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REDACTIONEEL 

Mac • alles 
'Iets' staat nooit op zichzelf en dat is 

al helemaal zo voor een maatschap
pelijke stand van zaken. Hebben de 

verschillende stelseldiscussies elkaar van
af de jaren '60 opgevolgd, nu zijn kenne
lijk de 'infrastructurele werken' aan de 
beurt. Deze 'series' vallen met elkaar te 
vergelijken. Al was het alleen maar omdàt 
beide de uitdrukking vormen van het feit 
dat in ons geïntegreerde maatschappelijk 
systeem het één dwingend samenhangt 
met het ander. Zo werd in de behandeling 
van de stelsels duidelijk, bijvoorbeeld van 
de sociale zekerheid, dat het ging (en 
gaat) om dóór en dóór verbureaucratiseer
de instanties. De institutionele proble
matiek die hierdoor ontstaat, vormt mede 
de bedding voor de financiële perikelen 
die zo kenmerkend zijn voor de stelselpro
blematiek. 

Een nieuw begrip is 
geïntroduceerd in de 

politieke taal: infrastructurele 
werken. Na de 'stelsels', 
zijn het nu de dijken, de 

grote wegen, de hoge 
snelheidslijnen en de 

luchtvaart, die de politieke 

dus mogelijk om binnen de straks vast te 
stellen geluidszones ongelimiteerd door te 
groeien; wat strijdig is met de norm die de 
wet stelt. 
De politiek richt zich nu, vrijwel letterlijk 
'van buitenaf, op het criterium van 
10.000 woningen, teneinde grenzen te 
stellen aan de groei (in wat 'wettig bere
kende' geluidszones zouden moeten zijn). 
De gestelde randvoorwaarde van circa 
(sic!) 40 miljoen passagiers begrenst bo
vendien het aantal vliegbewegingen tot 
zo'n 432.000 per jaar (1180 per etmaal). 
En hiertegen maakt de luchthaven be
zwaar, omdàt daarmee (althans voorlopig) 
de lucratieve wisseltruc in ongerede 
raakt. 

agenda bepalen. Maar hebben 
we van die eerste 'agenda' 

genoeg geleerd, om nu deze 
twééde beter af te handelen? 

• 

In dit volgende grote veld van operatie, de infrastructuur, zal blij
ken dat deze twee grote probleemcomplexen, bureaucratie en eco
nomie, zich opnieuw zullen verbinden. Zij het dat de infrastructu
rele problematiek zich onderscheidt vanwege de gebondenheid 
aan de natuurlijke en culturele omgeving. En hier doen boven
dien niet alleen de milieu- en cultuurgeografische factoren op
geld, maar zal ook het verschijnsel van de macht, verbonden aan 
het economisch belang, een herkenbaarder rol gaan spelen. Want 
is het niet zo dat, of het nu gaat om de luchtvaart, de hoge snel
heidslijnen, de dijken of de aanleg van wegen, je telkens de ma
chinaties ziet aanvangen waar economie en macht geconcen
treerd zijn in het belang dat de beherende en producerende par
tijen stellen in de zaak? 

Laten we voor een illustratie de casus van Schiphol eens onder de 
loep nemen. 
Ter attentie, bij wijze van aanduiding wordt in de rapportering 
nogal eufemistisch gesproken over vliegtuigen in termen van 
'hoofdstukken'. Wat je ziet, is dat men, met name van de kant 
van Schiphol, focust op het maximum aan geluid en niet of nau
welijks op dat andere maximum dat wordt gevormd door het aan
tal vliegbewegingen. Om een voorbeeld te geven: van de zo ge
classificeerde extreem lawaaiige Hoofdstuk 2-vliegtuigen konden 
in 1990 gemiddeld 150 vluchten per etmaal worden geteld, waar
van zo'n 20 nachtvluchten. Máár, met een (op grond van de wet 
omstreden) rekenvoorschrift, waarbij vluchten die méér dan 65 
decibel lawaai produceren worden uitgesloten, is de mogelijkheid 
geschapen, na 2003, het aantal dagvluchten van 1990 met 
Hoofdstuk 2-vliegtuigen te vervangen door het 10-voudige aan 
even zware Hoofdstuk 3-vliegtuigen. En wat de nachtvluchten 
aangaat zelfs het 100-voudige! Deze 'wisseltruc' schept de ruimte 
voor bijvoorbeeld 3300 vluchten per etmaal ter vervanging van de 
150 in 1990 (130 dag x 10; 20 nacht x 100). Hiermee wordt het 
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• Wat is nu de conclusie? Die is tweeledig, 
namelijk dat de ellende voor mens en om-
geving nu al véél en véél te groot is en al

leen maar groter wordt. En dan hebben we het nog niet eens over 
de explosieve groei die nodig is aangaande de infrastructuur rond 
Schiphol! De hele doelstelling van de mainport zal in luttele 
jaren, zelfs met machinaties, niet haalbaar blijken. Voor de toe
komst van de luchtvaart geldt de noodzaak van heroverweging, 
met name óók van de plaats van de luchthaven: deze zal elders 
moeten worden gevonden. 

De luchtvaart, de dijken, het spoor, het wegennet, wat staat ons 
nog te wachten? Heeft Paars inderdaad geleerd van de decennia 
lang gevoerde één-dimensionale politiek? Tot nog toe is alléén of 
hoofdzakelijk geluisterd en gecommuniceerd met degenen die het 
beheer en de produktie in handen hebben. Maar hoe belangrijk 
ook, voor een adequate besluitvorming zal het nodig zijn het 
maatschappelijk forum alszodanig te horen. Want het is niet al
leen dat de materie complex van karakter is. De institutionele 
structuren die om de belangen heen werden geschapen zijn nage
noeg ondoordringbaar geworden. Om deze vesten te nemen is een 
nieuwe politieke creativiteit vereist: 'kanalen graven', het zal 
méér nodig zijn dan ooit. 

Christiaan de Vries 

Technische storing 

Als gevolg van een technische storing bevatte het vorige nummer van 

Idee (te) veel afbrekingsfouten in de teksten. Onze excuses voor deze 

hinderlijke omissies. 

IDEE - FEBRUARI '95 



PERSPECTIEF 

BESTUURLQKE DILEMMA'S 
Enkele kanttekeningen bij de recent verschenen brochure Bestuurlijke Dilemma 's 

Recent heeft de SWB in samenwerlál/g met de bestuurdersverenigillg een opmerkelijke brochure uitgebracht over bestuurlijke 
dilellll/w,'s. Het initiatief werd gel/omen na een 'noodkreet' uit de praiaijk. De cOllfrontatie nwt dilemma 's in de bestuurspmktijk leidt 
bij lokale en regionale bestuurders /rw,ar al te vaak tot een gevoel vall machteloosheid. De brochure is een poging om die bestuurders 
met raad en daad I:erzijde te staan. Dal: hieraan grote behoefte bestaat bleek nogmaals tijdens een conferentie over het onderwerp in 

Utrecht op 21 januari jl., kort ,w het verschijnen van de brochure. Philip ldenburg el/ Carel Tielellburg hielden tijdells die confe,.elltie 
elk een inleiding. Het artikel mil Tielenburg kan gelezen worden al5 een introductie op het thema. 

ldellburg gaat vooral dieper in op de aard 'vall het zogenaamde klassieke dilemma. 

Mensen die zich bedreigd voelen 
kunnen geen dilemma"s oplossen 

Door Carel Tielenburg 

Dilemma en probleem 

Het is zeker niet mijn bedoeling om de inhoud van de brochure 
samen te vatten, maar voor een goed begrip van dit artikel is het 
noodzakelijk de typologie van dilemma's uit de brochure kort 
weer te geven. Het gaat om de volgende typen: 

a) de bestuurlijke dilemma's waarin iedere bestuurder verzeild 
kan raken in zijn dagelijkse praktijk: bestuurder versus volks
vertegenwoordiger, monisme versus dualisme, principes versus 
persoonlijke loyaliteit; 

b) het klassieke conflictdilemma waarbij zich twee strijdige logi
ca's voordoen en het handelen volgens één van beide tenminste 
gedeeltelijk ten koste gaat van de andere; 

c) het dwangbuisdilemma: het bestuur van een bepaalde over
heidslaag moet een moeilijk besluit nemen inzake een moeilijk 
vraagstuk, maar de keuze is door een andere overheidslaag al zo
danig ingeperkt dat er feitelijk geen keuzemogelijkheid meer is. 
De belangrijkste vraag voor de bestuurder bij een dilemma is in 
hoeverre het behandelbaar is. Ik vermijd hier bewust het woord 
'oplosbaar', omdat een dilemma niet echt opgelost maar (mis
schien) wel verzacht of verminderd kan worden. 
Voor deze problematiek van moeilijke keuzes bestaat thans in de 
beleidswetenschappen een toenemende aandacht. Onder een pro
bleem verstaan we in het algemeen een verschil (discrepantie) 
tussen een maatstaf (beginsel, norm) en een voorstelling van een 
bestaande of een verwachte situatie. Een eenvoudig voorbeeld 
van een alledaags probleem: u heeft het warm en zet alle deuren 
tegen elkaar open. Daarmee ontstaat een probleem want u komt 
daardoor op de tocht te staan (bestaande situatie) en vreest daar
door verkouden te worden (verwachte situatie), maar u wilt niet 

Carel Tielenburg is beslllllrskllndige en welenschappelijk ",edel.erker bij de 
Slichlillg Welenschappelijk BlIreau D66 
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ziek worden (maatstaf) en besluit ondanks de hitte toch maar één 
van de deuren dicht te doen. Bij een dilemma komt er een compli
catie bij: er is géén overeenstemming over de maatstaven. 
Sterker nog, de maatstaven staan diametraal tegenover elkaar. 
In de bestuurskunde wordt daarom wel onderscheid gemaakt 
tussen tembare en ontembare beleidsproblemen. (Van de Graaf 
en Hoppe, 1989: 46-61) Een tembaar beleidsprobleem is een pro
bleem dat in principe met behulp van toegepast wetenschappelijk 
onderzoek kan worden opgelost. Tegen het gebruik van die ken
nis bestaan geen overwegende bezwaren. Bij een ontembaar be
leidsprobleem is dit laatste nu juist wel het geval: het nemen van 
bepaalde maatreg~len, ook al zijn die nog zo wetenschappelijk 
verantwoord, stuit op (morele) bezwaren. Alom bekende voorbeel
den van moeilijk tembare beleidsproblemen zijn: de toelaatbaar
heid van abortus of euthanasie, het legaliseren van soft drugs of 
de invoering van een ministelsel in de sociale zekerheid. Het gaat 
dus om heel verschillende vraagstukken, maar allemaal hebben 
ze één ding gemeen: er bestaat een controverse door verschillen 
in beoordeling van de voorgestelde oplossingen. 
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat men na verloop van tijd wel 
tot overeenstemming komt over de juiste aanpak. In dat geval 
wordt het probleem beter be-'hand'-elbaar, dus tembaarder. 
Ontembare beleidsproblemen zijn dus eigenlijk bestuurlijke di
lemma's. 

Een keuze tussen goed en goed? 

Opmerkelijk genoeg wordt een dilemma soms ook heel anders 
voorgesteld. In de brochure staat het begrip dilemma voor een 

, keuze tussen twee kwaden. De bestuurskundige Hoogerwerf 
(1995: 34-37) ziet daarentegen, in zijn meest recente publikati.e, 
een dilemma van waarden (conflictdilemma) als een keuze tussen 
goed en goed. Het gaat hem niet zozeer om de situatie van ie-
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mand die vóór zich de afgrond ziet en achter 
zich de wolf hoort, maar om het dilemma van 
de ezel tussen twee schelven hooi. In een di
lemma-situatie worden bestuurders gecon
fronteerd met een enorme hoeveelheid wezen-

Ideeën 
Waarom kan de uitwisseling van argumenten 
in een 'klassieke' procedure' niet, of niet volle
dig, plaatsvinden en kan dit in een door het 
consent-beginsel geregeerd proces wel? 

UOUUU U . IIU WlTllISCIiAPmlJ1 ' ''U II 'Uit I " 

De reden hiervoor heeft te maken met het 
creëren van 'overmacht'. Dit kan nog het beste 
worden geïllustreerd aan de hand van de me
thode een dilemma van waarden hiërarchisch 
op te lossen, dus door de ene waarde boven de 
andere te stellen. Een hiërarchische oplossing 
betekent dat er een instantie met 'overmacht' 

lijk omstreden waarden, normen en doelein
den, ontleend aan allerlei ideologieën en denk
beelden. Er zijn verschillende manieren om 
hieruit een keuze te maken. Eén methode is de 
meest van belang geachte waarden paars
gewijs met elkaar te confronteren, "dus tot een 
dilemma te herleiden". Hoogerwerf benadrukt 
de creatieve dimensie en de stimulans voor het 
publieke debat van de spanning tussen twee 
uiteenlopende waarden. Een dilemma is in zijn 
ogen '"een spannende eenheid van tegendelen, 
die een evenwichtig denken kan bevorderen". 
Het conflict kan hanteerbaar worden gemaakt 
door te trachten de maatstaven met elkaar te 

DE -INSPlRERENDE- UITGAVE IN DE 
verzoenen. Een expliciete keuze voor één van {.,1 REEKS IDEEEN BESTUURLIJKE 

beide waarden leidt per definitie niet tot een DILEMMA 's KUNT U BESTELLEN BU 

wordt gecreëerd. Het maakt niet uit of dat een 
voorzitter, een grootaandeelhouder of een ver
tegenwoordigend orgaan is. Het probleem is 
dat deze overmacht, eenmaal gevormd, zelf 
niet meer (her)formeerbaar is volgens een 
kringproces op basis van een wederzijds uit
wisselen van argumenten. (Endenburg, 1992: 
20) Wat een wederkerige relatie zou moeten 
zijn, gebaseerd op gelijkwaardigheid, veran
dert in een eenzijdige betrekking, geworteld in 
ongelijkheid, onderschikking en ontkenning. 
De kern van een alternatieve strategie is het 
uitwisselen van argumenten los te koppelen 
van het overdragen van macht aan een hogere 

bevredigend resultaat. Eén van de manieren HET WETENSCHAPPEUJK BUREAU 

om het pleit te beslechten is de keuze afhanke- VAN D66. DE PRIJS IS f 19 50. 
lijk te maken van een bindende arbitrage ' 
(scheidsrechterlijke aanpak). 
Idenburg geeft hiervan in het volgende artikel een voorbeeld, na
melijk het verhaal van Koning Salomo. Hij handhaaft overigens 
een dilemma als een keuze tussen twee k,waden. Bovendien geeft 
hij aan dat bij een echt dilemma de "klassieke procedures" niet 
voldoen. Er staan dan zulke fundamentele zaken op het spel dat 
het doorhakken van knopen voor niemand een bevredigend 
resultaat oplevert. Het maakt dan niet uit of de beslissing geno
men wordt door één persoon (autoriteit) of door een gewone meer
derheid (de helft plus één). 

Welke regel regeert de besluitvonning? 

De verzoening van waarden (en belangen) door toepassing van 
één van Hoogerwerfs voorstellen, werkt alleen als alle betrokke
nen het kunnen opbrengen om het dilemma als een positief feno
meen, als een kans waar te nemen. Maar dat kun je moeilijk ver
wachten van mensen voor wie wezenlijke zaken op het spel staan, 
die het gevoel hebben dat zij hoe dan ook afstevenen op verlies. 
Juist in een dilemma-situatie komt het erop aan de besluitvor
ming zo te organiseren dat niemand kan worden ontkend. Dit is 
mogelijk als de macht van het getal wordt vervangen door de 
macht van het argument, want alleen dan is de gelijkwaardig
heid van ieder bij het nemen van beslissingen gewaarborgd. Een 
besluit kan in zo'n geval slechts worden genomen als geen van de 
betrokkenen daar een beargumenteerd, beslissend bezwaar tegen 
inbrengt. Is dit laatste wel het geval, dan kan één individu of een 
minderheid van individuen, het besluit tegenhouden. Voorlópig 
tegenhouden, want de bedoeling is dat de uitwisseling van argu
menten door gaat totdat overeenstemming is bereikt. Deze over
eenstemming dient volledig te zijn, niet in de zin van 'iedereen 
vóór' maar 'niemand (meer) tegen'. Beslissingen die op deze wijze 
tot stand komen, worden genomen op basis van het consent-be
ginsel (= het principe van geen bezwaar) en dus niet door de 
meerderheidsregel. 
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instantie. Als dit niet gebeurt vindt de argumentatie plaats in het 
proces van verwerving c.q. toekenning van een overmachts
positie. De argumenten worden dan tegelijkertijd gebruikt om die 
positie te legitimeren en te rechtvaardigen. In zo'n proces vallen 
onherroepelijk slachtoffers, dat wil zeggen dat (belangen van be
paalde) individuen of groepen worden ontkend. Zij hebben zich 
naar de wil van de 'overmacht' te schikken, zelfs als er over hun 
motieven om niet in te stemmen met een voorgenomen besluit 
géén gedachtenwisseling heeft plaatsgevonden (en ze dus alleen 
'gehoord' zijn). 
De discussie gaat niet meer over de motieven van mensen om 
hun consent aan een bepaald besluit te geven of te onthouden, 
maar de strijd om het verkrijgen (of behouden) van de overmacht 
komt centraal te staan. We komen dit bij wijze van spreken bijna 
dagelijks in de ene of andere vorm tegen. Een staking, bijvoor
beeld, wordt door veel mensen gezien als een uiterst negatief 
sanctiemiddel. En dat is het misschien ook. Maar het is uiteinde
lijk het enige middel dat een vakbond in de strijd kan werpen om 
een dreigende 0J?tkenning te voorkomen. Met andere woorden: 
mensen beschadigen het bedrijf waar ze zelf werken in een aller
laatste poging een miskend motief toch nog in een besluit (of af
spraak) verdisconteerd te krijgen. Dat klinkt niet alleen para
doxaal, dat is het ook! Bovendien vindt niemand het leuk om een 
in wezen primitief strijdmiddel (en dat geldt ook voor de uitslui
ting die werkgevers kunnen toepassen) te moeten gebruiken, 
terwijl het ook anders zou kunnen. 

. De klempositie, die voor lokale en regionale bestuurders het 
gevolg is van de vorming van overmacht, staat in de brochure 
nauwkeurig aangegeven in de beschrijving van het zogenaamde 
'dwangbuis-dilemma'. In mijn eigen bijdrage aan de brochure heb 
ik als mogelijke aanpak van een dilemma een strategie van 'her
ziening' geopperd, dat wil zeggen dat een bestuurder zijn funda
mentele overtuiging(en) geheel kan herzien, op basis van nieuwe 
gegevens en inzichten. Het zal duidelijk zijn dat iemand pas be-
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reid is tot zo'n herziening, als hij of zij zich niet direct bedreigd 
voelt door een overmacht. 

Bestaan dilemmn 's eigenlijk wel? 

arbeidsconflict worden nog wel eens beelden opgeroepen van 
''kleine groepjes raddraaiers die werkwilligen de toegang tot het 
bedrijf ontzeggen" en "ondernemers die vette winsten maken 
maar niet bereid zijn een eerlijk loon te betalen". Wie een dilem

ma op deze wijze tracht op te lossen, geeft allen 
maar blijk van zijn eigen machteloosheid. Het stakingsvoorbeeld brengt mij op het spoor van 

meer structurele maatschappelijke tegenstellingen 
waarvan een dilemma de uitdrukking kan zijn. Dit 
besef leidt tot de vraag of dilemma's eigenlijk wel 
bestaan en of het verstandig is om moeilijke keuzes 
sowieso als dilemma's te beschouwen en te formule
ren. Een keuze herleiden tot een dilemma brengt 
namelijk ook risico's met zich mee. 

Dikmma', 
Bij elk dilemma, of wat daarvoor door moet gaan, 
is het telkens weer de vraag wie de moed en durf 
heeft daadwerkelijk het initiatief te nemen tot her
ziening. Dat geldt in dezelfde mate voor terreinen 
als de arbeidsverhoudingen, de sociale zekerheid, 
de werkloosheidsbestrijding, het drugsbeleid, de 
openbare veiligheid en het milieubeleid. Mensen 
zijn echter alleep tot herziening bereid als ze zich 
niet onmiddellijk bedreigd weten door een 'over
macht'. Allereerst dient daarom een proces te wor
den gewaarborgd waarin alle betrokkenen op basis 
van gelijkwaardigheid argumenten kunnen 
uitwisselen. In deze optie ligt de sleutel om uit de 
moeilijkste dilemma's te komen . • 

U10rden 
De achtergrond van een dilemma kan worden ge
vormd door een reële maatschappelijke tegenstel
ling, zoals die tussen arbeid en kapitaal, economie 
en milieu of de - met name door de SWB centraal 
gestelde - tegenstelling tussen individu en omge
ving. Maar heeft het zin om over deze zaken te 
spreken als dilemma's? Naar mijn mening slechts 
in zoverre als duidelijk kan worden gemaakt dàt 
het in feite om een tegenstelling gaat en niet om 
een kwestie van 'schuld' die bij deze of gene wordt 
gelegd. In dit verband wil ik aandacht vragen voor 
de risico's van het gebruik van metaforen bij het 
formuleren van dilemma's. Metaforen stellen be
stuurders in staat om ingewikkelde problemen in 
simpele beeldspraak weer te geven. Daardoor kun
nen andere mensen beter begrijpen wat er aan de 
hand is. Maar met het gebruik van metaforen 
dreigt weer een ander gevaar, want de vereenvou

gelijkwaardig- Literatuur 

digde voorstelling van zaken kan de plaats innemen van een 
grondige verklaring van de voorliggende situatie. In een collectief 

• 'Bestuurlijke dilemma's', Gezamenlijke uitgave 
van de Bestuurdersvereniging en SWB D66, Idee
ën 5, december 1994. 
• Endenburg, G., 'Sociocratie als sociaal ontwerp', 
Delft 1992. 
• Graaf, H. van de en R. Hoppe, 'Beleid en po
litiek', Muiderberg 1989. 

• Hoogerwerf, A., 'Politiek als evenwichtskunst', Alphen aan den 
Rijn 1995. 

Het drallla van de Ineent 
Philip Idenburg over het Salomonsoordeel, bestuurlijk prestige 

en het onderscheid tussen echte en onechte dilemma's 

Door Philip Idenburg 

Een klassiek verhaal van een bestuurlijk dilemma is dat van 
Koning Salomo die moet beslissen over de vraag van welke 

van twee twistende vrouwen een baby is. In de bijbelse vertelling 
wordt de koning gesteld voor de keuze geloof te hechten aan wat 
de rechtzoekenden stellen, dan wel een beslissing te nemen. Hij 
geeft uiteindelijk de paradoxale opdracht de baby in tweeën te 
hakken, waarop de echte moeder zegt: "geef haar het levende 
kind, maar doodt het in geen geval." 
Ik denk dat eigentijdse bestuurders die dit verhaal kennen wel 
eens dromen over de wijsheid te beschikken van Koning Salomo. 
Het voorbeeld roept echter ook vragen op. Als we in Van Dale het 

Philip ldenburg is hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
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begrip 'Salomonsoordeel' opzoeken, vinden we: "wijze uitspraak 
in een moeilijk geschil". Het woord dilemma wordt niet genoemd. 
Koning Salomo deed volgens deze opvatting gewoon zijn werk: 
als bovengeordend gezag bemiddelen tussen burgers. Zoals we 
weten verschillen burgers onderling wel eens van inzicht over be
paalde kwesties. Het is de taak van bestuurders daarin dan een 
beslissing te nemen. Sinds mensenheugenis beschikken we over 
procedures die redelijk nauwkeurig aangeven in welk geval de 
rechter beslist, wanneer de volksvertegenwoordiging beslist en 
wanneer degenen die we daartoe gemachtigd hebben, het 
bestuur, beslissen. 
We kunnen evenals Carel Tielenburg in het voorgaande artikel 
dieper ingaan op de vraag wat een dilemma dan onderscheidt 
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Over dilemma 's gesproken 

van een moeilijk probleem. Ik wil deze knoop gelijk maar door
hakken, door te stellen dat het begrip dilemma van toepassing is 
op een situatie waarin een keuze voorligt tussen verschillende, 
conflicterende waarden en waarin de klassieke procedures - in 
het bijzonder beslissingen door meerderheden - niet voldoen, 
omdat er, naar het heersende gevoel, alleen maar verliezers kun
nen zijn. 
We leven thans in een ongekend complexe samenleving, waar al
lerlei ingrijpende processen gaande zijn zoals individualisering, 
globalisering en instrumentalisering. Deze ondoorzichtigheid en 
snelle, elkaar opvolgende veranderingen leidt tot morele verwar
ring. We leven in een tijd waarin we in veel situaties eigenlijk 
niet zo goed meer weten welke waarden in het geding zijn. Hier
door doen zich nogal wat van deze zogenaamde dilemma's voor. 
Ik zal er enkele noemen, waarbij ik kort het spanningsveld aan
duid, alsmede een concreet voorbeeld geef in welke vorm het di
lemma tot uiting komt: 

het dilemma tussen erkenning van de gelijkheid van alle bur
gers voor de wet en de erkenning van hun eigenheid (minder
hedenbeleid); 
tussen milieu en economie/werkgelegenheid (schiphol); 
tussen de kwaliteit versus de lengte van het leven (euthana
sie en coma-patiënten); 
tussen lokale identiteit en mondiale solidariteit (nationalisme); 
tussen vrijheid en gelijkheid (de omwentelingen in Oost
Europa). 
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Procedures 

Een belangrijke vraag wordt dan of er goede bestuurlijke en de
mocratische procedures te bedenken zijn waarmee toch in dit 
soort dilemma's een besluit kan worden genomen. Maar ik wil 
nog even terug naar de vraag wat nu iets tot een dilemma maakt. 
De bestuurskundigen geven een helder antwoord op deze vraag 
als ze spreken over wat bekend staat als de 'tragedy of the com
mons', oftewel in goed Nederlands: 'het drama van de meent'. Het 
had oorspronkelijk betrekking op de situatie waarin overbe
grazing door schapen leidde tot een verlies aan gemeenschaps
grond. Theoretisch gesteld: individuele belangenbehartiging wint 
het van gemeenschappelijke belangenbehartiging doordat het 
gevoel voor gemeenschappelijke belangen verloren gaat of de 
macht ontbreekt de belangen van het collectief te handhaven te
genover de individuele belangen van de schapenhouders. Daar
mee wordt een basisvoorwaarde voor gemeenschapsbesluityor
ming aangetast, namelijk het bestaan van een actieve consensus 
dat gemeenschapsbelang boven individueel belang gaat. 
De aandacht voor dit dilemma - ook in de vorm van het bekende 
prisoners-dilemma (1) - maakt duidelijk dat in tal van situaties 
bestuurders gewoon het gezag ontberen om een Salomonsoordeel 
uit te spreken. Het wat archaïsche beeld van de meent en scha
pen suggereert dat het hier niet om een nieuw probleem gaat. We 
zien de tragedie van het gemeenschappelijk belang in de loop der 

(1) Noot: zie pagina 8. 
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tijd telkens weer, maar dan in andere vormen, opduiken. 
Tijdens de 80-jarige oorlog was het nationale gevoel nog zo zwak 
dat niet voorkomen kon worden dat Amsterdam de Spanjaarden 
kanonnen leverde om er andere Hollandse en Vlaamse steden 
mee te bestoken. Tot in deze eeuw voerden Duitsland en Frank
rijk oorlog, mede over schaarse kolen, ertsen en andere grondstof
fen. Een 'goed' hedendaagse voorbeeld is de overbevissing van de 
oceanen, waarbij de vangstcapaciteit een veelheid is van de na
tuurlijke mogelijkheden voor herstel van de aangerichte schade. 
Telkens wint het lokale belang het van het gemeenschapsbelang. 
In al deze historische voorbeelden werd op een gegeven moment 
helderheid geschapen, een oplossing geboden, door de totstandko
ming van een nieuw, hoger gelegen, gezag dat de collectieve be
langen effectief kon gaan bewaken. Op wereldschaal zijn we 
thans op zoek naar een orgaan (bijvoorbeeld de VN) dat deze rol 
adequaat kan gaan vervullen. 

J(ansloze oplossingen 

Nu het vraagstuk van gemeenschapsbelang en individueel/lokaal 
belang op zoveel plaatsen aan de orde is, zoeken we op allerlei 
manieren naar een oplossing. Vele zijn in mijn ogen kansloos. 
Het aanroepen van een nieuwe of oude legitimerende moraal (zo
als gepoogd door Hirsch Ballin) zal in ieder geval niet tot ade
quate besluitvorming leiden. 
Overheden kunnen ook proberen dilemma's te forceren, zoals aan 
de hand voor dit soort situaties ontworpen Nimby-wetje, of ze 
kunnen allerlei slimmigheidjes bedenken in wat zo langzamer
hand het karakter heeft gekregen van een strijd tussen de over
heid en de burger. Maar het geloof dat er democratische oplossin
gen zijn voor dilemma's wordt met deze handelswijzen niet her
steld. 

Ik heb dilemma's (2) eerder omschreven als een strijd tussen on
vergelijkbare waarden of rationaliteiten (appels en peren). Bij 
enigszins ingewikkelde vraagstulclten zal een bestuurder telkens 
vanuit verschillende invalshoeken een 'rede'-nering moeten op
bouwen. En als burger kun je dus nagaan of hij of zij dat ook in
derdaad heeft gedaan. Laat ik een voorbeeld geven aan de hand 
van de aanleg van een tracé voor de TGV. In welke mate zal de 
verantwoordelijke minister een beslissing over de hoge snelheids
trein verantwoorden aan het nut van zo'n vervoermiddel en de 
daarmee in het geding zijnde economische en milieuwaarden? In 
welke mate aan de met die beslissing verbonden middelen? En in 
welke mate aan de democratische kwaliteit van de bij de be
sluitvorming gevolgde procedure? De kwaliteit van zijn beslissing 

(1) Een prisoners-dilemma is gebaseerd op de volgende situatie: twee bank
rovers zijn vanwege een bankoverval opgepakt, Ze worden gescheiden van 
elkaar vastgehouden en verhoord. TijdeliS het verhoor wordt ieder van hen 
beloofd dat wanneer hij bekent en tegen de ander getuigt, liij mcht klijgt 
op stmfoennindedng. Als zij beiden bekennen gaat de stmfoennindedng 
echter niet door. Als ze beiden blijven zwijgen, kdjgen zij bij gebrek acm 
bewijs slechts een gel'inge stmf bijvoorbeeld wegens verboden wapenbezit. 
De meest gunstige situatie is dus dat beide blijven zwijgen, IIUHII' omdat ze 
onderling geen contctcl met elkaar op kwmen nemen, groeit de onzekerheid 
over het gedmg Vml de ander, Zal hij al- dan niet bekermen ? Deze onzeker
heid wordt versterkt door de politieverhoorders die de verdachte op een ge
geven moment op de hoogte brengen van het feit dat de ander reeds heeft 
bekend. 
(2) Zie: 'De pijn van het dilemma', in: Besttmdijke dilemma's, 
SWB D66 en Bestuurdersvereniging, Den Haag 1994, p. 26 
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weerspiegelt de mate waarin een bestuurder een visie op de toe
komst (de inhoud) weet te verbinden met een doelmatige en de
mocratische afhandeling van zaken. De bestuurlijk relevante 
vraag is dan ook hoe je eenheid en eenduidigheid weet te schep
pen in de veelheid van normatieve codes en invalshoeken die in 
het geding zijn. 
Ik wil herhalen dat ik hier nu spreek over als echte dilemma's be
leefde vraagstulclten. Dat is dus iets anders dan 'lastige proble
men'. De laatste behoren tot het politieke handwerk en behoren 
in feite tot de taak waarvoor bestuurders zijn ingehuurd. Het ver
eist een zuiver politiek gevoel, een intuïtie, in te schatten of een 
probleem alleen maar ingewilclteld is of dat het om een ècht di
lemma gaat. 

Het inzetten van prestige 

Je kunt als bestuurder bij dilemma's door een verkeerde houding 
aan te nemen je prestige beschadigen. In mijn ogen heeft Van Agt 
indertijd zijn prestige verspeeld door tal van lastige vraagstuk
ken te behandelen alsof het dilemma's betroffen. Hij schoof ze 
terzijde, liet ze gewoonweg liggen en nam pas, als hij politiek een
maal in een hoek was gedreven, een beslissing. Dan kon hij zich 
achteraf immers verschuilen achter het excuus dat er geen 
ruimte voor een echte keuze was geweest. Kiezers voelen echter 
feilloos aan of zo'n verhaal - ik moet zeggen: zo'n handelswijze -
klopt. 
Het aantreklmlijke van een politica als Ien Dales was dat ze kor
daat beslissingen nam op de terreinen waarvoor ze was inge
huurd, maar niet aarzelde iets een probleem te noemen als ze dat 
ook echt een probleem vond. Zonder nu altijd te kunnen beoorde
len of die kordaatheidjuist was en de problematisering noodzake
lijk, gaf het de burger wel het vertrouwen dat haar beleid ge
grond was op een overtuiging. Echte dilemma's zijn vraagstukken 
waar geen eer aan te behalen valt en waarvan in principe ieder
een, mits er geen politieke spelletjes gespeeld worden, kan wor
den overtuigd dat het om een dilemma gaat. 
Ook aan Koning Salomons oordeel kleeft een wonderbaarlijk as
pect. Hij provoceert de oplossing als het ware door zijn macht uit 
handen te geven: want als de echte moeder hem niet had onder
broken, had hij moeten kiezen tussen een dood kind of een ver
speeld prestige (nog lastiger dan het probleem in eerste instantie 
en bovendien een zelf gecreëerd probleem). Koning Salomo maakt 
zichzelf kwetsbaar door af te zien van de machtsoptie (of het be
roep op een vastgestelde procedure). Hij laat het probleem bij de
genen van wie het is maar gaat in zijn kwetsbaarheid - hij heeft 
immers zijn prestige ingezet - naast de betrolcltenen en hun con
flict staan in plaats van erboven. De recht-vragenden krijgen zo 
de kans- maar je"mag ook zeggen: worden zo gedwongen- hun 
eigen beslissing te nemen. Wie daarin slaagt gaat de geschiedenis 
in als een wijs man. 

In èchte dilemma's zijn conventionele procedures uit den boze. 
Burgers voelen dat prima aan. Ze balen ervan als financiële cal
culaties of procedurele (het bestuursaklword, het precedent o.i.d) 
argumenten de oplossing moeten geven, terwijl je op je klompen 
kunt aanvoelen dat het om gewichtige belangen en fundamentele 
waarden gaat. 
Speltheoretici hebben zich met graagte gestort op de oplossing 
van de 'Commons-achtige' problemen. Zo zou je de hypothese 
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Vandalisme is een welfwast onoplosbaar probleem geworden 

kunnen verdedigen dat de moeder die het kind zogenaamd weg 
wilde geven, speculeerde op de mogelijkheid dat Koningin Salomo 
dan de beslissing zou nemen haar toch het kind te geven. 
Maar zelfs als dat al zo zou zijn, ontkracht het mijn centrale stel
ling niet: een dilemma vraagt er in eerste instantie om af te zien 
van de gebruikelijke procedure, omdat juist die geen acceptabele 
oplossing geeft voor het ervaren probleem. Bij een echt pijnlijk 
conflict van waarden dient alle aandacht naar de pijnlijkheid en 
de verdeling ervan uit te gaan. De vaststelling of, als je uiteinde
lijk tot het maken van een keuze wordt gedwongen, ergens een 
meerderheid voor is te krijgen, is niet meer dan een afsluiting 
van het gesprek, waarbij geen sprake kan zijn van een simpele 
winst- en verliesrekening. 
Aan de grote strategische beslissingen van mensen als Lincoln 
rond de Burgeroorlog of Churchill met zijn bloed-zweet en tranen
speech, ontleen ik de overtuiging dat het verstandig is een moei
lijke keuze niet te snel een dilemma te noemen. Maar als het wer
kelijk om een keuze tussen vitale en tegenstrijdige waarden gaat, 
is er geen andere procedure denkbaar dan dilemma's als zodanig 
te erkennen. Die benadering behelst niet meer en niet minder 
dan in de pijn van het dilemma te gaan staan. Dat wil zeggen, de 
medebestuurders aan te spreken op de echte, achter het probleem 
schuilgaande, waardestelsels. Goede politiek en geijkte besluit
vormingsprocedure gaan dan even niet goed samen. 
In een tijd van grote onzekerheden en onheldere vraagstukken 
vraagt een democratie om bestuurders die de èchte dilemma's te
ruggeven aan burgers, want deze laatsten hebben vaak een zui-
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verder gevoel voor de afwegingen die gemaakt moeten worden 
dan diegenen die in het complexe gewoel van de politieke be
sluitvorming staat. Kortom, het vraagt om gepaste bestuurlijke 
bescheidenheid gepaard aan een groot democratisch pathos. + 

Het langverwachte 'D66 Logboek' over de verkiezingscampagnes van 1994 

is verschenen. Onder de titel 'D66 st.·tat voor niets' en de onderkop 'Hoe 

D66 330 zetels won' is het een soms gedetailleerde beschrijving uit eerste 

hand geworden, die een goed inzicht geeft in het can1pagne-reilen en zeilen 

van D66 in het afgelopen jaar. 

Persoonlijke dagboekaantekeningen van partijprominenten, maar ook van 

actieve leden op afdelingsniveau verlevendigen deze luchtig geschreven pu

blicatie, die bovendien uniek en exclusief fotomateriaal bevat. Een nieuw 

hoofdstuk in D66 geboekstaafd ! 

Bestellenlmn via het Landelijk Secretariaat in Den Haag, 

telefoon 070-362.15.15. Het boek wordt na betaling thuisgestuurd. 

'D66 staat voor niets', hoe D66 330 zetels won; paperback; 144 pagina's; 
genaaid ©Democraten 66, 's-Gravenhage, 1994 
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PERSPECTIEF 

Post-ideologische politiek 
of D66 in het politieke spectrUlll 

D oor P iet erF o. k kin k 

I
n het politieke spectrum aan het 
einde van de twintigste eeuw kennen 
de politieke partijen géén vaste 

plaats meer ten opzichte van elkaar. 
Links of rechts, vooruitstrevend of behou
dend zijn inhoudsloze termen geworden. 
Ideologische labels zijn daarom eerder 
verwarrend dan verhelderend. De sociale 
bewegingen domineerden de politiek in de 
industriële ontwikkelingsfase die zich liet 

Over bestuurlijke dilemma's 
gesproken: wat dachten we 
van de politieke partij D66 

van Amerikaanse snit verhult wat er wer
kelijk gaande is in de westerse wereld. In 
heel west-europa kun je een volledige her
oriëntering van de politieke partijforma
ties waarnemen. Conservatisme, liberalis
me, socialisme (óók in de varianten van 
christen-democratie, vrijheids-democratie 
en sociaal-democratie) of welk ander 'ideo
logisch label' dan ook, hebben géén her
kenbare inhoud meer. In deze bijdrage zal 
worden bezien welke heroriëntatie in 
Nederland gaande is. 

in het tijdperk waarin 
wetenschap en technologie 

de dienst uitmaken? 

kenmerken door een primaat van de eco
nomie en de daarbij behorende retoriek 

• 
van vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Déze bewegingen hebben 
weinig of géén betekenis meer voor de hedendaagse samenleving. 
Het politieke bestel zal zich dienen te richten op een door weten
schap en techniek getekende werkelijkheid. Een post-ideologische 
politiek zal het primaat van de economie dan ook moeten gaan 
vervangen door het opnieuw formuleren wat het echte 'algemene 
belang' in de samenleving is. De oriëntatie op de steeds minder 
'kenbare' werkelijkheid zal vorm dienen te krijgen in een 'onder
zoekende' politieke houding. De aandacht dient uit te gaan naar 
de informatieverwerving in een 'ongeorganiseerde' samenleving. 
En dit vergt samenhang in de politieke analyse, als ook een men
taliteit van· systematische bestuurlijke twijfel en het kunnen be
slissen in onzekerheid. 

