tenslotte, wellicht nog ten overvloede, wijzen we er op dat bij de vraag 
welke gevolgen onafhankelijkheid heeft, de belangen van het Nederlandse 
bedrijfsleven geen rol behoren te spelen. 

§ 7. Bilaterale besprekingen 
In de vorige paragraaf is geconcludeerd voor een Nederlands initiatief tot 

opheffing van het Statuut. Wij willen thans op de mogelijke inhoud van zo'n 
initiatief nader ingaan. 

Elders in het rapport hebben wij uiteengezet, dat er meer bilaterale dan 
multilaterale verhoudingen tussen de Ianden van het koninkrijk (hebben) 
bestaan. Deze constatering leidt ons thans tot de conclusie, dat de besprekingen 
over de onafhankelijkheid beter bilateraal dan tripartite kunnen geschieden. 

Bilaterale besprekingen hebben nu eenmaal het grote voordeel dat elk land 
samen met Nederland de voor dit land meest geeigende weg naar onafhanke
lijkheid kan bewandelen en niet vanwege het derde land in een al dan niet 
gewild vertragings- dan wei versnellingsproces terecht komt. Doortrekking van 
deze gedachtengang betekent dat de in hoofdstuk I genoemde gezamenlijke 
commissie 38 van de drie partners beter kan worden omgezet in bilaterale 
commissies.39 

Het tijdstip waarop de opheffing van het Statuut zou kunnen plaatsvinden, 

38 Zie Protocol van Den Haag. 
39 Bij vragen uit de Kamer bij de begrotingsbehandeling 1971 van het kabinet van 

de vice-minister-president werd toegezegd te onderzoeken of bilaterale besprekingen de 
voorkeur verdienen. In de memorie van toelichting bij de begroting voor 1972 staat het 
volgende: ,Ofschoon de commissie tripartite zal zijn samengesteld, meent de regering dat 
overleg op bilaterale basis tussen Nederland en Suriname resp. de Nederlandse Antillen 
de voorkeur verdient. Immers, de staatkundige ontwikkeling van Suriname en de Neder
landse Antillen behoeft niet parallel te !open. Naar bekend heeft ook de Antilliaanse 
regering, bij de totstandkoming van het kabinet-Isa, voor de aangegeven procedure haar 
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zal in boge mate worden bepaald door de maatregelen die voordien moeten 
worden getroffen, docb zal niet mogen worden gebonden aan maatregelen die 
niet noodzakelijk aan de onafbankelijkbeid moeten voorafgaan.40 

De door ons voorgestelde bilaterale commissies dienen in gezamenlijk overleg 
advies uit te brengen over de in bet laatste boofdstuk te noemen maatregelen 
en tevens over de streefdatum waarop de opbeffing van bet Statuut moet 
worden gerealiseerd. Om te voorkomen dat de bier voorgestelde procedure 
( opnieuw) op de lange baan wordt gescboven, willen we adviseren dat bet 
gezamenlijk overleg resulteert in een advies v66r bet einde van 1972. We geven 
toe dat elke datumbepaling aanvecbtbaar is, maar bantering van een dergelijke 
tecbniek stimuleert de deelnemers om de besprekingen te doen uitmonden in 
resultaten ( als voorbeeld van een dergelijke tecbniek moge genoemd worden 
de landbouwbesprekingen in Brussel in bet kader van de E.E.G.). 

W at betekent dit voor Suriname en de Antillen? 

Wat betreft Suriname: de bilaterale besprekingen dienen zo snel mogelijk op 
gang te worden gebracbt en dienen te resulteren in bet bepalen van een 
onafbankelijkbeidsdatum. Tenzij op voor Nederland acceptabele gronden aan
toonbaar is dat een onafbankelijkbeid niet op korte termijn kan plaatsvinden, 
zou die datum niet later dan 1975 mogen worden gesteld. Na afsluiting van 
die besprekingen kan in tripartite overleg bet Statuut worden opgezegd. Daarna 
staat niets Suriname in de weg om toe te treden tot de Organisatie van 
Amerikaanse Staten (OAS) en de Verenigde Naties. Suriname kan dan eindelijk 
zijn eigen gezicbt naar buiten laten zien.41 

Wat betreft de Anti/len: ook voor dit gebied zullen de eveneens zo snel 
mogelijk op gang te zetten bilaterale besprekingen als doel moeten bebben 
bet wederzijds aangaan van andere banden. Het is reeds meerdere malen gezegd: 
de gevolgen van onafhankelijkbeid zullen voor Suriname en de Antillen aan
merkelijk kunnen verscbillen, en daarmee ook bet tijdstip waarop de onafhan
kelijkbeid ware te realiseren. Aan ons principiele betoog doet zulks echter niets 

voorkeur uitgesproken. Verwacbt mag worden dat een dergelijke wijze van overleg in 
Suriname eveneens weerklank zal vinden." 

In dezelfde geest: dr. W. C. ]. van Leeuwen op biz. 41 in zijn eerder aangebaald 
verslag (zie noot 33). 

Tijdens in september gebouden besprekingen tussen de eerder genoemde Nederlandse 
parlementaire missie en de vaste commissie voor ,de West" uit de Eerste en Tweede 
Kamer werd gepleit voor snelle instelling van de lang vertraagde gezamenlijke (konink
rijks) commissie. 

40 Nogmaals zij erop gewezen dat bet niet realistiscb is economiscbe en sociaal
culturele zelfstandigbeid te binden aan bet vraagstuk van de staatkundige onafbankelijk
heid. 

4l Een a! direct in bet oog springend voordeel daarvan is dat Suriname gelijke partij 
wordt in bet grensgescbil met Guyana en niet via Den Haag boeft te onderbandelen. 
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af, en het zou met name onjuist zijn de mogelijk geringere kansen op een in 
onafhankelijkheid en eenheid voortbestaan van de Antillen aan te grijpen om 
het overleg daarover en daarmee ook de bezinning op het toekomstperspectief 
in de Antillen zelf op de lange baan te schuiven. Het lijkt verwerpelijk om, 
middels speculatie over de uitkomst van het overleg, het overleg zelve tot 
overbodig te verklaren. Gezien de geografische spreiding van de eilandgebieden 
lijkt het niet onmogelijk dat van een onafhankelijke staat bestaande uit de 
benedenwindse en bovenwindse eilanden op langere termijn geen sprake kan 
zijn. In dat geval zou gedacht kunnen worden aan aansluiting bij andere 
soevereine staten, waarbij een ,koninkrijk nieuwe stijl" slechts een der moge
lijkheden zou kunnen zijn.42 

Alhoewel de kwestie van andere staatkundige verhoudingen hoofdmoot zal 
zijn bij de besprekingen, zal tevens klaarheid moeten komen over de volgens 
ons belangrijke kwesties: economische hulp, sociaal-culturele verhoudingen, het 
Nederlanderschap, de defensie, de buitenlandse betrekkingen en de voorlich
ting. In het volgende en laatste hoofdstuk willen we trachten aan deze onder
werpen een verkennende beschouwing te wijden. 

VII. CONTINUERING NEDERLANDSE HULP 

§ 1. Algemeen 
Alvorens we trachten de doelstellingen van de Nederlandse hulp nader uiteen 

te zetten, helpen we graag een hardnekkig misverstand uit de wereld. Tegen
standers van andere banden met Suriname en de Antillen verwijten voorstanders, 
dat zij beide landen aan hun lot willen overlaten. Zonder in extenso de be
tekenis van historische schuld uit te meten, hebben (zoals reeds door ons is 
aangetoond) de culturele stempeling van beide landen en de in de koloniale 
tijd gestructureerde vorm van economische uitbating tot samenlevingen geleid 
met een bepaalde sociaal-culturele en economische structuur, die specifieke proble
men heeft gegeven met betrekking tot de natievorming, en die niet tot het wel
vaartspeil als van het oorspronkelijke moederland heeft geleid. Oat betekent, dat 
Nederland ten opzichte van Suriname en de Antillen bepaalde verplichtingen 
heeft.43 De commissie is van mening en wil dat hier nog eens sterk benadrukken, 

42 Tien jaar na de ineenstorting van de West-Indische Federatie is er medio 1971 
door regeringsleiders van St. Kitt's, Antigua, Dominica, St. Lucia, St. Vincent, Grenada, 
Trinidad en Guyana beraadslaagd over een nieuwe vorm van samenwerking (Declaratie 
van Grenada). 

In oktober j.l. is bekend geworden dat bovengenoemde Ianden (met uitzondering van 
Antigue en Trinidad) 31 maart 1973 willen samengaan in een nieuwe staat. 