Inleiding 

Je zou kunnen zeggen dat in 1989 een einde kwam aan de eerste 
fase van de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat in 
west-europa. Wat met de Franse Revolutie in 1789 begon werd 
door de ineenstorting van het sovjet-systeem tweehonderd jaar 
later in een nieuwe ontwikkelingsfase gebracht. We doen wel net 
alsof 'het westerse stelsel' in 1989 de definitieve overwinning 
heeft behaald in de koude oorlog met het sovjetstelsel, maar het 
westerse stelsel zelf staat onder dezelfde druk als waaraan het 
sovjetstelsel ten onder is gegaan. 
Het zou een fatale vergissing zijn te veronderstellen dat 'het 
einde van de geschiedenis' is .aangebroken (2). Dat triomfalisme 

Pieter Fokkink is statenlUl voor D66 in Overijssel. Dit artikel is een uitwer
king van een inleiding bij de bestuurdervereniging op 1 oktober jl. 
(2) Zie F. Fukuyanw, Het Einde van de Geschiedenis en de Laatste Mens , 
Uitgeverij Contact 1992 en de discussie daarover in B. van Stokkum (red) , 
Voorbij de Ideologie? Zingeving en polltiek na Fukuyanw's 'Einde van de 
geschiedenis ', Gooi en Sticht, 1991. 

• 

Het traditionele politieke spectrum 

De Franse Revolutie begon niet met een discussie over beslissen 
bij meerderheid of over andere politieke spelregels, doch met het 
opstellen van een verklaring van de rechten van de mens en bur
ger. Het ging hier om de mensen- en burgerrechten als grondslag 
voor de democratie en de democratische rechtsstaat. 
Van meet af aan en tot op de dag van vandaag hebben critici en 
tegenstanders de mensenrechten als 'individualistisch' bestem
peld. Toch liggen er fundamentele waarden ten grondslag aan 
deze rechten. "In de mensen- en burgerrechten verklaa-rt1edervan 
ons, ieder ander als gelijke te erkennen en te respecteren. Het 
'universalistische' karakter schuilt er in, dat we die erkenning tot 
alle mensen laten uitstrekken en niet tot de eigen cultuurkring 
beperken. Schending van de mensen- en burgerrechten ten op
zichte van één van ons is dus een schending ten opzichte van 
allen. Het is afgelopen met de praktijk dat je mensen kunt slacht
offeren ten behoeve van gemeenschapsidealen. Dat deze manier, 
waarop we met die universele rechten omgaan 'cultureel' bepaald 
is, is evident, dat kan niet anders. 

Geleidelijk aan zie je emancipatiebewegingen ontstaan, die aan 
de democratische rechtsstaat steeds meer invulling geven. Dat 
begint met het verzet van de burgerij tegen regenten en aristo
craten. Deze burgerlijke of liberale stroming is al in de 1ge eeuw 
voltooid. 
In Nederland zie je de emancipatiebeweging van de katholieken 
tegen de achterstelling door de protestantse meerderheid. Met 
het aanvaarden van katholieken in alle maatschappelijke en be
stuurlijke functies (met uitzondering van het koningschap) is die 
emancipatiebeweging in de 20e eeuw evenzeer voltooid (3). Tot 
deze ontwikkeling behoort ook het typisch Nederlands verschijn-
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sel, waarbij de gereformeerden het recht verlangden op een eigen 
identiteit in een eigen maatschappelijke setting. 
Met de opkomst van de industrialisatie kreeg deze fase van de 
ontwikkeling van de democratische rechtsstaat een dominant 
economische invulling. Het is dan ook niet voor niets dat er in de 
1ge eeuw de emancipatiebeweging van arbeiders ontstaat. Eco
nomische belangen staan in feite bij alle sociale bewegingen en 
politieke stromingen centraal. Wat dat aangaat, is ook de recente 
opkomst van de ouderenbeweging zeer goed passend in het tra
ditionele politieke spectrum. 

Het Nationaal Kiezers Onderzoek 1994 geeft in de vraag over 'in
komensnivellering' (op een 
schaal van 1-7) een goede 
indicatie van het traditione
le politieke spectrum. 

Groen Links 5,9 
PvdA 5,3 
Ouderen 5,0 
D66 4,9 
Klein Christelijk 4,8 

4,5 
CDA 4,3 
VVD 3,2 -

Het links-rechts beeld met 
de daarbij behorende idea
len is prima zichtbaar. De 
politieke partijen hebben 
een herkenbare plaats. Vanuit de economische dominantie met 
een zwaar accent op materialistische vraagstukken, bezetten de 
christelijke partijen het politieke centrum, staan de sociale eman
cipatiepartijen links en de burgerlijke partijen rechts. Vooruit
strevend wil zeggen een grotere gelijkheid in de betekenis van 
nivellering. Daartegenover staat het pleidooi voor een grotere 
vrijheid in de betekenis van denivellering. In alle gevallen wordt 
verondersteld dat de maatschappij overzichtelijk is en dat we pre
cies weten hoe de inkomensverdeling in elkaar zit en hoe je die 
kunt beïnvloeden. 
Dat geldt al in iets mindere mate wanneer je in datzelfde on
derzoek naar de opvatting over een 'traditioneel' vraagstuk als in
dustriële risico's kijkt (bijvoorbeeld 'géén nieuwe kerncentrales'). 

GroenLinks 6,3 
D66 5,6 
PvdA 5,6 

5,1 
Klein Christelijk 5,1 
Ouderen 5,0 
CDA 4,7 
VVD 4,3 

Hier zie je de eerste betekenis-onduidelijkheden opdoemen. Hield 
vooruitstrevendheid steeds het vernieuwen en het nemen van ri
sico's in, bij het type vraagstukken als kernenergie staat de links-

(3) De benoeming van de katholiek Beel tot vice-voorziuer van de Raad van 
State wordt wel als het moment van volledige emancipatie ervaren. 

rechts tegenstelling juist voor 'risicoloosheid'. De gevolgen van 
nieuwe technologieën worden door 'links' als te onzeker gekwalifi
ceerd om de risico's verantwoord te kunnen nemen. Het automa
tisme is er uit, alhoewel het partijenspectrum wel een traditione
le opstelling laat zien. 

De politieke partij in het traditionele politieke spectrum 

De plaats van de politieke partijen in het traditionele politieke 
spectrum lag min of meer vast en dat gaf een schijn van duide
lijkheid. Verreweg het belangrijkste echter was het type partijor
ganisatie dat behoorde bij dit spectrum: de partij als exponent 

van de sociale beweging, die 
aan de hand van een politiek 
programma meestreed 'om 
de macht', teneinde het par
tijprogramma te kunnen uit
voeren. (4) De samenleving 
kon worden gekarakteri
seerd in algemene catego
rieën. De ideologische labels 
stonden voor herkenbare in
houden. Het onvoorwaarde
lijke vertrouwen in de verte
genwoordigers, die de proble
men geacht werden op te los
sen, was dan ook evident. 

De invulling van de demo
cratische rechtsstaat is se

dert 1789 langs dezelfde lijnen tot stand gekomen. In het politie
ke proces groeien opponenten in een machtsstrijd naar elkaar 
toe. Met als resultaat een compromismodel omtrent een indus
trieel samenlevingstype (5), dat zich het gemakkelijkst laat type
ren door de volgende bepalingen: 
• een centrale overheidsverantwoordelijkheid voor een hoog 

ontwikkelde economie, 
• ondersteund door voorzieningen ter facilitering van de econo

mische ontwikkeling enerzijds en ter compensatie van de eco
nomische fluctuaties anderzijds, 

• waarbij langs collectieve weg de risico's van de arbeid en ge
zondheid - die niet beïnvloedbaar waren - werden gedragen. 

(4) Een treffende ilImtratie daarvan Ï3 te vinden in Bart Tromp's cOl/UI.en
taar I/wt als titel 'DemocratÏ3c" tekort' in SocialÏ3me & Democratie jrg 51 
nr 10 (oktober 1994), waaruit ik citeer: " .... Nodig Ï3 dat politieke partijen 
zic" verantwoordelijk en democratÏ3c" gedragen. Dat betekent dat zij 
serieuze verkiezingsprogramma's opstellen, in de verkiezingsstrijd de strij~ 
punten vall dat programma centraal steUen, en bij de onderhandelingen 
over "et regeerakkoord op grond van ""n programma's tot compromissen 
komen. Op die manier kan de kiezer nagaan jn hoeverre de partij "et con
tract dat deze I/wt he", Ï3 aangegaan ('als gij op mij stemt, dan zal ik trach
ten het volgende prograllUlUl te velWezenlljken') naar vermogen heeft uit
gevoerd ....... ". Het feit dat het regeerakkoord zaken bevat die niet in de 
verkiezingsprogral/UlUl's gefu.ndeerd zijn, beschouwt Tromp als 'het' delllO
cratÏ3ch tekort en belangrijker dan structllrele staatkundige en politieke ver
nieuwing. Het Ï3 de vraag of het verstandig Ï3 een tem. als 'democratÏ3ch te
kort' van Claude Lefort met een geheel andere inhoud op deze manier te ge
bruiken. Maar los daarvan sc/u,üt in dit commentaar een gigantÏ3che over
schatting v!,n het politieke vemwgen van partijen. 
(5) Hiervoor wordt de term 'verzorgingsstaat' als regel gebruikt. 
Bezwaar tegen die term Ï3 voornamelijk dat die tem. het maatschappelijk 
karakter lIit beeld "aalt. 
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In dit industriële samenlevingstype blijft het 'economisch pers
pectief dus dominant en bepalend voor het politieke spectrum. 
Vrijwel alles staat onder dit teken. Ook de discussies over de 
ruimtelijke infrastructuur, over toerisme, recreatie et cetera la
ten dat zien. Collectieve voorzieningen zoals gezondheidszorg en 
onderwijs staan in nauw verband met de financieringslasten, het 
verdelen van schaarse middelen en de oriëntatie op de arbeids
markt.(6) De risico's van uitval, ziekte, ongeval en ouderdom wor
den in collectieve solidariteit gedragen. 
Solidariteit betekent dan metterdaad het collectief dragen van in
dividueel te lopen risico's. Maar het industriële samenlevingstype 
wordt bestuurd door een 'calculerende' overheid en hierdoor 
wordt weer de 'calculerende' burger in het leven geroepen. (7) Het 
beleid wordt in toenemende mate wetenschappelijk berekend en 
in modellen gevat, de politiek raakt verwetenschappelijkt. Alles 
is nu gericht op de relatieve 'economische' vergelijking met als 
gevolg: groeinoodzaak (sociaal-economisch gesproken: er dienen 
zich altijd 'achterstandgroepen' aan, dan wel 'achtergebleven on
opgeloste problemen', waarvoor groei een noodzakelijke voor
waarde is). 

De verandering 

Met het realiseren van het compromis over de aankleding van de 
samenleving, komt evenwel het samenlevingstype als zodanig ter 
discussie. Ook het Sovjetstelsel is niet ten onder gegaan in de 
strijd met het westerse stelsel, doch aan het eigen onvermogen de 
samenleving zo te organiseren dat vernieuwing - en met name 
nieuwe technologische ontwikkeling - mogelijk zou worden. Het 
westerse stelsel dat minder rigide is, staat nu voor een vergelijk
bare uitdaging: het zal zich als 'industrieel' samenlevingstype 
evenmin kunnen handhaven. 
de voorwaarden waaronder produktie- en samenlevingstypen 
functioneren veranderen structureel. De samenleving 'internatio
naliseert' en zo snel dat de basisstructuur van het industriële sa
menlevingstype, de staat, sterk aan betekenis inboet. Het com
promis omtrent waaróver we het met z'n allen te zeggen willen 
hebben, over wat we als de publieke zaak definiëren, staat ter 
discussie op het moment dat het vermogen wegvalt die gezamen
lijke zeggenschap waar te maken. De veronderstelde autonomie 
vim de statelijke verbanden verdwijnt. 
Het is nu boeiend om te zien hoe in het Nationaal Kiezers On
derzoek 1994 het politiek spectrum zich in de vraag naar de ge
wenste snelheid van Europese integratie op het punt van soeve
reiniteit en nationale identiteit formeert. 

VVD 4,3 
D66 4,2 
PvdA 4,2 

4,1 
CDA 4,1 
GroenLinks 3,7 
Ouderen 3,2 
Klein Christelijk 3,0 

Wat in elk geval vaststaat, is dat er een groeiende en gepronon
ceerde behoefte blijkt aan een persoonlijke levenssfeer, waarin 
mensen het zèlf voor het zeggen hebben. Wat je kunt zien, is dat 
het produktie-technologische / materialistische karakter van de 

industriële fase van organisatie van de samenleving geleidelijk 
aan, aan het veranderen is. 
Zo heeft bijvoorbeeld de opkomst van medische technologieën een 
technocratisering van het leven als zodanig mogelijk gemaakt, 
hetgeen mensen diep in hun persoonlijke levenssfeer treft. De in
formatie-communicatie-technologieën maken op hun beurt een 
technocratisering van het denken en het bewustzijn mogelijk. De 
'persoonlijke levenssfeer' van mensen wordt langzamerhand méér 
bedreigd vanuit het private, dan vanuit het publieke. Het lijkt er 
sterk op dat waar de zeggenschap van allen (het publieke) terug
treedt en ruimte maakt voor zeggenschap van delen (het private), 
gaat dat veelal ten koste van de persoonlijke levenssfeer. 
Wanneer je nu vanuit dit perspectief het politieke spectrum be
kijkt, dan zie je aan de hand van wederom het Nationaal Kiezers 
Onderzoek 1994 (aan de hand van de vraag over individuele zelf
beschikking) een heel ander plaatje: 

VVD 5,9 
, 

D66 5,8 
GroenLinks 5,8 
Ouderen 5,7 
PvdA 5,6 

5,4 
CDA 4,4 
Klein Christelijk 1,7 

Waar je elders in Europa de religieuze tegenstellingen - soms ge
welddadig - de dominante rol van de economie ziet overnemen, 
daar zie je bij ons rond dit soort nieuwe vraagstukken wel dege
lijk vergelijkbare patronen. Wanneer de ontwikkeling van de de
mocratische rechtsstaat overgaat van een primair economisch-in
dustriële in een cultureel-technologische fase, verandert het po
litieke spectrum fundamenteel. 

Wat in elk geval duidelijk is, is dat er géén vaste plaatsen voor 
politieke partijen meer zijn in een dergelijk, meer cultureel ge
oriënteerd spectrum, zéker niet in de belevingswereld van de bur
gers. 
Dat we ons in een overgangsfase bevinden, is duidelijk te zien, 
zowel aan het gedrag van politici als dat van de kiezers. Politici 
houden krampachtig vast aan het oude patroon, aan bestaande 
werkwijzen en organisatievormen (de discussies over handhaving 
partijstelsel, vertegenwoordiging, et cetera, maar óók het functio
neren van de bestuurlijke wereld vormen daarvan een treffende 
illustratie). Bovendien zie je veel politici in het onbegrip voor het 
nieuwe vervallen door deze veranderingen te diskwalificeren als 
'moreel verval', 'verloedering' of wat dies meer zij. De onlangs op
gestoken normen- en waardendiscussie fungeert hier als achter
hoedegevecht van een in macht en aanzien tanende elite. Burgers 
reageren op hun beurt hierop met zowel een verandering als een 

(6) Een incidenteel, doch treffend voorbeeld van de econonwering van de 
gezondheidszorg is de wet op de orgaandonatie, waarin getracht tvordt de 
schaarste aan organen op te heffen door overledenen, die daar géén exp& 
ciet bezwaar tegen hebben gemaakt, van hun organen te ontdoen. Ik spreek 
geen oordeel uit, doch signaleer het laten prevaleren van de econonwche 
denkwijze. 

(7) De term 'calculerende overheid' is afkomstig van oud-premier Lubbers 
tijdens het Burgerschaps-congres UI december 1992. 
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vermindering van belangstelling voor het bestáánde politieke be
stel. Wat dus alles zegt over de politieke interesse als zodanig! Zo 
plegen burgers rebellie door het bewust negéren van regels van 
welke aard dan ook en accepteren zij niet langer de 'zogenaamd 
essentiële' voorzieningen als een Betuwe-lijn of Schiphol's vijfde 
baan. Terwijl een groeiende aversie zich uit tegen de risicovolle 
'risicoloosheid' van het bestaan, et cetera. Er wordt gezocht naar 
vernieuwing, nieuwe uitdagingen, nieuwe politieke verbanden 
rond thema's als milieu, leef
baarheid, mensenrechten, et 
cetera, maar óók naar een 
nieuwe locatie van demo
cratie, in bijvoorbeeld een 
wijk- ofbuurtorganisatie. 

Naar een nieuw samen
levingstype 

Het samenlevingstype van 
het einde van de twintigste 
eeuw laat zich niet zo ge
makkelijk karakteriseren. 
Toch zijn er enkele aspecten, 
die met name ter onder
scheiding met het vorige sa
menlevingstype er uitsprin
gen. 

Het verschil tussen algemeen en bijzonder belang dient opnieuw 
te worden gedefinieerd. In het politieke proces zal het algeméén 
belang tot inzet (en uitkomst) moeten worden gemaakt. Het is 
wat al te gemakkelijk de overheid 'automatisch' met het alge
meen belang te laten samenvallen. Daartoe heeft de overheid zich 
in de gehele industriële ontwikkeling al te zeer schatplichtig ge
maakt aan de sociaal-economische belangen en deze genomen als 
de maat en invulling van het algemeen belang. Er dient dan ook 
opnieuw te worden nagedacht over het karakter en de betekenis 
van het algemeen belang. Dat zal mede inhouden dat we de ver
houdingen tussen het publieke, het private èn het persoonlijke 
opnieuw moeten bezien. 

Laten we er geen doekjes om winden, een en ander is het gevolg 
en heeft in elk geval alles te maken met wat je zou kunnen noe
men 'het einde van de organisatiemaatschappij'. De typische 
massa-organisatie van de industriële periode is stilaan overge
gaan in netwerken en losse verbanden. Dat maakt mensen am
bivalent. Het wegvallen van traditionele organisatiepatronen 
lijkt mensen 'vrijheid' te geven, maar gelijktijdig groeit er een on
zekerheid mèt en afhankelijkheid van de nieuwe 'losse' samen
levingspatronen. Inhoud en vorm van de gewone dagelijkse 
oriëntatiekaders van mensen zijn flexibel geworden. Je zult die 
inhoud en vorm telkens opnieuw met elkaar moeten vaststellen, 
hetgeen een behoorlijke inspanning vergt. We doen bovendien 
nog wel alsof mensen georganiseerd zijn, maar intussen identifi
ceren mensen zich niet meer met die organisaties: lidmaatschap 
en identificatie zijn ontkoppeld. 
Met het beroep op burgerschap, dat wil zeggen verantwoordelijk
heidsgevoel voor de publieke zaak, ontstáán de kritische werkne
mer of vakbondslid, de 'klokkenluiders' bij de overheid, et cetera. 

Eigen verantwoordelijkheid en . zelfstandigheid zijn immers de 
noodzakelijke structuurelementen in de nieuwe netwerk-samen
leving. Het hele idee van 'vertegenwoordigen' werkt dan niet 
meer. De bereidheid om een 'mandaat' aan iemand te geven om 
'namens' anderen iets af te spreken of te bereiken is verminderd, 
zo niet afwezig. Niet alleen in de politiek, maar ook in het be
drijfsleven, de vakbeweging, het onderwijs en andere sectoren 
van de samenleving tref je aan dat mensen zelf eigenlijk zo veel 

mogelijk 'direct' betrokken 
willen zijn of in elk geval 
wensen mee te beslissen 
(denk alleen maar aan de 
onzekerheid van 'onderhan
delaars' omtrent datgene 
wat hun achterban van het 
resultaat zal vinden). Het is 
iets dat je óók in gewone 
verenigingen aantreft. 
Nauw hierop aansluitend 
zie je dat mensen primair 
beschouwd wensen te wor
den als individu en niet als 
groep of collectiviteit. Men
sen zijn zelfstandig en wil
len hun eigen relaties kie
zen, waarbinnen zij de ver

houdingen zelf kunnen bepalen. Hiervoor dragen zij eigen ver
antwoordelijkheid en wijzen de door de overheid opgelegde afhan
kelijkheid af. Maar wanneer burgers zich niet door ànderen wil
len laten gezeggen op welke - min of meer uniforme - wijze ze met 
elkaar geacht worden samen te leven, wil dat niet zeggen dat ze 
niet meer willen 'samenleven'. (8) het is een conclusie die grote 
gevolgen heeft voor traditionele categorieën als solidariteit et 
cetera. Waar in een samenleving de individuele keuzevrijheid 
toeneemt, valt niet langer 'zonder meer' de gevolgen van al die in
dividuele keuzen voor gezamenlijke rekening te nemen. Werk
gelegenheid, gezondheidszorg en sociale zekerheid dienen zich op 
dit punt dan ook nadrukkelijk als probleem aan. 

Tenslotte is er de 'niet-kenbare' werkelijkheid. De samenleving is 
dusdanig complex dat we niet langer zomaar met bijvoorbeeld 
koopkrachtplaatjes 'beleid' kunnen ontwikkelen. We praten ge
makkelijk over een 'tweedeling' in de samenleving, maar weten 
niet wie er toe zouden behoren. We geven subsidies voor allerlei 
zaken, maar weten niet wie er van profiteren. 
De verwetenschappelijkte politiek bracht ons de suggestie dat 
alles kenbaar is, maar in werkelijkheid gaat het om niets anders 
dan statistische constructies en rekenmodellen, in andere geval-

(8) Hans Wansink beschouwt (op de opinie-pagina van NRC-Handelsblad 
dd 17 oktober 1994) het individuaw.eringsproces primair vanuit de econo
mische invalshoek en constateert dat 'het ik-tijdperk', opgevat als de be
hoefte van elk individu aan een zelfstandig huishoooen en elke activiteit als 
een betaalde, baan, 'zijn langste tijd gehad heeft '. Wansink maakt echter 
eell denkfout door te verondersteUen dat wanneer de economische vomt 
niet meer opgaat, het verschijnsel als inhoud ook is geëindigd. Individua
lisering als erkende individuele zelfstandigheid heeft zich - we/ücht meer 
buitelI dan binnen de randstad - óók in aUerlei samenlevingsverbanden 
doorgezet en dat proces is niet meer te keren. Pogingen om mensen van 
buitenaf 'afhankelijk ' van elkaar te maken en ze dat niet zelf te laten bepa
len, zijn gedoemd te mislakken en zuUen tot grote maatschappelijke schade 
leiden. 
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len om déélwaarnemingen. (9) De verwetenschappelijking van de 
politiek heeft het politieke proces voor de burger daartegenover 
dan ook alleen maar ontoegankelijker gemaakt. Voor de overheid 
is de belangrijkste conclusie dat het proces van 'individualisering' 
het onmogelijk maakt iedere persoonlijke situatie van burgers te 
kennen, terwijl gelijktijdig het beschouwen van die burger als be
horende tot een groep of categorie de plank nu eenmaal misslaat. 

Het noodzakelijke publieke politieke debat 

Uit deze beschouwing komen vragen naar voren, die de uitgangs
punten kunnen vormen voor een noodzakelijk publiek politiek 
debat. Deze zijn dan in elk geval: 
• welke invulling moeten we geven aan 'het algemeen belang', 

wanneer dat niet langer uitsluitend macro-economisch kan 
worden bepaald? 

• hoe definiëren we opnieuw de verhouding tussen het publie
ke, private en persoonlijke? 
hoe gaan we om met het steeds pluralistischer wordende ka
rakter van onze samenleving? 

• hoe gaan we om met de pluriformiteit van samenlevingsver
banden? 

• hoe gaan we om met de onmogelijkheid de werkelijkheid te 
kunnen kennen? 

• hoe gaan we om met het feit dat de werkelijkheid zich niet in 
politieke programma's laat uitdrukken? 

• hoe gaan we om met het niet meer kunnen vertegenwoordi
gen? 

Dit zijn indringende vragen voor een publiek politiek debat, dat 
niet langer over de aankleding van de samenleving gaat, maar 
om de 'architectuur' daarvan. In een dergelijk debat, dat overi
gens reeds gevoerd wordt op talloze plaatsen, maar merkwaardi
gerwijze niet in of onder regie van de politieke partijen, hebben 
'traditionele' begrippen als individuele ontplooiing, vrijheid, ge
lijkheid, solidariteit et cetera op zichzelf géén bijdrage, omdàt 
juist de inhoud van die begrippen mede onderwerp van het debat 
is. Ook de traditionele oplossingen - primair langs de weg van de 
sociale bewegingen - hebben hun geloofwaardigheid verloren. Er 
is behoefte aan een meer directe betrokkenheid. Mede hierdoor 
zijn tevens politieke partijen niet langer het kader voor de politie
ke discussie, net zoals politieke programma's nauwelijks nog 
betekenis hebben voor het feitelijke beleid. 
Maar ook de verwetenschappelijking van de politiek staat ter dis
cussie en dit is iets dat D66 in z'n wortels aantast. Immers de 
door D66 van meet af aan voorgestane oriëntatie op de werkelijk
heid is mede ingegeven door het feit dat wetenschap en techniek 
de samenleving sterk beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk 
dat vakdeskundigen hun verantwoordelijkheid nemen in het po
litieke proces: politisering van deskundigheid is dan urgent ge
worden, in plaats van technocratie. Deze 'politisering' wordt door 
D66 tot nog toe te veel gepositioneerd binnen het bestaande, for
mele, politieke kader. Dat was omdat we de verbondenheid 

(9) Uiteraard wordt hier niet bedoeld dat we voorbij moeten gaan aan 
gewone statistische infornwtie. In tegendeel. Waar bezwaar tegen moet 
worden genwakt zijn de statistische 'constructies,' zoals 'het nomade gezin', 
en allerlei verondersteUingen in rekenmodellen, zoals 'het effect van investe
ringen op werkgelegenheid' etc. Daar zillen zoveel aannames over de werke
lijkheid is, dat het helenwal de vraag is of dat eigenüjk nog iets zegt. 

tussen werkelijkheid, politiek en kiezer weer wilden herstellen. 
Nu we ons echter moeten realiseren dat juist voor de politiek de 
werkelijkheid moeilijker kenbaar blijkt dan we veronderstelden, 
vereist dat ook een transformatie in het éigen denken. Het be
staande politiek profiel staat ter discussie, namelijk dat in de (in
ternationale) door wetenschap en techniek beïnvloedde werkelijk
heid 'politici' dienen te zoeken naar oplossingen. Datzelfde geldt 
voor de democratie-gedachte die blijft uitgaan van de mensen! 
burgerrechtten en zoveel mogelijk mensen in het politieke proces 
wil betrekken. 
Maar hoe kun je in een steeds ongeorganiseerder samenleving 
burgers een zo groot mogelijke directe invloed laten uitoefenen op 
de politieke besluitvorming? Hoe bereik je mensen met en voor 
open publieke debatten? Hoe krijg je ruime beschikbaarheid van 
'onafhankelijke' informatie in een situatie waarin 'selectie' van in
formatie uit hanteerbaarheidsoverwegingen de hoofdvraag is? 
Hoe realiseer je openbaarheid van en toekomstgerichtheid in po
litieke besluitvorming, indien je de werkelijkheid en de toekomst 
niet kent en nauwelijks kunt inschatten? In een democratische 
besluitvorming gaat het er uiteindelijk om dat je, alles gehoord 
hebbende, ten overstaan van allen kunt overtuigen. 

Op een paar van deze aandachtspunten wil ik nog .wat nader in
gaan. Dat betreft dan allereerst de méér dan noodzakelijke aan
dacht voor niet-vertegenwoordigende politiek. Het feit dat je je 
als politicus realiseert dat je niet veel méér 'vertegenwoordigt' 
dan alleen jezelf, dwingt tot een relativering van de stelligheid in 
de besluitvorming en tevens tot een openheid voor verandering 
(ervan) met gevoel voor de extra bescherming voor burgers tegen 
de willekeur ervan. (10) Dit is niet hetzelfde als een verplichte di
recte betrokkenheid van iedereen. Het verplicht de politicus veel
eer tot matiging van het 'zeker weten'. Omdàt je niemand verte
genwoordigt, verplicht het je tot het doen van voortdurend on
derzoek naar wat er leeft, hoe een probleem er uitziet, waar je 
daar informatie over kunt bemachtigen. Alhoewel het je niet van 
'beslissingen' mag weerhouden, dien je te beseffen dat je beslist 
in, deels onwetendheid, deels onzekerheid. 
Bijzondere aandacht moet er ook zijn voor het ongeorganiseerde 
karakter van de samenleving en voor de uitwerking van (verschil
lende motieven van) beleid op één plaats. Kortom een houding 
van systematische bestuurlijke twijfel dient de politicus van de 
toekomst te sieren. Je telkens afvragen wàt je nu precies weet en 
hoe zeker dat is, kan de noodzakelijke openheid brengen in de po
litiek, waardoor herziening van beleid mogelijk wordt, zonder dat 
dat overkomt als willekeur. Dat laatste geschiedt helaas in de po
litiek, wanneer standpunten worden ingenomen op basis van 
altijd maar weer 'veronderstelde' feiten. Complementair aan wat 
noodzakelijk is om dit te veranderen, is natuurlijk een optimale 
rechtsbescherming voor de burger, want daarmee 'institutionali
seer je de kritische onwetendheid en twijfel'. 

Een tweede aspect waar ik meer aandacht voor wil vragen is de 
'niet-programmatische politiek'. Politieke programma's zijn ach-

(10) Dat je niets meer dan jezelf vertegenwoordigt druist in tegen het in,. 
slitutionele karakter van het poütieke stelsel, waarin juist wordt vero, .. 
dersteld dat je 'namens' anderen kunt handelen. De stelling beoogt niets 
meer of minder dat het bewustnwken van enige bescheidenheid, waardoor 
je weliswaar namens anderen beslissingen neemt, ,naar een flamboyante 
rechtvaardiging daarvan ontbreekt. 
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terhaald vóór dat ze zijn vastgesteld. Zodra immers bestuursver
antwoordelijkheid gedragen wordt en dus realistisch te werk 
moet worden gegaan, dwingt de werkelijkheid tot voortdurende 
'programmatische' bijstelling, zelfs van regeer- en college-akkoor
den. De werkelijkheid is niet meer in politieke programma's te 
vatten, zoals dat ten tijde van de traditionele sociale bewegingen 
het geval was. Dat betekent nog niet dat je het politieke program
ma moet afschaffen, doch je dient je te realiseren dat de werke
lijkheidswaarde ervan niet geweldig groot is en dat het 'on
derscheidelijke' in de voorgestelde oplossingen wel eens hetzelfde 
zou kunnen zijn als met het 'onwerkelijke' van de oplossing. 
Politici hebben dan ook meer aan 'training' in politieke analyse 
en in het kunnen beoordelen van de juistheid en volledigheid van 
verschafte informatie, dan aan het formuleren van beleidswen
sen. Programmatische discussies zouden zich er op moeten richten 
de aanstaande politici bewust te maken wat ze zouden moeten 
(laten) onderzoeken om tot standpunten te komen en hoe je visies 
daarover ontwikkelt. Dat is géén onderzoek in de klassieke zin, 
wat dan zou de pretentie van het weten weer de kop opsteken. Het 
gaat om het creëren van een open onderzoekende en twijfelende 
geest (over het belang van de politieke partij gesproken!) 

Tenslotte zou meer aandacht nodig zijn voor 'machtsvrije' dis
cussies over de moraal in samenleving en openbaar bestuur. Dat 
lijkt een wat vreemde eend in de bijt van deze beschouwing, maar 
dat is toch niet het geval. Een moreel-neutrale politiek is een 
fictie. De politiek is voortdurend bezig 'normen en waarden' in 
wetgeving en beleid te realiseren. De fictie van een moreel-neu
trale politiek belemmert een open discussie over de (morele) be
lemmeringen, die vanuit de politiek langs indirecte weg aan de 
samenleving worden opgelegd. Een samenleving, waarin de per
soonlijke levenssfeer van mensen steeds belangrijker wordt en 
waarin private belangen een steeds grotere rol gaan spelen, ver 
eist een moraal die het pluralistisch karakter van deze samen
leving expliciet erkent. Dan gaat het niet aan via machts- of co
alitiepolitiek een moraal op te leggen. We hebben al gezien hoe-

Uitnodiging voor een goed 
bestede zaterdagn-.iddag 

Conferentie over de betekenis en de status van 
het politiek-wetenschappelijke tijdschrift 

Politieke denkers en 
denkers in de politiek 

ZATERDAG 25 MAART, POLMANSHUIS, UTRECHT 

Met Wim Vrijhoef, René Cuperus, Hans Helgers, 
Ed Schuyer, Gerrit Jan Wolffensperger, 
Harry van den Berg, Uri Rosenthal e.a. 

Aanvang: 13.00 uur. Afsluiting 16.00 uur. 
Aanmelden: tel. 070-362.15.15. 

zeer dat een tegenovergesteld effect sorteert. Opgelegde morali
teit schept z'n eigen immoraliteit. Moralisering door op te roepen 
aan de regels te gehoorzamen, terwijl de innerlijke tegenstrijdig
heid in de regelgeving op zichzelf al tot ongehoorzaamheid 
dwingt, is de verkéérde weg. Wanneer je bijvoorbeeld een race
baan aanlegt, kun je niet verwachten dat mensen daarover 
langzaam zullen rijden. Het nu moraliserend (toe)spreken helpt 
niet als je de gelegenheid tot amoreel gedrag zelf schept. 

De paarse coalitie zelf zal de komende jaren duidelijk moeten 
maken hoe de sociaal-economische dominantie overwonnen kan 
worden en hoe we in staat moeten zijn tot het formuleren van een 
nieuwe politieke moraal voor de komende decennia. De toene
mende rol van wetenschap en techniek zal daarin centraal 
moeten staan, in die zin dat de noodzaak voor ogen komt te staan 
die wetenschap en techniek niet in technocratie te laten ontaar
den. De maatschappelijke relevantie ervan zal weer op de agenda 
moeten komen. De industriële fase van de moderniteit is ten 
einde, de moderniteit zèlfnog niet. We zullen ons moeten hoeden 
voor het post-moderne misverstand dat van dit alles niets van 
waarde is. Maar tegelijk dienen we in te zien dat absolute waar
heden in de politiek niet bestaan. We zullen ons eigen verhaal 
moeten vertellen in het besef dat andere verhalen óók mogelijk 
zijn, maar dat we voor het moment dit verhaal het beste vinden. 
Er is geen andere norm dan die, welke we ten overstaan van 
allen kunnen verdedigen als een voor ieder inzichtelijk te maken 
gelijk geldende norm voor het politieke handelen .• 

D66 matst 
student! 
G

oed nieuws voor Jonge Democraten, zo
veelstejaars en andere eggheads die op z'n 
tijd niet terugschrikken voor een stukje 
inhoudelijke politieke informatie. 

Met ingang van 1 januari 1995 biedt de SWB D66 
houders van geldige collegekaarten maar liefst FI. 
40,- korting op een jaarabonnement op Idee. 
- Hoe -vverkt: het: ? ....... -!----....j --Valt u in de betreffende 'doelgroep', meldt u dan aan 
als abonnee, wacht op de acceptgirokaart en betaal 
het normale tarief ad FI. 74,-. Stuur tegelijkertijd 
een kopie van uw collegekaart en uw gironummer 
aan de SWB D66. Wij storten u dan FI. 40,- terug. * 
Let op: wij zijn wel goed maar niet gek en checken 
uw gegevens dus zorgvuldig. 
----..... ~ *Regeling afhankelijk van acceptatie. 
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I 
BESCHOUWING 

De hoofdzonden van 
het buitenlands beleid 

Door Bob van den Bos 

H et leven van een idealist wordt 
dagelijks grondig bedorven door 
de internationale werkelijk

heid. Heel eventjes 'dachten we nog op de 
puinhopen van de ineengestorte Muur 
een nieuwe wereldorde te kunnen bou
wen, toen Irak, Somalië, Rwanda, en ex
Joegoslavië ons wreed uit de droom kwa
men helpen. Het lijkt wel of de wereld 
door een vreemde ziekte is getroffen. Zij 
krijgt bij wijze van spreken overal uitslag, 
in de vorm van gewelddadige conflicten. 
Als we het hiér onder controle denken te 

Er bestaan twee hoofd
zonden bij het bedrijven van 

buitenlandse politiek, 

Maar wat is de werkelijkheid? Deze is dat 
de Amerikanen een steeds selectievere in
houd geven aan de leidende rol die voor 
hen leek weggelegd. Hieraan ligt vooral de 
afkeer ten grondslag van het opofferen 
van eigen jongens in ongewisse buiten
landse avonturen, soms zelfs tegen wil en 
dank. De ervaringen in Somalië raakten 
aan de open zenuw van de Amerikaanse 
samenleving, beter bekend als het Viet
nam-trauma. President Clinton moet nu, 
bij wijze van spreken, voor elke onderdaan 

zo houdt de auteur ons voor. 
Hiervoor gaan we eerst de 

wereld rond; bij aankomst in 
Nederland zal duidelijk zijn 

om weUre vergrijpen het gaat. 

hebben manifesteert het zich dáár weer. 
Er spelen op dit moment in de wereld 
maar liefst 30 grote en zo'n 70 kleinere conflicten. 
Waar blijft de dokter? Veel meer dan ooit het geval was wordt er 
nu een beroep op de Verenigde Naties gedaan. Maar deze orga
nisatie is daar bij lange na niet voor toegerust. Wat ligt er nu 
méér voor de hand dan de VN financieel en organisatorisch te 
versterken en in de uitvoering van haar levensreddende taken 
meer armslag te geven? Maar wat is de werkelijkheid? Deze is 
dat het humanitaire werk ernstig wordt bemoeilijkt omdat maar 
liefst 83 landen een contributie-achterstand hebben van meer 
dan één jaar. De VN kampen met een grote terughoudendheid 
van nationale regeringen om militairen ter beschikking te stellen 
van vredesoperaties. In de praktijk komen ze te laat en zijn ze 
met te weinig. Als minister Van Mierlo volstrekt logisch redene
rend een begin van een oplossing suggereert, de oprichting van 
een eigen VN-brigade stuit hij, zelfs hier, aanvankelijk op verre
gaand onbegrip. 
Indien de Verenigde Naties te kort schieten hebben we altijd nog 
Amerika. Als er één democratisch land is met het vermogen om 
nog enige ordening in de chaos aan te brengen is het wel de 
Verenigde Staten. Een bruto nationaal produkt van 6.000 miljard 
dollar en een militair budget van bijna 300 miljard dollar. Wat 
ligt er nu meer in de rede dan dat Washington een grotere mon
diale verantwoordelijkheid op zich neemt? 

Bob van den Bos is buitenland-woordvoerder van de Tweede Kamerfractie 
van D66. Dit artikel is een ücht bewerkte versie van zijn bijdrage bij de be
grotingsbehandeling, november 1994. 

die hij de grens over stuurt een visum 
aanvragen bij de oude Republikeinse gar
de in het nieuwe Congres. Zeker zolang 

andere landen geen grotere verantwoordelijkheid nemen, vooral 
voor hun eigen regio, valt er van Amerikaanse zijde geen omme
keer te verwachten. 
De Europeanen dan? Economisch en militair vormt ons continent 
in potentie een wereldmacht. Als handelsblok kent het zijn gelij
ke niet. Nu oQk de oostelijke zijde zich, zij het hortend en stotend 
in democratische richting beweegt, zou Europa ook in politiek op
zicht tot wasdom moeten komen. Wat zou er logischer zijn dan 
dat Europa ook op het gebied van buitenlands en veiligheidsbe
leid een constructieve hoofdrol gaat vervullen? Maar wat is de 
werkelijkheid? Deze is dat er sinds het verdrag van Maastricht 
nog minder van he~ gemeenschappelijk buitenlands en veilig
heidsbeleid (GBVE) terecht is gekomen dan daarvoor. De Ame
rikanen laten het nu graag aan ons over, maar we kunnen het 
nog niet. De ouders hebben het huis verlaten, maar de kinderen 
zijn niet in staat voor zich zelf te zorgen. De oudsten in het 
Westen willen al te graag zelf de baas spelen en de jongsten in 
het Oosten slaan elkaar de hersens in. 
Door de beëindiging van het Oost-West conflict is er meer ruimte 
voor re-nationalisatie van beleid. Helaas neemt dit vooral de 
vorm aan van het afschuiven van verantwoordelijkheid. Het falen 
van de 'anonieme' Europese Unie wordt als alibi gebruikt om het 
eigen onvermogen te maskeren. Door de grote diversiteit van be
langen, inzichten en historische bindingen blijkt het bijzonder 
moeilijk de 12 op één lijn te krijgen. Met 16 is dat nog lastiger en 
met pakweg 26 schier onmogelijk, als we aan de huidige 
consensus regel vasthouden. Wil het GBVE niet vastlopen, voor-
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Oost-Europa, de bouwput van het buitenlandbeleid 

dat het goed en wel van start is gegaan, moeten we de besluitvor
mings-machinerie doorsmeren en de olie grondig verversen. 

D66 zou het liefste zien dat ook het buitenlands beleid wordt ge
communautariseerd. Meerderheidsbesluitvorming is wenselijk, ja 
zelfs consensus min één, zou·al een aanzienlijke verbetering bete
kenen. !1aar ook hier lijkt de werkelijkheid niet overeen te 
komen met het ideaal. In een sterk verbreed Europa schuilt 
bovendien het gevaar dat staten die onderling intensiever willen 
samenwerken hierin belemmerd kunnen worden door landen die 
niet mee kunnen- of willen doen. De mate van betrokkenheid van 
de lidstaten zal in een uitgebreide Unie aanmerkelijke verschil
len vertonen. Zo zal bijvoorbeeld Polen zich meer aantre~en van 
wat in het Balticum gebeurt dan Griekenland. Sommige staten 
zullen voor het optreden in bepaalde conflictsituaties een grotere 
verantwoordelijkheid willen of kunnen nemen dan anderen. Het 
toekomstig GBVB zou dit gegeven van gedifferentieerde betrok
kenheid als uitgangspunt kunnen nemen. Ik zou dit willen aan
duiden als net Europa van het variabele engagement'. 

In deze opzet - die uiteraard verdere uitwerking behoeft - zou 
enerzijds ruimte moeten worden geschapen voor landen die ver
antwoordelijkheid willen nemen, anderzijds zouden de staten de 

vrijheid moeten hebben om zich afzijdig te houden. Als de EU 
eenmaal een principebeslissing heeft genomen, zal de verdere uit
werking vooral overgelaten moeten worden aan de lidstaten die 
bereid zijn een afgesproken deel van de lasten te dragen. 
Meebeslissen wordt dus meer gekoppeld aan het nemen van ver
antwoordelijkheid. 
Aansluiting bij de Europese Unie wordt door veel nieuwe 
lidstaten, niet geheel ten onrechte, ook als een vorm van veilig
heidsgarantie beschouwd. Boosdoeners zullen zich wel twee keer 
bedenken voordat zij een Unie-lidstaat onuitgenodigd binnentre
den. Het ligt bovendien in het verlengde van het Maastricht -ver
drag dat de West Europese Unie (WEU), m.i.b. van artikel 5 dat 
een bijstandsverplichting inhoudt, in het GBVB integreert. Als 
een dergelijke samenvoeging inderdaad plaatsvindt, rijst de 
vraag wat dat betekent voor die Unie-lidstaten die geen deel wil
len uitmaken van een militaire verdedigingsorganisatie? Kan er 
bij ineenschuiving van de verdragen nog wel sprake zijn van de 
zogenaamde scharnierfunctie met de Navo? 
De toekomst van het Atlantisch bondgenootschap in het geheel 
van de Europese veiligheidsstructuren wordt steeds ongewisser. 
De huidige samenwerking tussen WEU en Navo is zorgelijk. Ge
zien de grote afhankelijkheid van de Amerikaanse militaire in
frastructuur kun je je afvragen of het CJTF (Combined Joint 
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Task Forces) concept wel uitzicht biedt op een zelfstandig opere
rende WEU, ook wanneer de VS zich afzijdig houden. Vooralsnog 
ziet het daar zeker niet naar uit. Als het ons menens is met een 
eigen Europese defensie moeten we onder ogen zien dat we ook in 
operationeel opzicht onafhankelijk dienen te worden. De keerzij
de hiervan is echter het zelf dragen van grote financiële lasten 
met name op het gebied van inlichtingenverwerving (eigen satel
lieten) en militair transport. 
De Navo-actie tegen het vliegveld bij Udbina volgde op een perio
de, waarin steeds luidere kritiek viel te beluisteren op de rol van 
de alliantie in het voormalige Joegoslavië. Werden de frustraties 
over de onmacht om het geweld in Bosnië te stoppen eerst op de 
EU en de VN afgereageerd, nu is de Navo het voornaamste 
doelwit, vooral van de verbale sluipschutters die sinds kort de 
meerderheid vormen in de Amerikaanse Senaat. 
Het militaire bondgenootschap zou zijn geloofwaardigheid afhan
kelijk hebben gemaakt van de geweldschuwe VN. Volgens som
mige commentatoren zou de Navo meer autonoom moeten gaan 
opereren om te kunnen overleven. Mij lijkt dit geen begaanbare 
weg. Al was het alleen maar omdat landen als Rusland, of China 
dat eerdaags ook een hoofdrol opeist, de Atlantische bindingen 
ontberen. De twee organisaties zijn tot samenwerking veroor
deeld, zoals Regering en Parlement: de één zorgt voornamelijk 
voor de uitvoering en de ander voor de legitimiteit. Met de span
ningen die daar tussen bestaan zullen we moeten leren leven. 
Tot voor kort wilde de regering ten aanzien van de uitbreiding 
van de NAVO de koninklijke weg (voorrang aan EU - lid
maatschap) bewandelen. Nu heeft zij nog een voorkeur voor pa
rallelle toetreding van de Visegrad-Ianden tot de Unie en het 
bondgenootschap, maar men sluit niet uit dat sommige staten 
eerst Navo-lid worden. 
Natuurlijk voelen wij ons nu al de facto verregaand verantwoor
delijk voor de stabiliteit in Midden- en Oost Europa. Het Part
nership for Peace is daar het voorlopige bewijs van. Het formele 
lidmaatschap is een volgende stap. 
We zijn het er over eens dat Rusland daar geen veto mag hebben, 
maar óók dat de algemene stabiliteit niet mag lijden onder ver
breding van de Navo. Curieus genoeg zijn we het dus eigenlijk 
eens over een inconsistentie. Want als de Russen tegen uitbrei
ding zijn vanwege gevaarlijke destabiliserende effecten op de 
nationalisten in eigen land, zouden we er dus vanaf moeten zien. 
Maar dan zouden we de Russen een veto geven en dat mag juist 
weer niet. Bij uitbreiding van de Navo zou naar mijn mening de 
stabiliteit in Rusland de belangrijkste randvoorwaarde moeten 
zijn. Participatie in het Atlantisch kader is buitengewoon belang
rijk voor de nieuwe democratieën. Maar de ultieme maatstaf 
moet zijn of de vrede en veiligheid in heel Europa wordt bevor
derd of juist niet. 

Wat betekenen al deze ontwikkelingen nu voor het Nederlands 
buitenlands beleid? In hoeverre kan of moet ons land de traditio
nele zwaartepunten handhaven in de nieuwe situatie? 
Allereerst het Atlantisch primaat. De bijzondere binding met de 
VS blijft natuurlijk van groot belang. Maar door het wegvallen 
van de Sovjet-dreiging is de relevantie van het bondgenootschap 
zelf en van de Amerikaanse presentie hier verminderd; niet al
leen voor hen, maar ook voor ons. We zullen onze weg op het con
tinent naar de grote buren moeten vinden met verzwakte Ame
rikaanse rugdekking. Het initiatief van de minister van Buiten-

landse Zaken om tot intensivering van de betrekkingen met 
Bonn, Parijs en Brussel te komen, is dan ook toe te juichen. Het 
moet mij overigens van het hart dat ik de neiging, die ik hier en 
daar bespeur, om het Verenigd Koninkrijk ongeveer volledig afte 
schrijven nogal onverstandig vindt. Wij moeten om vele redenen 
goede relaties met Londen blijven onderhouden, waarvan er min

stens één strategisch van aard is: het kan onze positie ten op
zichte van Bonn en Parijs versterken. 
Nederland moet in de nieuwe Europese verhoudingen van dossier 
tot dossier een actief coalitie-beleid voeren. Meer dan voorheen 
vergt dit investeringen in uiteenlopende bilaterale contacten. 
Daarom moeten we ons ook niet laten opsluiten in een kerngroep, 
met uitzondering van de EMU, hoe verleidelijk de invitatie 
daarvoor ook mag zijn. 
Het tweede zwaartepunt betreft de beoogde verwezenlijking van 
het supranationale eenheidsmodel voor de Europese Unie. D66 
hecht er aan dat dit als einddoel in ons buitenlands beleid ge
handhaafd blijft. Objectief gezien is er in een uitgebreide Unie 
juist meer behoefte aan communautarisering en meerderheidsbe
sluitvorming. Met zoveel deelnemers is beslissen met consensus 
immers de beste garantie voor het slechtste resultaat. Maar de 
werkelijkheid is dat er nog geweldige weerstanden bestaan tegen 
het afstaan van nationale soevereiniteit, vooral op gevoelige ge
bieden als veiligheidSpolitiek of asielbeleid. 
We moeten erkennen dat elke beleidssector zijn eigen inte
gratietempo kent met de daarbij behorende procedures. In plaats 
van te moraliseren en te hameren op het eigen gelijk lijkt het veel 
verstandiger om onze partners zelf te laten ervaren wat er van te
recht komt als er niets verandert. Laten we de werkelijkheid zelf 
het ideaal dichterbij laten brengen. 
Ten derde het streven naar een internationale rechtsorde. In de 
herijkingsdiscussie is tot nu toe gesuggereerd om die typisch 
Nederlandse formule te schrappen. Ook, of juist ook, in de ge
schetste huidige wereldsituatie is het naar mijn oordeel van 
wezenlijke betekenis om deze hoofddoelstelling van beleid over
eind te houden. De wereld lijkt in veel opzichten wel heel 
langzaam vooruit te gaan, vooral als we stil staan bij de mensen
rechtensituatie. Die is nog steeds uiterst belabberd. In het 
Nederlandse maar vooral ook in het EU- beleid zou het respecte
ren van mensenrechten in de praktijk een (nog) hogere prioriteit 
moeten krijgen. Bij de beoordeling achteraf van deze periode in 
de geschiedenis zullen de resultaten op dit gebied weleens de be
langrijkste maatstaf van progressie in beschaving kunnen zijn. 
Het zelfde geldt vQor de armoede. Bestrijding hiervan blijft niet 
alleen een doel op zich, maar is ook een voorwaarde voor suc
cesvol mensenrechten beleid. Meer in het algemeen doet Neder
land er goed aan zich te blijven manifesteren op terreinen waarop 
het zich door veel inspanning een zekere reputatie heeft verwor
ven, zoals mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en wa
penbeheersing. 

De moeilijkste opgave voor de komende tijd is misschien niet eens 
het bijstellen van langer bestaande oriëntaties, als wel de in
passing van de post Koude Oorlog-onderwerpen die onze volle 
aandacht opeisen, zoals vredesoperaties, de relatie tot Midden- en 
Oost Europa, en de dreigende migratiestromen en in het verleng
de hiervan, het asielbeleid. Wat de nieuwe onderwerpen gemeen 
hebben is dat ze geld kosten en dat ze interdepartementaal van 
aard zijn. Als we ons totale internationale ambitieniveau niet wil-
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len verhogen zullen er scherpere prioriteiten moeten worden ge
steld. Tot nu toe mogen de nieuwkomers af en toe op het puntje 
van een stoel zitten; niemand wil inschikken, laat staan zijn 
plaats af staan. Misschien kunnen de drie betrokkenen gezamen
lijk een mooie 'hereiken' bank kopen waar de nieuwelingen een 
ruime, vaste plaats op kunnen krijgen. 
Het huidige wereldbeeld stemt niet overal optimistisch. Er be
staat nog een flinke kloof tussen de realiteit en het ideaal zoals 
dat ons voor ogen staat. De ene grote zonde die we zouden kun
nen begaan is ons hierbij neerleggen en niet blijven streven naar 
het betere, hoe frustrerend dat streven zelf ook kan zijn. Dat 
betekent dat Nederland een actieve mondiale en in de nabije toe
komst vooral ook Europese politiek moet blijven voeren. 
De andere grote zonde is dat we geen oog hebben voor de werke
lijkheid zoals die zich aan ons voor doet. Als er één verwijt 
Nederland steeds achtervolgt, dan is het wel dat voor ons gelijk 
hebben belangrijker is dan krijgen. Ik hoop dat de regering met 
deze traditie zal breken. Essentieel is de koppeling, de juiste, ik 
zou bijna zeggen paarse, mix tussen ideaal en werkelijkheid. 
Volgens mij zijn de huidige bewindslieden althans van deze zon
den vrij . • 

Bestuurliike 
Dilemma's 
Deze nieuwe brochure is een uitgave van de Bestuurders· 
vereniging en het Wetenschappelijk Bureau van D66. 

De 'aanleiding' voor dit nummer van Ideeën is de praktijk van de 
bestuurders; zij stuiten op dilemma's in hun praktijk van besluit
vonning. De 'reden' om deze brochure samen te stellen is dat het 
ook in theoretisch opzicht interessant is. Er is een verzameling 
gemaakt van voorbeelden uit de praktijk en van gedachten over 
het maatschappelijk decor, waartegen de dilemma's zich afspelen. 

Geen enkel dilemma valt op te lossen door 'meer democratie', 
maar de democratische communicatie is een essentieel middel om 
de bron en de aard van een dilemma goed te kunnen begrijpen. 
En dus om de 'goede' beslissing te kunnen nemen. 
De brochure is van belang voor allen die zich op de een of ander 
manier met politieke besluitvorming inlaten: politici, ambtenaren, 
maar ook burgers die zich met hun zaak: tot het bestuur wenden .. 

BesteDen kan nu 

De brochure kost f 19,50 exclusief verzendkosten. Bestellen kan 
via het bekende adres en dito telefoonnummer. Overgens kunt u 
zich ook abonneren op de -onregelmatig verschijnende- nummers 
van Ideeën, die u dan automatisch thuisgestuurd krijgt. Uiteraard 
tegen een gereduceerd tarief. 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Brochures in de reeks Ideeën 

De veranderende rol van de politieke partijen, 
Den Haag, 1991, f15,-
Duurzame Ontwikkeling, Den Haag, 1992, f19,50 
Referenda en politiek, Den Haag, 1993, f19,50 
De ruimte waarin wij leven, Den Haag, 1993, f19,50 
Bestuurlijke Dilemma's, Den Haag, 1994, f19,50 

• Brochures in de reeks SWB Cahier 

Relatie en huwelijk, Den Haag, 1991, f8,-
Denken over Democratie, van forum naar partnerschap 
Den Haag, 1993, fl0,-
In Goede Banen,.een analyse van het verschijnsel migratie 
Den Haag, 1993, flO,-
Ingrijpen in menselijk leven, Den Haag, f12,50 

• Nota's 

Drugs. Kiezen tussen twee kwaden, Den Haag, 1990, f5,
Op zoek naar publiek, Den Haag, 1993, f5,-
De waarde van de democratie, Den Haag, 1994, f2,50 
Inzet voor vrede, Den Haag, 1994, f12,50 

• Abonnementen op Idee (tijdschrift) 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f74,-. Inlichtingen en bestellingen: Weten
schappelijk Bureau D66, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Tel. 070-362.15.15. Ma-do: 09.00 -17.00 uur. 

Aanbevolen SWB-publicatie: 

Inzet voor vrede 
De kansen en bedreigingen voor de internatio

nale rechtsorde en consequenties daarvan 

voor het Nederlandse veiligheids- en defensie- .~ 
beleid. Een notitie (gebaseerd op de Prioritei- _ 

tennota) van de projectgroep Veiligheid en 
Defensie en de SWB-werkgroepen Buitenland 

en Defensietaken. Verschenen in de reeks 
SWB-nota's. Prijs: f12,50 ex. verzendkosten. 

Bestellen: 070-362.15.15. 
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lAt 
BESCHOUWING 

Keren of negeren, extreem
rechts blijft een probleem 

Door Erik Jan Bolsius 

R ond de Tweede Kamerverkie
zingen van vorig jaar is de dis
cussie over het bestrijden van 

discriminatie met behulp van juridische 
middelen weer opgelaaid. Sinds halver
wege de jaren '80 was er wat minder aan
dacht voor dit onderwerp geweest. De 
groei van de extreem-rechtse partijen bij 
de verkiezingen, de openbaringen over 
misdrijven die gepleegd worden door aan-

In hoeverre biedt het recht opleveren. Hieronder zal ik een aantal ju
ridische mogelijkheden de revue laten 
passeren. Het in het recht gebruikelijke 
onderscheid tussen privaatrecht, straf
recht en staatsrecht wordt ook hier ge
bruikt. 

de mogelijkheden extree~ 
rechtse opvattingen en 

praktijken te bestrijden? 
Een duidelijke 'steUingname' 
is vereist, zo stelt de auteur. Strafrecht 

hangers van deze partijen en de veroorde-
ling door de Haagse rechtbank van Jan-
maat op 4 mei 1994 hebben bijgedragen aan de hernieuwde be
langstelling voor dit onderwerp. Ook de groeiende vreemdeling
enhaat in de ons omringende landen en de groeiende stroom 
vluchtelingen die West-Europa als veilige haven aandoet, zal 
meegespeeld hebben. In een rapport dat ik heb geschreven voor 
de Wetenschapswinkel Rechten Utrecht heb ik de juridische mid
delen om racistische partijen te vervolgen met elkaar vergeleken. 
Het rapport, dat tevens mijn doctoraalscriptie rechten was, is 
getiteld: "Racistische partijen met recht verbieden". Ik kom daar
in onder andere tot de conclusie dat die (juridische) middelen (ter 
bestrijding van extreem rechts) wel voor handen zijn, maar niet 
of nauwelijks toegepast worden. Enerzijds zijn daar juridisch
technische redenen voor. Anderzijds zijn er politieke redenen voor 
het niet toepassen van juridische maàtregelen. In dit artikel zal 
ingegaan worden op beide kanten van de discussie. Eerst volgt 
een kort overzicht van de middelen die het recht biedt om racis
tische partijen aan te pakken. Daarna zal ingegaan worden op de 
veel gehoorde argumenten voor en tegen juridisch ingrijpen:. 

Juridische middelen 

Extreem-rechtse partijen kunnen gezien worden als katalysator 
van gevoelens van vreemdelingenhaat. Het georganiseerd racis
me komt uit de hoek van de Centrumdemocraten, Centrumpartij 
'86, en sinds kort het Nederlands Blok. Het juridische aspect van 
racismebestrijding wordt tot nu toe ingevuld met het strafrechte
lijk vervolgen van individuen als zij zich discriminerend hebben 
uitgelaten over anderen. Dat is een eenzijdige aanpak. Het recht 
biedt namelijk ook mogelijkheden om de organisaties die het ra
cisme voeden, aan te pakken. Naast de individuele vervolging 
kan dat een meer complete juridische bestrijding van het racisme 

Erik Jan Bo/sius is jumt. 

In het Wetboek van Strafrecht zijn in art. 
137c, 137d, 137e en 137g onder andere be
lediging en aanzetten tot haat van men-

sen wegens hun ras strafbaar gesteld. Al die bepalingen hebben 
slechts betrekking op de bestraffing van individuele personen 
voor iets dat zij zonder hulp van anderen gedaan (kunnen) heb
ben. In art. 137f is een collectieve actie strafbaar gesteld, name
lijk het deelnemen of stoffelijke steun verlenen aan activiteiten 
gericht op discriminatie van mensen onder andere wegens hun 
ras. Hoe dat collectief samengesteld is, doet er voor het van toe
passing zijn van dit artikel niet toe. Dat is ook het goede aan deze 
bepaling. Het hoeft niet te gaan om een vaste groep of een politie
ke partij. Als er maar sprake is van een gezamenlijk handelen ge
richt op discriminatie. In dat geval kunnen degenen die daaraan 
hebben deelge~omen bestraft worden. Gedacht kan worden aan 
mensen die op de achtergrond willen blijven en als donateur een 
bijdrage leveren aan het ontplooien van racistische activiteiten. 
Ook drukkers van racistische lectuur zouden hiermee aangepakt 
kunnen worden. Belangrijk is wel dat de rol van de anderen die 
betrokken zijn bij de discriminerende activiteiten uitgelicht wordt 
in de dagvaarding. Maximale straf is een geldboete van f 5.000,
of drie maanden gévangenisstraf. 
In art. 140 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is deelneming 
aan een criminele organisatie strafbaar gesteld. Dit artikel wordt 
voornamelijk gebruikt voor het vervolgen van drugsbendes en 
frauderende rechtspersonen. Het artikel kan echter ook toegepast 
worden op een politieke partij als de CD of de CP'86. Dit valt als 
volgt te verklaren. Het uiten van een politieke mening leidt in 
hun geval geregeld tot het doen van discriminerende uitspraken. 
Als ze dat vaker en systematisch doen, is er sprake van een crimi
nele organisatie, ongeacht of het een politieke partij is. Vereist is 
dan 'een oogmerk tot het plegen van misdrijven'. Discriminatie is 
een misdrijf, dus aan dat aspect is voldaan. Het oogmerk is min
der makkelijk te bewijzen. In 1990 is daarover wel een uitspraak 
gedaan door de rechtbank in Alkmaar, in een zaak tegen het neo
nazistische Aktiefront Nationaal Socialisten (ANS). Bij deze groe-
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pering ging het volgens de rechtbank wel om een 
criminele organisatie. Politieke doelen moeten vol
gens het ANS ook gewapenderhand nagestreefd 
worden. Van zo'n strijdlustige houding is bij CD en 
CP'86 niet echt sprake. Hun criminele doel zal niet 
aantoonbaar het plegen van geweld zijn, maar wel 
het overtreden van de discriminatie-verboden. Ook 
dat kan reden voor een veroordeling op grond van 
art. 140 lid 1 opleveren. In dit geval is de maximale 
gevangenisstraf 5 jaar. 

Is het wel 

worden in de strijd tegen extreem-rechtse partijen 
is het enige middel dat er speciaal voor geschapen 
is. Dit is artikel 20 uit boek 2 Burgerlijk Wetboek. 
Deze bepaling geeft het openbaar ministerie de mo
gelijkheid een vordering bij de burgerlijke rechter 
in te stellen tot verbodenverklaring en ontbinding 
van een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid 
in strijd is met de openbare orde. Minister Korthals 
Altes somt in zijn Memorie van Antwoord op wan
neer er sprake is van strijd met de openbare orde. 
Hij noemt daarin expliciet rassendiscriminatie en 
het aanzetten tot haat. 

In art. 140 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht is 
een heel ander onderwerp geregeld. Daarin is straf
baar gesteld 'deelneming aan de voortzetting van 
een bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ver
boden rechtspersoon'. De toepassing van dit artikel 
is afhankelijk van een voorafgaande verbodsproce
dure. Het artikel geeft een antwoord op het veel ge
hoorde argument tegen een verbod van een ex
treem-rechtse partij (een politieke partij is een 
rechtspersoon), namelijk 'dat ze dan onder een an
dere naam verder gaan'. In dat geval hangt de 
personen die daaraan meedoen een gevangenisstraf 
boven het hoofd. De partij zelf is dan nog steeds 
verboden en kan niet functioneren, aangezien ze 
zich niet in kan schrijven voor de verkiezingen. 
Daar het bij extreem-rechtse partijen vaak maar 
om één onderwerp draait en er een kleine groep 

of niet 

om 0,.,. 

partijen 

gerroon te 

verbieden ? 

In 1994 heeft justitie op verzoek van het Neder
lands Centrum Buitenlanders en het Landelijk Bu
reau Racismebestrijding de mogelijkheid om een 
verbodsactie in te stellen tegen de CD naar aanlei
ding van een uitzending van het TROS programma 
'Deadline' onderzocht. Vlak voor de Tweede Kamer
verkiezingen kwam dit programma met undercover 
beelden van het Amsterdamse CD-raadslid Yge 
Graman. Hij bekent daarin een brandstichting met 
racistisch motief. Richard van der Plas, een neo
nazi uit Purmerend, doet in die uitzending ook een 
aantal uitspraken die hem zelfs een verdere loop
baan in de CD moeilijk maakt. Kosto stelt in ant
woord op het verzoek van het NCB en het LBR dat 
de CD de openbare orde niet verstoort en daardoor 

actieve leden is, zal al gauw duidelijk zijn dat het bij het opnieuw 
opduiken van een verboden partij om diezelfde partij gaat. Dit is 
direct al een antwoord op het argument: "Maar dan komen ze 
toch onder een andere naam weer terug?" Een eenmaal verboden 
partij is niet terug als ze haar naam verandert. In dat geval zul
len ze echt met een ander verhaal moeten komen. 

Privaatrecht 

Wat betreft de privaatrechtelijke middelen gaat het eigenlijk 
maar om één veel gebruikt artikel. Dat is artikel 162 van boek6 
Burgerlijk Wetboek (in het oude BW art. 1401), het artikel over 
de onrechtmatige daad. Met dit artikel in de hand kunnen parti
culieren bij de burgerlijke rechter een vordering tot schadever
goeding instellen tegen een ieder die hen onrechtmatig schade 
heeft toegebracht. De oude Centrumpartij is failliet gegaan om
dat ze de dwangsommen niet kon betalen nadat een bepaalde 
uitspraak moest worden gerectificeerd en dat maar niet gebeur
de. In 1986 is bijvoorbeeld de uitspraak van de CD: 'een schoner 
milieu ook door bevolkingspolitiek' onrechtmatig geacht door het 
gerechtshof in Den Haag. De vordering was ingesteld door onder 
andere de Anne Frank Stichting. Zo'n organisatie kan dat alleen 
doen als aannemelijk gemaakt wordt dat zij direct in haar belan
gen is geschaad. Door het opleggen van dwangsommen en grote 
bedragen aan schadevergoeding kunnen ook particuliere orga
nisaties de extreem-rechtse partijen behoorlijk voor de voeten 
lopen. 

Staatsrecht 

Als laatste stroming binnen het recht is het staatsrecht aan de 
beurt. Het meest ingrijpende juridische middel dat gebruikt kan 

een verbodsactie geen kans van slagen heeft. Minister Sorgdrager 
heeft zich bij het standpunt van haar voorganger aangesloten in 
antwoord op een hernieuwd verzoek van het LBR. Het standpunt 
van de minister(s) impliceert dat de CD niet aantoonbaar en 
stelselmatig discrimineert. Of het betekent dat discriminatie nog 
steeds niet als rechtvaardiging van een partij verbod gezien 
wordt, omdat men vindt dat dat de openbare orde niet verstoort. 
Dat laatste is dan in ieder geval in strijd met de wetsuitleg van 
Korthals Altes. Een onderzoek naar het slagen van een ver
bodsactie met betrekking tot de extremere CP'86 zou waarschijn
lijk wel leiden tot het vorderen van een verbod. Eén dezer dagen 
zal dat ook blijken uit een rechtszaak die aangespannen gaat 
worden tegen de CP' 86 in Amsterdam. Het gerechtelijk vooron
derzoek tegen de CP'86 loopt al ruim een jaar, maar officier van 
justitie De Graaff verwacht dat de zaak half maart voor de 
rechter kan komen. Het positieve effect van een onderzoek naar 
een mogelijk verbod, is dat eindelijk eens goed onderzocht is of de 
toepassing van een verbod concreet mogelijk is. 
Juridisch probleem bij een verbodsactie op grond van artikel 20 
boek 2 BW is de toerekening aan de partij. Hoe bewijs je dat het 
de partij is die discrimineert en daarmee in strijd handelt met de 
openbare orde? Toen het verleden van Graman geopenbaard 
werd, is hij direct uit de partij gezet, om elke verdenking naar de 
partij toe uit te sluiten. Toch is partijleider Janmaat onlangs (4 
mei 1994) veroordeeld wegens discriminatie. Ook de partij kreeg 
er in die uitspraak van de Haagse rechtbank van langs. Voor toe
rekening aan de partij is de zendtijd voor politieke partijen een 
nuttig hulpmiddel gebleken in deze zaak. Voor uitspraken tijdens 
die uitzendingen houdt de partij de eindverantwoordelijkheid, 
aangezien die zendtijd aan de partij als geheel wordt toegekend. 
In de zaak tegen de CP'86 zullen ook andere media-uitingen dan 
alleen zendtijd voor politieke partijen gebruikt worden. De offi-
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aan de wenselijkheid en de discussie die ge
voerd wordt over het toepassen ervan. 
Voordat er ingegaan wordt op de belangrijk
ste argumenten voor en tegen een juridi
sche bestrijding van extreem-rechts wil ik 
het belang van het onderkennen van het 
gevaar van discriminatie onderstrepen. Het 
is van belang dat erkend wordt dat discri
minatie juridisch niet alleen bestreden 
wordt door het toepassen van maatregelen 
tegen individuen, maar ook door de orga
nisaties die discriminatie als doel hebben, 
aan te pakken. 

Een 'multiculturele' groep (zeven nationaliteiten) bijeen voor een 

In de samenleving zoals die zich in Neder
land op dit moment ontwikkelt is de aan
wezigheid van 'buitenlanders' geen tijdelijk 
verschijnsel meer. De multi-culturele sa
menleving is volop in ontwikkeling. Gastar
beiders en hun (klein-)kinderen zijn geen 
Turken en Marokkanen meer, maar Neder
landers van buitenlandse afkomst. Vluch
telingen worden gedoogd en mogen blijven. 
Integratie is het sleutelwoord. Hoe kun je 
ooit integreren als discriminatie nog zo wei
nig serieus genomen wordt? Op de arbeids
markt, de huizenmarkt en in het onderwijs 
bestaan nog zoveel vooroordelen dat een ge
lijkwaardige behandeling van iedereen met 
dezelfde rechten een pure utopie is. Niet al
leen het fysieke geweld dat door (aanhan
gers van) extreem-rechts nagestreefd wordt 
is een gevaar, maar ook de discriminatie in 
woorden en daden is zeer bedreigend. De in
breng van de extreem-rechtse partijen hier
bij is groter en beter aantoonbaar dan bij 
het uitoefenen van puur geweld tegen 'bui
tenlanders'. Door in te spelen op onvrede 
onder autochtone Nederlanders, door conse
quent te wijzen op alle nadelen die de aan
wezigheid van allochtonen met zich mee
brengt, vaak op grond van onjuiste gege-

opvoering van Shakespeare 's Ror,UJo en Julia 

cier van justitie neemt daarmee een gedurfde stap, die echter wel 
enig licht in deze duisternis kan brengen. 
De verbodenverklaring is nog niet zo lang geleden toegepast ten 
aanzien van de Nederlandse Volks-Unie. Die rechtszaak is mis
lukt door een fout in het wetsartikel. Inmiddels is die fout recht
gezet. Na een verbod door de rechter bestaat de partij niet meer. 
Ze krijgt geen geld meer, geen zendtijd, wordt geschrapt uit het 
kiesregister en heroprichting is strafbaar. De zetels van de leden 
van de partij in de vertegenwoordigende organen blijven echter 
wel bestaan en komen dus niet te vervallen. In Duitsland is dat 
bijvoorbeeld wel het geval. 

Discussie 

Nu hierboven aandacht is besteed aan de juridische mogelijkhe
den, die vrij theoretisch zijn, zal ik hieronder aandacht besteden 

vens, door onophoudend te vertellen dat Ne
derland vol is, proberen ze een vijandige 

sfeer te creëren ten aanzien van in feite een ieder die niet blank 
is en zich op Nederlands grondgebied bevindt. In hun kielzog 
neemt extreem-rechts ook nog de meer beschaafde partijen met 
zich mee in het ongenuanceerd denken over de problematiek die 
inderdaad soms gepaard gaat met de aanwezigheid en de toe
stroom van 'buitenlanders'. 

In een artikel in het Utrechts Nieuwsblad van 17 juni 1994 ging 
de politicoloog Frank Eibers in op de verbodsdiscussie. Hij komt 
tot de conclusie dat het beter is om individuele vervolging toe te 
passen in de racismebestrijding. Een argument daarvoor is het 
probleem bij de bovengenoemde toerekening van racistische uit
latingen en geweldplegingen aan de partij. Na de veroordeling 
van Janmaat en de CD door de rechtbank is duidelijk geworden 
dat dat wel degelijk kan met behulp van onder andere de uitzen
dingen van politieke partijen. 
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Het feit dat partijen zich niet aantoonbaar met het 
organiseren of uitoefenen van geweld bezighouden 
is voor EIbers ook een reden om maar niet achter 
de partij aan te gaan. Toch is het consequent dis
crimineren ook een reden om die partijen hard aan 
te pakken. Sterker nog, het laten voortbestaan van 
dit soort partijen doet afbreuk aan de strijd tegen 
racisme. Het is net zo schizofreen als het aanpak
ken van gokverslaving en intussen de krasloten in
voeren. Hoe kun je nu bij je volle verstand zeggen 
dat je vreemdelingenhaat afkeurt, als je intussen 
partijen die vreemdelingenhaat propageren, laat 
voortbestaan? 

zeventig heeft 

lost wordt door een verbod van racistische partijen. 
Hij voegt daaraan toe dat de rol van de politie en 
maatschappelijke organisaties als kerken en vak
bonden belangrijker moet worden in de racismebe
strijding. Daar kan niemand het mee oneens zijn. 
Wil je echter met een verbod de maatschappelijke 
onvrede oplossen? Natuurlij~ niet! Het doel van een 
verbod is het bestrijden van het georganiseerd racis
me. De rechtvaardiging van het verbieden van een 
partij is de bedreiging die zo'n partij vormt voor 
grote groepen in Nederland wonende 'buitenlan
ders'. Dat die bedreiging niet alleen fysiek is, is hier
boven reeds betoogd. En inderdaad, met juridische 
bestrijding alleen ben je er niet. Overigens is de rol 
van de traditionele zuilen als kerk en vakbond niet 
groot meer. 

extmam-rechts 

'Het is niet democratisch om zulke partijen te ver
bieden'. Dat argument kwam ik bij EIbers niet 
tegen, maar de heer Roethof, oud-kamerlid voor de 
PvdA, hamert daar consequent op. Toch heeft onze 
democratie die mogelijkheid geschapen. De vrijhe
den van meningsuiting en vereniging kunnen niet 
geheel onbeperkt gelding hebben in onze demo
cratie. Wettelijke beperking ervan is toegestaan. 
Zo'n wettelijke beperking is het verbodsartikel uit 
het Burgerlijk Wetboek. Ook de anti-discriminatie 
artikelen uit het strafrecht zijn geoorloofde beper
kingen van genoemde vrijheden. De Nederlandse 
democratie is een 'strijdbare democratie', waarin 
toepassing van zulke bepalingen niet ondemocra
tisch is. 

aan de grond 

gekregen. 

zelfs aL .. 

De argumenten tegen een verbodenverklaring van 
een extreem-rechtse politieke partij stammen uit de 
tijd van de NVU. Sindsdien is er toch het één en 
ander veranderd. Langzaam maar zeker heeft ex
treem-rechts vaste voet aan de grond gekregen. Het 
is een groeiende beweging die steeds meer serieus 
genomen moet worden. Het 'ach kijk ze nou eens 
lekker bezig' -gehalte van de NVU is er toch echt 
vanaf. De heer Vreeswijk neemt binnenkort met zijn 
Nederlands Blok naar Vlaams voorbeeld het roer 

Het toepassen van anti-discriminatie bepalingen in individuele 
gevallen stuit op veel minder bezwaren dan wanneer een hele 
partij bedreigd wordt. Dat valt te verklaren uit het koesteren van 
de vrijheid van vereniging. Vandaar dat Dr.J.A.O. Eskes (autéur 
van het proefschrift: "Repressie van politieke bewegingen in 
Nederland") ook altijd zegt dat een partijverbod het laatste mid
del is waar een democratie naar mag grijpen. Uit de discussies 
over een verbod van extreem-rechtse partijen blijkt echter dat het 
middel nooit toegepast zal worden. 
Ik kan me voorstellen dat het openbaar ministerie om opportu
niteitsredenen geen vordering instelt. Het is de vraag of een ver
bodsactie op dit moment zou slagen en of je er het gewenste effect 
mee bereikt. Maar als officier van justitie uit Den Haag Welschen 
vertelt dat hij bang is dat een partij ondergronds gaat, dan heeft 
dat niets met opportuniteit te maken. Dan ziet hij het liefst dat 
alle boeven hun misdrijven op klaarlichte dag plegen, zodat hij 
een beetje zicht kan houden op alles wat het daglicht niet kan 
verdragen. 
EIbers stelt in zijn stuk ook dat de maatschappelijke onvrede die 
de verkiezingssuccessen van extreem-rechts verklaart niet opge-

over. Hij zal er alles aan doen om de versplintering van extreem
rechts tegen te gaan. Als hij goed afgekeken heeft bij Filip De
winter zal hem dat misschien nog lukken ook. Sinds de NVU heeft 
de gezamenlijke Europese politiek aan kracht gewonnen. Daarmee 
is de groei en de versterking van de onderlinge band van Europees 
extreem-rechts gepaard gegaan. Janmaat heeft nooit willen weten 
van samenwerking met buitenlandse partijen. Toch moet met die 
invloeden rekening worden gehouden. In Italië zijn inmiddels tot 
op regeringsniveau (neo-) fascisten doorgedrongen. Daarmee komt 
de dreiging van het extrE)em-rechtse gevaar erg dichtbij. 