43 Voorzover deze Ianden zelf die verplichtingen gehonoreerd willen zien. 
Het toenmalige Tweede Kamerlid voor de ARP, de heer G. A. Kieft, verklaarde op 
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dat, welke ook de staatkundige verbouding tussen de drie koninkrijkspartners in 
de toekomst zal zijn, Nederland zijn bulp client te continueren. Wij staan in deze 
mening gelukkig niet alleen. Alle door ons in ander verband geciteerde poli
tieke partijen staan positief tegenover continuering van de Nederlandse bulp,44 

welke ook de staatkundige verbouding zal worden. 

Continuering der bulp betekent dus niet dat Nederland na afsluiting van 
bet overleg nog formele (mede)verantwoordelijkbeid voor bet beleid in beide 
landen zal beboeven te dragen. Wat nu koninkrijksaangelegenbeden zijn, zullen 
in de toekomst eigen aangelegenbeden van Suriname en de Antillen zijn. De 
in eerder verband genoemde medeverantwoordelijkbeid van Nederland voor 
bet gebeuren in die landen kan dan ook niets anders bedoelen dan dat Neder
land ook na de onafbankelijkbeid zicb in boge mate betrokken zal moeten 
voelen bij de ontwikkeling van Suriname en de Antillen en zicb, zo nodig, 
offers zal moeten getroosten om die ontwikkeling in positieve zin te doen 
verlopen. 

§ 2. Economische hulp 
Ook voor de economiscbe ontwikkeling lijkt bet van belang dat Suriname 

(en op iets langere termijn ook de Antillen) spoedig onafbankelijk wordt, 
omdat dan bopelijk door de bierna aan te geven maatregelen de afbankelijkbeid 
van bet buitenland kan verminderen en de noodzakelijke zelfwerkzaambeid 
effectiever kan worden bevorderd. Deze ontwikkeling moet gestimuleerd worden 
door niet aileen bet opstellen, maar ook bet uitvoeren van meerjarige ontwik
kelingsplannen voor Suriname en de Antillen, waarbij Nederland ( evt. ook 
de E.E.G.) gedurende een aantal jaren vooraf vast te stellen bedragen be
scbikbaar stelt. Daar zowel Suriname en de Antillen enerzijds als Nederland 
anderzijds verantwoordelijk zijn c.q. zicb beboren te weten voor de sociaal-

een ARJOS-conferentie in januari 1971: ,Ook als door een revolutionaire ontwikkeling 
de banden tussen Nederland enerzijds en Suriname of de Antillen anderzijds zullen zijn 
geslaakt, zal de bulpverlening van onze kant moeten worden voortgezet - ongeacbt de 
regering die daar dan de macbt beeft". 

44 Over de verbouding tussen deze bulp en de algemene ontwikkelingsbulp beeft 
ecbter geen der partijen zicb uitgesproken. Uit bet vierjarenplan voor de ontwikkelings
samenwerking 1972-1975, onlangs door de regering aan de Staten-Generaal aangeboden, 
blijkt dat de bulp aan Suriname en de Antillen absoluut gezien zal stijgen, maar relatief 
zal dalen. 

In cijfers: 1971: 210 miljoen gulden 
1972: 230 
1973: 240 
1974: 255 
1975: 270 

In procenten een daling van 21,7% tot 17,7% van bet totaalbedrag aan ontwikke
lingsbulp. 

443 



NAAR NIEUWE VERHOUDINGEN 

economiscbe ontwikkeling van Suriname en de Antillen is bet gewenst dat deze 
ontwikkelingsplannen in onderling overleg worden opgesteld.45 

Enkele grote lijnen, die bij deze ontwikkelingsplannen van waarde zijn, 
willen wij bier stipuleren. Als centrale doelstelling van een ontwikkelingsplan 
zien wij dat dit plan gericbt zal moeten zijn op bet op gang brengen van een 
autonome sociaal-economiscbe ontwikkeling in de beide landen. Als subdoel
stellingen biervan moeten worden geformuleerd bet verminderen van de afban
kelijkbeid van bet buitenland en bet bestrijden van de werkloosbeid. Belangrijke 
voorwaarden voor bet slagen van zulk een ontwikkelingsbeleid zijn de intentie 
van waaruit en de middelen waarmee de desbetreffende regeringen dit doel 
proberen te bereiken. Een werkelijke bereidbeid tot ontwikkeling bij de 
regeringen is de eerste en belangrijkste voorwaarde. 

De hulp aan Suriname. We bebben gezien dat dit land zicb in een relatief 
lage welvaartspositie bevindt met als belangrijk kenmerk bet boge werkloosbeids
niveau. Bij de analyse der Surinaamse economie bebben we reeds een aantal 
knelpunten aangegeven. Het beleid client zicb dus primair te ricbten op bet 
opbeffen van deze knelpunten. We willen ze bier niet allemaal opnieuw in 
extenso berbalen, maar een aantal daarvan nader belicbten. 

Industrie. Een belangrijke sector in de ontwikkeling zal de industrie moeten 
zijn. Deze zal moeten aanknopen bij de aanwezige mogelijkbeden; dat wil 
zeggen dat bet bauxietbeleid bier van grote betekenis is. Dit beleid zal moeten 
zijn gericht op meer verwerking in Suriname zelf en met name op de ontwik
keling van industrieen die bet ter plaatse vervaardigde aluminium verder 
verwerken. 

Voor bepaalde produkten is een eigen produktie mogelijk in de ambacbtelijke 
en klein-industriele sfeer. Wij acbten voor de keuze van deze produkten een 
onderzoek naar de invoervervangende produkten noodzakelijk. We denken o.a. 
aan sommige landbouwprodukten en buisboudelijke artikelen, die nu steeds 
worden ingevoerd. De invoer van buitenlandse produkten kan desnoods met 
tarieven worden afgeremd. In bet kader van de ontwikkelingsstrategie van de 
V.N. wordt deze bescberming van opkomende industrieen als legaal erkend. 

In dit verband kan ook worden gedacbt aan de vrij arbeidsintensieve bouw
nijverbeid. De bestaande woningnood geeft alle aanleiding tot bet stimuleren 
van bet bouwbedrijf. Ook cooperatieve bedrijven voor bet bouwen van eigen 
woningen zijn bierbij denkbaar. 

Het landbouwareaal zal verder moeten worden uitgebreid teneinde tezamen 
met een rationalisatie van de bestaande kleinlandbouw-bedrijven de produktie 

45 De hulp die Nederland b.v. in 1967 gaf aan Suriname en de Antillen betekende 
een bijdrage van resp. 8% en 5% in hun bruto nationaal produkt. Deze bijdragen waren 
dus relatief zeer belangrijk. 
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te kunnen opvoeren en een verdere vlucht van de bevolking uit de landbouw 
tegen te gaan. De zelfwerkzaamheid zal kunnen worden bevorderd door het 
stimuleren en steunen van de cooperatieve beweging. Op deze wijze kan de 
landbouw ontkomen aan de in hoofdstuk III reeds genoemde nauwelijks 
positief te waarderen greep van de handelaren. De Nederlandse boerenorgani
saties en de cooperatieve boerenleenbanken kunnen hier technische kennis en 
geld ter beschikking stellen. Voorkomen moet worden, dat enkele grote land
bouwondernemingen de agrarische politiek van het land kunnen bepalen. 

Verbetering van de infrastructuur zal uiteraard een belangrijke rol moeten 
blijven spelen. Hierbij moet niet aileen worden gedacht aan wegen en havens, 
maar ook aan onderwijs, woningbouw e.d. Vermeden moet echter worden, 
dat verbetering van de infrastructuur doel op zichzelf wordt. Het perspectief 
zal ook hier met name de verbetering van de werkgelegenheidssituatie moeten 
zijn. 

De eerder genoemde grote industrieen rondom de aluminium zouden voor de 
uitvoer kunnen werken en werk bieden aan hooggekwalificeerd personeel. 
Wanneer voor dergelijke projecten (of mogelijk andere) een financiele ,big 
push" nodig is, teneinde deze van de grond te krijgen, lijkt het niet onjuist 
dat hiervoor de ontwikkelingsgelden worden aangewend. Deze projecten zouden 
moeten worden opgezet door de overheid en door een of enkele grote bedrijven. 
Gegarandeerd zal in ieder geval moeten worden, dat de belangen van het land 
van vestiging optimaal moeten worden gediend. Joint-ventures of overheids
bedrijven lijken de meest wenselijke vorm.46 Indien deze ondernemingen geheel 
particulier blijven, is het gevaar van totale buitenlandse overheersing in de 
economie te groot, vooral gelet op de reeds nu zeer grote buitenlandse invloed. 