Juridische bestrijding van extreem-rechtse partijen is beter moge
lijk dan vaak gesteld wordt. Daar doet het onderzoek van justitie 
niets aan af. Het niet toepassen van juridische middelen valt best 
te rechtvaardigen. Wat wel ingezien moet worden is dat de zich 
ontwikkelende multi-culturele samenleving behoefte heeft aan 
een duidelijke stellingname tegen de opkomende vreemdelingen
haat. Als een verbod van racistische partijen daar een onderdeel 
van is, moet justitie dat niet uit de weg gaan. Want het mag best 
eens wat meer uitgedragen worden dat in Nederland in artikel! 
van de Grondwet het gelijkheidsbeginsel staat .• 
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lAt 
BESCHOUWING 

N aar een Illaatschappelijke 
benadering van de econonrische orde 

Door Wim Jenniskens 

I
nde jaren zeventig bestond er in 
Nederland een extreem vertrouwen 
in de (mogelijkheden van de) over

heid. Het was vooral te vinden bij pro
gressieve partijen als de PvdA, D66 en de 
kleine linkse partijen die later Groen 
Links zouden gaan vormen. Na de econo
mische crisis aan het begin van de jaren 
tachtig is er nu een niet minder groot 

Een integraler benadering 
van de werking van de 

economie is nodig. 

de produkten dan wel produkten van be
tere kwaliteit komen. 
Dit resultaat kan nu in een centraal gelei
de economie niet tot stand komen omdat 
de overheid onmogelijk informatie kan 
hebben over alle consumentenpreferenties 
en de kostenposities van ondernemers. De 
markt kan dit veel beter, omdat zij dich-

Hier volgt een 'verkenning' 
van het vraagstuk. 

vertrouwen in de vrije markt ontstaan. 
Deze overgang wordt begrijpelijk tegen de 
achtergrond van de grote problemen waarmee de overheid te 
maken had (grote werkeloosheid en hoog financieringstekort) en 
is later nog eens versterkt door de ineenstorting van de Oost
Europese planeconomieën. De progressieve partijen hebben sinds 
het einde van de jaren tachtig deze trend gevolgd zonder evenwel 
een eigen visie op de economische orde te ontwikkelen. Dit artikel 
is een eerste poging om deze leemte op te vullen. Hier wil ik iets 
van de grondslagen voor een dergelijke visie aangeven, zonder 
deze visie zèlf te ontwikkelen. Uiteindelijk zal blijken dat er een 
synthese mogelijk is tussen de visie van de jaren zeventig en die 
van de jaren tachtig. 

De rol van de economie 

In deze tijd wordt veel te veel waarde gehecht aan de rol van de 
economie in de maatschappij. Het is daarom goed om nog eens te 
verduidelijken welke rol de economie speelt. Deze is uiteraard dat 
de maatschappij behoefte heeft aan goederen en diensten, de eco
nomie moet hierin voorzien. Deze goederen en diensten worden 
door mensen geconsumeerd, zij kopen deze goederen en diensten 
in principe omdat deze iets voor hen toevoegen. In economische 
termen heet dit het maximaliseren van het 'nut'. Hieruit volgt 
dan ook overduidelijk dat de 'doelmatigheid' van de economische 
orde samenhangt met de orde van preferenties van consumenten. 

Het voldoen aan deze preferenties van consumenten geschiedt in 
een westerse markteconomie via de vrije markt. Het is wonder
baarlijk om te zien dat in een westerse markteconomie, vele 
duizenden goederen en diensten tot tevredenheid van consumen
ten worden aangeboden. De vrije markt draagt er in principe zorg 
voor dat de consument deze goederen tegen een 'zo laag mogelijke 
prijs' en tegen een 'goede kwaliteit' krijgt aangeboden. Essentieel 
hierbij is echter dat er sprake is van vrije toe-en uittreding en, 
slechts dan is het mogelijk dat er concurrenten met lager geprijs-

Wim Jennu.kens u. econoom met als 
specialisatw ecollOmu.clte ordevraagstukkeIl. 

ter bij de informatie zit dan de centrale 
overheid. Ondernemers kunnen boven
dien in een vrije markteconomie zelfbepa-

len hoe en tegen welke prijs zij hun produkten aanbieden, dit 
maakt het mogelijk dat zij hun resultaat kunnen verbeteren door 
produkten tegen een lagere prijs of tegen betere kwaliteit aan te 
bieden. De motivatie is dan ook groter als alles van bovenaf wordt 
bepaald. 
Deze vrijheid van handelen moet echter niet alleen gelden voor 
'gevestigde' ondernemers, het is van belang in een vrije markteco
nomie dat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om hun 
plannen economisch uit te voeren. In het verlengde hiervan is het 
zich afhankelijk stellen van loonarbeid, terwijl de betreffende 
persoon liever iets 'anders' doet in strijd met de vrije marktecono
mie. Het arbeidsethos is alléén economisch verdedigbaar indien 
de sociale voorzieningen niet meer betaalbaar zijn, het tegen zijn 
of haar zin werk verrichten blijft evenwel verspilling van talent 
en slecht voor de lange termijn perspectieven van de betreffende 
persoon. Dit la~tste is te méér het geval omdat in de toekomst 
hoge prestaties van mensen worden verwacht, dit is slechts mo
gelijk als de betreffende persoon zijn of haar werk ook graag doet. 

Uit het bovenstaande blijkt alleen dat de economie vanuit een 
centraal geleide positie niet geregeld kan worden, maar dit bete
kent nog niet dat de overheid geen rol meer heeft te spelen in het 
'marktproces'. Als er geen sprake is van vrije toe- en uittreding 
dan kan de overheid een monopoliepositie die op een onnatuurlij
ke toetredingsbarrière is gebaseerd aanpakken. Dit laatste is na
tuurlijk niets anders dan het voeren van een mededingingsbeleid. 
De overheid kan óók eigen ondernemingen oprichten die onder 
gelijke voorwaarden concurreren met het bedrijfsleven, dit is al
leen maar goed voor de marktwerking. Vrije toe- en uittreding 
moet dan niet alleen voor de goederenmarkt gelden maar ook 
voor de arbeidsmarkt, dit laatste betekent o.a. dat discriminatie 
om niet economische redenen dient te worden aangepakt door de 
overheid. 

De marktbenadering blijft echter nog vele vragen oproepen, zoals: 
- In een markteconomie worden alleen activiteiten verricht via de 
markt, dit betekent dat alle activiteiten die niet 'rendabel' zijn 

-----------------------------------24------------------------------------
IDEE - FEBRUARI ' 95 

per def 
vraag is 
marktcr 

moet wc 
in hoevi 
nietjuis 
- In een 
definitie 
'consum 
de vras 
consum) 
de mern 
het geIl 
dan con: 
ke part: 
met dit 
den, to 
Groenl 
- In de, 
slechts , 
mogelij~ 

van cor 
aan. De 
beurt, i 
gaat er 
ment d. 
die hij 
krijgt er 
gelijke I 
er tegen 
enorme 
markt, : 
vervang 
patie' m 

del en g' 
- In een 
private 
ren. Hi, 
Door in! 
belastin 
toekom! 
van coU 
verplegi 
aan te ( 
kent eel 
- Het b. 
sector, 1 
kent du 
heidsse, 
ambten 
concurr' 
tigden i 
mensen 
- Tot sll 
ment Vi 

het goec 
manier 
speelt s 
verhouc 



per definitie slecht zijn. De 
vraag is dan ook in hoeverre het 
marktcriterium altijd gebruikt 
moet worden bij het beoordelen 
in hoeverre activiteiten al dan 
niet juist zijn. 
- In een markteconomie ligt per 
definitie altijd de nadruk op 
'consumeren'. Het is maar zeer 
de vraag of deze nadruk op 
consumptie altijd goed is voor 
de mensen. In het leven draait 
het gelukkig om méér zaken 
dan consumeren. Linkse politie
ke partijen dienen zich vooral 
met dit vraagstuk bezig te hou
den, tot nu toe doet alleen 
Groen Links dit. 

nader te worden gedefinieerd. 

De rol van de economie 
binnen het 
maatschappelijke systeem 

Met deze typeringen is nog wei
nig gezegd over de rol van de 
economie binnen de maatschap
pij als geheel. Als het goed is 
zou de economie niets anders 
moeten doen dan het doen pro
duceren en distribueren van 
goederen en diensten en voor de 
rest zou ze geen invloed 'moeten 
hebben' op de rest van de maat
schappij. Het is evenwel duide
lijk dat de economie invloed 
heeft op het functioneren van de 
maatschappij als geheel. Zo 
kunnen bijvoorbeeld bepaalde 
groepen niet meer meedoen aan 
de maatschappij, omdat ze niet 
aan de 'eisen van de markt' vol
doen. De massawerkeloosheid 
die in Nederland is ontstaan, 
zou wel eens tot maatschappelij
ke ontwrichting kunnen leiden; 
in de V.S. is dit overduidelijk 
het geval. 

- In de economie behoort het er 
slechts om te gaan dat zo goed 
mogelijk aan de preferenties 
van consumenten wordt vold
aan. De manier waarop dit ge
beurt, is niet van belang. Het 
gaat er alleen om dat de consu
ment de goederen en diensten 
die hij of zij wil aangeboden 
krijgt en liefst tegen zo laag mo
gelijke kosten. In de praktijk is 
er tegenwoordig sprake van een 
enorme 'preoccupatie' met de 
markt, het zou goed zijn dit te 
vervangen door een 'preoccu

Heel waarschijnlijk is het zo dat 
een maatschappij alleen kan 

De markt 
overleven, als voldoende men

sen, liefst volgens eigen inzichten, aan de maatschappij kunnen 
'meedoen'. Maar het zal duidelijk zijn dat aan deze ontwikkeling 
ook economische kosten verbonden zijn, sociaal-economisch, maar 
ook het niet gebruik maken van talenten en het bekostigen van 
een justitieel apparaat, dat nodig is vanwege bijvoorbeeld toene
mende criminaliteit. Deze kosten kunnen vermeden worden als 
iedereen mee kan doen aan de maatschappij en de geldmiddelen 
voor justitie kunnen dan anders ingezet worden. Het bevorderen 
van maatschappelijke cohesie zou dan ook een van de doelstellin
gen van het economisch beleid moeten kunnen worden. Eén van 
de mogelijkheden om maatschappelijke cohesie te bevorderen 
binnen een economie is het bieden van gelijke kansen aan ie
deréén en tegelijk degenen die deze kansen niet kunnen benutten 
op een of andere manier te helpen. 

patie' met consumentenpreferenties, de markt is slechts een mid-
del en geen doel op zichzelf. . 
- In een vrije markt economie wordt vooral de nadruk gelegd op 
private goederen. Er is echter ook vraag naar 'collectieve' goede
ren. Hierin moet op adequate wijze kunnen worden voorzien. 
Door internationale concurrentie en een geringere bereidheid om 
belasting te betalen, zou de voorziening van deze goederen in de 
toekomst wel eens in het gedrang kunnen komen. De voorziening 
van collectieve goederen is nu al problematisch (bejaardenzorg en 
verpleging). Het is de taak van 'progressieve' partijen om hier iets 
aan te doen, want een gebrek aan collectieve voorzieningen bete
kent een disfunctioneren van de economische orde. 
- Het bovenstaande verhaal is alleen geldig voor de particuliere 
sector, binnen dit domein functioneert de markt goed. Dit bete
kent dus niet dat dit voor de publieke sector opgaat. In de over
heidssector functioneert de markt alléén indien de betreffende 
ambtenaren ook de vaardigheden hebben om op de vrije markt te 
concurreren. Méér verantwoordelijkheid voor uitkeringsgerech
tigden is dan alleen mogelijk als zowel de ambtenaren als deze 
mensen ook in staat zijn deze verantwoordelijkheid te dragen! 
- Tot slot moet er nog op gewezen worden dat het voor de consu
ment vaak ondoenlijk is om uit de vele produkten het beste en 
het goedkoopste produkt te kiezen. Hier speelt op een 'verkeerde' 
manier het particuliere belang van de producent. Ook de reclame 
speelt soms op een bedrieglijke wijze haar rol. Ook hier dient de 
verhouding tussen het publieke en private (particuliere) belang 

De rol van de economie in de maatschappij als geheel behoeft niet 
alleen negatief genterpreteerd te worden. We moeten voor moge
lijk houden dat er een interactie tussen economie en maatschap
pij bestaat die beide ten goede komt. In verband met de arbeids
markt geldt dan dat in plaats van het verplicht te laten werken 
van mensen, er aan gewerkt zou kunnen worden de talenten van 
mensen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Dit bete
kent dat er 'vanuit het individu' gedacht moet kunnen worden. 
De dogmatische nadruk die er in Nederland in dit verband op 
'loonarbeid' wordt gelegd, is dan verkeerd. Het zou mogelijk moe
ten zijn om een eigen bedrijf op te richtten. Subsidie ten dienste 

--------------------------------------25 --------------------------------------
IDEE - FEBRUARI ' 95 



n 
hiervan moet dan (méér) mogelijk zijn. Waar het hier in het al

geméén om gaat, is de noodzaak terugdringing van bureaucratie 
en technocratie, terwille van specifieke en daadwerkelijke aan
dacht voor het 'individuele' talent. Bemiddeling krijgt dàn pas 
een kans, wanneer er tegelijkertijd sprake is van een sociaal-libe
raler voorwaardenschepping. 
Naast de economische doelstellingen moeten er dus ook maat
schappelijke doelstellingen gerealiseerd worden, dus het bevorde
ren van de maatschappelijke cohesie, onder voorwaarde van het 
stimuleren van talenten van mensen. 

EcononUScherandvoonwaarden 

Economie is zinloos zonder randvoorwaarden. Randvoorwaarden 
leggen beperkingen op aan het economisch handelen, omdat nu 
eenmaal niet alles mogelijk is. Het begrip 'randvoorwaarden' 
wordt echter sinds de tachtiger jaren wel buitengewoon 'eng' ge
ïnterpreteerd. De enige economische randvoorwaarden die er lijkt 
te zijn is de financiële. In Den Haag gaat het zelfs zover dat al
leen naar het eindbedrag wordt gekeken en niet naar de econo
mische doelmatigheid van de overheidsuitgaven. Omdat sinds het 
einde van de jaren tachtig de overheid zogenaamd 'niets' meer 
kan, schijnt het onmogelijk om hier iets aan te doen. Op deze ma
nier blijven onzinnige overheidsvoorzieningen en een ondoelmati
ge overheid in stand. En dat tegen hoge kosten! Het halen van be
paalde financiële kengetallen zoals het financieringstekort en de 
staatsschuldquote is echter minder van belang, het is veel be
langrijker dat de genoemde bedragen doelmátig worden uitge
geven. Dit laatste betekent dat deze uitgaven het nationaal pro
dukt moeten verhogen zodat er meer belastingen binnenkomen 
en bovendien moet de overheid zelf zo efficiënt mogelijk functio
neren. En dit betekent weer dat de dienstverlening voor de bur
ger 'goed' moet zijn en zo 'goedkoop' mogelijk. Het subsidiariteits
principe kan hierbij een probaat hulpmiddel zijn. 

Een tweede randvoorwaarde die vaak genoemd wordt is de inter
nationale concurrentie. Door deze randvoorwaarden moet de 
kwaliteit en de prijs aan internationale eisen voldoen. De prijs is 
voor Nederland op dit moment niet zo'n probleem. In het alge
meen kunnen wij nog steeds door loonmatiging en procesin
novaties tegen lage kosten concurreren op de wereldmarkt. De 
'kwaliteit' van onze produkten is echter het probleem, óók met 
het oog op de toekomst! De overheid kan hier via het bevorderen 
van een betere marktwerking en het aftrekbaar maken van suc
cesvolle produktinnovaties voor de belastingen iets aan doen. 
Markten moeten in het algemeen flexibel kunnen functioneren, 
dit betekent onder andere het verlagen van belasting op arbeid 
en winst en deze belasting gedeeltelijk op goederen te heffen. 
Daarnaast dient het maatschappelijke 'klimaat' innovatieve acti
viteit aan te moedigen. 

De derde randvoorwaarde is een sociale. Deze wordt in econo
mische analyses niet genoemd, maar toch is deze van belang. Het 
is bekend dat veel mensen in Nederland werkeloos zijn en dat de 
werkende mensen de produktiviteit niet langer aan kunnen. 
Hard werken is niet altijd slecht, maar er is een niveau waarbij 
te hard werken onverantwoord wordt. Dit leidt dan tot overspan
nenheid en vaak tot ziektes als maagzweren. Hier zijn óók kosten 
aan verbonden. Daarnaast kan de sfeer in een bedrijf nogal ge-

spannen zijn, het is zeer de vraag of op lange termijn goede pres
taties mogelijk zijn in een dergelijk klimaat. Aan werkeloosheid 
zijn kosten verbonden, dit zijn uiteraard uitkeringskosten, maar 
op lange termijn zou door de langdurige werkeloosheid de crimi
naliteit kunnen toenemen en ook hier zijn kosten aan verbonden. 
Veel economen denken dat de vrije markteconomie overal toepas
baar is, maar bij een vrije markteconomie behoort ook een libe
raal èn sociaal maatschappelijk klimaat. Het is dus niet voldoen
de om te roepen dat de vrije markt zo goed is, het is ook nodig 
daar de instituties voor te (her-)scheppen. 

De laatste randvoorwaarde is het natuurlijk het milieu. Het is 
een misverstand om te denken dat dit géén randvoorwaarde is. 
De financiën leggen ons beperkingen op maar het milieu net zo 
goed, onze natuurlijke hulpbronnen zijn immers niet onuitputte
lijk. Milieukosten worden door ondernemers op grote schaal ver
meden. Dit is en blijft een vorm van concurrentievervalsing. In de 
toekomst zullen wij hiervoor betalen. De prijzen van natuurlijke 
hulpbronnen zullen stijgen en daarnaast moeten allerlei vervuil
de plekken worden schoongemaakt. De kosten hiervan zijn vele 
malen hoger dan de kosten die door ondernemers vermeden zijn. 
Ook hier geldt dat de kwestie van de 'heffing' op (kapitaal-)goede
ren in plaats van op arbeid van belang is. 

Omgevingsanalyse 

Het formuleren van doelen en het rekening houden met de rand
voorwaarden is uiteraard niet voldoende, uiteindelijk zal er 'be
leid' moeten komen dat deze doelen verwezenlijkt. Eerst moet een 
goede afbakening van het probleem gemaakt worden en een ana
lyse van de situatie. Vervolgens moet de overheid nagaan hoe de 
betreffende participanten binnen het probleem gebied zich in 
werkelijkheid gedragen, met haar beleidsinstrumenten moet de 
overheid op dit werkelijk gedrag inspelen. Alleen op deze manier 
is een efficiënte sturing door de overheid mogelijk, hetgeen een 
zogenaamde 'lokalisering' van beleid noodzakelijk maakt. 
In de praktijk is het vaak zo dat de overheid uitgaat van alge
meen gewenst ged:ag. De overheid schrijft een bepaald gedrag 
aan het bedrijfsleven en het individu voor. Een voorbeeld is het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid door het individu. Het is 
echter maar zeer de vraag of iedereen hier toe in staat is. Als het 
individu niet zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen dan is 
er een ander beleid nodig of de overheid moet het individu leren 
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het boven
staande betekent dat de overheid minder gedrag moet voor
schrijven maar meer op gedrag moet inspelen. Dit vereist een 
wezenlijk andere èn sterker op lokale of regionale dynamiek ge
richte instelling van de politiek. 

Een uitwerking op hoofdlijnen 

Na de beschrijving van de doelstellingen, de randvoorwaarden en 
een omgevingsanalyse kan nu aan de ontwikkeling van enige 
ideeën begonnen worden, die een eerste aanzet zijn om bepaalde 
Nederlandse problemen te kunnen oplossen, er is echter geen 
sprake van een praktische uitwerking. Het subsidiariteitsprinci
pe zal bij de uitwerking een belangrijke rol spelen. 
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Het subsidiariteitsprincipe 

De rol van de overheid in het marktproces komt het beste tot z'n 
recht als overheidsbeslissingen op het juiste bestuurlijke niveau 
genomen worden. Dit betekent dat de nationale overheid bepaal
de taken moet afstoten naar hogere overheden zoals de Europese 
Unie of naar lagere overheden zoals de gemeente of regio. In prin
cipe is de reikwijdte van het probleem daarbij doorslaggevend. 
Een meer strikte toepassing van het subsidiariteitsprincipe is 
essentieel wil de rol van de overheid in het marktproces tot z'n 
recht komen. De overheid heeft in dat geval een goed overzicht 
over de problematiek, waardoor de problemen op de meest effi
ciënte wijze worden aangepakt. Het nationale eindresultaat zal 
dan ook het beste zijn. 
Het subsidiariteitsprincipe moet niet alleen bepaald worden door 
het overheidsniveau, maar zou ook betrekking moeten hebben op 
de relatie overheid-bedrijven. Hierbij is het volgende onderscheid 
mogelijk: 

- DE RELATIE OVERHEID-GROEPEN IN DE MAATSCHAPPIJ 

Het subsidiariteitsprincipe betekent in dit geval, dat overheidsbe
slissingen vaak bepaalde groepen in de maatschappij betreffen. 
De overheid moet zich dan afvragen hoe kan ik het beste deze 
groepen benaderen. Het van bovenaf voorschrijven werkt in deze 
tijd niet meer. Een mogelijke benadering is dan: maak van te 
voren duidelijk welke rol de overheid zelf speelt, neem deze rol 
serieus en handel er ook naar. Daarnaast is het goed om àlle be
trokken groepen te benaderen. Maak als overheid duidelijk wat 
het doel is en vraag deze groepen hoe het beste dit doel verwezen
lijkt kan worden. Tot slot moet duidelijk gemaakt worden hoe ver 
de 'inspraak' gaat. De bedoeling is uiteindelijk om verschillende 
belangengroepen achter één doel of geheel van doelstellingen te . 
verenigen. 

• RELATIE OVERHEID-INDIVIDU 

Het maatschappelijk resultaat is uiteindelijk het beste als alle in
dividuen in een maatschappij optimaal tot hun recht komen. Het 
tot in detail voorschrijven wat een individu moet doen is hiermee 
regelrecht in strijd. Met name socialistische bewindslieden heb
ben de neiging alles tot in detail voor te schrijven aan bijvoor
beeld werkelozen. Overheidsinstanties dienen er méér dan voor
heen rekening mee te houden wat het individu wil, er moet als 

Completeer uw Ideeëngoed 

het ware een wisselwerking tussen individu en overheid gaan 
ontstaan en geen eenrichtingsverkeer zoals nu vaak het geval is. 

Conclusies 

Hier is getracht de 'economie' in een maatschappelijke context te 
plaatsen, het ligt daarom voor de hand de relatie economie
maatschappij nader te onderzoeken. Ook moet worden nagegaan 
in hoeverre de relatie economie-maatschappij meer in de econo
mische analyse kan worden verwerkt. Het is verder van belang in 
hoeverre deze inzichten in de Nederlandse maatschappij toepas
baar zijn, de internationale concurrentie zou in dit verband de 
zaken wel kunnen bemoeilijken. Dit mag ons er echter niet van 
weerhouden deze verbanden te bestuderen. 

Een ander belangrijk punt is de uitwerking van het subsidia
riteitsprincipe voor Nederland. De vraag hierbij is onder andere 
op grond van welke criteria moet een taak naar een lagere over
heid worden gedelegeerd en wanneer moeten deze taken naar 
bijvoorbeeld de E.E.G. gaan. Welke taken blijven er op het natio
nale niveau bestaan als taken gedelegeerd worden naar een lage
re overheid? Welke rol speelt de nationale overheid ten opzichte 
van deze gedelegeerde taken? 

Ten slotte is natuurlijk de uitwerking van beleid van belang. Be
langrijke vragen zijn dan: 
• Op welke manier kan Nederland meer aan produktinnovatie 

doen, óók sectoraal? 
• Hoe wordt de (langdurige) werkeloosheid opgelost, onder de 

aandacht voor het individuele talent? • 
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COLUMN 

De gemeente neemt de wijk 

De vorige columnist, Jan Willem Holtslag , heeft de pen doorgegeven aan 

Willem Sieddering 

e resultaten van de laaute twee gemeenteraadsverkiezingen ge

ven verschijnselen te zien die de lokale politiek wel degelijk n0-

pen tot een diepgaande zelfanalyse. Daarbij doel ik op de hoogte van 

de opkomst percentages, op de opkomst van extreem rechts en het suc

ces van de lokale politieke partijen. 

De gevestigde partijen proberen thans het contact met het weggelopen 

electoraat te herstellen. Overisens moet ook D66 tot deze gevestigde 

partijen worden gerekend, want deze partij heeft in veel gemeenten 

niét als toevluchtsoord kunnen dienen voor kiezers die vervreemd zijn 

geraakt van de bestaande ideologieën of menen dat de overheid niet 

goed naar de burgers lWstert. Maar dit terzijde. 

Om de relatie met de burgers te verbeteren worden tal van instru

menten ingezet die alle een directere invloed op het gemeentelijk beleid 

beogen, zoals referenda, omnWusonderzoeken en stadspanels. Daar

naast zijn er, onder andere in het kader van de sociale en bestuurlijke 

vernieuwing, activiteiten opgezet om de bevolking meer te betrekken 

bij het wijk- en buurtbeheer. 

Ik wil in deze column ingaan op dit laatste element, omdat daarbij 

ontwikkelingen zijn waar te nemen, die voor het democratisch gehalte 

van het lokaal bestuur van belang zijn. 

Deze nieuwe benadering van wijk- en buurtbeheer uit zich op verschil

lende manieren, afhankelijk van de schaal en de voorkeur van de ge

meente. De meest vèrstrekkende is het maken van deelgemeenten met 

een eigen direct gekozen bestuur, zeker daar dit model een veel brede

re strekking heeft dan wijk- en buurtbeheer. Minder ver gaat het dé
concentreren van de organisatie van het beheer (straatreiniging, we

gen- en plantsoenonderhaud) naar stadsdelen. Tenslotte kan men 

deze centraal blijven leiden, maar wordt het accent gelegd op directe 

aanspreekpunten en korte reactietijden voor de buurt of wijk. 

Het doel is daarbij steeds dat de burger het gevoel krijgt dat beheer 

van de 'dagelijkse leefomgeving' de gemeente ook ècht een zorg is. Dit 

wordt nagestreefd vanuit opvattingen over een moderne, 'klantge

richte', dienstverlening, maar evenzeer vanuit het gevoel, bij politici, 

dat de burgers hen juist op de kwaliteit van de dagelijkse leefom

geving zullen 'afrekenen' en dat het niet gaan stemmen of het stemmen 

op lokale of extreem rechtse partijen mede voorkomt uit onvrede over 

(het ontbreken van) die kwaliteit. Uiteraard spelen ook de verhouding 

tussen allochtonen en autochtonen, zowel als de onveiligheidsgevoe

lens hierbij een rol, maar daar ga ik in dit verband niet verder op in. 

De grotere gerichtheid op het wijksgewijze werken wordt méér dan 

eens ook politiek-bestuurlijk gestalte gegeven. Juist vanwege de hier

vóór genoemde politieke overwegingen wordt dit niet aan de ambtelij-

Willem Sleddering u gerneentesecretarU Mn ZwoUe. 

ke organisatie overgelaten, maar gaan de wethauders zelf ook in wij

kelt en buurten op stap. Er komen bijvoorbeeld wijkwethauders, die 
behalve voor hun .functionele portefeuille ook voor de gemeentelijke 

contacten met een bepaalde wijk verantwoordelijk zijn, of vergelijk

bare constructies. Deze bestuurders dragen veelal de verantwoorde

lijkheid voor wijkbudgetten, dat wil zeggen uit de reguliere beheers

budgetten afgezonderde bedragen, die dienen om kleine ongemakken 

of wensen uit de buurt snel te kunnen aanpakken. Juist op dit laatste 

punt kunnen evenwel problemen optreden ten aanzien van de dema

cratische besluitvorming en de bestuurlijke zuiverheid. 

Het verschijnsel dat een (wijk )wethouder, daartoe door het college ge

mandateerd, met een pot met geld door de wijk trekt en hier en daar, 

als een verzoek hem of haar aanspreekt, iets uitdeelt, kan leiden tot 

vormen van 'cliëntelisme' die in andere tijden niet ongewoon waren. 

Het contact met de burger wordt zodoende wel hersteld, maar het be

stuur betreedt daarvoor paden die niet zonder risico zijn. Dit ver

schijnsel is te meer opmerkelijk waar de overheid tegelijkertijd haar 

besluiten, hoe klein van importantie ook, moet gieten in de vorm van 

voor beroep vatbare beslissingen, met steeds uitdijende beroepsmoge

lijkheden voor ieder die het genomen besluit wil aanvechten. 

Een andere variant is het overdragen van het beheer over de wijk

budgetten aan de wijkbewoners zèlf. De vraag wie er dan beslist over 

de besteding van de gelden is niet eenvoudig te beantwoorden. Be

stuurders van wijkverenigingen worden doorgaans niet of nauwelijks 

representatief geacht. En dus maken enkele betrokkenen of geïnteres

seerden de dienst uit. Zien wij hier een herleving van de in de jaren 

zestig eerst in zwang en al spoedig uit de gratie geraakte 'directe de

mocratie'? Laten wij het niet hopen. 

Het vraagstuk van de representativiteit van de participanten bij de 

besluitvorming zal onder ogen moeten worden gezien, hoe lastig dat in 

de praktijk ook is. Natuurlijk is het verstandig om de 'bevolking' bij 

wijk- en buurtbeheer te betrekken en haar het gevoel te geven dat men 

kan meepraten en beslissen over de dagelijkse leefomgeving, maar de 

besluiwormingsprocedures moeten doorzichtig zijn en aan democra

tische criteria blijven voldoen. Wellicht is de moderne informatietech

nologie daarbij een beter hulpmiddel. Bestuurders dienen te bedenken 

dat zij óók vertegenwoordiger zijn van de over/~id in haar essentiële 

taak: het afwegen van belangen en het beslissen over de inzet van de 

collectieve middelen. Daarbij behoort 'nee' zeggen, of zoals Tops het 

stelt 'gezaghèbbend nee zeggen' (1). En dat vergt in de omgang met de 

burgers een houding die naast een open oor en een sociaal gevoel ook 

een zekere distantie, tact en vooral gezag moet uitstralen .• 

(1) P. Tops, 'Modenw regenten', pag. 197. 
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E 
DEBAT 

Geen progressieve maar 
een liberale volkspartij is nodig 

Door Meine Henk Klijnsma 

Met de regelmaat van de klok 
duikt het idee van de progres
sieve volkspartij weer op. Nog 

niet zo lang geleden hield Paul Kalma een 
pleidooi voor een samengaan van PvdA, 
D66 en GroenLinks tot een partij. De aan
trekkelijkheid van het idee van de pro
gressieve volkspartij was vooral gelegen 
in zijn rationaliteit: wat ligt er immers 
meer voor de hand dan dat drie partijen 
die in het politieke spectrum aan elkaar 
grenzen en ook overigens elkaar aanvul
len, hun krachten bundelen? Zeker voor 

Met Paars zijn andere 
politieke verhoudingen aan 

het licht getreden. 

Het ontstaan van het klassieke po
litieke spectrum, 1913-1967 

Vanaf het laatste decennium van de 1ge 
eeuw werden de Nederlandse liberalen 
geplaagd door interne verdeeldheid. Aan 
de vooravond van de eerste wereldoorlog 
bestonden er zelfs drie liberale partijen 
naast elkaar: van links naar rechts de 
Vrijzinnig-Democratische Bond (YDB), de 
Liberale Unie en de Bond van Vrije Libe
ralen. De toen nog dominante tegenstel
ling tussen confessionele en niet-confes
sionele partijen bevorderde echter een 

Hetgeen ook de partijen tot 
elkaar in een andere 
verhouding plaatst. 

Wat zou kunnen leiden tot 
verrassende conclusies. 

het denkend deel van de PvdA, waar men 
zeer doordrongen is van de fundamentele 

• 
existentiële problemen van de sociaal-democratie, biedt de 
progressieve volkspartij een veilig vluchthaven voor het sociaal
democratisch gedachtengoed. Voor D66 en VVD is een andere 
vorm van partijvernieuwing, de fusie van beide partijen tot een li
berale volkspartij, veel reëler en interessanter; zeker nu ook op 
landelijk niveau een paarse coalitie is gevormd. 

AUes anders door paars 

In D66-kring stuit het idee van de progressieve volkspartij tot nu 
toe meer op psychologische dan op principieel-inhoudelijke be
zwaren. Dat is merkwaardig, omdat in de context van de door 
D66 zo zeer gewenste paarse coalitie, een andere vorm van par
tijvernieuwing meer voor de hand ligt. Ik doel daarbij op een fusie 
tussen D66 en VVD tot een liberale volkspartij. Dit idee, dat 
lange tijd alleen in het meer vooruitstrevende deel van de VVD 
enige populariteit genoot, is nu de paarse coalitie enig succes lijkt 
te hebben, een reële optie geworden. Ook D66 zou daarom seri
euze aandacht aan het idee van een liberale volkspartij moeten 
schenken. Juist in het licht van de door D66 met zo veel kracht 
bepleite doorbraak in de vastgeroeste Nederlandse partij-politie
ke verhoudingen is de totstandkoming van een liberale volkspar
tij niet alleen gewenst, maar ook logisch. Dit artikel concentreert 
zich dan ook op de ontwikkeling van de partij-politieke verhou
dingen die tot de doorbraak van 1994 hebben geleid en de daaruit 
voortvloeiende logische noodzakelijkheid van een fusie van D66 
en VVD. 

MeilIe Hellk Klijllsnw is statenlid voor D66 iJl Zuid-HoUalld. 

• 
nauwe samenwerking tussen de drie 

vrijzinnige groeperingen. Het districtenstelsel maakte een derge
lijke samenwerking zelfs noodzakelijk. In het politieke spectrum 
namen de drie liberale partijen een middenpositie in tussen 
SDAP en de confessionele partijen. 

Na de pacificatie van 1917 verdween de 1ge eeuwse links-rechts
tegenstelling naar de achtergrond. In toenemende mate gingen 
sociaal-economische vraagstukken de plaats van politieke partij
en in het politieke spectrum bepalen. Dit leidde al in de vroege 
jaren '20 tot een verdieping van de verschillen tussen de liberale 
partijen. De Liberale Unie en de Bond van Vrije Liberalen waren 
met enige kleinere groeperingen gefuseerd tot de Vrijheidsbond. 
De Vrijheidsbond nam al snel de behoudende sociaal-economische 
standpunten van de Vrije Liberalen over en belandde daardoor in 
het politieke spectrum rechts van de confessionele partijen. De 
VDB behield echter zijn plaats tussen de confessionele partijen 
en de SDAP. Beide liberale partijen werden voortaan door de con
fessionele partijen van elkaar gescheiden op de links-rechts-as 
van het politieke spectrum (zie figuur 1). 

L ___________________________________ R 

SOAP vos RKSP/CHU/ARP Vrijheidsbond 

Figuur 1: Het politieke spectrum in 1925 
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De jaren '30 leidden een volgende hergroepering van de liberale 
partijen in. Onder invloed van de economische crisis traden zowel 
Vrijheidsbond als VDB toe tot de overwegend confessionele kabi
netten-Colijn-II en -111. De centrum-linkse positie van de VDB 
kwam hierdoor onder druk te staan. Binnen de VDB bestond een 
behoudende vleugel rondom minister van financiën Oud die voor 
een duurzame verschuiving van de VDB naar rechts pleitte. Daar
door zou de weg worden vrijgemaakt voor een fusie met de Vrij
heidsbond. Tegenover de vleugel-Oud stond echter een krachtige 
linkervleugel onder leiding van fractievoorzitter Joekes. Joekes 
c.s. wilden de centrum-linkse koers van de VDB voortzetten. Hier
door zou de afstand tot de in diezelfde tijd naar het politieke mid
den opstomende SDAP worden verkleind. 
Na de tweede wereldoorlog kwam een dergelijke liberale hergroe
pering inderdaad tot stand. De linkervleugel van de VDB ging 
duurzaam op in de PvdA, de kleinere rechtervleugel rondom Oud 
verliet al in 1947 de PvdA weer om vervolgens met de Partij van 
de Vrijheid (de naoorlogse opvolger van de Vrijheidsbond) te fuse
ren tot de VVD. De VVD nam even onmiddellijk als vanzelfspre
kend de plaats van de Vrijheidsbond in het politieke spectrum in, 
zoals de PvdA de positie van de SDAP overnam. Progressieve en 
conservatieve liberalen bleven ook na de tweede wereldoorlog van 
elkaar gescheiden door de drie confessionele partijen die een com
fortabele machtspositie temidden van PvdA en VVD innamen. 
Zolang sociaal-economische problemen als de mate van staatsin
vloed, de wijze van ordenillg, de omvang van de verzorgingsstaat 
en vooral verdelingsvraagstukken de politieke agenda bleven do
mineren, waren deze partij-politieke verhoudingen volstrekt lo
gisch. De oprichting van D66 veranderde daar niets aan. Ook de 
plaats van D66 op de links-rechts-as werd gedicteerd door deze lo
gica. Het sociaal~economisch programma van D66 plaatste de par
tij in het politieke spectrum links van de confessionele partijen en 
rechts van de PvdA. De afstand tot de VVD op dit spectrum was 
groot (zie figuur 2). Wel liet het succes van D66 zien dat er in 
Nederland ruiinte was voor een progressief-liberale partij (ook al 
afficheerde die zichzelf niet als zodanig). 

L __________________________________ R 

PvdA D66 KVP/ARP/CHU 

Figuur 2: Het politieke spectrum in 1967 

Perspectief op een doorbraak in de klassieke 
partij-politieke verhoudingen 

wo 

De term doorbraak heeft in de Nederlandse politieke geschiedenis 
betrekking op de pogingen van in het bijzonder de PvdA om de 
meer progressieve vleugels van de confessionele partijen los te 
weken. Op die manier zouden de politieke tegenstellingen zuiver
der tot uitdrukking komen in het partij-politieke spectrum. De 
klassieke driedeling zou als gevolg van de doorbraak plaats ma
ken voor een tweedeling. Voor de links-liberale VDB was het pers
pectief van een dergelijke doorbraak een belangrijke reden om op 
te gaan in de PvdA. Ruim twintig jaar later volgde D66 bijna dit 

voorbeeld door haar krachtige steun aan het idee van de progres
sieve volkspartij. De socialistische renaissance van Nieuw Links 
blies de progressiéve volkspartij in oprichting op. De tot dan toe 
zeer innige samenwerking tussen PvdA en D66 liep daardoor een 
eerste deuk op. 
De plaats van D66 in het politieke spectrum veranderde echter 
niet. Wel groeide in de jaren van het partijleiderschap van Jan 
Terlouw geleidelijk de afstand tot de PvdA. De periode van de ka
binetten-Van Agt-II en -III leidden zelfs tot een dieptepunt in de 
onderlinge verhoudingen. De gebeurtenissen rondom de totstand
koming van het kabinet-Lubbers-III markeerden een volgende 
mijlpaal. Door de wijze waarop de PvdA D66 liet vallen raakte vrij
wel iedereen binnen D66 (inclusief Van Mierlo) doordrongen van 
de fundamentele afstand tot de PvdA. De progressieve volkspartij 
werd hierdoor tot een volstrekte abstractie. Verder toonde de kabi
netsformatie van 1989 aan hoezeer het CDA de machtigste partij 
in de Nederlandse politiek was geworden. De doorbraak leek voor
goed mislukt; sterker nog, er leek als gevolg van het Lubbers-effect 
zelfs sprake te zijn van een omgekeerde doorbraak! Tenslotte bete
kende de formatie van 1989 de opmaat tot een ongekend sterke 
electorale groei van D66. De electorale doorbraak van D66 vanaf 
1990 maakte de weg vrij voor een veel belangrijker doorbraak in de 
na de eerste wereldoorlog ontstane en vervolgens vastgeroeste par
tij-politieke verhoudingen. Deze doorbraak kwam niet ineens uit 
de lucht vallen, maar had alles te maken met de evolutie van D66 
als inhoudelijk vernieuwende kracht in het Nederlandse politiek. 