In dit verband zal ook aandacht moeten worden besteed aan het vrije verkeer 
van arbeid en kapitaal. Daar zowel arbeid als kapitaal de neiging hebben te 
vertrekken naar beter ontwikkelde gebieden, zou deze vrijheid wei eens funest 
kunnen zijn voor de ontwikkeling van economisch minder ontwikkelde gebieden. 
Onafhankelijkheid kan het probleem van het verkeer van mensen verbeteren, 
doordat dan niet iedereen, zoals nu, vrij naar Nederland zal kunnen vertrekken. 
Op het gebied van het kapitaalverkeer zal eveneens een beperkende politiek 
moeten worden gevoerd. De Surinaamse regering zal maatregelen ten aanzien 
van winsttransfers moeten overwegen. 

In de ,verzorgende" dienstensector zoals levensverzekeringen, banken e.d. 
valt de grote buitenlandse invloed op. Dit zou mede oorzaak kunnen zijn van 
de grote kapitaaluitvoer. Gelet op de gewenste investering van besparingen in 
het land en de beperking van buitenlandse invloed lijkt nationalisatie van deze 
sectoren van de economie gewenst. Hiermede wordt tevens een betere basis 
onder ontwikkelingsplannen gelegd. 

46 De Surinaamse Staten keurden onlangs een joint-venture goed met Reynolds Metal 
Co., in de vorm van een nieuwe N.Y.: Grasshopper Aluminium Company. De overheid 
zal, met een meerderheidsaandeel, hierin deelnemen voor Sf 30 miljoen. 
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Er client ook een doeltreffend onteigeningsbeleid te komen, ten dienste van 
vooral de sociale woningbouw. Daartoe zal de wetgeving moeten worden aan
gepast. Het wordt hoog tijd dat de daartoe reeds geformuleerde landsver
ordeningen bij de Staten worden ingediend. 

Verbetering van de belastingheffing en -inning zal kunnen bijdragen om de 
financiele positie der overheid te verbeteren. De belastingheffing is voorts een 
belangrijk instrument bij het verbeteren van de inkomensverdeling.47 Met zulk 
een betere lastenverdeling zal onder meer de motivatie van de bevolking in het 
ontvangende en in het gevende land om door het streven naar realisering van 
een plan dit land vooruit te brengen, kunnen toenemen. 

Overwogen zou kunnen worden of Nederland in het kader van een dergelijk 
ontwikkelingsplan een verbetering van de wetgeving op de hier vermelde 
gebieden als voorwaarde voor het verlenen van hulp zou kunnen stellen. 

De hulp aan de Antillen. De meeste aanbevelingen voor Suriname gelden 
ook voor de Antillen, met uitzondering van uiteraard typisch Surinaamse pro
blemen zoals de bauxiet en de landbouw. We kunnen dus deze aanbevelingen 
hier verder achterwege laten. Aandacht vragen we voor de volgende punten. 

Voor de Antillen (maar ook voor Suriname) moet het mogelijk zijn in de 
sfeer van de electro-techniek een project op te zetten. Het ligt hierbij voor de 
hand om te denken aan een vestiging, waarbij het Philips-concern betrokken is. 
De Antillen, maar ook Suriname, hebben door hun kleinheid een voordeel: 
wanneer enkele grote projecten slagen, is het economisch ontwikkelingspers
pectief ineens veel gunstiger. Voor de ontwikkelingsplannen zullen dan ook de 
mogelijkheden van dergelijke projecten degelijk moeten worden onderzocht en 
door de Nederlandse overheid bij het bedrijfsleven, waarop zij invloed kan 
uitoefenen, moeten worden gestimuleerd. 

Verbreding van de olie-industrie naar de chemische sector lijkt noodzakelijk. 
De ,Lago" heeft op Aruba in deze zin gewerkt. Door de Shell zou een derge· 
lijke industrie op Curac,:ao kunnen worden gestart. Wij zijn van mening, dat de 
belemmerende afspraken ten aanzien van de chemische industrie op de Antillen 
in onderling overleg moeten worden opgeheven. De oliebedrijven hebben de 
huidige sociaal-economische situatie in de Antillen mede gecreeerd: zij zijn als 
rijke westerse bedrijven daardoor mede-verantwoordelijk voor de instandhou
ding van de economie. 

W erkloosheidsbestrijding. Gelet op de identieke problematiek zal zowel in 
Suriname als in de Antillen prioriteit moeten worden gegeven aan de bestrijding 
van de werkloosheid. Gezien de grote jeugdwerkloosheid in de Antillen (zie 

47 Onlangs zijn de opcenten op de inkomstenbelasting van Surinaamse bedrijven met 
10 verhoogd. Tevens zijn in het vooruitzicht gesteld nieuwe belastingtarieven, waardoor 
de hogere inkomens zwaarder zullen worden aangeslagen dan de lagere inkomens. Ook 
een dividendbe!asting zal worden ingevoerd. 
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eerder) en de onvoorspelbaarbeid wat betreft de ricbting waarin de industriele 
ontwikkeling zal gaan, is bet noodzakelijk dat, naast de dwingende eis de 
mogelijkbeden tot tecbniscbe scboling te vergroten, er bij- en berscbolings
cursussen voor vooral oudere werknemers opgezet worden. In dit verband willen 
we opmerken, dat een ontwikkelingspolitiek waarbij ,sociale" projecten priori
teit genieten, zonder dat bet werkloosbeidsvraagstuk wordt opgelost, moet 
falen. 

§ 3. Sociaal-culturele hulp 
In bet ontwikkelingsbeleid van de overbeden in Suriname en de Antillen 

zal de sociaal-culturele ontwikkeling een zeer belangrijke plaats moeten innemen. 
Voor bet bereiken van een verdere nationale identiteit alsmede voor de econo
miscbe ontwikkeling is zulk een sociale ontwikkelingspolitiek een sleutelvoor
waarde. Deze politiek zal allereerst gericbt moeten zijn op een nationale bewust
wording die de culturele en regionale identiteit van de verscbillende groeperingen 
niet aileen respecteert maar oak invoegt in een gemeenscbappelijk aanvaarde 
nationale doelstelling. Ook zal bijzondere aandacbt moeten worden gescbonken 
aan de economiscb zwakke groepen opdat een ontplooiing van de mogelijk
beden van de gebele bevolking kan worden bereikt. Te weinig treedt de over
heid op als een bescbermer van de armen. 

Beide landen zullen in de komende jaren zeer waarscbijnlijk sterker dan 
voorbeen een meer bewuste en meer eigen cultuurpolitiek gaan voeren. Neder
land zal daartoe, indien gewenst, een bijdrage moeten leveren voor een derge
lijke culturele berorientatie. Concreet valt bierbij te denken aan tecbniscbe 
bijstand voor uitbouw van bet onderwijsapparaat en bet mogelijk blijven maken 
van bet volgen van bepaalde vormen van voortgezet onderwijs in Nederland 
( voorzover beide land en bet N ederlands als voertaal blijven bouden), alsmede 
aan een jaarlijkse financiele bijdrage, die op zicb los van de economiscbe 
ontwikkelingsbulp moet worden gezien. Deze bijdrage zou ook moeten worden 
aangewend voor een versterking van de culturele banden van Suriname en de 
Antillen met andere delen van bet Caribiscb gebied. 

In de Nederlandse ontwikkelingsbulp wordt thans ook veel steun gegeven 
aan bet opzetten van sociale projecten door kapitaalsteun. De laatste tijd is 
gebleken dat deze politiek bet ontstaan van een aantal sociale instituten beeft 
bevorderd die, eenmaal gesticbt, zicbzelf niet kunnen bedruipen. Het lijkt 
raadzaam om enerzijds kritiscb de bestaansmogelijkbeden van bepaalde nieuwe 
projecten te toetsen en anderzijds te accepteren dat willen sociale projecten van 
waarde (b.v. buurtbuiswerk) op langere termijn enig effect sorteren, exploi
tatiebulp daartoe onmisbaar is. 

Steun verdient ook - bij wijze van voorbeeld - te worden verleend aan 
het zogebeten ,hout-assosiatie" -plan, om de mensonwaardige levensomstandig
beden van de bosnegers rond Paramaribo enigszins te verbeteren. Doel van 
bet project is het vervaardigen en op de markt brengen van boutsnijwerk, 
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zonder tussenkomst van derden. Met derden worden vooral bedoeld de particu
liere geldschieters, die door woekerrente de kloof tussen arm en rijk groot 
houden. 