D66 als vernieuwer van de politieke agenda 

De positie van D66 op de links-rechts-as werd van meet af aan ge
relativeerd door de grote aandacht in D66-kring voor andere 
vraagstukken dan de klassieke sociaal-economische. Het meest be
kend zijn de door D66 sinds jaar en dag bepleite staatsrechtelijke 
hervormingen. Ook bleek D66 zich meer dan andere niet-confessio
nele partijen sterk te maken voor consequent vrijzinnige oplossin
gen voor ethische kwesties als abortus en euthanasie. Ten aanzien 
van deze op de politieke agenda secundaire vraagstukken, stond 
D66, in afwijking van het klassieke politieke spectrum, diametraal 
tegenover het CDA, terwijl PvdA en VVD een tussenpositie inna
men. Dit inspireerde de D66-ideoloog Erwin Nypels tot het opstel
len van het assenkruis. Op dit assenkruis vormt het klassieke po
litieke spectrum de x-as en de plaatsbepaling van de partijen ten 
aanzien van immateriële vraagstukken de y-as (zie figuur 3). 

Figuur 3: Het assenkruis van Erwin Nypels 
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Als gevolg van de grote aandacht van D66 voor immateriële za
ken is deze partij steeds meer de spreekbuis geworden van het 
post-verzuilde Nederland geworden. Het is de gi-ote verdienste 
van Jan Terlouw geweest dat hij in de jaren 1976-1982 de inhou
delijke fundamenten heeft gelegd voor deze positie van D66. Zijn 
zogenaamde 'post-socialistisch liberalisme' maakte het mogelijk 
om de klassieke sociaal-economische vraagstukken op een ande
re manier te benaderen en op te lossen. Daarmee kwam D66 niet 
alleen lijnrecht tegenover het op het CDA georiënteerde confes
sionele middenveld te staan, maar werd tevens een principiële 
dimensie toegevoegd aan de toch toegenomen afstand ten op
zichte van de PvdA. De kritiek van D66 richtte 
zich immers ook op het versteende sociaal-demo
cratische middenveld en het daar gangbare idee
ëngoed. 

Hierdoor zal de VVD op het dominante politieke spectrum snel 
links van het CDA belanden (zie figuur 4). 

L ______________________________________ ,R 

PvdA D66 wo CDA 

Figuur 4: Het politieke spectrum in 1994-1995 

In VVD-kring stond men tot diep in de jaren '80 
onverschillig tegenover deze nieuwe D66-geluiden. 
Net als de PvdA bleef de VVD gefixeerd op de 
klassieke sociaal-economische vraagstukken en de 
klassieke oplossingen daarvoor. Pas na 1989 
kwam hierin een kentering. Door deze kentering 
werd de weg vrijgemaakt voor een paarse coalitie 
en de meest fundamentele verandering in de Ne
derlandse partij-politieke verhoudingen sinds de 
pacificatie van 1917. 

Jan Terlouw 

De VVD lijkt hiermee op het eerste gezicht een on
miskenbaar electoraal risico te nemen. Tot nu lijkt 
de paarse koers de liberalen echter geen windei
eren te leggen. Tegenover een mogelijk verlies van 
de harde, ook in sociaal-cultureel opzicht conser
vatieve vleugel aan de VVD kan namelijk de winst 
van het restant van typische Lubbers-stemmers en 
andere CDA-kiezers uit het politieke midden 
staan. Een fusie met D66 tot een sterke liberale 
middenpartij, waarschijnlijk de grootste partij van 
het land, kan bovendien tot een exodus van een an
dere categorie nu nog CDA-gezinde pragmatici lei
den: de zeer machtige groep van bestuurders en 
managers in het bedrijfsleven, bij de overheden en 
bij maatschappelijke instellingen. Door de plaats
verwisseling van CDA en VVD op de links-rechts
as van het dominante politieke spectrum zijn VVD 
en D66 namelijk elkaars buren geworden en is 
fusie tot een liberale volkspartij niet langer een 
theoretische optie, maar een serieuze bijdrage ten 
gunste van p.artij-politieke vernieuwing. De histo
rische kans op deze vorm van partij-vernieuwing 
moeten beide partijen niet laten liggen, maar met 
beide handen aangrijpen. 

in dejaren 

1976 -1982 

inhoudelijke 
Positieverandering van CDA en VVD in het 
politieke spectrum fundamenten 

De totstandkoming van de paarse coalitie zal on
vermijdelijk leiden tot een verwisseling van de 
posities van CDA en VVD in het politieke spec
trum. Paars kan alleen succesvol zijn als wegen 
worden gevonden om de klassieke inhoudelijke te
genstellingen op sociaal-economisch gebied tussen 
PvdA en in mindere mate D66 enerzijds en de 
VVD anderzijds te overbruggen. De sleutel hier

heeft gelegd 

voor is gelegen in het inhoudelijk vervolg dat Terlouws ideeën
goed in periode 1989-1993 heeft gekregen. 
In de afgelopen kabinetsperiode is de afstand tussen VVD en 
D66 meer afgenomen dan menigeen in beide partijen in die tijd 
wilde toegeven. In beide partijen is het inzicht gegroeid dat een 
groot deel van de sociaal-economische problemen van Nederland 
niet alleen met klassieke middelen kan worden opgelost. Het in
zicht is gegroeid dat althans een deel van de oplossing gevonden 
moet worden in een forse sanering van de typisch Nederlandse 
overlegeconomie, de daarmee samenhangende logge uitvoerings
organisatie voor de sociale zekerheid en het gebrek aan dyna
miek in het maatschappelijk middenveld. De toenadering tussen 
D66 en VVD kwam heel sterk tot uiting in de royale steun van 
beide partijen voor de aanbevelingen van de commissie-Buurme
ij er. De PvdA toonde veel meer distantie, terwijl het CDA princi
pieel afwijzend was. 
De lijn-Buurmeijer zal het zuurdesem van de paarse coalitie 
worden. Andere bindmiddelen zijn een hogere plaats op de po
litieke agenda van tot nu onbespreekbare immateriële kwesties 
als de feitelijke bevoorrechting van het reëel bestaande bijzonder 
onderwijs en de hoge kosten van de verzuiling van de zorgsector. 

Waarom een fusie van VVD en D66 

In het voorgaande zijn al enkele redenen genoemd waarom naar 
mijn mening in de context van een paarse coalitie een fusie van 
VVD en D66 tot een liberale volkspartij logisch en wenselijk is. 
Met nog enkele andere, nog niet genoemde, redenen kom ik tot 
de volgende opsomming. 

1. Beide partijen zijn het in hoge mate eens over de cruciale 
structuurvraagstukken van de hedendaagse samenleving, in het 
bijzonder de sociaal-economische ordening. Voornaamste concre
te aanknopingspunt: het rapport van de commissie-Buurmeijer. 

2. Voortschrijdend en toenemend inzicht van D66 in de ernst van 
de financieel-economische problematiek heeft op dit punt de af
stand tot de VVD verkleind en die met de PvdA vergroot. 

3. Op tal van immateriële vraagstukken zijn beide partijen na 
1989 tot elkaar gegroeid, terwijl de afstand tussen D66 en PvdA 
vaak even groot is gebleven. Voorbeelden: de media en de crimi
naliteitsbestrijding. 
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4. Beide partijen staan meer dan de PvdA en zeker meer dan het 
CDA los van klassieke belangengroepen. Bij de laatste verkiezin
gen was er in het verlengde daarvan een gedeeld imago als partij 
van deze tijd met een grote aantrekkingskracht op jongere, beter 
opgeleide en suburbane kiezers. 

5. In het Europees Parlement maken beide partijen deel uit van 
dezelfde liberale fractie. In de ons omringende landen bestaan 
partijen die doorgaans als een grootste gemene deler van VVD 
en D66 kunnen worden gezien: de Liberal-Democrats in Groot
Brittannië, de Vlaamse Liberale Democraten en de FDP in 
Duitsland. Op lokaal en provinciaal niveau wordt vaak (ofschoon 
niet altijd) goed samengewerkt. Qua partijcultuur zijn beide par
tijen meer aan elkaar verwant dan aan andere partijen. 

Het voorgaande neemt niet weg dat er ook, vooral inhoudelijke 
verschillen tussen beide partijen bestaan. In dat verband moet 
vooral worden gedacht aan het milieu- en natuurbeleid en aan 
het asielbeleid. Ik verwacht dat onder invloed van een gezamen
lijke regeringsverantwoordelijkheid deze verschillen kunnen 
worden overbrugd. De argumenten ten gunste (zie boven) in 
combinatie met het perspectief de machtigste partij van Neder
land te kunnen worden, vormen daarbij een belangrijke steun in 
de rug . • 
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Idee op weg naar de 
1250e abonnee 

"jft groeien. Het tijdschrift is onderweg naar de 1250e abonnee en 

en oplage van 1500 exemplaren. Afgezet tegen het leden-aantal van 

n vervolgens tegen de oplages van de bladen van de wetenschappe

reau's van andere partijen en de leden-aantallen van die partijen, is 

Idee;. onmiskenbaar het tijdschrift met het hoogste relatieve bereik. Ook in 

1995 zal weer uiterste zorg en aandacht worden best~d aan inhoud en 

uiterlijk van het blad, opdat u als abonnee optimaal profiteert van uw 

'vaste relatie' met onze uitgave. Trouwens: heeft u er al eens aan gedacht 

om een jaarabonnement op rdee cadeau te doen aan die goede kennis, die 

regelmatig uw exemplaar leent ? 'n Originele veIjaardagsverrassing. 

Stemmen op een D66-congres 

Inde~pen l 
In de loop van 1995 zullen in elk geval de volgende ca
hiers en brochures verschijnen: 

• Een uitgebreide rapportage over de economische, 

culturele en politieke vraagstukken waar de technologie

ontwikkeling ons voor plaatst. De rapportage (die rond de 

zomer verschijnt) zal worden verzorgd door een project

groep, onder voorzitterschap van Frits Prakke. 

• Een cahier over de praktische mogelijkheden op het 

vlak van opvang en zo goed mogelijke 'integratie' van 

migranten in onze samenleving. Een rapportage, die met 

name bedoeld· is voor de lokale politiek. 

• Een cahier over de werking van het openbaar bestuur als 

er sprake is van privatisering enlof reorganisatie. Twee 

casussen worden geanalyseerd, de reorganisatie van de po

litie en de privatisering van de woningbouwcorporaties. 

• Een brochure over Denken in D66. Aandacht zal worden 

besteed aan de drie hoekstenen van dat denken: rechts

statelijkheid, democratisering en soaciale liberaliteit. 

• Een publikatie, in samenwerking met de Boekmanstich

ting, over 'kunst en politiek' . In een keur aan artikelen zul

len de plaats van de kunst, de stad als esthetisch domein 

en de werking van het beleid nader onder de loep worden 

genomen. 

Het wordt kortom een mooi publicatie-jaar bij het We
tenschappelijk Bureau. Aankondigingen van de uit
komst van de diverse uitgaven wordt steeds gedaan in 
dit tijdschrift. 

-----------------------------------32------------------------------------
IDEE - FEBRUARI '95 

Boek} 

'Men 

Nog maar 

1994, vel 

van Jan C 
werk. He 

omdat in I 

fische en 

wordt vel 

merkend 

Opvallen 
welijks f 

meen dai 
redenen; 
Allereers 
'levensbe 
een hum 
En het d 
me is niE 
zin. Wat 
die zich : 
van het 
menselijl 
Europa, 
het zuid 
volgen e 
het 'hw 
speelt. C 
'mensen1 
niet? M: 
ons dan 
flectie, E 

over de I 
re cultm 
Ten twe 
voor de: 
naar om 
is ons c 
langzam 
eenheid 
is het g 
stitutior 
ven. ~ 
slechts ( 
te zijn I 

teem' zi 
En tege 
menseli. 
gen, OII 

frontati, 
omstanI 
zo moeiJ 
Ten del 
werd gE 
onortho 
het eer! 



Boekbespreking 

'Mensenwerk' 

Nog maar kort geleden, maar toch alweer in 

1994, verscheen er een boek van de hand 

van Jan Glastra van Loon, getiteld Mensen

werk. Het is een interessante publikatie, 

omdat in een tiental 'verkenningen' in filoso

fische en analytische zin een perspectief 

wordt verschaft op de problemen die ken

merkend zijn voor deze tijd. 

Opvallend is evenwel dat er niet of nau
welijks aandacht aan werd besteed. Ik 
meen dat hiervoor toch in hoofdzaak drie 
redenen zijn aan te wijzen. 
Allereerst is het boek een samenstel van 
'levensbeschouwelijke verkenningen van 
een humanist', zoals de ondertitel luidt. 
En het denken en spreken over humanis
me is niet in zwang, óók niet in 'kritische' 
zin. Wat vreemd is en zeker voor degenen 
die zich zorgen maken over de teloorgang 
van het menselijke in een steeds 'on-, 
menselijker' wereld. Het oostelijk deel van 
Europa, Noord-Midden- èn Zuid-Afrika, 
het zuiden van Azië, de gebeurtenissen 
volgen elkaar op waarin het menselijke, 
het 'humane', steeds minder een rol 
speelt. Of juist wèl en is hier sprake van 
'mensenwerk', of wij het nou willen of 
niet? Maar moeten deze ontwikkelingen 
ons dan niet aanzetten tot nadere re
flectie, een nader nadenken en spreken 
over de paradox die mensen, als van natu
re cultuur-wezens, kenmerkt? 
Ten tweede zou het gebrek aan aandacht 
voor deze publikatie kunnen verwijzen 
naar omstandigheden in eigen land. Want 
is ons denken hier niet gevangen in de 
langzamerhand heilig verklaarde twee
eenheid van toepassing en resultaat? Het 
is het gereduceerde schema van de geïn
stitutionaliseerde realiteit waarin wij le
ven. Waarin zoiets als 'mensenwerk' 
slechts een verre vooronderstelling schijnt 
te zijn geworden. Een luxe, die het 'sys
teem' zich nog maar nèt kan permitteren. 
En tegen deze achtergrond kan juist het 
menselijke als criterium worden verdron
gen, omdàt het denken erover een con
frontatie teweeg brengt met de druk der 
omstandigheden, waarmee wij het toch al 
zo moeilijk hebben. 
Ten derde is er het feit dat Mensenwerk 
werd geschreven door een filosoof en een 
onorthodox denker tegelijk. Dit lijkt op 
het eerste gezicht dus twee keer moeilijk, 

SIGNALEMENTEN 

'Mensenwerk' van Jan Glastra van Loon. 

'Levensbeschouwlijke verkenningen 

van een hwnanist' 

zeker voor onze 'media', omdat het werkje 
. dwingt om zelf na te denken. En dat is in 
een tijdperk van massaconsumptie en 
massacommunicatie niet populair. 

Alle drie de redenen zijn voor 'ons', beho
ren voor ons, alleen al redenen te zijn om 
dit boek met gretigheid aan te vatten. En 
dit geldt óók, zou ik zeggen, voor de niet
humanisten onder ons. Want Mensenwerk 
is tevens een filosofisch werk. Niet zozeer 
in de vakmatige zin van het woord, daar
voor is een en ander waarschijnlijk in een 
te persoonlijke stijl geschreven (wat overi
gens de tekst wel zo toegankelijk maakt!). 
Het 'filosofische' komt vooral tot uitdruk
king in het reflectieve karakter van de 
tekst. Zij verbeeldt een denken 'van', méér 
dan een denken 'over' de dingen. Zowel 
voor de filosoof als de humanist blijken de 
ervaring, de betekenis en de context, de 
categorieën waar het om draait. Catego
rieën die niet verwijzen naar het andere 
als absoluut of verabsoluteerd andere, 
maar blijven verwijzen naar het excen
trische van de ervaring, of van ons zelf ten 
opzichte van onze ervaring. Een neven
positie die het ons mogelijk maakt te re
flecteren op en over wat wij mee-maken. 
Of zoals Van Loon het zelf zegt: "zo ont
staat en voltrekt zich geschiedenis, een 
proces waarvan wij zowel de makers als 

de maaksels, de producenten en de pro
dukten zijn". (C.d.V.) 

'Mensenwerk, levensbeschouwelijke 
verkenningen van een humanist', 

Jan Glastra van Loon, 
Boom, Amsterdam, 1994, p. 111. 

• 
Boekbespreking 
Politiek en zelfcorrectie 

Een idee-fixe is een dwaal voorstelling waar

van men zich doorgaans slechts met grote 

moeite kan ontdoen. Het denken over po

litiek is doordrongen van dit soort van ver

keerde, maar uiterst hardnekkige voorstel

lingen. 

Enkele bekende zijn bijvoorbeeld de vaak 
geponeerde tegenstelling tussen overheid 
en vrije markt, het kamerlid als verte
genwoordiger van de volkswil of de maak
baarheid van de samenleving. Het zijn 
storende, maar ook gevaarlijke beelden; ze 
benemen je het zicht op de werkelijkheid 
en kunnen er toe leiden dat je structureel 
aandacht besteedt aan de verkeerde pro
blemen omdat je voortdurend stil blijft 
staan bij de verkeerde vragen. 
De kloof tussen de burger en de politiek is 
ook zo'n idee-fixe, althans naar de mening 
van de Leidse politicologen Rudy Andeweg 
en Herman van Gunsteren. De enthou
siaste lezer van opinie-pagina's in de lan
delijke dagbladen kent Andeweg inmid
dels als een niet aflatende strijder tegen 
het kloof-denken. Aan de hand van cijfers 
over opkomstpercentages bij verkiezingen 
en de organisatiegraad van burgers in de 
zogenaamde nieuwe sociale bewegingen 
toont hij keer op keer aan dat de interesse 
in de politiek eigenlijk nog nooit zo hoog is 
geweest als hedentendage. Ook in 'Het 

grote ongenoegen, over de kloof tussen po

litiek en burger' wordt veel aandacht be
steed aan de statistische ontkrachting van 
het beeld van ongeïnteresseerde burgers. 
Maar dit keer gaat Andeweg samen met 
de meer filosofisch ingestelde Van Gunste
ren dieper in op de oorzaken van de beeld-

• vorming van de kloof. Hun centrale stel-
ling is dat afkeer van de politiek eigenlijk 
van alle tijden is. De gevoeligheid van de 
politiek zelf voor de afkeer kan echter ver
schillen en deze is op dit moment tamelijk 
groot. Dat vormt de werkelijke achter-
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grond voor het veelvuldige spreken over 
ongenoegen in termen van een kloof. De 
grotere gevoeligheid heeft alles te maken 
met het verlies aan zelf corrigerend vermo
gen van de politiek. De kracht van een de
mocratie schuilt volgens de auteurs in de 
mogelijkheid te leren: "Democratie is geor
ganiseerd wantrouwen in dienst van het 
opsporen vari onrecht en idiotie. Als er 
evenwel in een democratie niets kan, als 
de opgespoorde feilen voortduren, dan ver
andert georganiseerd wantrouwen in een 
onoverbrugbare kloof en afkeer." (p. 67). 
Er is dus wel degelijk iets aan de hand in 
de verhouding tussen burger en politiek, 
maar het gebruikelijke 'kloofdenken' gaat 
uit van de verkeerde oorzaken en leidt 
derhalve gemakkelijk tot verkeerde reme
dies. Vandaar klaarblijkelijk toch een 
boek over het grote ongenoegen. 
Het streven naar een transparante dienst
bare overheid wordt ontmaskerd als zo'n 
verkeerde remedie. Vasthouden aan deze 
remedie leidt zelfs tot een vicieuze cirkel 
want het beperkt de politicus in het ter 
hand nemen van de middelen die juist 
nodig zijn om zijn werk te doen, namelijk 
het nemen van verantwoordelijkheden in 
plaats van het almaar angstig 'afleggen' 
van verantwoording, het herstellen van 
het zelfcorrigerend vermogen en het her
inneren van waarden. De politiek moet 
zich opnieuw bezinnen op waarden als 
burgerschap, 'civil society' en leiderschap. 
Men dient zich in elk geval niet over te 
geven aan ethisering (zoals bv. Hirsch 
Ballin) of afstand te nemen van de eigen 
taak. Dan verdwijnt de politiek en het po
litieke juist uit zicht en zijn we nog verder 
van huis. 
In het slothoofdstuk trachten Andeweg en 
Van Gunsteren heel bescheiden een nieu
we richting aan te geven voor een remedie 
tegen het huidige onvermogen om met het 
onvermijdelijke ongenoegen om te gaan. 
Daarbij worden nogal wat kritische kant
tekeningen geplaatst bij typische D66 ele
menten, zoals de personalisering van de 
politiek en de invoering van directe demo
cratie met behulp van moderne communi
catietechnologie. Sommige van de be
schouwingen zijn ronduit ontnuchterend 
voor D66-ers en daarin schuilt misschien 
wel de waarde van het boekje: het bevat 
op zich weinig nieuwe inzichten, ze wor
den lang niet allemaal even volledig weer
-gegeven, maar het is een boeiend en over
dacht ander geluid dat hopelijk de woord
voerders van het al te naïeve kloofdenken 

enigszins het zwijgen kan opleggen. (A.V.) 

'Het grote ongenoegen, over de kloof tussen 
burger en politiek " R. Andeweg en H. van 
Gunsteren, Aramith Uitgevers, Bloemen
daal 1994, 128 p. f29,90 

• 
SignaleInenten 

Recente publikatie: 
Brochure Bestuurlijke 
Dilemma's 

Iedere bestuurder stuit in zijn functie wel 
eens op bijna onoverkomelijke problemen, 
delicate kwesties waarin het moeilijk kie
zen is en waarbij niet onmiddellijk voor de 
hand ligt wat juist, goed en wenselijk is. 
Deze bestuurders bevinden zich met ande
re woorden in een dilemma-situatie. Voor 
een politicus in het openbaar bestuur is 
zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te 
hanteren. Immers, hij functioneert binnen 
de publieke ruimte en kan zich niet voor 
beraad zomaar van de buitenwereld afzon
deren en hij is in principe steeds aanspra
kelijk vanwege zijn bijzondere verant
woordelijkheid voor het algemeen belang. 
Wat te doen? 
In een gezamenlijke uitgave van het 
wetenschappelijk bureau en de bestuur
dersvereniging is getracht om een aantal 
handreikingen te geven aan bestuurders 
die in zulk soort situaties terecht zijn ge
komen. Enerzijds om hen te helpen tot eén 
oplossing te komen en anderzijds om de 
achtergronden voor het ontstaan ervan te 
onderzoeken. De brochure 'Bestuurlijke 
Dilemma's' bevat derhalve concrete ge
valsbeschrijvingen van bestuurlijke dilem
ma's en meer theoretische achtergrond
artikelen over oorzaken en gevolgen van 
dilemma's. Dit heeft een levendige con
frontatie van praktijk en theorie opgele
verd. 
In de inleiding wordt de problematiek uit
eengezet en een onderscheid gemaakt tus
sen drie soorten van dilemma's, te weten 
dilemma's die te maken hebben met het 
praktische bestuurlijke handwerk, dilem
ma's die samenhangen met de inrichting 
van het openbaar bestuur en dilemma's 
waarbij fundamenteel verschillende waar
denstelsels in het geding zijn. Deze dilem
ma's worden in verschillende artikelen 
nader omschreven, belicht en 'opgelost' 

door o.a. Gerard Schouw, Pieter Fokkink, 
Philip Idenburg en Carel Tielenburg. 
Daarnaast worden drie werkelijke dilem
ma's van nabij beschreven door direct be
trokkenen. Het gaat om de aanleg van een 
vuilverbrandingsinstallatie, de aanleg van 
industrieterreinen en het decentraliseren 
van de bijstandsbudgetten naar de ge
meente. 
De brochure is geen handleiding in de 
Amerikaanse 'How to'-traditie geworden, 
maar het is wel een interessante en 
lezenswaardige onderzoekingstocht door 
de wondere wereld van het openbaar 
bestuur. Kortom, een aanrader voor ieder
een die in politiek en bestuur is geïnte
resseerd en zo eens dieper in de praktijk 
wil duiken. De brochure kost f 19,50 (ex!. 
porto). 

• 
Conferentie 
Politieke denkers en 
denkers in de politiek 

Op zaterdag 25 maart zal in het Pol

manshuis te Utrecht de SWB een bijzondere 

confrontatie ensceneren. Naar aanleiding 

van het jubileumnummer (Idee, nr. 5, 

1994) van vorig jaar, organiseert de SWB 

namelijk een conferentw over de betekenis 

en de status van het politiek-wetenschappe
lijk tijdschrift in de verhouding tussen intel

lectualiteit en politiek. 

De bedoeling van de conferentie is een dis
cussie tussen politici, intellectuelen (po
litieke denkers) en partij mensen op gang 
te brengen over de meest wenselijke in
houd en vorm van het politiek-weten
schappelijk tijdschrift. 
De conferentie vindt plaats tegen de ach
tergrond van de soms moeizame verhou
ding tussen intellectuelen en politici, die 
soms zelfs tot uiting komt in een vorm van 
anti-politiek. In Nederland al vroeg verte
genwoordigd door de essayist Menno ter 
Braak en internationaal bekendheid ge
nietend vanwege de beschouwingen van 
de Hongaar György Konrád. Het wil dan 
ook niet altijd even goed vlotten met de 
communicatie tussen politieke denkers en 
politici. Daar zijn verschillende redenen 
voor te geven: ze functioneren in verschil
lende domeinen waar andere eisen wor
den gesteld aan hun handelen en wijze 
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van communiceren, ze hebben een andere 
instelling en een andere verantwoorde
lijkheid ten opzichte van de hen voorge
legde problemen. De rol van een politieke 
partij en van een wetenschappelijk bu
reau is een brug te slaan tussen deze 
twee domeinen. Het politiek-wetenschap
pelijk tijdschrift fungeert daarbij als be
langrijke pijler, waar bovendien het resul
taat van de pogingen tot debat en dialoog 
duurzaam kan neerslaan. 
De SWB heeft vanuit de eigen ervaring 
vier functies voor het politiek-weten
schappelijk tijdschrift onderscheiden, dit 
zijn achtereenvolgens: wetenschapspopu
larisering, analyse, forum en debat, en 
het ontwikkelen van een eigen theo
retisch kader. De vraag is uiteraard hoe 
de andere spelers binnen het speelvlak 
van de politiek over de inhoud en de ver
vulling over deze functies denken. Daar
om zullen deze samen met enkele andere 
vragen rond het thema worden voorge
legd aan een forum dat bestaat uit re

. dacteuren van de politiek-wetenschappe
lijke tijdschriften, een vertegenwoordiger 
van een wetenschappelijk bureau, be
roepspolitici uit de Eerste en Tweede 
Kamer en een partijvoorzitter. Daarmee 
is het volgende programma tot stand ge
komen: 

Programma 

13.00 uur Opening door de voorzitter 
Wim Vrijhoef, voorzitter D66. 

13.15 uur Inleiding door Christiaan de 
Vries, directeur van het 
wetenschappelijk bureau van 
D66 en eindredacteur van het 
tijdschrift Idee. 

13.40 uur Gesproken column door 
Stephan Sanders 

14.00 uur Koffiepauze 

14.15 uur Forumdebat o.l.v. Wim Vrij
hoef, deelnemers: 
• René Cuperus (redactie So
cialisme en Democratie) 
• Hans Helgers (voorzitter van 
het CDA) 
• Ed Schuyer (lid van de 
Eerste Kamer voor D66) 
• Gerrit Jan Wolffensperger 
(fractievoorzitter van D66 in 
de Tweede Kamer) 

• Harry van den Berg 
(voorzitter wetenschappelijk 
bureau Groen Links) 

• prof. dr. Uri Rosenthal (lid 
redactie Liberaal Reveil) 

15.00 uur - Discussie met de zaal 

15.30 uur - Msluiting door de voorzitter 

De deelnamekosten bedragen f 25,00. 
U kunt zich schriftelijk of telefonisch aan
melden bij SWB-D66, Noordwal 10, 2513 
EA den Haag telefoon 070 362 15 15, tele
fax 070 364 19 17. 

Tentoonstelling 
Genootschap Democriet 
te kijk in 't Teylers 

In het Haarlemse Teylersmuseum is een 

interessante tentonstelling te zien over 

het Haarlemse genootschap Democriet, 

dat bestond van 1789 tot 1869. 

Democriet (genoemd naar de Griekse sa
.tirische filosoof Democritus, ca. 460-370 
v. Chr.) was één van de zeventien ge
nootschappen die tussen 1770 en 1790 in 
Haarlem werden opgericht. Grondleggers 
waren o.a. de boekhandelaar Adriaan 
Loosje~ en de dichter Jan van Walre. De 
oprichters waren over het algemeen 
Doopsgezind, afkomstig uit gegoede fami
lies en in politiek opzicht patriottisch, 
hetgeen in de politieke verhoudingen van 
die tijd inhield dat ze zich achter de 
doelstellingen van de Franse revolutie 
schaarden en tégen het Oranjehuis en de 
aristocratie ageerden. Republikeinen der
halve, die in lijn met het adagium van 
Democritus ('Een leven in blijde welge
moedheid') zich bezig hielden met seri
euze maatschappijkritiek -met name ge
richt tegen stadhouderschap en regenten
in vrolijke verpakking. Die verpakking 
bestond veelal uit 'boertige poëzie'. 

Na de Franse intocht in de Nederlandse 
gebieden van 1795 slonk het enthousias
me bij de 'Democrieters' voor de idealen 
van de zuidelijke revolutionairen. Mede 
als gevolg daarvan beperkte de politieke 
bemoeienis van het genootschap zich 
meer en meer - Democriet werd een plek 
waar gevestigde stedelingen met humor 
en kolderiek gedrag even afstand namen 

van de ernst en verplichtingen van het 
burgerschap. 'Werkende weg' raakten de 
patriottische vrijheidsidealen dermate in 
de vergetelheid, dat zowel anti-papis
tische als anti-semitische gevoelens regel
matig uit de Democrietische pennen vloei
den. 

In de laatste 20 jaar van het bestaan van 
het genootschap, in welke periode beken
de Haarlemmers uit die tijd als Arie Cor
nelis Cruseman en Frederik van Eden lid 
waren, richtte Democriet zich op poging
en om de kunst en cultuur in de Spaar
nestad te bevorderen. 

(foto:) Teylers Museum, Haarlem 

De tentoonstelling is te zien tot en met 7 
mei a.s. in het Teylers Museum, Spaarne 
16, Haarlem. Open dinsdag-zaterdag van 
10.00 uur - 17.00 uur; zon- en feestdagen 
13.00-17.00 uur. Het Teylers Museum is 
het oudste museum van Nederland en 
beschikt in de eveneens te bezichtigen 
permanente collectie over een groot aan
tal natuurhistorische overblijfselen en 
over natuurkundige instrumenten en ap
paraten uit de 17e tlm 1ge eeuw. 

'Het verbrogen genootschap Democriet 
1789-1869', A.G. van der Steur, N. Maas, 
Bert Sliggers (red.), Schuyt & Co, Haar

lem, f49,50 
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den. Belicht aspecten. Beziet theorieën. En bekijkt de praktijk. 
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O
p de een of andere manier zijn 
we in een situatie beland waarin 
politiek 'werk' is geworden. Het 

politieke schijnt opgenomen in cycli van 
vergadering en besluitvorming, óvergeno
men door het monotone ritme der rede
lijkheden. En dat is iets heel anders dan 
dat er werk wordt gemaakt van politiek. 
Was dit laatste nu juist niet wat wij 
verwachtten van Paars: het weer doen 
ontstaan van ruimte voor het politieke? 
Het was het politieke waarvan wij zeiden 
dat het een ondergeschoven kindje scheen 
geworden in een politiek-bestuurlijk stel
sel dat functioneerde bij gratie van een 
overmaat aan pseudo-consensus. 
Na drie kwart jaar van Paarse zakelijk
heid moeten we concluderen dat we het 
mis hadden. Het lag niet eenzijdig aan 
partijen die de decennia lang aan de 
macht waren. Integendeel, nu blijkt hoe
zeer de systemen waarin het politieke be
stuur vervat ligt een eigen realiteit ervoor 
vormen. Een realiteit, die niet met de 
blote handen van het zakelijk pragmatis
me valt af te breken. Dit laatste blijkt bo-

REDACTIONEEL 

Onrust 
Je treft deze dagen maar 

weinigen die niét beginnen 
over de leegte die de partij 
uitstraalt ten overstaan van 

de grote politieke 
vraagstukken. Zeker, in de 
fracties doet men z'n werk, 
óók in die van de Tweede 

Kamer. Maar is dat genoeg? 
En kan dan worden volstaan 
met het zo nu en dan geven 

van een rechtvaardiging voor 
het handelen, meestal in 

technische of instrumentele 
termen? Te vrezen valt van 

niet en dat lijkt ook de onrust 
te verklaren die in èn rond de 

partij groeiende is. 

vendien heel wel als ideologicum te kun- •• ~~-------------.... 

imperatief kunnen worden omgevormd tot 
speelbal in het elektronische informatie
verkeer. 
Hier, in deze laatste beweging, ligt het 
gevaar opgesloten dat aanleiding geeft tot 
de onrust die allerwegen voelbaar wordt. 
Het is niet dat men z'n werk niet doet, 
maar het is bij ontstentenis van het eigen 
verhaal dat dit het énige is dat nog een 
beetje zichtbaar wordt. En dat is dus te 
weinig. 
In verschillende periodieken in de partij 
verschijnen deze dagen oproepen tot in
houdelijke (her-) oriëntatie. Zo valt in het 
blad van de afdeling Amsterdam een 
bijdrage te lezen van een auteur die zich 
afvraagt waar in de partij onder meer de 
filosofen zijn gebleven. En hieraan kan op 
zich weer worden afgelezen hoezéér het in 
de partij schort aan communicatie en aan 
de verbanden ervoor. Zo kon kennelijk 
verborgen blijven dat juist in en rond het 
wetenschappelijk bureau de filosofen zich 
verzamelen. Zo brachten wij onlangs een 
boek uit bij uitgeverij Boom waarin twaalf 
uitgezochte auteurs in discussie gaan met 
Jan Glastra van Loon. En waarover dis-

nen functioneren in het verlengde van de 
systeemwerkingen zelf en wordt er als het ware door voorge
schreven. 
Voor D66-ers stond de Paarse combinatie voor een heroriëntatie 
die zij evenwel nooit is begonnen. En ging het hierbij dan niet om 
de normatieve rechtsstatelijke principes, om de liberale reconst
ructie van de door en door verbureaucratiseerde verhoudingen èn 
om de democratische herinterpretatie van de geblokkeerde com
municatieve betrekkingen? Hoezeer deze principes ook van hun 

cussiëren zij? Jawel, over het karakter 
van de open samenleving waarin wij leven, over de rechtsstaat, 
over bureaucratisering en over democratie. (1) Het is een dis
cussie die de laatste jaren door de wetenschappelijke stichting 
van de partij werd voorbereid in talloze publikaties, brochures en 
artikelen. Hier valt wel degelijk een 'rode draad' in te ontdekken, 
die er op wacht om 'opgepakt' te worden. 

inhoud kunnen worden ontdaan in het compromisrijke idioom 
van een regeringsprogramma, zij zouden de leidraad moeten zijn 
voor de Paarse politiek-voering. En als onder de druk van de 
prestatiedrang van bestuurders en fractieleiders dit niet meer 
kan, dan dienen deze principiële uitgangspunten altijd nog de 
'ijkpunten' te vormen van het handelen van de eigen partij. 
Maar dan wordt het pas echt moeilijk. Want in de parlements
fractie, zowel als in de partij, heeft men nagelaten het meer in
houdelijke en principiële debat te voeren dat nodig is voor een 
dergelijke heroriëntatie. Het risico dat nu ontstaat, is dat men 
zich noodgedwongen beperkt tot instrumentele oplossingen, die 
contextloos blijven en daardoor technocratisch van aard zijn. In 
deze schrille lichtval zou het rechtsstatelijk denken verengd kun
nen worden tot de pragmatische normologie van de rechtvaardig
heid, de liberale invalshoek verborgen kunnen worden tot het 
schrale denken in termen van privatisering en de democratische 

3 

Chmtman de Vries 

(1) 'De open samenleving en haar vrienden, in discussie met Jan Glastra 
van Loon', Christiaan de Vries e l/. Kees Schuyt red. , Amsterdam, Boom, 
1995. Zie teverlS pagina 10 en Signalementen. 

Excuses 
Dit nummer van Idee is aanmerkelijk later verschenen dan de 
bedoeling was. Wij bieden onze lezers bij deze onze veront
schuldigingen aan voor de vertraging. De redactie. 
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PERSPECTIEF 

De universiteit 
binnenste buiten 

VRAAGGESPREK MET RENÉ FOQuÉ 

Doo r Ch r ist i aan de Vrie s 

C 
dV: René, zou je om te beginnen 
iets over jezelf kunnen vertellen? 

RF.: Als hoogleraar 'Inleiding tot de 
Rechtswetenschap, Rechtstheorie en 
Rechts-filosofie' aan de Erasmus Univer
siteit te Rotterdam doceer ik zowel de in
leiding in het positieve recht als de rechts
filosofie. Rechten en filosofie studeerde ik 
aan de universiteit te Leuven en Franse 
taal- en letterkunde aan de Université de 
Lille. Ik ben Belg van oorsprong en nadat 
ik ruim vijftien jaar geleden naar 
Nederland ben gekomen, heb ik inmiddels 
ook de Nederlandse nationaliteit verwor
ven. Politiek ben ik partijloos. 

Hoe is het gesteld met de 
academische vrijheid 
èn met de vrijheid van 

onderwijs in een 
verbureaucratiseerde 

universiteit? 

CdV: We zien langzamerhand het on
derscheid tussen het wetenschappelijk en 
het hoger beroepsonderwijs vervagen, 
zeker in de discussie zoals die nu wordt 
gevoerd. Ik zou eerst willen ingaan op de 
vraag hoe dit komt. Doet zich hier het pro
bleem niet voor dat het object in toene
mende mate wordt gedefinieerd in de ope

rationele context zoals die bestaat binnen 
de instelling? Wat je ziet, geloof ik, is de 
bepaling en dus de vervorming van het 
object door de doeleinden en verplichting
en zoals die door het 'beleid' worden 
geïnstalleerd. 

Juist nu het beleid in 
discussie is, zijn dit 
wezenlijke vragen, 

waarover wij praten met 
een rechtsfilosoof die 

hoogleraar is . 
RF.: Het is zeker zo dat wat bijvoorbeeld 
in de opleidingen voor sociologie, rechten 
of filosofie gebeurt, niet meer alleen 
wordt bepaald door wat deze wetenschap-

CdV: Wat zijn de voornaamste ondezoeks
thema's waar je je de laatste jaren mee 
bezighoudt? 

• 

RF.: Ik hou me vooral bezig met de vraag welke conceptie van 
recht hoort bij de democratische rechtsstaat, zoals die in de crisis 
van de verzorgingsstaat en in de massademocratie van vandaag 
inhoud hoort te krijgen. Ik ben van mening dat er in ons huidig 
bestel een schrijnend gebrek héerst aan wat je zou kunnen noe
men 'een positieve democratietheorie'. Het recht heeft daarin een 
cruciale rol te spelen en dat is niet alleen het geval met betrek
king tot een globale conceptie van recht en rechtsstatelijkheid, 
maar de vraag laat zich ook in alle scherpte stellen op het meer 
fijnmazige niveau van de begripsvorming binnen elk van de juri
dische disciplines. Enerzijds raakt onze samenleving steeds ver
der gejuridiseerd, terwijl anderzijds de conceptuele coherentie 
van ons recht zoek is geraakt. Dat laatste hangt dan weer samen 
met het vervagen van de samenhang van de begripsstruktuur 
van ons recht met de zich onderling steeds verder differentiëren
de sociale, economische en culturele verbanden in onze samen
leving. Mijn onderzoeksprogramma is dan ook op zoek naar - sa
menvattend geformuleerd - een 'theorie van de geïntegreerde 
rechtswetenschap'. 

Christiaan de Vries is directeur van de SWB D66 
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• 
pen in maatschappij en cultuur definië

ren als ~ onderzoeken ofbij te brengen. Allerlei secundaire kwes
ties als onderwijsmanagement, organisatie van de studieduur en 
beheersing van de kosten dreigen de eigen inhoudelijke ontwik
kelingsgang en de eisen die deze met zich meebrengt te blokke
ren. Maar het is een vraagstuk dat niet zo gemakkelijk in z'n 
totaliteit te pakken is. Het is een consequentie van een complex 
proces: de ontwikkelingsgang van de universiteit in de moderne 
tijd. Zij dreigt te verworden tot een massa-instelling, een soort su
permarkt voor onderwijs en een produktiemachinerie voor publi
katies. Uitzonderingen hierop vormen bijna alleen nog degenen 
die bereid zijn om naast hun gewone werktijd, in hun vrije tijd, te 
studeren, te schrijven en het zo noodzakelijke publieke debat aan 
te gaan waaraan ons bestel zich moet zien te herbronnen. 
Anderen gaan de universiteit steeds meer gebruiken als een faci
litair bedrijf voor interne en externe relaties binnen en buiten de 
instelling. Je kunt je afvragen of de universiteit nog zin heeft als 
zij niet meer de plaats is waar onderzoek, onderwijs, reflectie en 
publiek debat nog kunnen samengaan. Op voorhand zijn er twee 
tendensen waar te nemen die de reflectieve functie van de 
universiteit uithollen. Dit zijn massificatie en bureaucratisering. 
Als hoogleraar kun je maandenlang bezig zijn met het scheppen 
en met het beschermen van de voorwaarden voor iets, waar je 
vervolgens nauwelijks nog aan toekomt. De secundaire functies 
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van de organisatie zijn de primaire functies - onderwijs en onder
zoek - steeds meer gaan overwoekeren. De massificatie drukt ook 
haar stempel op de studenten, want zij zijn anoniem geworden. 
Voor de instelling brengt dit met zich mee dat er geen sprake is 
van een overzichtelijk profiel van degenen die komen studeren. 
De één beschikt over voldoende talenkennis, benul van de ge
schiedenis en naast hem of haar zit een student die nauwelijks 
over talenkennis beschikt en van de geschiedenis geen kaas heeft 
gegeten. Deze laatste heeft dan bijvoorbeeld een middelbare 
school genoten die al veel meer op technische vaardigheden gec 
richt is geweest. Massificatie brengt de uitholling van de identi
teit van de student met zich mee: van wie hij is en met wie hij of 
zij zich identificeren kan. Onduidelijk is dan tot wat voor een 
grensverleggend studeren de student nog in staat is. En dit leidt 
op zichzelf weer tot allerlei beleidsmatige antwoorden, bijvoor
beeld in de levensgevaarlijke terminolo-
gie van de 'studeerbaarheid'. Ik ben van 
mening dat studeren altijd te maken 

niveau van de leerstof, alsmede de wijze waarop deze wordt gedo
ceerd. Hier wordt een illusoire gestalte van de student mee ge
schapen, alsof wat aan de orde wordt gesteld in het onderwijs be
paald zou moeten worden door de signalen die worden gegeven 
door degene die het onderwijs geniet, vooraléér deze weet waar
over het eigenlijk gaat. 
Typisch voor het academisch onderwijs behoort te zijn dat het 
méér vraagt van de student en in die zin grensverleggend is, óók 
voor hem het onderste uit de kan vraagt. Want je moet straks 
toch kunnen beschikken over een groep mensen, die in staat is tot 
een intellectuele inspanning, tot abstraheren, interpreteren en 
becommentariëren. Dit heeft geen enkele student al bij zich wan
neer hij of zij de universiteit binnenkomt. 

CdV: Je zou dus kunnen zeggen dat de definiëring van het object, 
zowel als het karakter van het acade
mische onderwijs, altijd mede buiten de 
context van het onderwijs zelf, als feite-

moet hebben met het verleggen van 
grenzen en daardoor met het verwerven 
van een mentale weerbaarheid in het 

Heeft de universiteit 
lijk genoten onderwijs, gevonden dient 
te worden. Wanneer dit niet gebeurt, 
dan raken - door een instrumentalis
tische definiëring - de onderscheidingen 
weg tussen wat kenmerkend is voor de 
academische disciplines. Wat je over
houdt, zijn dan de voor de beleidsvelden 
operationaliseerbare studierichtingen. 
Is dat wat het huidige beleid doet? 

omgaan met vaak weerbarstige en op 
het eerste gezicht ondoordringbare pro
blemen. Een term als 'studeerbaarheid' 
is tegen die achtergrond een typisch 
staaltje van bureaucratische 'new speak' 
die juist de verkeerde connotaties op
roept en daardoor demagogische trekjes 
dreigt te krijgen. 

nog zin als zij niet 

meer de plaats is waar 

onderzoek, onderwijs, 

reflectie en publiek 

debat samengaan R.F.: Ja, waar ik op wilde duiden, is de 
vervanging van inhoudelijke door admi
nistratief-organisatorische overweging
en. Ik ben de laatste om te zeggen dat 
het onderwijs niet voor verbetering vat-

CdV: Waarom is die term zo gevaarlijk? 

R.F.: Omdat het niet duidelijk is wat 
ermee wordt bedoeld! Het begrip heeft op zichzelf al weinig bete
kenis, maar dat wordt nog erger omdat de oorspronkelijk aan
wezige context wordt genegeerd waarin het probleem dat men 
kennelijk op het oog heeft zich heeft gevormd. Er is hier naar 
mijn mening sprake van een pseudo-evidentie en van een in hoge 
mate pseudo-concreetheid. Op de achtergrond fungeert het ab
stracte personnage van 'de gemiddelde student' voor wie het alle
maal toegankelijk en hanteerbaar zou moeten zijn. Dat lijkt alle
maal erg beschrijvend, maar een dergelijk taalgebruik is in feite 
zeer normatief-nivellerend. De vraag die niet meer wordt gesteld, 
is wie toch die gemiddelde student is waar men kennelijk nog wèl 
van uitgaat. 

CdV: Het criterium van studeerbaarheid schijnt nu afgeleid van 

de aantallen. Wanneer er een van te voren bepaald aantal stu
denten 'doorstroomt' en het diploma haalt, dan is de instelling 
'studeerbaar'. 

R.F.: Dat betekent dus een puur kwantitatieve en organisato
rische definiëring. Maar we moeten in de gaten houden dat zo'n 
term als studeerbaarheid, met al z'n onduidelijke, impliciete en 
amorfe connotaties, óók richting geeft aan de vraag 'wat we aan 
moeten met de universiteit'. Het begrip wordt gekoppeld aan 
kwaliteitsoverwegingen. Op z'n minst suggereert de term stu
deerbaarheid de relatie die zou moeten bestaan tussen de indivi
duele student, als ontvanger van onderwijs en het kwaliteits-
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baar zou zijn. Zéker, alleen vind ik de huidige benadering mislei
dend. Waar het om gaat, is de vraag hoe we weer studenten krij
gen en kunnen afleveren die niet van de eerste de beste denk
moeilijkheid omver waaien. Nu begint de verdenking te ontstaan 
dat als iets moeilijk is, het dus wel aan het onderwijsaanbod zal 
liggen. Wat men zich zou moeten realiseren, is dat de intellectue
le uitdaging en dus de moeilijkheidsgraad niet kwantificeerbaar 
is en dus niet zomaar kan worden vertaald in termen van stu
deerbaarheden, studiebelasting per uur enzovoort. Dan krijg je 
dus studenten die naar je toekomen, wanneer zij niet zijn ge
slaagd voor een tentamen, met: "Maar meneer, ik heb er toch de 
vastgestelde studiebelastinguren aan besteed?!" Aan het vol ma
ken van een bepaalde kwantiteit uren, lijkt een recht op geslaagd 
zijn te zijn verbonden. Het klinkt absurd, maar op een dergelijke 
manier dreigen we om te gaan met onze wetenschappelijke oplei
dingen. 

CdV: En de andere kant van deze medaille, de docenten? 

R.F.: Inderdaad, het probleem is ook dat veel van de docenten al 
lang geen wetenschappelijke, geen intellectuele aspiratie meer 
bezitten. Zij zijn als het ware verambtelijkt geraakt en denken in 
secundaire termen van het beleid. Ook hier geldt: er wordt een 
soort abstract personnage van 'de gemiddelde docent' geconstru
eerd, die veeleer een onderwijsambtenaar dan een wetenschapper 
is. Zij hanteren nog al eens kwantitatieve criteria om zich af te 
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schermen en verleggen niet zelden hun aandacht naar puur orga
nisatorische kwesties. Een levensgroot probleem aan de Neder
landse universiteiten acht ik de volstrekt gedeïndividualiseerde 
struktuur van onze faculteiten. Niet 'iemand' is verantwoordelijk 
voor het onderwijs, maar 'de vakgroep', alsof dat een meneer zou 
zijn met een eigen verantwoordelijkheid en met een eigen aan
spreekbaarheid. Niet alleen de persoonlijke gedrevenheid en ex
pertise van de docent dreigt dan op het achterplan te raken. Ook 
de onmisbare voluntaristische component is uit de organisatie 
weggeëbd, terwijl goed onderwijs - en a fortiori goed onderzoek -
onmogelijk zijn zonder het schenken van individueel vertrouwen 
en het opnemen van persoonlijke verantwoordelijkheid. In een 
sterk gedepersonaliseerde vakgroepsstruktuur, zoals wij die hier 
kennen, is dat schier onmogelijk. Iedereen is voor idereen inwis
selbaar geworden en de materie ligt verkaveld in modulen van 
hapklare brokken leerstof, zowel voor 'de gemiddelde docent' als 
voor de al eerder genoemde 'gemiddelde student'. Dat betekent 
dat niet alleen de studenten vaak niet meer weten wie ver
antwoordelijk is voor de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs 
dat zij krijgen, maar het betekent ook dat binnen de vakgroep do
centen zich ten opzichte van elkaar kunnen verbergen. Daardoor 
wordt het hen onmogelijk gemaakt om van elkaar te leren, ook in 
een inspirerende leermeester-gezel verhouding. Dergelijke ver
houdingen, en het opnemen van persoonlijke verantwoordelijk
heid in het algemeen, wordt al te snel afgewezen als machtsuitoe
fening, alsof men niets meer van elkaar te leren zou hebben. 

CdV: Waar zou je de oorzaken moeten zoeken van dit hele proces? 
Is het niet zo dat het centrum, waarvanuit de maatregelen komen, 
te ver af is komen te liggen? Wat is er dan toch met de ge
meenschappen op de universiteit gebeurd, nu, maar ook destijds? 
Waarom heeft men nooit een antwoord kunnen geven op deze de
sastreuze ontwikkelingen? Er valt hier misschien toch nog een 
verschil waar te nemen tussen de verschillende universiteiten of 

faculteiten? 

RF.: Ik weet niet of wat we ervaren in de instellingen voor mens
en maatschappijwetenschappen Dok op dezelfde wijze opgaat voor 
bijvoorbeeld de exacte richtingen. Maar ik ben bang dat het kwa
liteitsverlies, dat in Nederland gepaard gaat met de processen 
van depersonalisering en bureaucratisering, zéér groot is. Het is 
toch niet te geloven dat men in het beleid nog meent een soort 
van pseudo-liberale visie te kunnen rechtvaardigen. Zo van: wij 
houden ons alléén bezig met het scheppen van de, kwantitatieve, 
randvoorwaarden. Terwijl men, mede daardóór, geen oog heeft 
voor het wegebbende intellectuele gehalte van het academisch on
derwijs. 
Maar terug naar de vraag. Mij lijkt dat hieraan de wetenschappe
lijk staven (bijna) even schuldig zijn als de ambtenaren in 
Zoetermeer. Het gaat om een veranderend cultuurbeeld waar 
men van beide kanten de essentie niet van lijkt te begrijpen. Een 
probleem hierbij is nog steeds consequent volgehouden organieke 
scheiding tussen het ambtelijke en het wetenschappelijke circuit, 
die in de organisatiestruktuur van de Nederlandse universiteiten 
is doorgevoerd. Daardoor er is er vaak geen samenwerking moge
lijk en ook geen wederzijds commentaar. Bovendien: onbekend 
maakt ook hier onbemind. Men leeft niet zelden naast elkaar of 
men bemoeit zich te veel en te onbedacht met elkaars taken. Dàt 
maakt dat wetenschappers zelf verambtelijken, om maar invloed 
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uit te kunnen oefenen in het ambtelijk circuit. En ook omgekeerd: 
amtenaren bemoeien zich vaak te veel met de inhoud van het on
derwijs en het onderzoek zonder dat zij daar echt voor gekwalifi
ceerd zijn. Maar ik meen dat er nog een dieperliggende oorzaak 
valt aan te wijzen. Er is al een langer lopende ontwikkeling gaan
de en die heeft te maken met het langzamerhand zoekraken van 
de vraag wat de rol van wetenschap is in de cultuur van een sa
menleving. Dan stel je je ook niet meer de vraag, aan wat voor 
sóórt van wetenschapsbeoefening de universiteit een plaats moet 
kunnen bieden. En tenslotte: de universiteit blijkt niet ongevoe
lig te zijn voor het theorie-vijandige klimaat van ons fin-de-siècle. 
Daarin gaan pragmatisme en een zeker anti-intellectualisme 
hand in hand. 
De rol van de universiteit is er één die onverbrekelijk verbonden 
zou moeten zijn met de aspiraties van een democratische samen
leving. En dan niet een democratie in de zin dat iedereen z'n 
zegje moet kunnen doen, maar in de betekenis van de democratie 
als levensvorm voor de politieke gemeenschap. Die levensvorm is 
er een van actief en participerend burgerschap, zoals dat onlangs 
nog op indringende wijze is geanalyseerd in het WRR-rapport van 
collega Van Gunsteren. De politieke gemeenschap drijft niet op 
voor eens en voor altijd bestaande zekerheden. Deze moeten 
voortdurend worden bereflecteerd, onderzocht en becommenta
rieerd. Burgerschap in een democratische samenleving heeft het 
geheel van instituties nodig die de 'civil society' kenmerken. 

CdV: Maar om aan deze reflectie en discussie te kunnen deelne
men, behoef je niet per sé een academische of hogere opleiding te 
hebben, dat bedoel je toch niet? Ik vraag dit omdat er nogal wat 
mensen in D66 zijn die dit menen. Die menen dat in het bijzonder 
het hoger onderwijs de instelling is, die de mogelijkheden hiervoor 
moet bieden. 

RF.: Nee, mij gaat het om de universiteit als één functie, maar 
tevens als een noodzakelijk instituut in het proces van demo
cratische ontwikkeling. De wetenschàppelijke reflectie is een 
noodzakelijke factor in de algemene stroom van kritische re
flectie, maar natuurlijk niet de enige. Dezelfde vraagstukken gel
den voor alle instituties van de cultuur. Hierin is het onderwijs in 
den brede en dus óók de universiteit - zoals ik zei - één van de 
basisinstituten van de 'civil society'. 

CdV: In het beleid èn in D66 zie je steeds sterker de tendens waar
bij, vanuit een te simpele gedachte over de noodzaak van perma

nente educatie, de universiteit wordt beschouwd als de plaats 
waar de opvoeding gestalte moet krijgen tot het behoorlijk kunnen 
functioneren in een complexe maatschappij. Mijn probleem is dat 
dan het bijzondere van het academische karakter van de 
universiteit wegraakt en dáármee ook de specifieke kwalificatie 
van elke andere opleidingssoort. Dit alles schijnbaar onder de ver

onderstelling dat 'alle dubbeltjes kwartjes moeten worden'. En als 
zodanig vormt de gedachtengang een ontkenning van de culturele 
eigenheid en van de eigen waarde van mensen. Men kijkt dan ook 
niet meer naar de noodzakelijke kwaliteitsontwikkeling van àlle 
soorten van opleiding, dus naast het wetenschappelijk onderwijs, 

óók het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, 
het lager beroepsonderwijs, het middelbaar onderwijs, het alge
meen vormend onderwijs, de basisschool enzovoort. Nee, hier 
tegenover komen technocratisch ontwikkelde gemiddelde normen 
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te staan, waaraan opleidingen moeten voldoen. Het gevolg is dat 
de relevantie van de verschillende sóórten van opleiding langza
merhand wordt weggedefinieerd. En ten overstaan van de onder
stelde gemiddelde individuele behoeften komen nieuwe gedefi
nieerde opleidingen te staan. Deze moeten dan weer vertaald wor
den in voldoende diversiteit, qua cursussen en cursusduur enzo
voort. Zo krijgt de neergaande spiraal, in inhoudelijk-kwalitatieve 
zin, zijn eigen destructieve werking. 

R.F.: Door de universiteit zo te bekijken en deze in een veel te be
perkt begrip van de democratische samenleving op te nemen, 
wordt inderdaad aan alle andere onderwijsvormen te kort ge
daan. En ben je dus bezig de universiteit te bepleiten ten nadele 
van alle andere onderwijsvormen. Terwijl het precies omgekeerd 
zou moeten zijn! Ik zou willen beweren dat een beperkte maar 
hoogwaardige universiteit de beste voorwaarde is voor een be
hoorlijke ontwikkeling van de andere onderwijstypen. Ook in 
deze laatste dient het vermogen tot abstractie tot ontwikkeling te 
worden gebracht, maar altijd in relatie tot de eigen aard van dat 
onderwijs. 
Een apart en hiermee samenhangend probleem is dat wij een to
taal verkeerd idee hebben gekregen van de noodzaak en het ver
mogen tot abstraheren. Alsof het zou wegleiden van de werkelijk
heid van alle dag en iets elitairs zou zijn. Als gevolg hiervan 
wordt een instrumentalisering en daarmee een egalisering van 
het (hoger) onderwijs doorgevoerd. Maar dan vergeten we één 

van de basisingrediënten van elke ontwikkelde cultuur, dàt is dat 
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het lezen en schrijven en dat het bezig zijn met abstraheren, ie
der op zijn eigen niveau, van levensbelang is voor een samenle
ving. Wat je nu ziet, is dat de doeleinden van de universiteit her
zien worden in combinatie met die van de andere soorten van ho
ger onderwijs, om gevoegd te worden in een nieuwe instru
menteel gerichte en amorfe hogere opleidingssfeer. Maar dan zal 
geen enkele, principieel eigen, onderwijsvorm meer een eigen her
kenbare plaats hebben. Ook de universiteiten niet, waar in prin
cipe grensverleggend dient te worden nagedacht en gewerkt. 
Ik huiver van een visie op het hoger Qnderwijs, waarin de grenzen 
tussen HBO en universiteit op een volstrekt ondoordachte wijze 
worden opgeheven en er vervolgens de traditionele disciplines 
goeddeels worden opgedoekt om te worden vervangen door een 
zogenaamd gedifferentieerd aanbod van cursussen, waaruit de 
student dan vervolgens naar behoeften van de markt en naar 
eigen voorkeuren zijn ~nderwijspakket kan samenstellen. In een 
dergelijke opzet wordt het hoger onderwijs volstrekt contekstloos 
gemaakt. De samenhang der dingen is dan zoek en daardoor 
dreigt ook het reflectieve en het argumentatieve vermogen van de 
zogenaamd hoger opgeleiden af te nemen. De contekst dreigt dan 
weg te vallen die de universiteit nodig heeft om theoretische in
zichten te kunnen ontwikkelen en deze weer dóór te geven aan de 
samenleving. En dat is echt iets anders dan de naïeve utilitaire 
en instrumentalistische kretologie, die ons vertelt dat de univer
siteiten dienstbaar moeten zijn aan de samenleving en aan de 
markt. De universitaire opleidingen dreigen - vanuit een eng uti
litaristisch perspectief opgezet - beheerst te worden door de tiran-
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nie van de casuïstiek. Het risico is ook dat opleidingen waar van
uit de markt geen vraag meer naar is, maar die toch wezenlijk 
verbonden zijn met de grondslagen en met de ontstaansgeschie
denis van onze cultuur, maar moeten worden afgeschaft. 

CdV: Zou je zo beschouwd niet kunnen zeggen dat de crisis van de 
universiteit de crisis van de 'civil society' is? 

RF.: Ja zeker, wat men moet inzien, is dat in de universiteit als 
plaats van intellectueel onderzoek en debat, de samenleving zelf 
aanwezig is en zich 'institutionaliseert' in de grondvoorwaarden 
voor haar zelf-kritisch vermogen. Dàt zou gewaarborgd moeten 
worden, al dient natuurlijk deze functie zich aan te passen aan 
waar deze tijd om vraagt. Van de andere kant bezien moet in de 
universiteit ook de vraag onder ogen worden gezien of men nu 
niet de rekening krijgt gepresenteerd van een jarenlang beoefend 
en uitgedragen positivisme in de eigen wetenschapsbeoefening. 
Kennelijk zijn vele wetenschappers aan de universiteit van me
ning dat de waarheid nu wel gevonden is en uitgewerkt en geïm
plementeerd kan worden: in het onderwijs in 'modulen' uitgedra
gen kan worden, tegenover zovéél mogelijk studenten. Maar dit is 
een zelfgeno~gzame wetenschaps- en onderwijsopvatting die niet 
hóórt bij een democratisch bestel en nu dan ook op haar failliet 
wordt getracteerd. 

CdV: Men wordt op de universiteit nu als het ware met de eigen 
waarheid geconfronteerd? 

RF.: Ik herinner mij de toespraak van de toenmalige rector van 
de Katholieke Universiteit in Leuven, Professor De Somer, ter ge
legenheid van het pausbezoek aan België. Hij zei toen tot de 
paus: als het de bedoeling is dat wij de argumenten leveren bij 
een waarheid die al dogmatisch is vastgesteld, dan passen wij 
daarvoor. Want inherent aan de wetenschap is de mogelijkheid je 
te vergissen en in alle geval de cultuur van de twijfel. En dat 
betekent dat het niet ~ag gaan om het vinden en het opleggen 
van de waarheid, maar om het permanent blijven zoeken naar de 
contekst en naar de fundering van ons begrip van de werkelijk
heid, van de standen van zaken en de ontwikkelingen in onze 
leefwereld. Met andere woorden: de universiteit als de plaats van 
reflectie en argumentatie, van abstrahering en in die zin van the
orievorming als wezenlijk open proces. Het lijdt geen twijfel dat 
de vaardigheden hiertoe geleerd moeten worden. Maar op de uni
versiteit gaat het nu juist óók om de reflectie op de context zelf 
van waarheden en hun gevolgtrekkingen. 

CdV: Ik zou hier het verschil tussen wetenschappelijk en hoger be
roepsonderwijs in het gesprek willen inbrengen, het verschil dus 
tussen de soorten van reflectie die in beide onderwijstypen gestalte 
moeten krijgen. Om een voorzet te geven: ik meen dat een hoger be
roepsonderwijs, waarin de abstractie wordt uitgezuiverd ten be
hoeve van het sec leren van vaardigheden, een heel armoedig be
roepsonderwijs oplevert. Maar tegelijk stel ik vast dat het object en 
de soort van reflectie die daarmee samenhangt, voor het hoger be
roepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs verschillend 
zijn. Deze reflectie zou in het beroepsonderwijs moeten zijn gericht 
op de verhouding tussen de positie van de beroepskracht en het ob
ject van zijn of haar beroepspraktijk. 

RF.: In het hoger beroepsonderwijs moet een professioneel zelf
bewustzijn worden meegegeven. Daar gaat het om de vraag: 
'waar zijn wij mee bezig?' Het beroepsonderwijs onderscheidt zich 
van het academisch onderwijs in zoverre dat hier het primaat ligt 
bij de vaardigheden van het beroep en bij de inzetbaarheid van de 
afgestudeerden op het beroepsterrein. In deze zin zijn de beroeps
opleidingen ook geen onderzoeksinstellingen. 

CdV: Zou je dan niet kunnen zeggen dat dáár de arbeidsdeling 
ligt tussen de universiteit en de hogere beroepsopleidingen. In deze 
laatste zou de verdiscontering moeten plaatsvinden van aan de 
universiteit uitgeuJêrkte probleemstellingen en resultaten van on
derzoek, in de visie op het eigen beroep, zijn object en zijn doelein
den. 
Mij lijkt dat men in het beleid de vreselijke vergissing begaat om 
op grond van de reeds doorgevoerde reductie van de mogelijkhe
den tot reflectie in beide onderwijswerelden, te concluderen dat 
het hier om hetzèlfde zou gaan. Bij allebei namelijk om de vaar
digheden en kundigheden en bij allebei om dezelfde magere sja
blonen van reflectie, van 'praten over'. Men had in het hoger be
roepsonderwijs de mogelijkheden tot inhoudelijke reflectie al weg
gesneden, wat tevens in het massale universitaire onderwijs is 
gaan gebeuren. Maar dan bestaat er voor de student geen wezen
lijk verschil meer en zal deze altijd voor het diploma kiezen waar
mee hij de meeste kans meent te maken op de 'arbeidsmarkt', ook 
in de zin van betaling. Alles trekt dan uiteindelijk naar de (status 
van) universiteit toe, maar wat men niet inziet, is dat dit geen 
natuurlijke of spontane drift is, maar een reactie op een gecreëerde 
situatie. 

RF.: Het is vrees ik nog erger, want ook in het middelbaar- en 
basisonderwijs dienen zich de negatieve effecten aan van een lou
ter kwantitatieve benadering. De laatste decennia hebben in Ne
derland permanente onrust veroorzaakt in het onderwijs en daar
door een kaalslag die z'n weerga niet kent. Het is bitter om dat te 
moeten vaststellen. Leerprogramma's zijn uit evenwicht geraakt 
en het onderwijzend personeel raakt zijn vertrouwen kwijt in de 
doelstellin:gen en in het instrumentarium waarmee gewerkt moet 
worden. Vaak duiken termen op als 'werkelijkheidsbetrokken
heid' - een term uit het rijtje waartoe ook de term 'studeerbaar
heid' behoort - die veeleer een politiek-retorische functie vervul
len dan dat er analytisch inhoud aan wordt gegeven. Wanneer in 
het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs het abstraherende 
en het reflèctieve afwezig raakt, dan mag je niet verwachten dat, 
wanneer men eenmaal bij het hoger beroepsonderwijs of de uni
versiteit aankomt, het reflectieve 'aan de beurt komt'. De vraag 
ernaar en de behoefte eraan zijn er dan al niet meer, omdat deze 
nooit een uitdaging hebben gevonden. Let wel, het gaat mij niet 
alléén om vakken als geschiedenis, aardrijkskunde of maatschap
pijleer, het gaat óók om de abstracte en structurele componenten 
van de klassieke vakken rekenen en taal. Ik denk dat het voor de 
dynamiek van de democratie van levensbelang is dat in de basis
school tot en met het voortgezet onderwijs de aandacht wordt 
bewaard voor de structuurelementen, zoals grammatica, rede
neerwijzen, logica en het leren van wat wiskundige symbolen 
zijn. De aandacht hiervoor staat niet tegenóver het maatschappe
lijke met een maatschappelijke betrokkenheid. Deze versterken 
elkaar, omdat het ene niet zonder het ander kàn. Zo was ik on
langs sterk onder de indruk van een Amerikaans onderzoek 
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waaruit bleek dat filosofie-onderwijs, speciaal , ontworpen voor 
kinderen in de zwarte basisscholen van de bronx in New York, de 
maatschappelijke weerbaarheid van de betrokken kinderen in de 
wijk zeer sterk had doen toenemen. 

CdV: Zou je kunnen zeggen dat, waar je eerst de reconstr'uctie hebt 

gezien van het middelbaar onderwijs, toen de nuchtere dood van 
het reflectieve vermogen in het hoger beroeps-

academische vrijheid. Die is uitgehold in de loop der jaren en 
komt nu op het spel te staan. Zij is verworden tot vrijblijvendheid 
en daardoor wegebbende verantwoordelijkheid. Aan de ene kant 
zien we hoe de bureaucratische institutionalisering de eigen ver
antwoordelijkheden marginaliseert. Aan de andere kant hoor je 
het enige verzet hiertegen verwoord in het ideaal van de vrij
blijvendheid en/of in het ideaal van de vrije markt - wat op zich 

weer een verdere en verfijndere bureau
onderwijs en daarna de pervertering van het 
academisch onderwijs, je nu bij wijze van 
spreken andersom zou moeten beginnen? Je 
zou moeten beginnen met de discussie over de 
eigen aard en organisatie van de universitai
re instelling, om de dominorij in ómgekeerde 
volgorde te kunnen laten omvallen. Om af te 
kunnen leiden waar het in het hoger beroeps
onderwijs om zou moeten gaan, in het mid
delbaar- en lager beroepsonderwijs, in het 
voortgezet- en algemeen vormend onderwijs 
en aan de basisschool. Maar wie zou daartoe 
het initiatief kunnen nemen? Het systeem zit 
als totaal-stelsel verstopt. Het is op al zijn 

De academische I 
vrijheid is in de 
loop der jaren 

uitgehold. 

cratisering en technocratisering uitlokt. Ik 
denk dat we terug moeten, zonder nostalgie, 
naar een expliciet geformuleerd en beleefd 
verantwoordelijkheidsgevoel, zoals dat de 
basis is voor de idee van academische vrij
heid. De universiteit moet opnieuw 
bevochten worden als vrijplaats in een ge
commercialiseerde en overgeïnstitutionali -
seerde,samenleving. 

En staat nu 

op het spel. 
CdV: Maar zie je hier de kiemen voor in je 
omgeving, op je eigen faculteit? 

verbindingen geblokkeerd geraakt. In dit ver-
band zou je wellicht moeten opmerken dat de 
studenten nu op het Binnenhof niets te zoeken hebben. Zij zouden 
zich moeten wenden tot de eigen docenten. Aan hen zouden zij 
moeten vragen waar zij zijn, waar zij staan. Kortom, wáár kan 

het debat plaatsvinden over het type van heroriëntatie dat nodig 
is? 

R.F.: Ik ben het met je eens, het debat moet binnen de instellin
gen worden gevoerd. Maar dan bevinden we ons tegelijk in het 
hart van het probleem, want hier bestaat zo'n ongelooflijke druk 
op de prestatie, zowèl voor de docenten àls de studenten, dat men 
de tijd er eenvoudigweg niet voor vindt. En daar komt nog eens 
bij dat je met een heel aantal collega's zit, die eenvoudigweg geen 
behoefte hebben aan zo'n debat, docenten niet, maar ook stu
denten niet. Maar zeker, zolang de discussie niet binnen de in
stellingen wordt gevoerd, valt niet te verwachten dat deze in de 
bestuurlijke en politieke wereld wèl gevoerd wordt. De volgorde 
zal omgekeerd moeten worden. 

CdV: Waar liggen dan de voorwaarden hiervoor? Ik meen dat de 
voorwaarden voor de democratiseringsdiscussie in '69 en '70 lagen 
in de verstatelijking van het instellingsveld van wat we het hoger 
onderU{ijs zijn gaan noemen. Deze verschafte het politieke profiel 
aan de verhoudingen en aan de discussie erover. Maar zou je dan 
voor het heden niet kunnen zeggen, dat de huidige formele, tech
nische en bureaucratische bemoeienis, die een vergelijkbare rigou
reuze impact heeft op de verhoudingen in de wereld van het on
derwijs, eenzèlfde kritische reactie zou moeten kunnen oproepen? 
Toen was het een annexatie en nu is het dit weer! Ik zie wel hoe 
het nomadische studeren en doceren een belemmering vormt ' voor 
een massale .kritische reactie, maar toch?! Zou de frictie, die ont
staat op de scheidsvlakken van de geleefde realiteit en de in
stitutionele vormgeving, niet de voorwaarde en vooral de aanlei
ding kunnen zijn voor een reactie? 

R.F.: Ik geloof dat het weer moet gaan over de principes van de 
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R.F.: Als ik daar eerlijk in ben, ja, maar in 
geprivatiseerde vorm en op het niveau van 
individuele personen. Hooguit zie ik het 

terug in de samenwerking tussen wetenschappers, die samen 
schrijven en samen discussiëren. 

CdV: Maar zie je dit spontane samenwerken wellicht méér voorko
men dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ik vraag het, omdat ik op 
zoek ben naar bundelingen van individuele initiatieven, op zoek 
naar mogelijkheden voor de articulatie van deze kritiek, die méér 
invloed zou kunnen hebben wanneer zij zich niet in een puur geïn
dividualiseerde vorm voordoet. 

R.F.: Je ziet wel iets van een hernieuwd intellectueel debat ont
staan, zoals in de 'salons' in de achttiende eeuw, in een sterk ge
privatiseerde en persoonlijke vorm. Dit lijkt ook de enige vorm te 
zijn, omdat het binnen de organisatiestuktuur en de bestuurlijke 
randvoorwaarden van de instellingen niet of nauwelijks meer mo
gelijk is. Maar dit moet niet worden geïdealiseerd, zoals dat door 
sommigen wel wordt gedaan. Bovendien: om een publiek bereik 
te kunnen geven aan zulke samenwerkingsverbanden ben je 
vaak afhankelijk van de media. Gedachtenexperimenten en argu
mentaties worden dan vaak gereduceerd tot een steriele beel
denstrijd. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk geworden om een 
boek onder de aandacht te krijgen, zodanig dat het onderdeel van 
het publieke debat kan worden. Er is sprake van eigen en wat 
verschraalde circuits, van 'ons kent ons', waarin de dingen wor
den geselecteerd en bediscussieerd, geaccepteerd of bestreden. 
We zullen, naast in eigen persoonlijke kring, ook op meer macro
niveau moeten waken voor een verder functieverlies van publieke 
communicatie. En dan hebben we het niet over het eigen activis
me, waarin de subjectiviteit kan worden herwonnen. In feite heb
ben we het dan over de uiterst belangrijke dialectiek van 'binnen' 
en 'buiten'. Ik verklaar mij nader: 'binnen' is het eigene van de 
discipline: het intern ontwikkelen van een wetenschapsgebied tot 
en met de meer praktische consequenties die het kan voortbren
gen. Dat is onmisbaar in onze samenleving. Maar dan is er spra
ke van een spanningsverhouding met het 'buiten'. Dat is de con-
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text, het geheel, waarin die wetenschap met al zijn kundes 
zin krijgt in een contekst van de ontwikkelde én de te ontwikke
len normen en waarden. Deze dialectiek_van binnen én buiten, 
dáár gaat het om. Dit kan dus nooit los worden gezien van het 
bredere perspectief van waaruit zingevingsvragen aan de orde 
kunnen worden gesteld. Deze combinatie is eigen aan het re
flectieve en argumentatieve vermogen van een democratie. Het is 
dit wat abstracte verhaal van 'binnen' en 'buiten' dat vertaald 
moet worden in een institutionele vormgeving die hier recht aan 
doet. Je mag van de universiteit niet meer eisen dat zij geheel en 
al opgaat in de maatschappelijke markt. Want dan verliest ze het 
buiten-perspectief. Zij moet ook altijd buiten de samenleving 

staan in zekere mate, in een excentrische positie ten opzichte 
vande dominante krachtenvelden die de concrete maatschappe
lijke verhoudingen determineren. De universiteit dient mede 
vrijplaats te zijn tegenover het gewoel van de maatschappij, zon
der dat dit een gevoel van dedain impliceert, integendeel! Zij 
moet deze positie kunnen benutten om de verhoudingen binnen 
de maatschappij te kunnen begrijpen. Zoals Nietzsche zei, de 
stad leer je niet kennen door er alleen maar in rond te lopen, 
maar ook door je te begeven naar de heuvel buiten de stad, opdat 
je dan pas kan zien hoe die stad gestructureerd is, hoe zij één ge
heel vormt en hoe zij samenhangt met de contekst van het om
ringende landschap .• 

De open saDlenleving en haar vrienden 
in discussie met Jan Glastra van Loon 

Jan g a tra van Loon werd 75 jaar. Oud-promovendi, oud-collega's en vrienden tracteren hem en u op het 
vrie , denboek 'De open samenleving en haar vrienden'. In de winkel kost het boek f39 ,50. D66-leden betalen 
via de SWB slechts f29,50 (exclusief verzendkosten). Het boek bevat bijdragen over het democratisch karakter 
an onze maatschappij, vanuit filosofische, sociologische, juridische en cultuurtheoretische achtergrond. 
e a teurs: Kees Schuyt, Pieter Fokkink, Inge van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, Herman . 

van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, Greetje Den Ouden-Dekkers, R.A.V. van Haersholte, Cees Ma
ris en Christiaan de Vries. 

BESTELLEN = BELLEN: 070 - 362.15.15, SWB D66. 

• De open samenleving en haar vrienden, in discussie met Jan Glastra van Loon, 1995, Uitgeverij Boom, 
Amsterdam, 272 pagina's. Prijs f39,50. D66-ledenprijs f29,50 ex. porti. 
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: PERSPECTIEF 

De beleidsgevangenis van het hoger onderwijs 

"De wetenschap is een recente 
hobby van de universiteit" 

EEN INTERVIEW MET ROEL IN 'T VELD 

A V.: Laten we eens kijken naar de 
situatie waarin het Hoger On
derwijs terecht is gekomen met de 

thans spelende problemen van massifi
catie, stapeling en betaalbaarheid. Als je 
wilt begrijpen hoe die problemen zijn ont
staan, waar moetje dan beginnen? 