Meer in het algemeen heeft de commrssre zich afgevraagd of Nederland 
zich niet zeer concreet de grote armoede van vooral veel bejaarden uit de zwakke 
economische klasse moet aantrekken. Dit zou, buiten de thans bestaande ont
wikkelingshulp om, een teken van solidariteit kunnen zijn. Het moet mogelijk 
zijn om door een geringe verhoging van de Nederlandse AOW-premie ( een 
eerste berekening komt tot een verhoging van het premiepercentage met 0,1%) 
de Surinaamse en Antilliaanse bejaarden vanuit de Nederlandse AOW mee te 
doen delen in een in Suriname in te stellen en in de Antillen uit te bouwen 
ouderdomsvoorziening; momenteel kent Suriname geen en de Antillen slechts 
bescheiden sociale voorzieningen. Zulk een uitkering krijgt nog meer relief en 
zin wanneer men zich realiseert dat thans vele arme bejaarden naar Nederland 
komen, mede om hier te kunnen delen in de sociale voorzieningen. Deze trek 
is vanuit economische bestaansoverwegingen geheel begrijpelijk maar vraagt van 
deze bejaarden een enorme aanpassing. 

§ 4. De migratie 
De commissie is er zich van bewust dat aan de sterke trek naar Nederland 

momenteel een aantal duidelijk negatieve neveneffecten verbonden zijn, in de 
Antillen en in Suriname, in Nederland en ook voor de bij deze migratie be
trokkenen. 

Het belangrijkste lijkt hier de oorzaken weg te nemen die tot deze trek 
leiden. De commissie wil vanuit Nederland als ontvangend land geen maat
regelen bepleiten om de trek in te dammen. Wij hebben ons gerealiseerd dat 
zulke maatregelen er gemakkelijk toe zullen leiden dat wel toegang wordt 
verleend aan geschoolden ( artsen, onderwijzers, technische arbeiders) maar 
niet aan de werkloze Surinamers en Antillianen. De schadelijke effecten van 
deze migratie zouden dan geheel op Suriname en de Antillen worden afge
wenteld. Dit lijkt ons onjuist. Wel kunnen in bijzondere gevallen regelingen 
wenselijk zijn. Te denken valt hierbij met name aan een regeling van de 
migratie van kinderen en jeugdigen. Een duidelijke regeling van de voogdij 
en de verzorgingsplicht over en voor naar Nederland komenden lijkt een nood
zakelijke voorwaarde voor vestigingsmogelijkheid in Nederland. Nederland 
zou kunnen meewerken aan regelingen die er op gericht zijn de 'brain drain' 
vanuit Suriname en de Antillen tegen te gaan. Studenten uit beide landen 
dienen wanneer de Nederlandse overheid (wat overigens uit gelden van ont
wikkelingshulp gebeurt) aan Surinaamse en Antilliaanse studenten beurzen 
verstrekt, verplicht te worden om na beeindiging van hun studie naar hun eigen 
land terug te keren, indien hun inzet daar nodig is. 
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§ 5. Het Nederlanderschap f eigen nationaliteit 
Aangezien geen juridische omschrijving valt te geven van de begrippen 

Surinamer en Antilliaan, en bovendien de vraag bestaat of het Nederlander
schap voor de inwoners van Suriname en de Antillen zonder meer zou kunnen 
worden ingetrokken, client aan de kwestie van de nationaliteit hoge prioriteit 
te worden gegeven. 

Mogelijk lijkt, dat aile na de totstandkoming van de onafhankelijkheid in 
Suriname en de Antillen geborenen de Surinaamse c.q. Antilliaanse nationaliteit 
verkrijgen. Ten aanzien van degenen die op het moment van de onafhankelijk
heid eventueel een dubbele nationaliteit zullen verkrijgen, lijkt het voorshands 
wenselijk een toelatingsbeleid in Nederland te voeren dat niet afwijkt van dat 
betreffende andere Surinamers en Antillianen. Mede gezien de vele banden, 
die Surinamers en Antillianen met Nederland hebben, client het beleid terzake 
van toelating en uitzetting vrij van willekeur te zijn. Het zal gericht moeten 
zijn op het algemeen belang van Nederland, van Suriname, de Antillen en van 
de betrokkenen. 

§ 6. Defensie en buitenlands beleid 
Voor Suriname lijkt het mogelijk te volstaan met een beperkte, efficient 

georganiseerde en uitgeruste krijgsmacht. Nu de dienstplicht is ingevoerd zal 
het streven erop moeten worden gericht het Nederlandse kader te vervangen 
door goed opgeleide Surinaamse officieren en onderofficieren, zodat bij het 
realiseren van de onafhankelijkheid, indien Suriname dit wenst, hoogstens 
personele bijstand vanuit Nederland voor instructietaken hoeft te worden ver
leend. Invoer van de dienstplicht heeft vooral voor de ontwikkelingslanden 
tevens het grote voordeel dat dienstplichtigen in het leger een technische of 
andere vakbekwaamheidsopleiding krijgen, die hen in de burgermaatschappij 
van groot voordeel kan zijn. 

Door de geografische ligging en het strategisch belang van enkele eilanden 
lijkt bet vooralsnog een niet te verwezenlijken opgave voor de Antillen om de 
eigen defensie op afdoende wijze zelf ter hand te nemen. De ervaring met 
andere jonge landen heeft geleerd, dat maritieme defensie niet slechts een 
kwestie is van het aanschaffen van het nodige materieel. De marine vereist 
gekwalificeerd beroepspersoneel, hetgeen veelal niet of in onvoldoende mate 
aanwezig is. Nagegaan zal dan ook moeten worden of kan worden volstaan 
met een zeer beperkte maritieme defensie uitrusting, die onder normale omstan
digheden in staat is de territoriale integriteit te handhaven en een adequate 
aanvulling kan vormen op het burgerlijke gezagsapparaat in buitengewone 
omstandigheden. Daarnaast zou kunnen worden gestreefd naar het verkrijgen 
van (met de nodige beperkingen omgeven) waarborgen van derde Ian den van 
de territoriale integriteit in omstandigheden waarvoor de eigen defensie-uit
rusting niet toereikend wordt geacht. Ter voorbereiding van de totstandkoming 
van een beperkt Antilliaans marine-apparaat zullen op korte termijn beroeps
schepelingen en -kader moeten worden opgeleid bij de Nederlandse marine. 
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Wij achten het noodzakelijk, dat te zijner tijd overeenkomsten worden gesloten 
tussen Suriname, de Antillen, de VS en Venezuela met betrekking tot non
interventie en het bewaren der soevereiniteit. 

Buitenlandse dienst. Een grate (vooral financiele) last is voor jonge, onaf
hankelijke landen het instandhouden van een diplomatieke dienst. Het is denk
baar dat Nederland voorshands Suriname c.q. de Antillen met name in Europa, 
Azie en Afrika diplomatiek vertegenwoordigt. Vergelijk de vertegenwoordiging 
van Luxemburg door de Benelux-partners op talrijke buitenlandse posten. 

§ 7. Financiering 
Bovenstaande plannen vereisen belangrijke bedragen. Gezamenlijk zullen 

deze moeten worden opgebracht. De commissie denkt hierbij aan vaste bedragen 
van Nederland die vooraf worden vastgesteld voor de jaren van de ontwikke
lingsplannen. De rest zal door Suriname en de Antillen zelf moeten worden 
opgebracht, o.a. door middel van de hier aanbevolen verbetering van de be
lastingheffing en door de winsten uit joint-venture-projecten. Aanvullende 
bedragen zijn mogelijk te verkrijgen uit EEG- en VN-fondsen.48 

§ 8. Slotbeschouwing 
We hebben gemeend geen diepgaande analyse van het Nederlandse regerings

beleid van de afgelopen jaren te moeten geven. In de eerste plaats lag dat niet 
opgesloten in de probleemstelling, en bovendien leek het ons, daar we als 
commissie nu eenmaal geen politieke verantwoordelijkheid in de strikte zin van 
het woord dragen, weinig zinvol met de Nederlandse regering in voortdurende 
discussie te treden.49 

Als wij tot onze conclusie komen, bedoelen wij ons dan ook niet af te zetten 
tegen het beleid van vorige regeringen. W aar het ons om gaat, is niet een 
oordeel over het verleden, maar een hernieuwde weging op dit moment, van 
de grondslagen van een beleid (het Statuut, de toekomstmogelijkheden van 
Suriname en de Antillen, de redenen waarom Nederland al dan niet een 
initiatief tot opheffing van het Statuut zou nemen), met het oog gericht op een 
toekomst, die voor alle landen van het huidige koninkrijk, juist ook voor 
Suriname en de Antillen, perspectief biedt. 