R.i.tV: Het interessante is dat je proble
men naar voren brengt die ik niet als een 
probleem zou typeren. Massificatie is voor 
mij geen probleem maar een oplossing. Ik 
vind het prachtig dat ongeveer de helft 
van een leeftijdsgeneratie Hoger Onder
wijs volgt. Dit brengt natuurlijk uitvoe
ringsproblemen met zich mee, zeg maar, 
logistieke problemen. De vraag is dan hoe 
het onderwijs intern moet reageren op 
deze schaalvergroting en dat is lang een 
onbeantwoorde vraag gebleven. Wat heeft 
geleid tot de voorstellen van Postumus, 
begin jaren '70, het ontwerp van Van 
Kemenade en later de Wet Twee-fasen
structuur. Men had het idee toch iets te 
moeten doen aan de toename, ook in het 
licht van de noodzakelijke beheersing van 
de uitgaven, als deel van het nationaal in
komen, dat je maximaal aan onderwijs uit 
zou willen geven. Los daarvan zat het on
derwijsinhoudelijk niet goed. De onder
wijsmethoden die het nog wel aardig de
den in een kleinschalige omgeving - zoals 
hoorcolleges en een bezoekje bij de profes
sor thuis - waren achterhaald in het groot-

Door Allan Varkevisser 

Roei in 't Veld heeft 
jarenlang op het departement 

gewerkt, onder andere 
als directeur-generaal Hoger 

Onderwijs onder minister 
Deetman, en heeft als 

hoogleraar op verschillende 
universiteiten in 

Nederland gedoceerd. 
Tevens was hij voor 

heel even staatssecretaris 
van onderwijs. 

Onlangs ventileerde hij zijn 
kijk op de noodzakelijke 

veranderingen in het stelsel 
van Hoger Onderwijs op de 
Opinie-pagina van de NRC. 

• 

Een visie die de tongen 
in beweging bracht. 

Een interview met een 
eigenzinnige en 

consistente hervormer. 

• 

mede omdat hiermee de onderwijsme
thodologie en de onderwijsconcepten wel 
moesten veranderen. Dat nu kon een 
probleem worden omdat universiteiten 
hierin nogal behoudzuchtig zijn. Daar 
komt nog bij dat de onderwijsdoelstel
ling in feite een tweederangsactiviteit 
was en misschien nog is. Kortom, de 
overheid vond dat er een ingreep nodig 
was. Men heeft toen iets heel eigenaar
digs gedaan, dat nog steeds iedere logica 
ontbeert. Men wilde dat studenten min
der lang zouden gaan studeren. Aan 't 
begin van de jaren '80 bedroeg de gemid
delde studieduur ongeveer 7,2 jaar. Toen 
is centraal de cursusduur vastgesteld. 
Niet verkort, want voor de invoering van 
de twee-fasen structuur in 1982 bestond 
er helemaal geen vastgestelde cursus
duur. Van staatswege is toen dus de cur
susduur gefixeerd, namelijk op vier jaar. 
Het gaat hier om een interessante con
statering omdat de overheid thans 
klaagt over een gebrek aan variëteit van 
opleidingen, terwijl zij zèlf de variëteit 
die er wàs aan banden heeft gelegd. Men 
ging er vanuit dat als de cursusduur 
korter zou worden, de studieduur ook af 
zou nemen. En met korter worden van 
de studieduur wordt bedoeld: korter dan 
de studieduur tot dan toe. 
Het voornemen tot verkorting had in de 
jaren '70 al een enorme stampij gegeven . 

schalig onderwijs. De massificatie heeft problemen gebracht 
Van Kemenade verordonneerde vier 

jaar. Toen kwam er een amendement dat óók werd aangenomen, 
waarin werd gezegd dat het wel wat langer mocht. Toen heeft 
weer iedereen in het wetenschappelijke onderwijs gezegd dat 
men een langere cursusduur dan 4 jaar wilde. Maar verlenging 

Allan farkevisser is socioloog en welensc"appelijk 
medewerker bije de SWB van D66 
bij 
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van de cursusduur bleek toch niet mogelijk en toen heeft Pais 
uiteindelijk de cursusduur op vier jaar vastgesteld. Het hele ver
haal komt neer op een louter nominale in plaats van een inhoude

lijke reactie op de massale toevloed van studenten. Ik denk dat 
deze reactie veel schade heeft veroorzaakt omdàt de inhoudelijke 
en methodologische reactie achterwege bleef. Het echte probleem 
is het gebrek aan methodologische aanpassing aan het massaler 
worden van de deelname aan het onderwijs. 

A.V. En het probleem van het 'stapelen' dat je tegenwoordig steeds 
vaker hoort noemen. Dat wil zeggen het opeenvolgend volgen van 
verschillende opleidingen? 

Ri.t.V.: Ik zou niet weten waarom dit een probleem zou zijn, be
halve vanuit een financieel gezichtspunt. In mijn ogen is één van 
de meest eerbiedwaardige onderwijsloopbanen die je kunt hebben 
die van wijlen mijn vader. Deze was ook kenmerkend voor eman
ciperende gezindten. Mijn vader doorliep de lagere school, ging 
daarna naar de ULO, vervolgens naar de kweekschool, behaalde 
er de hoofdakte en ging MO-aktes halen. Hij klom omhoog langs 
een para-universitair pad. Die hele lange onderwijsloopbanen zijn 
in mijn ogen geen diskwalificaties, maar juist de kwalificatie van 
emanciperende groepen. 
Het laatste probleem dat je noemde was de betaalbaarheid. Dat 
is inderdaad een probleem. Burgers zien veel te goed dat hoger 
opgeleiden beter dan gemiddeld af zijn en beginnen zich dus af te 
vragen waarom zij daarvoor zouden moeten betalen. Ik vind dat 
een legitieme vraag en het antwoord is dat als je voldoende ga
ranties voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs kunt 
scheppen, er geen enkele reden meer is waarom de belastingbeta
ler daarvoor zou moeten opdraaien. Voor onderzoeksactiviteiten 
ligt dat anders. Wetenschappelijk funderend onderzoek heeft de 
karakteristieken van echt collectief goed, dus als de overheid het 
niet betaalt, dan doet niemand het. Het gebrek aan bereidheid 
van de belastingbetaler creëert een probleem omdat de overheid 
niet bereid is daar de consequentie uit te trekken. Als de belas
tingbetaler bepaalde diensten niet meer wenst te betalen, dan 
zou de logische reactie moeten zijn dat degene die de dienst ge
niet, het voortaan zelf gaat betalen. In dat geval zou de overheid 
nog wel een bedrag kunnen voorschieten en zelfs een sociaal 
vangnet kunnen creëren, in de zin dat zij die het later niet kun
nen terugbetalen hiervan worden vrijgesteld. Maar verder eindigt 
hier in z'n algemeenheid dan de overheidsinmenging. Daarnaast 
zou de overheid nog kunnen zeggen dat het bepaalde groepen 
speciaal wil steunen om hoger onderwijs te kunnen volgen. 
Wat de overheid nu doet is echter iets geheel anders. Zij ziet zich 
geconfronteerd met afnemende middelen voor Hoger Onderwijs 
en zegt dan dat het onderwijs goedkoper moet worden. Dit proces 
is zover voortgeschreden dat vanaf 1975 de kosten in reële ter
men 50% zijn afgenomen. Maar dat vormt nu juist een impuls die 
het hoger onderwijs naar de verdoemenis zal helpen. Het bete
kent dat de óverheid alle restricties voor de instellingen hand
haaft: ze mogen niet zelf de hoogte van het collegegeld bepalen, ze 
mogen geen selectie uitoefenen, ze mogen geen titels verschaffen 
buiten het reguliere onderwijsprogramma om - allemaal vanwege 
de stringente bindingen aan de overheid, maar ze moeten wel ge
noegen nemen met steeds minder geld. 

A.V. : Hoe zou het dan wel moeten? 

R.i.t .V.: Naar mijn overtuiging zou men moeten streven naar een 
liberalisering van het stelsel. Dit wordt mogelijk door onder meer 
de invoering van een algemeen leenrecht voor studenten: ieder

een mag f1200,- per maand lenen, maar men dient het voortaan 
wel terug te betalen. Over rente en systematiek kunnen we het 
dan nog hebben. Indien de overheid dit teveel vindt, dan geeft ze 
maar subsidie in de vorm van vrijstelling van rente. Er wordt een 
sociaal vangnet van algemene aard gecreëerd zoals dat ook nu al 
in de Wet Studiefinanciering staat. De onderwijsinstellingen stel
len zelf prijzen vast voor hun curricula en brengen die in reke
ning bij de onderwijsverkrijgenden. De instellingen bepalen als 
zelfstandig ondernemende instelling zelf de onderwijsprogram
ma's en mogen dan ook differentiëren tusserr onderwijsprogram
ma's en tussen toegangverschaffing tot onderwijsprogramma's. 
Dan ben ik ervan overtuigd dat de majeure problemen van het 
hoger onderwijs achter de rug zijn. Het is een wijziging van het 
stelsel die de overheid niet eens veel geld hoeft te kosten. 

A.V.: Het lijkt erop alsof de overheid - en de vraag is wie of welke 
dat in dit geval precies zijn - problemen signaleert, maar telkens 
de verkeerde maatregelen neemt, die de problemen versterken in 
plaats van oplossen. Hoe kan dat? 

R.i.t.V: Dat komt doordat de overheid in een deels zelfgeschapen 
gevangenis zit. Men mist de creativiteit en de visie om te kunnen 
gaan met de afnemende bereidheid van de Oelastingbetaler om te 
betalen voor algemene hoger onderwijsvoorzieningen. In het po
litieke bestel erkent men dit ook te weinig. Een drastische veran-
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dering van de systematiek is nodig, anders lopen we bestuurlijk 
gezien alsmaar verder de fuik in. Het getuigt daarom van de 
brutaliteit van de onwetende wanneer in het regeerakkoord 
wordt gesproken over de schande dat het systeem niet voor diffe
rentiatie zorgt. De instantie die de differentiatie verhindert, is de 
overheid zelf. De overheid heeft zichzelf het nodige te verwijten 
en niet de universiteiten en hogescholen. 

A.v.: Maar hoe is het toch mogelijk dat een minister die een heel 
departement tot zijn beschikking heeft en voortdurend wordt bij
gestaan met wijze raad door mensen als u steeds verder die fuik 
binnen zwemt? Spelen daarbij ideologische fixaties een rol of is 
het een zelfstandig mechanisme dat het proces steeds verder drijft. 

R.i.t.V: Naar mijn idee is politieke bereidheid tot systeemwijzi
ging pas aanwezig wanneer er echt een ramp plaatsvindt. Tot die 
tijd is er de bezuinigingswoede, maar aan de systematische kant 
vindt men het vooral belangrijk om continuïteit te betrachten. 
Een minister die nu zou zeggen dat de instellingen zelf hun colle
gegeld mogen vaststellen, zou op grote weerstand stuiten in de 
kamer. Er zouden opeens allerlei quasi nivellerende of verde
lings- en rechtvaardigheidsachtige argumenten naar voren wor
den gehaald. Zo'n voorstel zou onmiddellijk worden gesmoord. 
Het is ook niet gemakkelijk omdat je alles tegelijk moet doen. Je 
dient zowel iets te doen aan de systematiek van de vaststelling 
van de collegegelden, als aan de studiefinancieringsopzet, als aan 
de toekenning van het recht op hoger onderwijs - bijvoorbeeld 
middels een voucherssysteem, zeg maar: waardebonnen. Je moet 
ophouden met de directe bekostiging van de· universiteiten. Stu
denten moeten hun waardebonnen maar komen inwisselen. Zo 
maak je de klant koning, in die zin dat je de vrager naar on
derwijs op de troon zet. Ik ben ervan overtuigd dat in zo'n stelsel 
onmiddellijk differentiatie van opleidingen plaats zal vinden, 
naar duur en inhoud. En dàt is precies wat als centrale onder
wijsdoelstelling in het regeerakkoord wordt genoemd! Het gaat 
helaas ook niet goed met het hoger onderwijs in Nederland. In 
het Wereldbank-rapport over het Europese hoger onderwijs 
spreekt men van een juridische en financiële verstarring van het 
stelsel. Het hoger onderwijs zit in een geblokkeerde verhouding 
tot de overheid waar men niet meer uit loskomt. Het onvermijde
lijke gevolg is dan kwaliteitsdaling, alsmede de drang om het vo
lume te beperken. 

A.v.: En als je het dan hebt over de veranderingen die je wenst, 
hoe zou je die dan typeren. Je hebt eerder gesproken over 
'privatisering' in een NRC-artikel van november 1994, maar daar
uit kon ik niet opmaken of het gaat om verzelfstandiging of wat 
men wel juridische en financiële ontvlechting noemt? 

R.i.t.V: In feite zijn universiteiten en hogescholen al voor een deel 
verzelfstandigd: ze hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, ze 
hebben 'lump-sum' budgettering, ze verdienen een belangrijk deel 
van hun geld op markten, namelijk in andere vormen van onder
wijs en in contractresearch. Maar op een aantal punten is sprake 
van een extreem sterke overheidsinmenging en dat is op het ter
rein van prijsstelling, bij het bepalen van de karakteristieken van 
opleidingen en in de vormgeving van de bestuursstructuur. Maar 
voor deze overheidsinmenging valt geen enkele logica meer aan 
te wijzen. Als je zou zeggen dat je als overheid op samenhangen-

de wijze je aangrijpingspunten ·voor sturing zou formuleren, om
dàt je op bepaalde terreinen invloed en controle wilt kunnen blij
ven uitoefenen, dan kom je niet uit bij de huidige combinatie van 

instrumenten. Het is een ongelukkig produkt van het verleden. 
Ooit heeft men onder invloed van de quasi revolutie in 1969 ge
probeerd de bestuursstructuur vanuit Den Haag goed te regelen. 
Dat is langzamerhand een geweldig keurslijf geworden. In de 
HBO-wet is het gelukkig veel beter gedaan (de hogescholen heb
ben veel meer autonomie op dat punt dan de universiteiten). Het 
is alleen heel moeilijk om er nu weer vanaf te geraken, want dat 
vergt een niet-symmetrische operatie. Wanneer je zelfstandige 
bestuursorganen hebt gecreëerd voor de universiteiten, kun je 
niet zeggen dat de universiteiten het zelf maar moeten opknap
pen. Het is een probleem waarvoor het afsluiten van zogenaamde 
'charters' als oplossing is aangedragen. Een 'charter' komt erop 
neer dat de universitaire gemeenschap in z'n algemeenheid moet 
aangeven wat het wil, wat mij betreft via het principe van 'one 
man one vote'. De minister kan daar zijn goedkeuring aan verle
nen in de vorm van wat in het Engels een 'charter' heet: een soort 
van bestuursstatuut voor iedere universiteit afzonderlijk, voort
gekomen vanuit die universiteit met een zekere bekrachtiging 
van de minister. Zodoende haal je de grote eigenaardigheden 
eruit, maar vervolgens laat je het aan de universiteiten zèlf over. 
Zoiets zou heel goed kunnen op het punt van bestuurlijke kwes
ties. Voor de collegegelden heb ik de oplossing al aangegeven: die 
kun je heel goed vrijlaten als je een algemeen leenrecht creëert. 
Ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat de collegegelden in 
het algemeen sterk zouden stijgen, maar ze zouden wel sterk 
kunnen differentiëren en terecht. Wat de overheid wil beïnvloe
den aan studiekeuze en koopkracht kan ze dan via een gekwalifi
ceerd waardebonnenstelsel, het voucherssysteem, doen. Op die 
manier wordt het allemaal veel helderder dan de grauwe brij van 
nu. 

A.v.: U zegt dat de ontkoppeling van universiteit en overheid on
middellijk leidt tot differentiatie van studieduur en collegegeld. 
Maar het leidt waarschijnlijk ook tot een differentiatie in kwaliteit 
tussen universiteiten, zoals in het Amerikaanse systeem. Acht u 
dat wenselijk? 

R.i.t.V: Niet in dezelfde mate als op het Amerikaanse continent. 
We zijn een klein Europees land en kennen een egalitaire 
cultuur. De kracht hiervan is dat onze slechtste onderwijsinstel
lingen nog relatief goed zijn. Dat is heel belangrijk want het legt 
een bodem in de markt. Het nadeel van die egalitaire cultuur is 
evenwel dat je niet scóórt op toppers, maar eigenlijk is dat ook 
geen noodzaak. Je kunt best een combinatie hebben van een hoog 
minimum, met daarnaast aandacht voor toppers. Dan heb je een 
gemengd stelsel. 

A.v.: Dus ontkoppelen, maar niet helemáál? 

R.i.t.v: Ja, er moet sprake zijn van een algemeen vangnet en een 
kwaliteitswaarborging, alsmede de binding van het recht op 
verzilvering van de waardebonnen aan de resultaten van het 
kwaliteitsbewakingssysteem. In Amerikaanse omstandigheden 
bestaat er ook zo'n waarborg want daar kennen ze het systeem 
van 'accreditatie'. Maar je hebt hier veel minder 'bogusdegrees' 
dan in de Verenigde Staten. In de traditionele graden zijn er 
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aantal mensen zo ontzettend klein? 

A.V. : Daar verbaast iemand als Rinnooy 

Kan zich ook over en hij heeft er daarom 
voor gepleit om het aantal studierichtin
gen dan maar te verminderen en de col
legegelden te differentiëren, zodanig dat 
de technische studies. goedkoper worden 
en de studies waar minder vraag naar is 
duurder. 

Ri.t.V: Maar de prijs is nu toch nul ?! Er 
is geen enkele reden om aan te nemen 
dat de vraag naar studies gestimuleerd 
kan worden door prijssignalen. Dat is op 
zich heel interessant. Bovendien is in 
het onlangs verschenen WRR-rapport 
over hoger onderwijs aangetoond dat als 
je techniek-HBO en techniek-WO bij el
kaar optelt, Nederland op zichzelf niet 
onderkomen is. Techniek HBO, denk 
maar aan de HTS, is feitelijk heel groot 
in Nederland. 

A.V.: Wat zijn eigenlijk de problemen 
voor academici in verband met de ar
beidsmarkt? 

Over anonimiteit gesproken, het Transitorium 2 aan de Uithof, te Utrecht 

Ri.t.V: Allereerst dat de aspiraties van 
de afgestudeerden om een baan te krij
gen zich niet verder uitstrekken dan tot 
hun universiteitsstad. Groningen en 
Nijmegen zijn daarvan extreme voor
beelden. Het tweede is dat de neiging 
bestaat om alleen te solliciteren in de 
sfeer waarvoor je bent opgeleid. Dat is 
een misvatting. Als je een brede acade
mische opleiding gaat volgen omdat je 
toch niet precies weet wat je wilt, - zoals 
ikzelf ooit gedaan heb - dan moet je op 
het eind natuurlijk niet zeggen dat je 
'civiel jurist' bent geworden, gespeciali
seerd in het Romeins Recht waardoor je 

verhoudingsgewijs in Nederland eigenlijk maar weinig ècht 
slechte opleidingen. 

A.V.: Sommige mensen vrezen wel dat de cultuurwetenschappen 
verdwijnen op het moment dat de universiteiten sterker zullen 
verzelfstandigen. Hun redenering is dat de universiteit en de stu
denten zich steeds sterker zullen gaan oriënteren op de meer in
strumentele studies die het goed doen op de arbeidsmarkt. 
Daarmee dreigen dan de zogenaamde cultuurstudies te weinig 
studenten en middelen over te houden om levensvatbaar te blijven. 

RLt.V: Daar geloof ik niets van. Er gaan toch nog steeds massa's 
studenten letteren studeren, hoewel daar weinig werk in te vin
den is. Ik verbaas me daar overigens wel eens over. Waarom stu
deert men geen natuurkunde of scheikunde? Waarom is dat 

alleen nog in die richting zou kunnen 
solliciteren. Een goed punt in het rapport van de WRR vind ik dat 
de onontkoombare conclusie van massificatie en van de aanvaar
ding van het levenslange leren is, dat initiële opleidingen breder 
moeten worden. De latere toespitsing komt dan wel via werk
leer-trajecten. De rigide grenzen die er nu zijn, waardoor men 
bijvoorbeeld Frans studeert en niets anders en ook nergens an
ders in werkzaam wil zijn, zijn oneigenlijke grenzen die zogezegd 
een fuikwerking hebben. 

A.v.: Maar er is ook een andere kant. Is er geen sprake van 
achteruitgang van de academische doelstelling door die verbre
ding waarvan je zou kunnen zeggen dat men die kiest vanwege 
een oneigenlijk motief, juist in het licht van deze oorspronkelijke 
doelstelling? 

-----------------------------------14-----------------------------------
IDEE - MEI ' 95 

Ri.t.V 
teiten 
schapl 
oudste 
rechte 
van de 
ge slop 
schap 
verwij 
univer 
derzoe 
re ges, 
tot bel 
beleid: 
van hl 
tot we 
schijnl 
tot WI 

ander 
leidin{ 
wat. 11 
gestan 
aio-sel 
tot on( 

A.V.: 1 
differe 
waard 

leidi~ 

Ri.t.V 
voor d 
Er WOl 

wat k( 
Maar : 
ders ir 
hoort, 
eengr 
opl~idi 
schien 
leidin~ 

hoge D 

ties ga 
je eers 
heid te 
maal! 
opleidi 
makkE 

ca gel! 
ger m, 
anderl 
of zo 1 
maats, 

A.V.: 1 
dersch 
onder!> 



R.i.t.V: Dat lijkt me een nostalgische gedachte, alsof universi
teiten in het verleden hebben opgeleid tot het ambt van weten
schappelijk onderzoeker of zo. Daar is geen sprake van. De drie 

oudste faculteiten van de universiteiten leidden op tot dominee, 
rechter of advocaat en dokter. Wetenschap is een recente hobby 
van de universiteit. Die is ergens in de negentiende eeuw binnen
geslopen door de achterdeur. Daarmee zeg ik niet dat weten
schap onbelangrijk is, maar je moet dus niet met een historische 
verwijzing zeggen dat alles slechter wordt omdat er aan de 
universiteiten niet meer wordt opgeleid tot wetenschappelijk on
derzoeker. In de zeven eeuwen van universitai-
re geschiedenis is er altijd overwegend opgeleid 

R.i.t.V: Dat is er eigenlijk nooit geweest, het oogmerk is altijd de 
beroepsuitoefening geweest, dus hoger 'beroepsonderwijs'. Maar 
het onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en universitair 
onderwijs zou volgens mij moeten zijn dat het laatste proble
matiserend is, het dient te zijn gericht op de vraag welke proble
men nu eigenlijk de moeite waard zijn. En het hoger beroepson
derwijs dient oplossend te zijn, met een instrumentele inslag, ge
richt op de vraag welke oplossing kan worden aangedragen voor 
bestaande problemen. Dus zijn ze niet boven of ondergeschikt 
aan elkaar, maar complementair. Het onderscheid loopt dan dus 

tot beroepen. Maar als je nu vraagt of recente 
beleidswijzigingen tot een mindere geschiktheid 
van het hoger onderwijs leiden om op te leiden 
tot wetenschapper, dan is dat inderdaad waar
schijnlijk het geval. Als je mensen wilt opleiden 
tot wetenschapper, dan zou je toch een heel 
ander traject kiezen dan eerst 4 jaar initiële op
leiding, dan 4 jaar aio en dan God mag weten 
wat. Maar alles moest in de door de overheid 
gestandaardiseerde cursusduur passen. Het 
aio-schap is natuurlijk niet de ideale opleiding 
tot onderzoeker. 

. HBO en WO 

langs andere lijnen dan bij het huidige on
derscheid tussen WO en HBO het geval is. Ik 
zou de artsenopleiding bijvoorbeeld niet als een 
problematiserende opleiding willen beschou
wen. Naar z'n inhoud is het beroepsonderwijs, 
maar je moet het niet weghalen uit de uni
versiteit, dat zou belachelijk zijn. Je mag er 
best één bestel van maken, maar dan moet je 
die twee ingangen als complementaire ingan
gen voor beroepsuitoefening handhaven. 

zijn niet boven 

of onder-

geschikt aan 
A.V.: Wanneer je het onderscheid tussen de 
wetenschappelijk en instrumentele oriëntatie 
wilt aanhouden, zou dat dan niet pleiten voor 
een soort van propaedeuse of een jaar wat alge
meen aan de twee types vooraf gaat, opdàt 
mensen daadwerkelijk kunnen kiezen? 

A.v. : In hoeverre houden de huidige plannen tot 
differentiatie van de studieduur een impliciet 
waardeoordeel in over de te onderscheiden op
leidingen? 

eDmar, maar 

complementair 
R.i.t.Y: Ik meen dat het onderscheid vaak pas 
veel later tot uitdrukking zal komen. In een 
aantal opzichten denk ik dat mensen op hun R.i.t.V: Kijk nu eens goed naar de argumentatie 

voor deze plannen want die is amusant en treurig tegelijkertijd. 
Er wordt bijvoorbeeld van de rechtenopleiding gezegd dat die wel 
wat korter kan omdat het niet zo'n moeilijke opleiding zou zijn. 
Maar als we ons licht opsteken in de grote onderwijssystemen el
ders in de wereld en kijken waar de rechtenopleiding daar thuis 
hoort, dan blijkt dat de rechtenopleiding in de VS in z'n totaliteit 
een,.~aduate-opleiding is. ZÓ moeilijk vindt men daar de rechten
opleiding. Pas als je iets anders eerst hebt gedaan, mag je mis
schien rechten gaan studeren. Daar is het een hoogwaardige op
leiding met hoge kosten, een hoge intensiteit van docenten en een 
hoge maatschappelijke status. Voordat je over empirische eviden
ties gaat praten in verband met de zwaarte van opleidingen, moet 
je eerst eens rondkijken in de wereld en niet alleen je geborneerd
heid tot heilige leer verklaren. Dan zie je namelijk dat er hele
maal geen intrinsieke criteria aanwezig zijn voor de zwaarte van 
opleidingen. Rechten is een immens moeilijke Of een immens . 
makkelijke opleiding, al naar gelang je aspiratieniveau. Voor fysi
ca geldt hetzelfde. Je kunt dus niet zeggen dat een opleiding lan
ger moet worden omdat deze nu eenmaal moeilijker is dan een 
andere. Je kunt elke opleiding zo moeilijk of makkelijk of zo lang 
of zo kort maken als je zelf wilt, maar waar het om gaat, is de 
maatschappelijke inbedding van het resultaat van de opleiding! 

A.V.: Is er nog sprake van de mogelijkheid tot gerechtvaardigd on
derscheid tussen het hoger beroepsonderwijs en het universitair 
onderwijs? 

21ste nog steeds niet weten of ze nu problematiserende of op
lossende figuren zijn. Naar mijn idee moet je het belang van de 
initiële keuze verlagen, maak brede opleidingen, maak ze ook 
korter. Mijn ideaal is dat mensen na hun middelbare school eerst 
maar eens een jaartje in een arbeidsorganisatie moeten gaan 
werken. Dan weten ze wat het is. 

A.V.: Je bepleit dus eigenlijk een 'education permanente', af 
gewisseld met perioden waarin je werkt, maar hoe krijg je die ar
beidsorganisaties dan zover? Ik heb de indruk dat zij alleen 
geïnteresseerd zijn in mensen die reeds over alle benodigde kwali
ficaties beschikken. 

R.i.t.Y: Maar de 'education permanente' vindt allang plaats, ook 
in de arbeidsorganisaties. Bij IBM en bij Philips zitten mensen 
wéken per jaar in cursussen. Nu is het alleen zo dat studenten de 
bevoorrechten zijn van hun 18e tot hun 23ste. Vervolgens zijn ze 
afgestudeerd, krijgen ze een baan en komen ze in trajecten van 
leren en werken. Vele anderen blijven hangen. Die hebben ook 
geen tijd en geld meer om zich bij te scholen. Dat maakt het zo 
beslissend wat er in die jaren tussen 18 en 23 gebeurt. Daarom 
dien je, als je iets wilt doen aan de tweedeling in de samenleving, 
te kiezen voor een vouchersysteem. En ik ben ervan overtuigd dat 
het er ooit zal komen. Omdat het nu eenmaal een logische invul
ling is, die uiteindelijk goed past bij de politieke preferenties van 
de burgers van dit moment. • 
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BESCHOUWING 

Hoger onderwijs 
de klem • m 
Drie visies 

Het hoger onderwijs is in de problemen. Voor dit nummer van Idee hebben wij drie 

'deskundigen' om hun mening gevraagd omtrent een drietal vraagstukken. 

Achtereenvolgens komen aan het woord Louk Hagendoorn over het 

wetenschappelijk onderwijs, Carel Tielenburg over het hoger beroepsonderwijs 

en Henk Zeevalking over het vraagstuk van massa en selectie. 

Liever terug naar 
de klassieke universiteit 

In gesprek met Louk Hagendoorn 

O f differentiatie en specialisatie moeten plaatsvinden 
in de universitaire studie of juist de meer algemene 
studierichtingen de voorkeur moeten krijgen, is een 

vraag die niet in het algemeen valt te beantwoorden. Eén criteri
um is de behoefte die er in de maatschappij bestaat. Wat voor 
kennis is er nodig? Wat is de markt voor een bepaald type afge
studeerde? 
Als er behoefte is aan een groep van mensen die in staat is be
paalde problemen op te lossen dan moet rond zo'n onderwerp 
een team kunnen worden gevormd van wetenschappers die van
uit een bepaalde visie of perspectief werken. In de technische 
wetenschappen is het bijvoorbeeld zinvoller om op een dergelijke 
flexibele wijze te werken; ook al omdat de materiaalkosten hier 
hoog zijn. Je zou dan dus niet op verschillende universiteiten 
hetzelfde moeten laten doen. 
Bij de alfa- en gammawetenschappen, is daarentegen juist het 
verschil in perspectief van belang. Je kunt op verschillende ma-

Loult. Hagendoorn is hoogleraar sociale weteruchappen 
aan de unÛJeniteit van Utrecht 

nieren naar bepaalde verschijnselen kijken. Hier zijn bovendien 
nog andere bezwaren tegen een ver doorgevoerde samenwer
king, zoals het onderscheid in onderzoeksmethoden. De ene so
ciale wetenschapper is meer kwantitatief en de ander meer kwa
litatief ingesteld. Ik vind ook hier echter dat studenten basis
kennis moeten opdoen. De eerste paar jaar moeten ze leren wat 
een wetenschappelijke methode is. Wat is een theorie? Hoe ana
lyseer je iets? Hoe bewijs je iets? De markt is bij dit al een voor
naam en pragmatisch criterium, dat ook D66 wel zal aanspre
ken, maar deze is ook weer niet altijd even goed te overzien. Je ' 
weet bijvoorbeeld niet welke na vijf jaar de behoefte zal zijn. 
Bovendien is de instroom nu wettelijk vrij. Niet de vraag bepaalt 
de omvang van studierichtingen, maar het aanbod aan stu
denten. En dan worden de algemene studies maar al te vaak als 
vluchtheuvel gebruikt. Veelal zie je de eisen voor dit soort stu
dies verlaagd worden. Ik ben daarentegen juist voor verhóging 
van de eisen voor de algemene studies. Over differentiatie ge
sproken, in dit licht zou niet de opleiding, maar het stelsel van 
studiefinanciering gedifferentieerd moeten worden. Er dient een 
streng continueringsstelsel te komen en een differentiëren van 
beurzen naar soort en hoogte. Aan bijvoorbeeld zeer complexe 
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studies mogen dan best hogere beurzen worden gekoppeld. In 
dit opzicht is het nu in de samenleving toch ook gedifferen
tieerd? Bij de exacte wetenschappen wordt in het algemeen 
méér gepresteerd door studenten, dan bij de studenten in de 
alfa- en gammastudies. Dat komt doordat vooral kwantitatieve 
criteria de dienst uitmaken. Je hebt hier zelfs docenten die pro
beren de studenten tegemoet te komen! Dit wordt gestimuleerd 
doordat het studieprogramma voor vijftig procent door studie
richtingscommissies - waarvan ook studenten deel uitmaken -
wordt beoordeeld. Dat is zelfs in de wet geregeld. Het zijn de 
wrange vruchten van een gefragmenteerde democratisering. 
Maar het wetenschappelijk valt niet te democratiseren. 
Dit alles heeft te maken met het overheidsdirigisme dat zich 
meester heeft gemaakt van de wetenschap, wat heeft geleid tot 
een enorme bureaucratisering. Nu heb je allerlei afdelingen die 
autonoom zijn, maar ik moet als hoogleraar wel zelf mijn fotoko
pieën maken en met mijn overhead-projector sjouwen. Vroeger 
had je je eigen collegezaal, nu heeft iedereen een eigen com
puter. Zo heeft zich een groot functieverlies voltrokken. En de 
uitbreiding van het administratief ondersteunend personeel 
heeft geleid tot inkrimping en verdringing van het wetenschap
pelijk personeel. 
Het is de neiging tot egalisering en controle die funest is 
geweest. Het overzicht is er niet meer. Waarom betaalt men mij 
zo'n hoog salaris als ik zoveel energie aan dit soort zaken kwijt 
ben? Het levert een laag rendement op. Zonder nostalgisch te 
willen worden, maar vroeger had je kleine overzienbare eenhe
den. Nu denken de ambtenaren en politici dat ze de wetenschap 
algemeen kunnen sturen. En als men concludeert dat het anders 
moet: de wetenschap kan niet uitsluitend markt-gestuurd opere
ren. Hebben historici niet aangetoond dat in Duitsland aan het 
einde van de vorige eeuw juist heel belangrijke wetenschappelij
ke ontdekkingen zijn gedaan omdat de wetenschap niét werd ge-

stuurd. De wetenschappelijke instelling moet zelf kunnen bepa
len of differentiatie gewenst is of niet. Je dient de wetenschap 
vrij te laten om zich in rust en vrede te kunnen ontwikkelen. En 
als dat betekent dat we moeten inkrimpen, dan zUllen we in
krimpen. Als er dan minder hoogleraren komen, dan moet dat 
maar. 
Ik ben vooral vóór competitie tussen 'peers'. Kritische beoorde
lingen door collega's om de wetenschap verder te brengen. Maar 
niet tussen universiteiten die de markt op moeten met steeds 
mooiere folders. En ik ben helemaal niet voor het Amerikaanse 
systeem waarbij een universiteit als Harvard bovenaan staat en 
de andere nauwelijks wat voorstellen. Zo'n differentiatie wens ik 
niet; dat is een verkapt klassensysteem. Ik ben ook tegen diffe
rentiatie in studieduur en naar cursusduur. Ik ben vóór een uni
forme studieduur. Dan weet je wat een universitaire opleiding 
voorstelt. Alle studies zouden vijf à zes jaar moeten beslaan. Het 
gaat dan om universitaire studies, niét om HBO onderwijs. De 
rest moet naar het HBO. Bij de universiteit gaat het niet om de 
toepassing van kennis, maar om het ontwikkelen van kennis en 
het toetsen van theorieën. 
En tenslotte, de hele concentratie die nu optreedt door de con
structie van onderzoeksscholen zal leiden tot nog meer bureau
cratie. Want er gaat wel een soort suggestie van uit dat er een 
bepaalde visie of 'school' wordt gepresenteerd, maar vaak is het 
een papieren constructie. Men wringt zich in bochten om de be
zuinigingen te ontlopen. Dat leidt tot bureaucratisering en een 
laag rendement. Terwijl het veeleer de wetenschaps-intrinsieke 
processen zijn die leiden tot bóger rendement. Ik zie het als een 
kwestie van beschaving en cultuur wanneer een groep getalen
teerde en zwaar geselecteerde mensen in staat wordt gesteld 
zich aan zuiver wetenschappelijke activiteiten te wijden. Maar 
waarom kan dit niet gewoon plaatsvinden in (het verlengde van) 
de universiteit? (Ch.Ch.) .• 

Over pral(.tisch samenhangen 
In gesprek met Carel Tielenburg 

I k vind het wat moeilijk om het HBO te typeren als veld 
van de kundes. Want in het beroepsonderwijs ontleent 
men de kennis aan de kundes die op de universiteit wor

den ontwikkeld. Wellicht is het vruchtbaarder om te denken in 
termen van het onderscheid tussen basisdisciplines (de traditio
nele wetenschappen zoals sociologie, politicologie, psychologie) 
en kundes. Beide zijn aanwezig op de universiteiten en met 
name uit de kennis-ontwikkeling in de laatste put het HBO zijn 
kennis. Als je spreekt over de arbeidsdeling tussen universiteit 
en HBO dan heb je het over de samenhang van onderzoek en 

i Carel Trelenburg ü docent be,tuurs- en beleidakunde aan de Haagse 
Hoge&chool, Sector ge:rondheiduorg, be,mur en maatschappij. 

en onderwijs de universiteit tegenover een brede maatschappe
lijke samenhang van onderwerpen. Op het HBO is er de samen
hang tussen de onderwerpen van de beroepspraktijk en het 
praktische denken erover in termen van de meer directe re
levantie ervan voor de vereisten van deze praktijk. Deze re
levantie is belangrijk in baar toepassings-gerichte betekenis. 
Van belang hierbij is evenwel dat wordt geprobeerd de moge
lijkheden tot bespiegeling van achtergronden en verdieping van 
samenhangen hierin te behouden. Dus de niet-instrumentele 
dimensie er ook bij te betrekken. Want iemand die een HBO
opleiding heeft afgerond moet weten dat de dingen die zij 
vervolgens in haar werk als beleidsmedewerker tegenkomt een 
reden hebben. Bijvoorbeeld kunnen begrijpen waarom iets op 
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een bepaald moment op de agenda komt, het thema veiligheid 
bijvoorbeeld. Zo iemand moet er niet alleen maar bij voorbaat op 
zijn ingesteld te komen met een plan dat beproefde oplossingen 
bevat. Een gedegen probleemanalyse is vaak belangrijker. Hier 
bij dit laatste zit het HBO in een moeilijke hoek. Want de kennis 
en de soort van niet-instrumenteel denken die nodig is, valt te
genwoordig ook op de universiteit ver te zoeken. Dat betekent 
als het ware verdubbelde armoede. Waar het HBO zou moeten 
kunnen putten uit kennis die is ontwikkeld vanuit een voldoen
de distantie, zie je nu de universiteit langzamerhand zelf deze 
distantie verliezen. Op de universiteit blijkt men steeds minder 
in staat een zinvol verband te leggen tussen enerzijds de ken
nisontwikkeling in wat ik basisdisciplines noemde en anderzijds 
de daar ontwikkelde kundes. Voor het HBO betekent dit dat 
men zelf moet proberen de basisdisciplines 'aan te spreken'. 
Maar degenen die dit proberen krijgen al snel het verwijt 'te 
academisch bezig te zijn'. Het risico dat hieruit spreekt, is dat de 
universiteit niet meer in staat is om haar kundes te ontwikkelen 
in de eigen context van de wetenschappelijke reflectiviteit, die 
besloten ligt in de basisdisciplines. Maar dan wordt het een self
fulfilling prophecy en zou je kunnen zeggen dat het 'beleid' gelijk 
krijgt en HBO en WO net zo goed geïn-tegreerd kunnen worden. 
Dat maakt dan verder weinig meer uit. Dan is er echter wel het 
levensgrote gevaar dat er geen instellingen meer zullen zijn voor 
zelfstandige wetenschappelijke kennisontwikkeling. Dit zou ook 
voor het HBO zeer nadelig zijn, want je kunt niet vanuit de toe
passingen denken over het object van het eigen onderwijs. Een 
HBO-opleiding die zich bijvoorbeeld oriënteert op de lokale enJof 
regionale overheid als voornaamste object (en dus ook als voor
naamste afnemer van afgestudeerden), moet zich realiseren. dat 
de continue beweging naar verzelfstandiging van overheids
diensten ingrijpende gevolgen heeft voor de beroepspraktijk en 
derhalve voor de beroepshouding en derhalve voor het curricu
lum van die opleiding. Het komt er nu op aan niet in een ondoor
dachte (onbereflecteerde) praktijk van het voortdurend her
ontwerpen van organisaties te verzanden, maar de problematiek 

Massa 

van de verzelfstandiging en de interne werking van het open
baar bestuur ook in het HBO opnieuw te doordenken. Nieuwe 
organisatievormen dienen op basis hiervan te worden ontwor
pen en getoetst. Kortom, het HBO moet niet horig zijn aan 'de' 
praktijk - nog afgezien van het feit dat er niet één praktijk maar 
vele praktijken bestaan. Bij deze exercities is de inbreng vanuit 
de wetenschappen essen-tieel. Er wordt veel te weinig nage
dacht en gesproken over deze kwestie. Daar is de ruimte, of de 
distantie, niet voor. Terwijl het nou juist in het hoger beroepson
derwijs ook hierover zou moeten gaan. Deze staat immers direct 
in verband met de conceptualisering van het beroepsprofiel. Het 
denken hiérover is wat in diskrediet dreigt te raken bij de huidi
ge ontwikkelingen. Dit heeft sterke gevolgen, ook voor het eigen 
karakter van de beroepsopleiding. Hier zie je instroom van 
praktisch georiënteerde docen-ten (de 'buitendocent') die minder 
behoefte hebben aan het nadere denken over het object van 
praktijk en opleiding. Wat belangrijk is: zij hebben hier geen 
binding mee omdat ze direct voortkomen en in hun werk verbon
den zijn met de praktijk. Deze direc-te koppeling tussen praktijk 
en opleiding laat weinig of geen ruimte over voor het perspectief 
dat een nader denken kan scheppen. Hiertegenover zou ik wil
len stellen dat men in de praktijk pas behoorlijk kan functione
ren als men hem begrijpt. Praktisch gesproken betekent dit dat 
de samenstelling tussen stafdocenten en buitendocenten in 
evenwicht moet zijn. Maar dan moet in het onderwijs aandacht 
besteed kunnen blijven worden aan de basisdisciplines en niet 
alleen maar aan het gereed-schap en de 'check lists' van de kun
des. De mensen moeten leren te leren. Dit betekent minder 
hoorcolleges, maar èchte werkcolleges, waarin de verhouding 
tussen theorie en praktijk eerst werkelijk bespiegeld kan wor
den. De onderwijsvormen dieI).en in te gaan op vraagstukken en 
praktisch-reflectief gericht te zijn. Het gaat juist in het hoger be
roepsonderwijs om de samenhang van vraagstukken en niét of 
niet zozéér, om de samenhang van theoretische disciplines, wat 
op de universiteit weer wèl of veel méér het geval is. (C.d.V.) .• 

-------------------------------------- 18 --------------------------------------
ID EE - MEI ' 95 

inhei 
is na 
Delft 
algen 
stelliJ 
van b 
Nud 
de po 

hogel 
feite 
lijk, I 
scho 
heeft 
Het ! 