Wij realiseren ons dat de toekomstige ontwikkeling van Suriname en de 
Antillen niet gemakkelijk zal zijn. 

48 In september j.l. zijn besprekingen gevoerd met Amerikaanse autonte1ten die 
maatregelen voorbereiden waardoor Amerikaanse bedrijven in het buitenland minder 
fiscale winst kunnen maken. Doorvoering hiervan zou voor de Antillen een grote jaar
lijkse belastingderving betekenen. 

49 Wil men zich uitputtend op de hoogte stellen van het regeringsbeleid en de visie 
van de politieke partijen, dan wordt lezing van de memorie van toelichting van de 
desbetreffende begrotingsvoorstellen van het kabinet van de vice-minister-president van 
harte aanbevolen. Bovendien vindt u de jaarlijkse bespreking van genoemde voorstellen 
in het parlement in de Handelingen der Kamers. 
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Met name onder de Surinaamse, maar ook onder de Antilliaanse bevolking 
leeft daarbij de angst dat bij onafhankelijkheid Nederland hen in de steek zal 
laten. Het komt ons voor, dat de regeringen aldaar weinig doen hun onder
danen van deze opvatting af te houden c.q. te brengen. Sterker nog: de 
commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de betrokken regeringen 
zelfs enigermate van deze angst gebruik maken bij het uitstippelen van hun 
beleid. Wij willen hiervoor waarschuwen en er bij de Nederlandse regering 
op aandringen bij de Surinaamse resp. Antiiliaanse regering te bevorderen dat 
hun burgers in deze juist voorgelicht worden. De betrokken bestuurders hebben 
de plicht in voortdurende dialoog met hun burgers te blijven, om een ingrij
pende verandering als onafhankelijkheid niet aileen mentaal voor te bereiden, 
maar ook in zijn juiste proporties te doen zien. 

Wil de toekomst voor Suriname en de Antiilen het perspectief bieden van 
zelfstandige, gei:ntegreerde en ontwikkelde samenlevingen, dan zuilen regering 
en bevolking zich door een mobilisatie van aile krachten hiervoor moeten 
inzetten. De vroegere koloniale en huidige semi-koloniale verhoudingen hebben 
tot nu toe geleid tot een ontwikkeling waarin de weg naar een eigen plaats 
in de wereld is geblokkeerd. 

Wij hopen en verwachten dat in het proces van politiek-maatschappelijke ver
nieuwing, dat leidt tot een eigen onafhankelijk bestaan van Suriname en de An
tiilen, de betrokken regeringen hun taak en verantwoordelijkheid zuilen verstaan. 

Bijlage I 

PROTOCOL VAN BESPREKINGEN GEHOUDEN TE WILLEMSTAD 

OP 29 EN 30 JANUARI 1970 

De regeringen van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antiilen, 
vertegenwoordigd door resp. vice-minister-president drs. J. A. Bakker, minister
president dr. J. Sedney en minister-president E. 0. Petronia, hebben overleg 
gepleegd omtrent de staatkundige verhoudingen tussen de landen van het 
koninkrijk, alsook omtrent daarmede samenhangende vraagstukken. 

Namens de Surinaamse regering stelde de minister-president dr. J. Sedney 
zich op het standpunt dat deze regeringsperiode voor Suriname niet tot inzet 
zal hebben de verwerving van de voiledige staatkundige zelfstandigheid. Minis
ter-president E. 0. Petronia verklaarde namens de Antilliaanse regering dat 
in de Antiilen alsnog nader beraad zal moeten plaats vinden op landelijk en 
eilandelijk niveau alvorens tot definitieve oordeelsvorming te kunnen komen 
omtrent de vraagstukken die betrekking hebben op het Statuut voor Het 
Koninkrijk. Door vice-minister-president drs. J. A. Bakker werd namens de 
Nederlandse regering verklaard dat deze steeds bereid zal blijven mede te 
werken tot de verwezenlijking van de in Suriname en de Nederlandse Antillen 
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Ievende verlangens en gedachten ten aanzien van de rechtsorde van het 
koninkrijk. 

Tijdens dit overleg zijn de bewindslieden voorts tot de conclusie gekomen 
dat in de huidige fase van Suriname en de Antillen prioriteit aan de sociale 
en economische ontwikkeling client te worden verleend. 

De bewindslieden zijn voorts van oordeel dat ter handhaving van de huidige 
rechtsorde de in het Statuut 1 neergelegde bepalingen inzake de verantwoorde
lijkheden van de koninkrijksregering ten volle moeten functioneren. In verband 
hiermede zullen meer dan tot dusver besprekingen tussen eerder genoemde 
regeringen dienen plaats te vinden. 

Tijdens deze besprekingen is tenslotte gebleken dat op korte termijn nader 
overleg zal moeten worden gepleegd omtrent de mogelijkheden tot verdere 
uitbouw van de zelfstandigheid die het Statuut biedt. In het bijzonder zal 
verder overleg worden gepleegd omtrent de volgende aangelegenheden: 

a. Het door Suriname onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen aangaan 
van internationale overeenkomsten, welker gelding beperkt blijft tot het 
betrokken land, een en ander onder nadere goedkeuring van de eigen 
volksvertegenwoordiging, terwijl de bekrachtiging aan de Kroon blijft 
voorbehouden. 

b. Het, ingevolge artikel 32 van het Statuut, zoveel mogelijk opnemen van 
in Suriname en de Nederlandse Antillen woonachtige personen in de 
strijdkrachten van de verdediging van deze landen. 

c. De eventuele invoering van een Surinaams en een Antilliaans staats
burgerschap. 

d. Het meer dan tot dusver inschakelen van personen die op voordracht 
van Suriname onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen worden aan
gewezen voor werkzaamheden bij vertegenwoordigingen van het konink
rijk in het buitenland en in delegaties naar internationale organisaties, in 
het bijzonder voorzover zij plaats hebben in het westelijk halfrond. 

Bijlage II 

PROTOCOL VAN TE 'S-GRA VENHAGE GEVOERDE BESPREKINGEN 

IN DE TWEEDE HELFT VAN DE MAAND AUGUSTUS 1970 

De vice-minister-president van Nederland, drs. J. A. Bakker, de minister
president van Suriname, dr. J. Sedney, en de minister-president van de Neder-

1 Exemplaren van het Statuut zijn verkrijgbaar bij het Kabinet van de vice-minister
president, afd. Voorlichting, Herengracht 19a, Den Haag. 
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landse Antillen, E. 0. Petronia, bebben ter voortzetting van het te Willemstad 
op 29 en 30 januari 1970 gebouden overleg, in de tweede belft van augustus 
1970 te 's-Gravenbage besprekingen gevoerd die tot doel badden de ontwik
kelingen sinds bet gesprek te Willemstad aan een evaluatie te onderwerpen en 
zo nodig aanvullende afspraken te maken ten aanzien van de in de nabije 
toekomst te volgen koers. Geconcludeerd kan worden dat de realisatie van de 
te Willemstad gemaakte afspraken op een bevredigende wijze verloopt. 

De ambtelijke voorbereiding met betrekking tot bet scheppen van een wette
lijke basis voor bet zelfstandig aangaan van internationale overeenkomsten door 
Suriname en de Nederlandse Antillen zal op korte termijn worden afgesloten. 
Een ontwerp van rijkswet zal in bet komende parlementaire jaar aan de Staten
Generaal worden aangeboden. 

De werkzaambeden met betrekking tot de invoering van de militaire dienst
plicbt in Suriname verlopen vlot. Het valt dan ook te verwacbten dat op 1 
januari 1971 de dienstplicbt in Suriname zal kunnen worden ingevoerd. In de 
Antillen, waar de dienstplicbt reeds was ingevoerd, zullen meer dan voorbeen 
Antillianen voor kaderfuncties worden opgeleid. 

De eventuele invoering van een Surinaams en Antilliaans burgerscbap maakt 
onderwerp van studie en overleg uit. 

Aan bet inscbakelen van personen, die op voordracht van Suriname onder
scbeidenlijk de Nederlandse Antillen worden aangewezen voor werkzaamheden 
bij vertegenwoordigingen van bet koninkrijk in bet buitenland en in delegaties 
naar internationale organisaties, wordt uitvoering gegeven. 

Met inacbtneming van de in Willemstad ingenomen standpunten werd met 
betrekking tot de ontwikkeling van de staatkundige verboudingen tussen de 
landen van bet koninkrijk bet volgende besloten. Teneinde een keuze van de 
landen uit realiseerbare staatkundige en volkenrechtelijke alternatieven voor te 
bereiden is op voorstel van Suriname en de N ederlandse Antillen besloten 
een gezamenlijke commissie in te stellen ter formulering van de mogelijkheden 
waaruit die keuze zou kunnen worden gemaakt alsmede de consequenties van 
elk daarvan. De commissie zal bestaan uit een Nederlandse, een Surinaamse en 
een Antilliaanse sectie. 

Voor wat Suriname betreft zal het vraagstuk van de nationale zelfstandigheid 
als meervoudige eenheid van economische, sociaal-culturele en staatkundige 
zelfstandigbeid centraal worden gesteld. Te dien einde zal voor Suriname een 
Nationaal Zelfstandigheidsplan opgesteld worden. Bijzondere aandacbt zal 
worden gescbonken aan het scheppen van de voorwaarden voor een goed 
functionerend, democratisch staatsbestel, waarin de bandhaving van de funda
mentele recbten en vrijheden van de mens blijvend worden gewaarborgd. In 
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Suriname zal eveneens onderwerp van beraad zijn de vraag op welk tijdstip 
en op welke wijze de beslissing tot aanvaarding van voor te stellen eventuele 
vernieuwingen zal worden genomen. In bet bijzonder zal daarbij de wenselijk
heid van een referendum onderzocht worden. 

Door de Nederlandse Antillen werd medegedeeld dat door de Staten is 
besloten een parlementaire commissie in te stellen, die tot taak zal hebben bet 
uitwerken van de grondgedachte met betrekking tot de staatkundige positie van 
de Nederlandse Antillen zoals omschreven in een communique van twaalf 
leden van de Staten van de dertiende februari 1970. De regering zal aan de 
Staten voorstellen deze commissie aan te vullen met vertegenwoordigers uit 
kringen van regering, vakbondswezen, handel en industrie, terwijl eveneens 
zal worden voorgesteld de taak van de commissie uit te breiden in dier voege 
dat daaraan ook zal worden verzocht sociale en economische beschouwingen in 
de overwegingen te betrekken. De verkregen gegevens en formuleringen zullen 
daarna van Antilliaanse zijde als inbreng kunnen dienen. 

Bij de eerstvolgende ontmoeting van de ministers, welke voor of in bet begin 
van 1971 zal plaatsvinden, zullen samenstelling en werkwijze van de tripartite 
commissie worden vastgesteld. 

Bijlage Ill 

IDEEEN NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN 

Omwille van de overzichtelijkheid hebben we gemeend niet alle partijen 
in ons standpunt te moeten betrekken. Daarom zijn de zeven grootste gekozen, 
die tezamen ruim 130 van de 150 Tweede Kamerzetels bezetten (zie Beleid 
Beschouwd, Politieke Programma's 1971-1975, Rijksvoorlichtingsdienst, afdeling 
Interne Voorlichting). We zijn uitgegaan van een integrale weergave van de 
tekst, tenzij de lengte dwong tot bekorting. 

P.v.d.A. 
Nederland neemt bet initiatief tot een conferentie met Suriname en de 

Antillen met het doel bet rijksverband te beeindigen. De toezeggingen voor 
ontwikkelingshulp dienen te worden nagekomen en gericht te zijn op de 
economische onafhankelijkheid van de betrokken landen. 

K.V.P. 
Op basis van voorstellen van Suriname en de Antillen streven naar hun 

staatkundige zelfstandigheid door herziening of beeindiging van bet Statuut 
voor bet Koninkrijk. Ook Nederland moet voorstellen terzake kunnen doen, die 
echter niet kunnen leiden tot een aan Suriname en de Antillen opgelegde 
onafhankelijkheid. Voortzetting van ontwikkelingshulp, ongeacht staatkundige 
verhouding, op basis van de geldende criteria voor ontwikkelingshulp. 
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V.V.D. 
Actieve medewerking van Nederland aan bet verwezenlijken van de door de 

Staten en regeringen van Suriname en de Antillen naar voren gebracbte ver
langens en gedacbten met betrekking tot berziening van de onderlinge recbts
orde. Een positieve opstelling ten opzicbte van voorstellen daartoe, die in eerste 
aanleg uit moeten gaan van de koninkrijkspartners, betzij gezamenlijk, betzij elk 
afzonderlijk. Bij eventuele wijzigingen in de bestaande staatsrecbtelijke ver
boudingen in principe geen verandering van de wijze van steunverlening van 
Nederlandse zijde. 

A.R.P. 
Indien Suriname enjof de Antillen een wtjZtgtng of beeindiging van bet 

statuut wensen, client Nederland daaraan op constructieve wijze medewerking 
te verlenen. Nederland client op dat punt ook zelf initiatieven te kunnen 
ontwikkelen. Een en ander mag ecbter geen consequenties bebben voor de 
Nederlandse bereidbeid bij te dragen aan de economiscbe en maatschappelijke 
ontwikkeling van die landen. 

C.H.U. 
In werkprogram geen mening over bet koninkrijk opgenomen. 

D'66 
De bulpverlening aan Suriname en de Antillen client volledig te worden 

ingepast in een regeling op middellange termijn (5 a 10 jaar), gericbt op bet 
bereiken van politieke en economiscbe onafhankelijkheid van deze overzeese 
gebieden. 

DS'70 
Indien Suriname en de Antillen zulks wensen, client Nederland op construc

tieve wijze medewerking te verlenen aan wijziging of beeindiging van bet 
Statuut. Het is gewenst een studiecommissie in koninkrijksverband in te stellen 
om na te gaan of bet mogelijk is bet statuut te vervangen door een samen
werkingsverdrag. 

Urgentieprogram K.V.P. - A.R.P. - C.H.U. 
Indien Suriname en de Antillen vanuit bet streven naar volkenrecbtelijke 

onafbankelijkbeid en economiscbe zelfstandigbeid een wijziging of beeindiging 
van bet Statuut wensen, client Nederland daaraan op constructieve wijze mede
werking te verlenen. 

Nederland client ook zelfstandig initiatieven tot overleg daarover te ontwik
kelen. De Nederlandse bereidbeid om bij te dragen aan de economiscbe en 
maatscbappelijke ontwikkeling van deze landen client onverkort gebandbaafd te 
blijven. 

In het Hoofdlijnen regeringsprogram P.v.d.A. - D'66 - P.P.R. is geen artikel 
gewijd aan bet koninkrijk, nocb in bet urgentieprogram van de V.V.D. 
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Bijlage IV 

ENKELE SUMMIERE DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

Suriname 

Ligging 
Dit land ligt in het noorden van het Zuid-Amerikaanse vasteland en omvat 

een oppervlakte van + 162.000 km2 (ongeveer 4Y2 maal zo groot als Neder
land). 

Aanta/ inwoners 
Volgens de volkstelling van 1964: 324.000. 

Hoofdstad 
Paramaribo; in 1967: ca 125.000 inwoners. 

Taal 
De officiele taal is het Nederlands. Verder wordt er Surinaams gesproken 

(neger-Engels), Hindi, Javaans, Chinees en Indianentalen. 

Bevolking 
Deze bestaat uit twee grote groepen: Creolen en Hindoestanen. Verder is er 

een belangrijke groep Indonesiers en bosnegers, en kleinere groepen Chinezen, 
Europeanen en Indianen. 

Godsdienst 
De belangrijkste groepen zijn christenen (iets meer protestanten dan rooms

katholieken), mohammedanen en hindoes. Verder nog j oden, confucianen en 
anderen. 

Land- en bosbouw 
De voornaamste produkten zijn rijst, suiker, bacoven, citrusvruchten, kokos

noten en cacao; er is weinig veeteelt. Verder neemt de houtproduktie een 
belangrijke plaats in. 

Mijnbouw 
Dit is de belangrijkste sector van de economie: in 1967 werd 5.466.000 ton 

bauxiet gewonnen. Deze bauxiet wordt, wegens een tekort aan energiebronnen, 
slechts voor een klein deel in eigen land verwerkt (tot aluinaarde en aluminium). 

Industrieen 
Naast de genoemde bauxietverwerkende industrie zijn te noemen de hout

verwerkende en voedingsmiddelenindustrie. 
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Anti/len 

Ligging 
De Antillen bestaan uit twee groepen eilanden, die deel uitmaken van de 

eilandenboog der Antillen tussen Noord- en Zuid-Amerika. De drie grootste 
eilanden (Aruba, Bonaire en Cura~ao) liggen in bet zuidelijk deel der Cari
bische Zee, ongeveer 60 km uit de kust van Venezuela ( deze drie eilanden zijn 
de bovenwindse eilanden). Ongeveer 900 km meer naar bet noordoosten, aan 
de rand van de Caribische Archipel, liggen Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten 
( dit zijn de bovenwindse eilanden). De gezamenlijke oppervlakte van de 
Antillen bedraagt -+- 1000 km2 , waarvan 943 km2 de oppervlakte van de 
benedenwindse eilanden is. 

Aantal inwoners 
Eind 1970 bedroeg bet aantal inwoners ongeveer 224.000, waarvan 60.000 

op Aruba woonden, 145.000 op Cura~ao, 8200 op Bonaire, en ruim 9000 op de 
bovenwindse eilanden tezamen. 

Hoofdstad 
Vanwege de ietwat onafhankelijke positie die elk eiland inneemt is er geen 

hoofdstad in de eigenlijke zin. Wel fungeert Willemstad (Cura~ao) meestal 
als centrum der landsregering. Willemstad heeft ongeveer 130.000 inwoners. 

Taal 
De officiele taal is bet Nederlands. Op de drie grootste eilanden wordt 

voornamelijk Papiamento gesproken, verder ook Engels en Spaans. 

Bevolking 
Deze is in meerderheid van bet negroide ras; verder zijn er vooral blanken 

en mensen van gemengd ras. 

Godsdienst 
De meerderheid is christen ( overwegend rooms-katholiek; een kleine minder

heid is protestants). Verder vindt men er joden en aanhangers van andere 
godsdiensten. 

Land- en bosbouw 
Het meeste voedsel moet worden ingevoerd. Er is enige houtproduktie, maar 

deze is van zeer geringe betekenis. 

Industrie 
De economie drijft op de petrochemische (waarin ongeveer een kwart van de 

beroepsbevolking werkzaam is) en elektronische industrie. 
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BOEKBESPREKING 

B. Goudzwaard, Ongeprijsde schaarste. Een onderzoek naar de 
plaats van expretiale of ongecompenseerde effekten in de 
theoretische economie en de leer der economische politiek. 
N.V. Uitgeverij W. P. van Stockum en Zoon, Den Haag 
1970. 180 biz. f 17,80. 

Door zijn actuele probleemstelling en zijn heldere, boeiende betoogtrant is 
dit proefschrift, waarmee Goudzwaard in september vorig jaar aan de Neder
landse Economische Hogeschool tot doctor in de economische wetenschappen 
promoveerde, niet aileen van groot belang voor economen, maar ook voor 
politici en zg. maatschappijcritici. Expretiale effecten zijn (neven)gevolgen van 
economische handelingen van producent of consument welke - buiten de 
markt om - de produktievoorwaarden of het welvaartspeil van andere huis
houdingen bei'nvloeden (pretium = prijs; ex-pretiaal = buiten de marktprijs
vorming blijvend). In feite gaat het bier om zeer alledaagse zaken als de 
milieuverontreiniging door de industrie en de (over) last die de ene consument 
met zijn (transistor)radio en zijn auto aan zijn medeconsument bezorgt. Door 
de economische groei neemt de schaarste aan industriele goederen af maar 
tegelijkertijd worden goede zaken als zuivere lucht, stilte e.d. steeds schaarser, 
er ontstaat een nieuwe schaarste die niet helemaal of zelfs helemaal niet in de 
prij svorming op de markt tot uitdrukking komt ( ongeprij sde schaarste). 

In zekere zin sluit Goudzwaard aan bij het zeer bekend geworden werk van 
Mishan The costs of economic growth van 1967. Ongeprij·sde schaarste wordt 
echter niet gekenmerkt door een polemische toon, hang naar romantiek en 
grate afkeer van economische groei, maar door een nuchtere, wetenschappelijke 
behandeling van de boeiende en gecompliceerde materie. 

De opbouw van het werk is globaal gezien als volgt. De eerste helft is 
gewijd aan een kritische beschouwing van de vakliteratuur ter zake, met name 
de oude en de nieuwe welvaartseconomie, de tweede helft heeft de auteur 
(baas in eigen boek) geheel voor zichzelf gereserveerd: een bepaling van de 
eigen positie ten aanzien van de plaats die de expretiale effecten in de theore
tische economie dienen in te nemen en vervolgens de integratie van deze 
problematiek in de leer der economische politiek. 

In zijn inleiding en probleemstelling geeft de auteur een voortreffelijke 
uiteenzetting van de oorzaken waardoor het vraagstuk van de expretiale effecten 
de laatste jaren zo sterk naar voren is gekomen. De eerste oorzaak is onge
twijfeld de sterke toeneming van de hoeveelheid van allerlei - soms zeer 
gevaarlijke - afvalstoffen. Terecht wordt in dit verband gewezen op de 
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publikaties van J. M. Clark en A. C. Pigou waarin ook reeds ruimschoots 
aandacbt werd besteed aan de expretiale effecten al waren die zestig jaren 
geleden veel minder urgent voor de economische theorie en de economische 
politiek. Op blz. 133 komt de auteur nog eens op deze kwestie terug en geeft 
een alleszins bevredigende verklaring van het feit dat de economen zich -
uitzonderingen daargelaten - zo sterk concentreerden op bet marktproces, het 
pretiale gebeuren. Trekt de economie alle expretiale effecten van bet econo
miscb bandelen binnen baar probleemstelling dan loopt zij bet grote gevaar 
baar karakter van aspectswetenscbap te verliezen. Het bele boek door wordt 
strak volgehouden dat de economie economie moet blijven en niet moet ont
aarden in een allesomvattende 'levenswetenschap': de 'hypertrophie' van de 
economiscbe wetenscbap kan op den duur aileen maar leiden tot Of een reeks 
van tautologieen Of tot een volledige desintegratie van de theorie (biz. 106). 
Het wrak van de 'social economics' op het strand der economische wetenscbap 
is een baken in zee. Niettemin wil Goudzwaard verder gaan dan de gebruike
lijke 'markteconomie' zodat er stellig reden is voor een zorgvuldige positie
bepaling. 

De tweede oorzaak van de groeiende belangstelling voor de expretiale effecten 
ligt volgens de auteur in de toeneming van de discretionaire koopkracht: naar
mate bet noodzakelijk levensonderhoud een kleiner deel van bet inkomen vergt 
komt er geld beschikbaar voor de bevrediging van de beboefte aan een zuiver 
leefmilieu in de ruimste zin van het woord. Consumenten - met name die 
boven een bepaalde welstandsgrens - kunnen zich afschermen tegen onge
wenste milieu-effecten (b.v. door geluidsisolatie) of deze ontwijken (door de 
grate stad te ontvlucbten). Terwijl sommige maatscbappijcritici de economiscbe 
groei slechts kunnen afschilderen als een bedreiging voor het menselijk welzijn, 
wordt bier duidelijk gemaakt dat juist de economische groei het mogelijk maakt 
het leefmilieu te verbeteren. 

In dit verband lijkt een kritiscbe kanttekening mogelijk bij de nogal absolute 
termen 'ongeprijsde scbaarste' en 'expretiaal effect'. Als een industrieel bedrijf 
ergens de lucbt verontreinigt, zal in de directe omgeving van dat bedrijf de 
waarde der huizen omlaag gaan en zij, die zich de luxe van een verhuizing 
naar een oord met zuiverder lucbt kunnen permitteren, zullen in gezonder 
streken de prijzen der huizen (nog) verder opdrijven. De term expretiaal lijkt 
mij dan oak minder geschikt dan ongecompenseerd. Op de huizenmarkt komen 
de 'expretiale' effecten al min of meer tot uitdrukking. Het is duidelijk dat de 
prijsstijging der huizen in de gezonde buurten niet impliceert dat het netto 
economiscb effect der toegenomen lucbtvervuiling op nul mag worden gesteld. 
Zolang nu de 'vervuiler' geen schadevergoeding betaalt aan de gedupeerde 
huizenbezitter is er sprake van een ongecompenseerd effect, dit is het probleem. 

Terecbt stelt de auteur dat de opmars der ongecompenseerde effecten de 
theoretiscbe economie voor een dilemma stelt: het probleem negeren- betgeen 
leidt tot verlies aan actualiteit - of die effecten integreren in de theorie die 
zicb dan uiteraard niet meer kan beperken tot een analyse van bet marktge-
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beuren. Verder wijst hij er terecht op dat dit onderwerp zeer gemakkelijk in de 
politieke sfeer kan worden getrokken. Hij stelt zich echter ten doel zoveel 
mogelijk op strikt wetenschappelijk terrein te blijven en politieke waarde
oordelen te mijden (geen milieuverontreiniging van de wetenschap door de 
politiek). W el behoudt hij zich het recht voor zich te baseren op bepaalde 
wetenschappelijke vooronderstellingen. In dit verband worden genoemd de 
afbakening van het eigen veld van onderzoek van de economische wetenschap 
en het door God aan de mens gegeven mandaat: het zich als een goed rent
meester gedragen. Het is dit mandaat dat in onze tijd dwingt tot grote weten
schappelijke en politieke activiteit inzake de vele problemen die de economische 
groei veroorzaakt. 

Op verschillende plaatsen in het boek blijkt dat het probleem van de milieu
verontreiniging door velen wordt aangegrepen als een stok om de bond van 
het 'kapitalisme' een flink pak slaag te geven (blz. 9, 10, 21, 36, 76, 79 en 134). 
Het wil mij voorkomen dat Goudzwaard - wellicht in verband met de politieke 
functie die hij destijds vervulde- bier iets te angstvallig naar politieke neutra
liteit heeft gestreefd. Hij had in kunnen haken bij het op blz. 9 geciteerde 
standpunt van Salin die heeft opgemerkt dat het probleem van de ongecom
penseerde effecten wordt veroorzaakt door de moderne techniek dus niet 'stelsel
gebonden' is, anders gezegd: de W olga is even goed een open riool als de 
onreine Rijn. In dit verband had er op gewezen kunnen worden dat de laatste 
tijd in Rusland steeds meer aandacht voor de milieuhygiene is ontstaan en wel 
om dezelfde redenen als bij ons: snelle toeneming van de hoeveelheid vuil 
enerzijds en stijging van het inkomenspeil anderzijds, dat leidt tot een boger 
aspiratieniveau ten aanzien van het leefmilieu. 

Het eerste deel van het boek dat vooral als een kritische literatuurstudie 
moet worden gezien, is eigenlijk alleen voor economen geschreven: degelijke 
kost en bekwaam opgediend. Duidelijk wordt hierbij telkens hoe dicht de 
welvaartseconomie komt bij een filosofie van het economisch leven. De pro
bleemstelling wordt hierbij steeds ruimer: het begint met externe technologische 
effecten in de produktiesfeer en het eindigt met de blaffende bond van de 
beer X die de nachtrust in de buurt verstoort (blz. 52). Nog veel fraaier is het 
voorbeeld van de vierkante grijze regenpijp (blz. 125). Teneinde de probleem
stelling wetenschappelijk hanteerbaar te houden stelt de auteur voor slechts die 
expretiale effecten theoretisch te analyseren welke in verband kunnen worden 
gebracht met de geldmaatstaf, waardoor hij dus in het voetspoor van Pigou 
komt. Het betoog wordt gei:llustreerd met een tweetal grafieken. Niet geheel 
duidelijk is waarom de indifferentiecurve A'B op biz. 61 een rechte lijn zou 
moeten zijn. 

Het betoog vertoont - om zeer respectabele redenen - een neiging de 
probleemstelling zoveel mogelijk te beperken tot meetbare verschijnselen. Op 
twee plaatsen wordt er op gewezen dat menselijk leed zich onttrekt aan de 
economische maatstaf (blz. 55 en 111). 
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Op bet terrein der economiscbe politiek wordt een drietal voorstellen gedaan: 
de expretiale effecten dienen verwerkt te worden (zo goed mogelijk uiteraard) 
in de berekening van bet nationale inkomen. In de tweede plaats moet de 
uitputting van natuurlijke bulpbronnen in verband worden gebracbt met de 
lange-termijn doelstellingen van full employment en produktievergroting van 
de diverse bedrijfstakken. In de derde plaats moeten de niet-economiscbe 
aspecten van deze doelstellingen worden geconfronteerd met tolerantiegrenzen 
op bet gebied van water- en lucbtverontreiniging, grenzen die door de overbeid 
dienen te worden vastgesteld. Het beboeft geen betoog dat bet bier een over
heidstaak par excellence betreft. 

Zeer verhelderend is de beschrijving van de instrumenten welke de overheid 
ten dienste staan bij het be"invloeden van de inkomens- en vermogensstromen: 

I. elimineringsinstrumenten: de ontstaansbron van het expretiale effect 
wordt opgebeven resp. in betekenis verminderd. Dit kan inhouden bet verplicbt 
stellen van 'vermijdingsinvesteringen' (b.v. in gebruik moeten nemen van 
zuiveringsinstallaties door de industrie); 

II. compenseringsinstrumenten ( veroorzakers compenseren getroffenen); 
III. neutraliseringssteun (door de overheid gefinancierd uit algemene 

middelen); 
IV. contra-balancering van expretiale effecten (b.v. aanleg van wegen als 

'tegengif' voor de groei van het autopark). 
Deze typologie wordt als uitgangspunt genomen voor een bespreking van 

het wetsontwerp inzake de Luchtverontreiniging. 

Het slothoofdstuk over de 'expretiale effecten en de leer der economiscbe 
politiek' toont duidelijk aan dat er bij Goudzwaard geen sprake is van 'Tart 
pour 1' art". Het is daarom dat dit proefscbrift ook de aandacbt verdient van 
politici en maatschappijkritici. Het zwaartepunt ligt echter op bet terrein der 
theorie. Eigenlijk beeft Goudzwaard twee proefschriften tegelijk gemaakt: een 
over de ongeprijsde scbaarste en een over bet probleem van de waarde-vrijbeid 
der wetenschap (biz. 10, 57 en 113-115 en diverse andere plaatsen). Uiteraard 
moest bet accent liggen op bet eerstgenoemde onderwerp. Het tweede bleef 
schetsmatig zodat de definitie van wetenschap niet gebeel duidelijk werd. 
Ongeprijsde schaarste is een zeer gedegen proefschrift dat zich beweegt op een 
drietal terreinen - economische theorie, metbodologie en economische politiek 
- en op elk daarvan een waardevolle bijdrage !evert. 

A. VAN DOORN 
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Dr. E. Emmen, Ret christelijk instituut in Zuid-Afrika, uitg. 
Bekking Amsterdam, 1971, prijs f 8,90. 

Het boekje (103 biz.) betoogt niet een fundamentele beoordeling te geven 
van de apartheidspolitiek; wei een beeld van plaats en functie van het Christelijk 
Instituut in Zuid-Afrika, waar een principiele discussie wordt gevoerd door 
middel van interraciale ontmoetingen. Het werkje geeft veel belangrijke feite
lijke informatie waaronder tal van verwijzingen naar andere literatuur. 

Dr. H. Th. Ambagtsheer, De constitutie der Nederlanders, een 
voorstel tot wijziging, uitg. Boom Meppel, prijs f 7,50. 

De schrijver geeft zijn visie op de actuele problematiek rand de grondwets
herziening. Hij doet dit heel concreet door op elk bestaand grondwetsartikel 
zijn kritiek te geven. Aan het slot formuleert hij een concept grondwet met een 
z.i. meer systematische rangschikking van de hoofdstukken. 

Dr. ir. H. van Riessen, Wijsbegeerte, uitg. J. H. Kok Kampen, 
1970, prijs f 16,95. 

Het betreft hier een herschreven Op W ijsgerige W egen van dezelfde schrijver, 
waarvan de tweede druk is uitverkocht. Dr. Van Riessen heeft de kritiek op de 
inhoud van de oorspronkelijke uitgave hierin verwerkt. In deze nieuwe uitgave 
is de algemene opzet behouden. 

Dr. J. Verkuyl, Onderweg naar een wereldsamenleving, uitg. .I 

J. H. Kok Kampen, 1971, prijs f 8,95. (Cahiers voor de 
gemeente no. 9). 

Hoofdthema is de samenhang tussen wereldzending, werelddiakonaat en 
ontwikkelingssamenwerking, nu de taken van het werelddiakonaat zich na de 
Tweede W ereldoorlog hebben uitgestrekt op een breed terrein van sociale en 
economische noden. Dr. Verkuyl wil in dit boekje waarschuwen tegen te 
eenzijdige toespitsingen: 't gaat erom de missionaire, de diakonale taak en de 
roeping tot ontwikkelingssamenwerking als een taak en roeping te zien binnen 
de horizon van het gekomene en komende Koninkrijk van God. 
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