Kort<! 
derwJ 
grote 
stude 
gesp 
van. 
word 
lecteI 
Ma 
het 

een 
univE 
succe 
met 1 
uniVE 
lan 
lange 
voor 
einde 
je, na 
select 

Henk 
de Te( 



Over selectie versus massa 
in het hoger onderwijs 

In gesprek met Henk Zeevalking 

V 
oor ik mijn mening geef wil ik eerst enkele algemene op
merkingen maken. Ten eerste, alhoewel ik van huis uit 
jurist ben heb ik, als het over het hoger onderwijs gaat, 

in het bijzonder de beta- en de technische vakken op het oog. Dit 
is namelijk het terrein dat ik als oud-bestuurder van de TU
Delft het beste kan overzien. In de tweede plaats ben ik in het 
algemeen een voorstander van hoger onderwijs voor velen, mijn 
stelling luidt: hoe meer hoger opgeleiden hoe beter. Het lijkt mij 
van belang deze dingen te weten voor ik mijn mening uiteenzet. 
Nu dan naar het onderwerp. Uw probleemstelling, selectie aan 
de poort versus een ongehinderde instroom van studenten in het 
hoger onderwijs, suggereert een keuzemogelijkheid die er in 
feite niet is. Het eerste is namelijk om diverse redenen onmoge
lijk, het tweede wordt in toenemende mate als onwenselijk be
schouwd. De reden voor dit laatste ligt zeer voor de hand: het 
heeft geen zin mensen op te leiden als er geen werk voor ze is. 
Het arbeidsmarktperspectief is ook in het hoger onderwijs een 
steeds grotere rol gaan spelen. In het HBO is dat natuurlijk 
altijd het geval geweest, maar het geldt nu ook in steeds sterke
re mate voor het wetenschappelijk onderwijs. Overigens, de 
technische universiteiten hebben altijd een sterke beroepso
riëntatie gehad, vanwege de concrete taakvelden van de ingeni
eur in het bedrijfsleven - van oudsher voornamelijk de industrie. 
Kortom, het is wel van belang dat een studie in het hoger on
derwijs is gekoppeld aan een duidelijk beroepsperspectief en een 
grote kans op werk. Maar om welke reden je de instroom van 
studenten ook wil indammen, selectie aan de poort is praktisch 
gesproken niet mogelijk en daarom ben ik er een tegenstander 
van. De grote vraag is namelijk op grond van welke gegevens 
wordt geselecteerd. Het meest voor de hand liggend is om te se
lecteren op de eindexamencijfers van de middelbare school. 
Maar zowel voor het HBO als voor het universitaire onderwijs is 
het niet afdoende om uitsluitend daarop te selecteren, want die 
cijfers zeggen niet genoeg. Tenminste, niet als het er om gaat 
een voorspelling te doen over het verwachte verloop van de 
universitaire studie. Hoge cijfers zijn nog geen garantie voor 
succes. Op de TU-Delft kwam het regelmatig voor dat studenten 
met hoge cijfers voor hun eindexamens toch vastliepen met hun 
universitaire studie. Dit duidt erop dat andere zaken nog be
langrijker zijn en ik denk dan met name aan de motivatie. Op 
langere termijn is de motivatie van een student veel bepalender 
voor zijn of haar welslagen dan het cijfergemiddelde van de 
eindexamens van het middelbaar onderwijs. Strikt genomen zou 
je, naast selectie op kennis en motivatie, ook op karakter moeten 
selecteren. Immers, in de moeilijke tijden die iedereen in zijn 

Henk Zeevalking u voormalig voorzitter van het CoUege van Be5tuur van 
de Technuche Universiteit Delft 

studie en daarna in zijn werk meemaakt heb je niet zoveel aan 
kennis, maar des te meer aan karakter. In principe vind ik dat 
motivatie en karakter een hoge plaats, zo niet de hoogste plaats, 
bij de selectie zouden moeten krijgen. Alleen, voor beide geldt: 
hoe selecteer je op beide eigenschappen? Dat is een groot pro
bleem en ik ben nog nergens een adequate methode tegen geko
men waarmee je deze zaken scherp in beeld kunt brengen, vóór
dat mensen tot het hoger onderwijs worden toegelaten. Kortom, 
selectie aan de poort op basis van cijfers is onvoldoende omdat 
uiteindelijk alleen de kennis wordt getoetst, terwijl het niet mo
gelijk is om andere, belangrijkere gegevens op tafel te krijgen. 
Om praktische redenen ben ik dus tegen. De voorstanders van 
deze methode, de heer Bolkestein bijvoorbeeld, maken het zich 
ook wel erg gemakkelijk! Zonder verder ook maar iets af te 
weten van de mensen waar het om gaat plegen zij een selectie 
op basis van cijfers. Maar die cijfers zijn, ik kan het niet genoeg 
benadrukken, zo betrekkelijk. Toen ik zelf eindexamen deed op 
de middelbare school, dat is weliswaar al wat langer geleden, 
maar toch, heb ik een acht gehaald voor Duits en een negen voor 
scheikunde. Ik was in beide vakken niet zo goed, maar voor het 
examen duits had ik drie gedichten van Goethe uit mijn hoofd 
geleerd en de leraar was zo vriendelijk mij te vragen of ik ook 
Duitse poëzie kende (hij wist namelijk dat ik die gedichten 
kende!). Bij het examen scheikunde kreeg ik toevallig sommen 
die ik goed kon maken. Maar bij het vak wiskunde, waar ik wel 
goed in was, gebeurde precies het omgekeerde. Ik ging met de 
examenopgaven volledig de mist in. Met andere woorden die cij
fers zeggen niet zo heel veel. Het is in ieder geval geen solide 
basis voor een selectie aan de poort. Het is dus heel goed moge
lijk dat iemand die geslaagd is met minder hoge cijfers, maar 
wel zeer gemotiveerd is zodoende geen kans krijgt. 
Een alternatief vormt een vergelijkend toelatingsonderzoek, 
zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk wordt toegepast. Het systeem 
van de grand écoles, waar de selectie plaatsvindt door middel 
van een dergelijk onderzoek. Maar ook dit alternatief heeft niet 
mijn voorkeur omdat het accent toch blijft liggen op het toetsen 
van kennis. 
Praktisch gesproken blijft er dan maar één mogelijkheid over en 
dat is de situatie die sinds kort is ingetreden, namelijk een vrije 
toegang tot universiteiten en hogescholen, maar een scherpe se
lectie tijdens de propaedeuse. Studenten kunnen dan een bin
dend studieadvies krijgen om met de opleiding te stoppen. Dit ge
beurt ook weer primair op basis van de studieresultaten (lees: stu
diepunten), maar de wetenschappelijke staf of de mentoren die 
het advies moeten geven weten in ieder geval beter wie zij voor 
zich hebben. Bovendien zijn zij beter op de hoogte van de situatie 
waarin de student zich bevindt en kunnen hier bij hun advies re
kening mee houden. Niet dat ziekte en andere minder prettige 

------------------------------------ 19 ------------------------------------
IDEE - MEI ' 95 



persoonlijke omstandigheden dan heel zwaar meegewogen moe
ten worden, maar met dit systeem kun je wel een zekere soepel
heid betrachten die bij selectie aan de poort onmogelijk is. Een 
ander voorbeeld is dat van een student die zich heeft ingezet 
voor faculteits- of universiteitsraad. Dit zal binnenkort niet lan
ger gecompenseerd kunnen worden in studiepunten, maar je 

kunt dit, binnen redelijke grenzen, toch mee blijven wegen bij 
het geven van een studieadvies. Dit is volgens mij het meest 
haalbare en meest rechtvaardige systeem. Het biedt ook de 
beste garantie om verspilling van talent te voorkomen. Want, 
om er nog één keer op terug te komen, bij selecteren aan de 
poort is het risico van verspilling het grootst. (C.T.) . • 
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Het HOOP van 
de toel{.omst 

Door Hans P.M. Adriaansens 

W
etenschap en beleid: een 
paar apart 

De WRR heeft onlangs het hoger onderwijs voorgesteld. Een 
maand later was hij daar-van al weer de
finitief genezen. Sindsdien mikt hij op iets 
heel anders: een gedifferentieerde cursus
duur van drie, vier of vijf jaar. Zijn rond
gang door het land (door de media èn de 
Minister inmiddels het circus-Nuis ge
noemd) is er op gericht om vast te stellen 
bij welke studierichtingen er nog een onsje 
af kan. Hij laat er nauwelijks mis
verstand over bestaan dat de alfa- en 
gammastudies daarvoor het meest in aan
merking komen. De taakstelling van een 
studieduurv:erkorting met gemiddeld een 
half jaar kan zo immers het beste worden 
gerealiseerd. Natuurlijk moet het kaneel 

een rapport over het 
hoger onderwijs uitgebracht. 

Er wordt veel geklaagd over de misfit van 
wetenschap en beleid. Wetenschappers 
vinden dat beleidmakers zich weinig aan
trekken van hun doorwrochte analyses. 
Beleidmakers vinden dat wetenschappers 
zelden iets beleidsrelevants te berde 
brengen. Beide partijen kunnen elkaar 
dus continu de schuld voor het 
maatschappelijk ongenoegen in de schoe
nen schuiven. Van deze mogelijkheid 
maken zij veelvuldig gebruik. 

Wij vroegen de voorzitter 
van de commissie 

om een toelichting. 
Zoals u zult zien, is het 

zeker in het licht van 
wat in dit nummer van 

Idee zoal uiteen wordt gezet, 
geen onwelkome bijdrage. 

Als ooit de wetenschappelijke analyse bij 
de beleidsvoering een prominente rol zou 
moeten spelen, dan geldt dat de sector 
van het hoger onderwijs. Omdat onder die noemer ook het we
tenschappelijk onderwijs wordt gevat, zou het zelfs een gotspe 
zijn als de wetenschap daar buitenspel zou staan. Toch blijkt dat 
vaak het geval te zijn. Natuurlijk zijn er de statistieken van het 
CBS, de internationale vergelijkingen van de OESO en het 
CSHOB, de arbeidsmarktstudies van de ROA en de OSA en de ei
gen gegevens van OCW, VSNU, HBO-Raad en de afzonderlijke 
instellingen. Basismateriaal genoeg dus. Maar zonder theoretisch 
kader blijkt dat materiaal van een verbluffende elasticiteit. Elk 
standpunt kan er mee worden geïllustreerd en verdedigd; aan el
ke aanbeveling kan de schijn van plausibiliteit worden verleend 
en elk beleidSplan kan for the time being als panacee worden ge
presenteerd. 

Voorbeeld: de stelseUterziening 

De recente discussie over de stelselherziening van het hoger on
derwijs is een schrijnend voorbeeld. Staatssecretaris Nuis had 
nog in september 1994 via het regeerakkoord een fasering van 

HallS P.M. Adriaansens is lid vall de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regerillgsbeleid en was voorzitter van de projectgroep die het WRR-rapport 
'Hoger onderwijs illfasell' voorbereidde. Hij is tevells hoogleraar Algemene 
Sociale WetenschappeIl ell decaall vall de Faculteit Sociale WetenschappeIl 
vall de U lIiversiteit Utrecht. 

niet met het lood worden weggegooid, dus 
een uitzondering zit er hier en daar wel 
in. Of dat genoeg is om de medewerking 

van instellingen en professie te verkrijgen is twijfelachtig. Bij de 
invulling van een dergelijk voorstel zal de strijd tussen studie
richtingen en instellingen pas goed losbarsten. Het einde van het 
verhaal zal zijn dat het nieuwe HOOP straks mooie voornemens 
bevat over onderwijsintensivering, academische vorming en 
bestuurlijke hervorming, maar niets over stelselherziening. Als 
voornemens zijn ze natuurlijk niet slecht, maar de vraag blijft of 
er - zonder stelselherziening - iets van terecht kan komen. De na
oorlogse geschiedenis van het hoger onderwijs leert anders. Dat 
had te denken moeten geven. Want zolang er geen werk wordt ge
maakt van de voorwaarden waaronder zulke goede voornemens 
verwerkelijkt kunnen worden, zal er niet veel veranderen. Mooi 
weer aanbevelen helpt ook niet altijd. 

Niet alleen politici laten hun opvattingen over het hoger on
derwijs met de seizoenen wisselen. De Commissie-De Moor 
(COHO) bepleitte in 1981 een hoger-onderwijsstelsel waarin de 
horizontale differentiatie van hbo en wo moest worden opgeheven 
onder gelijktijdige invoering van een verticale differentiatie van 
eerste en tweede fase. De meest recente Commissie-De Moor ech
ter - de commissie die in februari 1995 het VSNU-standpunt ver
woordde - zegt nu vrijwel het omgekeerde. Zij verzet zich tegen 
integratie van hbo en wo en ziet niets in fasering. Ander voor
beeld: kort geleden klopten de CvB-voorzitter zich nog op de borst 
voor hun bijdrage aan 'hoger onderwijs voor velen'. Daar willen ze 
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nu niet graag meer aan herinnerd worden. Ze vinden nu dat de 
universiteit selectief moet zijn en dat kantje-boord-studenten 
geweerd moeten worden. Ook worden ze niet graag herinnerd 
aan hun inspanningen om via bredere, multi-disciplinaire studie
richtingen een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te realise
ren. Liever praten ze nu over het belang van de 'wetenschap met 
de grote w'. Met de snelle terugloop van het aantal studenten -
zeker in het wo - zal dat straks ongetwijfeld weer anders zijn. 

Het is, kortom, interessant noch wetenschappelijk om de waan 
van de dag als uitgangspunt voor hoger-onderwijsbeleid te ne
men. Interessanter en wetenschappelijker is het om te vragen 
naar de factoren die realisering van al die goede 
voornemens in de weg staan. Waarom is de wer-

ruimere mate onderschreven. Toch zullen die aanbevelingen niet 
of nauwelijks tot resultaat leiden als niet gelijktijdig in zo'n insti
tutionele fasering wordt voorzien. Waarom dat zo is, wordt in 
deze bijdrage uitgelegd. 

Fasering als noodzakelijke voonvaarde voor de verbete
ring van het hoger ondenvijs 

Fasering en vorming 

Sinds enige tijd is de roep om meer 'vorming' - naast 'scholing' -
hoorbaar geworden. Op de universiteit uit zich dit in de behoefte 

om 'academische vorming' meer ruimte te bie
den; binnen het hbo worden pogingen onderno

kelijkheid van het hoger onderwijs zo weer
barstig? Waarom denkt iedereen anders over de 
weg die het hoger onderwijs moet inslaan? En 
waarom heeft iedereen eigenlijk gelijk? Alleen 
het antwoord op dit soort vragen kan een kader 
bieden waarin het onderzoek naar het hoger on
derwijs boven zondebokdenken kan uitstijgen en 
het hogeronderwijsbeleid weer effectief kan wor
den. In het WRR-rapport 'Hoger onderwijs in fa
sen' is zo'n antwoord gegeven. Het is goed om 
daar nog eens naar te kijken, zeker nu dreigt dat 
het klimaat rond het hoger onderwijs door pure 
vermoeidheid bij de discussianten weer berus

OpvaUend 
men om de notie van 'professionele vorming' 
handen en voeten te geven. Ik beperk mij hier 
overigens tot de universiteit, omdat daar het 
probleem het grootst is. Opvallend is dat aan 
academische vorming zo weinig inhoud wordt 
gegeven. De notie blijft steken in een soort in
tellectuele staat van genade, een houding die je 
overkomt en waaraan je verder niet veel kunt 
doen. In het rapport heeft de WRR wèl een de
finitie gegeven van academische vorming: het 
vermogen tot het stellen van de goede vragen, 
analytisch vernuft, methodische diepgang, in
novatief vermogen en oplossingsgerichtheid, 

is dat aan 

academische 
vorming zo 

weinig 

inhoud wordt 
gegeven 

tender en toeschietelijker gaat worden. Stel je toch eens voor dat 
opnieuw de illusie ontstaat dat er in het hoger onderwijs niets 
hoeft te veranderen; dat zou ons voor weer een decennium op ach
terstand plaatsen. 

Fasering moet toch 

De WRR wilde nu eens niet een doelmatigheidsrapport schrijven, 
maar een doelstellingenrapport. Nagegaan werd hoe de vier 
hoofddoelstellingen van het hoger onderwijs - opleiden tot het 
kunnen toepassen van theoretisch-wetenschappelijke kennis in 
concrete beroepscontexten; opleidèn tot een academisch denk- en 
werkniveau; opleiden tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoe
ker; en opleiden tot academisch beroepsbeoefenaar - zich onder al 
deze ontwikkelingen hebben 'gehouden'. Daarbij is niet gebleken 
dat er met deze doelstellingen zelf iets mis zou zijn. Wel is duide
lijk geworden dat de onderlinge afstemming van deze doelstellin
gen onder druk is komen te staan. Met name geldt dat voor de 
universiteit, waar de academische doelstelling bij voortduring 
dreigt te verwateren. De stelling van het WRR-rapport heeft dan 
ook vooral op de afstemming van doelstellingen betrekking. Ze 
luidt als volgt: zolang de doelstellingen van het hoger onderwijs 
niet naar schooltypen worden gedifferentieerd en gefaseerd, zal 
de structurele verbetering van het hoger onderwijs op zich laten 
wachten. Institutionele fasering en differentiatie vormen daar
mee het meest elementaire van de vijf door de WRR geformuleer
de ontwikkelingsprincipes. Het al bestaande onderscheid tussen 
wo en hbo is daarvan slechts een begin. Niettemin vormt dit prin
cipe het meest omstreden aspect van het rapport. De vier andere 
principes annex aanbevelingen (meer accent op vorming, de con
vergente opbouw van curricula, de intensivering van het onder
wijs en de functionalisering van bevoegdheden) worden in veel 

betrokkenheid en communicatie-vaardigheid. Deze kwaliteiten 
vormen bepaald geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde 
voor een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt, zoals de aan
stellingsstrategie van werkgevers laat zien. Binnen de univer
siteit echter bestaat dat onjuiste beeld van 'luxe-artikel' nog 
steeds wel. Dat heeft ermee te maken dat de beperkt beschikbare 
tijd moet worden ingezet om studenten te scholen in domein- of 
disciplinespecifieke kennis. Gebeurt dat niet, dan wordt al vlug 
van wetenschappelijke verloedering gesproken. Visitatiecom
missies ontwikkelen zich in toenemende mate tot belangenbehar
tigers en stellen vast dat vier jaar sowieso te weinig tijd is om de 
elementaire noties van het vakgebied aan de studenten overge
dragen te krijgen. Gevolg is dat studierichtingen en faculteiten 
zich steeds meer moeten richten op het overdragen van domein
of disciplinespecifieke kennis, terwijl in de kennis-intensieve sa
menleving de halfwaardetijd van zulke kennis juist zienderogen 
terugloopt. Zonder institutionele fasering van het onderwijs bin
nen de universiteit is het onwaarschijnlijk dat deze paradoxale 
ontwikkeling kan worden tegengegaan. Het ligt dan immers voor 
de hand dat de wetenschappelijke onderzoekers-doelstelling het 
in de opleiding zal (blijven) winnen van de academische doelstel
ling. Het opleiden tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker 
binnen een bepaald vakgebied blijft daarmee ook voor diegenen 
die daarin niet geïnteresseerd zijn de uiteindelijke maatstaf voor 
een goede opleiding. 
Door te faseren zou het belang van de onderzoekersopleiding in 
de tweede fase kunnen worden veiliggesteld en zou er ruimte ont
staan voor een sterker accent op academische vorming in de 
eerste fase. Zonder fasering rest in het gunstigste geval de conti
nuering van een ook nu al onbevredigend compromis van 
doelstellingen. 
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Studeren is óók 'coUege-lopen' 

Fasering en convergentie 

De convergente of geleidelijke toegespitste opbouw van curricula 
is ook zo'n mooi principe dat in het onbevredigende compromis 
van doelstellingen ten onder is gegaan. 
Ook hier is het gebrek aan fasering de hoofdschuldige. Zou er 
aparte ruimte zijn gekomen voor hoogwaardige specialisering in 
een tweede fase, dan zou de eerste fase eindelijk de wettelijke 
voorschriften van ver-wijzing en oriëntatie hebben kunnen waar
maken. Nu lukt dat niet, want gegeven het 'gulzige' onderzoe
kersaccent en de te korte studieduur moet een opleiding recht op 
haar doel afgaan wil ze de concurrentie met het buitenland op 
doctoraal-niveau kunnen aangaan. Dat betekent dus zoveel mo
gelijk specialisatie van stond af aan. Het betekent tevens dat de 
universiteit intussen een bamboebos aan studierichtingen kent, 
maar liefst 306 in 'getal, de dubbel tellingen meegenomen. Terwijl 
de opleidingsspecificiteit van beroepen in onze kennisintensieve 
samenleving terugloopt, voert de universiteit de baanspecificiteit 
van opleidingen tot ongekende hoogte op. Blijkbaar denkt ze 
daarmee niches op de arbeidsmarkt te hebben gevonden. Maar 
alleen al door haar eigen wetenschappelijke studies over de ont
wikkeling van de arbeidsmarkt had ze beter moeten weten. Dat 
70 procent van de hbo-afgestudeerden en een nog hoger percenta
ge van wo-afgestudeerden functies verwerven waarvoor evengoed 
een andere studierichting gevolgd had kunnen worden, kan toch 
maar lastig als een 'prestatie' van het hoger onderwijs worden 
aangemerkt. 

Fasering en intensivering 

Voor het principe van intensivering van het onderwijs geldt het
zelfde. Men mag er zich over verbazen dat een universitair bestel 
dat een van de gunstigste staf-student verhoudingen van de we
reld kent, er zo slecht in slaagt de onderwijscapaciteit ten goede 
te laten komen aan de studenten. Dat heeft niets te maken met 
onwil of luiheid, maar alles met de structurele en ideologische 
context waarin het onderwijs aan de universiteit wordt verzorgd. 
Zolang ervan wordt uitgegaan dat al het onderwijs aan de uni
versiteit, inleidend of niet, een innige relatie met de laatste stand 
van het onderzoek te zien moet geven, kan worden volgehouden 
dat het geven van universitair onderwijs een wetenschappelijk 
hoogstandje is dat uitermate veel voorbereidingstijd vergt. In die 
gedachtengang is het niet vreemd dat elke docent - senior of juni
or - voor elk te geven college-uur maar liefst vier tot vijf uur voor
bereidingstijd mag rekenen. Dat betekent dat de gemiddelde do
cent die ook nog een onderzoekstaak heeft, met vier te geven col
lege-uren per week al aan zijn of haar tax zit en nauwelijks 
'ruimte' meer heeft om afstudeerders te begeleiden. Immers: 40 
weken maal 4 uur college plus de 16 uur voorbereiding resulteert 
in 800 uur onderwijs'last'. Bij een totale jaarbelasting van 1700 
uur is dat bijna de helft. Er kunnen volgens die normen dan nog 
hooguit één of twee afstudeerders bij . Dit soort normstellingen 
mogen hun betekenis hebben gehad in de tijd van Von Humboldt, 
ze mogen wellicht hun betekenis nog steeds hebben voor het on
derwijs aan onderzoekers-in-spe, maar voor het leeuwedeel van 

------------------------------------ 23 ------------------------------------
IDEE - MEI '95 



het universitaire onderwijs geldt dat al lang niet meer. Helaas 
blijkt het lastig te zijn om aan dergelijke atavismen binnen een 
ongedeelde en ongefaseerde universitaire opleiding een einde te 

maken. Dat komt - opnieuw - omdat tussen de doelstellingen van 
het hoger onderwijs niet serieus wordt gedifferentieerd en gefa
seerd. Zonder fasering blijft de gehele universitaire opleiding ge
bukt gaan onder de verleiding van steeds nieuwe kennis te moe
ten overdragen in plaats van vooral know how aan te reiken. 
Bovendien bestaat anderzijds het gevaar dat, voorzover intensi
vering desondanks kan worden afgedwongen, het onderwijs aan 
onderzoekers-in-spe of aan aanstaande academische beroepsbeoe
fenaren niet meer de diepgang heeft die daarvoor noodzakelijk is. 

Fasering en functionalisering van bestuur 

Tenslotte is er het principe van de functionalisering van het be
stuur. Inmiddels zijn er enkele departementale notities uitgelekt 
die duidelijk maken dat er op dit vlak welzeker het een en ander 
staat te gebeuren. Ook de Minister heeft op dat vlak van zijn hart 
geen moordkuil gemaakt. De malle radenstructuur gaat eindelijk 
op de helling en sterke opleidingsbesturen moeten de alleenheer
schappij van vakgroepen gaan doorbreken. Dat is natuurlijk 
prachtig, want de bestuurszwakte van universiteiten is langza
merhand spreekwoordelijk geworden. Ook de mate waarin uni
versitaire vakgroepen zich als 'scheidsrechter in eigen wedstrijd' 
ontpoppen, vindt zelfs in de gezondheidszorg geen equivalent. 
Toch is ook dit voornemen 'eerder (!) gezegd dan gedaan'. Beide 
aspecten van de bestuurlijke organisatie hebben een lange ge
schiedenis en gaan terug op de vanzelfsprekendheid van de 
universiteit als opleidingsinstituut voor wetenschappelijke on
derzoekers. In dat geval is het logisch dat de professie (de peers) 
zowel op het algemene bestuurlijke vlak als op het terrein van de 
opleidingen de boventoon voert. Daarin is met de vervanging van 
de Academische Senaat door Raden geen wezenlijke verandering 
gekomen. Net als de Senaat heeft ook de Raad een machtsbereik 
dat niet door functionele grenzen aan beperkingen onderhevig is. 
En net als de Senaat is ook de Raad niet op alle relevante terrei
nen deskundig. Onderscheid en afstemming van de wezenlijke 
functies binnen een universiteit '(beheer, opleidingsbestuur en 
professie) zal de bestuurskracht ongetwijfeld ten goede komen. 
Maar dit veronderstelt wèl dat gedifferentieerd wordt tussen de 
verschillende taken en doelstellingen van de universiteit. Im
mers, ook nu geeft de wet al een specifieke curriculumbevoegd
heid aan de opleidingscommissie. Dat daarvan maar in weinig ge
vallen iets terecht is gekomen, heeft niets met laksheid te maken, 
maar alles met de ongefaseerde structuur waarin moet worden 
geopereerd. De opleidingscommissie (en als we niet uitkijken 
straks ook het nieuwe opleidingsbestuur) moet het onbevredigen
de compromis van doelstellingen in een curriculum vertalen. De 
vraag is aan welke van de drie hoofddoelstellingen ze het grootste 
gewicht toekent. Zonder fasering moet één integraal opleidings
bestuur dus verschillende heren dienen. De enige winst is dan 
dat het 'aanbod'-karakter van het curriculum verdwijnt en gelei
delijk wordt vervangen door een 'vraag'-oriëntatie. Maar dat is 
niet genoeg. Mèt fasering kan per schooltype een eigen oplei
dingsbestuur worden ingericht, dat zich op een eenvormige hoofd
doelstelling kan richten. De 'academie' (eerste fase wo) kent dan 
een anders samengesteld curriculumbestuur dan-de onderzoek
school of de professionele school (beide laatste tweede fase wo). In 

de beide laatste gevallen zullen de peers resp. de beroepsorga
nisaties een doorslaggevende rol hebben te vervullen. In het 
eerste geval is dat een mixture van beide, aangevuld met onaf

hankelijke maatschappelijke representanten. Al die opleidingsbe
sturen doen vervolgens een beroep op de vakgroepen of 'departe
menten' en nodigen hen uit om in hun specifieke opleidingen ta
ken te vervullen. De facultaire bestuurslaag is dan bovendien 
overbodig geworden. 

Eind goed al goed 

Het is misschien wel goed dat de staatssecretaris tot aan de zo
mer het wiel blijft uitvinden. Uiteindelijk zal hij, net als de WRR 
is overkomen, de onvoorstelbare mêlée van opvattingen en stand
punten gaan zien als een manifestatie van een dieper liggend 
probleem, niet als het probleem zelf. Hij zal er dan spijt van krij
gen dat hij zijn oorspronkelijke faseringsidee even lichtzinnig 
naar voren heeft geschoven als bij de vuilnisbak gezet. Of dat mo
ment zal aanbreken vóórdat het nieuwe HOOP wordt aange
maakt, valt te bezien. Zelf denk ik dat het pas het volgende 
HOOP zal zijn. Ook de WRR heeft er tenslotte twee jaar over ge
daan. Intussen zal het aanstaande HOOP ongetwijfeld be
hartenswaardige opmerkingen bevatten over academische vor
ming, over verbreding en verdieping van curricula, over in
tensivering van het onderwijs en over de functionalisering van de 
bestuursstructuur. Als het daaropvolgende HOOP tot de con
clusie komt dat zulks alleen valt te realiseren bij fasering en dif
ferentiatie van schooltypen binnen het hoger onderwijs, dan zou 
blijken dat de kloof tussen wetenschap en beleid slechts een jaar 
of twee bedraagt . • 
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REACTIE VAN DE LUCHTHAVEN SCHIPHOL 
OP 'MACHINATIES"., 

HET REDACTIONEEL VAN NUMMER 1 1995 VAN IDEE 

D e bel~grijkste onjuistheden op 
een TIJ: 

1. de heer De Vries baseert zijn hele 
commentaar op het 'uitwisselen' na 2003 
van lawaaiige zogenoemde Hoofdstuk 2-
vliegtuigen door stillere Hoofdstuk 3-
toestellen. Hij weet dan kennelijk niet, 
dat bij de bepaling van de geluidszones 
met een vijfbanenstelsel, die in 2003 van 
kracht worden, geen rekening meer is 
gehouden met Hoofdstuk 2-vliegtuigen 
omdat het gebruik daarvan vanaf 2003 
in heel Europa en dus ook op Schiphol 
verboden is. Het inwisselen van 
Hoofdstuk 2-vliegtuigen tegen (méér) 
Hoofdstuk 3-vliegtuigen kan dus alleen 
in de periode tussen nu en 2003 
plaatsvinden en is geen wisseltruc, 
maar officieel en door alle partijen on
dersteund beleid om in die periode (be
perkte) verkeersgroei mogelijk te maken 
zonder toename van de geluidsbelasting; 

2. bij het bepalen van de interim-ge
luidszone die van kracht zal zijn van 
1997 tot 2003, is niet uitgegaan van het 

Door R. Wever 

"D66 ziet 'wisseltruc' voor 
Schiphol", luidde de kop 

van een artikel in de 
Volkskrant van 24 februari jl. 

Boven het redactionele 
conunentaar in het eerste 

nununer van Idee van 1995, 
waarop het Volkskrantartikel 

is gebaseerd, staat zelfs 
het woord "Machinaties ". 
Wie dergelijke termen in 

de mond neemt en opschrijft, 
moet zeker van zijn zaak 
zij.", en in ieder geval de 

juiste feiten kennen. 
Helaas blijkt dat niet uit 

het redactionele 
conunentaar in Idee. 

stelt aan tien Hoofdstuk 3-toestellen. Bij 
vergelijkbare vliegtuig-typen is de verhou
ding niet 1:10 maar 1:3. Ook dat leidt tot 
veel lagere uitkomsten dan waar de heer 
De Vries in zijn berekening op uitkomt. 

Al met al zal Schiphol dus absoluut niet on
gelimiteerd kunnen doorgroeien, maar wor
den er door de wetgever in de vorm van ge
luidszones voor het huidige vierbanenstel
sel en het uiteindelijke vijfbanenstelsel 
juist heel strenge grenzen aan die groei ge
steld. Schiphol wordt daarmee de eerste 
luchthaven ter wereld die op deze wijze een 
slot op de deur krijgt. 

Tot slot: de heer De Vries vindt dat de hin
der rond Schiphol nu al veel te groot is en 
alleen maar groter wordt. Op dit moment 
(1995) liggen er 17.000 huizen in de zoge
naamde 35 KE-geluidszone. Door aanleg 
van een parallelle vijfde baan daalt dat 
aantal tot 10.000 en stijgt het daarna weer 
tot maximaal 12.600. Maar als er geen vijf
de baan zou komen, zal het stijgen tot ruim 
30.000 in 2015. 

aantal lawaaiige Hoofdstuk 2-vliegtui-
gen in 1990 (54.748), maar van een veel lager aantal (31.100 
waarvan 1.500 in de nacht op een totaal aantal vliegtuigbewegin
gen in het handelsverkeer wat in 1990 voor 1997 werd verwacht 
van ca. 260.000), omdat de vervanging van Hoofdstuk 2 door 
Hoofdstuk 3-vliegtuigen al volop aan de gang is. In plaats van 
150 Hoofdstuk 2-vluchten per etmaal, waarvan 20 in de nacht, 
die de heer De Vries als uitgangspunt hanteert, is voor het bepa
len van de geluidscontour voor de periode 1997-2003 dus uitge
gaan van ca. 85 H2-vluchten per etmaal waarvan 4 per nacht; 

De hinder wordt dus inderdaad alleen 
maar groter ... als je niets zou doen. Vandaar ook dat wij ervoor 
pleiten, de voorgestelde parallelle vijfde baan zo snel mogelijk 
aan te leggen, zodat de omwonenden ook zo snel mogelijk profijt 
kunnen hebben van het feit dat na aanleg van deze baan er veel 
minder over dichtbevolkt gebied gevlogen hoeft te worden. 

3. de heer De Vries maakt nog een vergissing, als hij in zijn re
kensom de geluidsruimte van één Hoofdstuk 2-vliegtuig gelijk-

De heer R. Wever is hoofd Perszaken en Interne Commullicatie van de 
ulclttlwven Schiphol 

Nu de hele besluitvorming heroverwegen en een heel andere 
plaats zoeken voor de luchthaven, zal er alleen maar toe leiden 
dat de groei van het luchtverkeer nog langer zal moeten worden 
afgewikkeld over de huidige vier banen, waarvan er drie on
gunstig liggen. Dat lijkt ons voor de omwonenden geen prettig 
vooruitzicht. 
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ÁNTWOORD AAN WEVER 

H
et is voor de leden van de redactie geen gewoonte om 
direct te antwoorden op een reactie op eigen schrijven, 
maar het karakter van de reactie van de heer Wever, 

zowel als het onderwerp, maken dit nu nodig. 
Het soort van reactie die de heer Wever geeft, nodigt uit tot een 

welles-nietes spelletje. Daar zal ik mij van onthouden. Wel moet 
het mij van het hart dat hij het door mij aangevochten principe 
bevestigt, door toe te geven dat de beloofde vermindering van de 

geluidsoverlast, door het uitrangeren van de zogenaamde Hoofd
stuk 2 vliegtuigen, wordt ingewisseld voor het lawaai van drie 
keer zoveel (ik zeg tien maal zoveel) Hoofdstuk 3 vliegtuigen. 
Mijn punt hierbij was met name de eenzijdige concentratie, van 
de kant van het beleid èn natuurlijk van de luchthaven, op het 
gemiddelde geluidsvolume. Dit vormt een miskenning van de 
aard van geluidsoverlast, die per overvliegend toestel wordt on

dervonden. 
Inderdaad stond het gewraakte redactioneel in het teken van 
'machinaties'. Ik beweerde hier dat deze aanvangen waar econo

misch belang en macht eenzijdig zijn geconcentreerd in handen 
van producerende en beherende partijen. Het belang van de 
luchtvaart lijkt evident en als zodanig te corresponderen met dat 
van de luchthaven. Maar is dat nog steeds zo, waar de Commissie 
van Advies op 20 september 1993 terecht waarschuwt voor 'grote 
capaciteitsproblemen reeds rond de eeuwwisseling, zowel voor de 
afhandeling als de toelaatbare geluidsoverlast'? Zijn luchtvaart 
en luchthaven zozeer gediend m~t een project, namelijk Schiphol 
als mainport, dat in een van de meest dichtbevolkte gebieden van 
ons land zal eindigen zoals een dichtslibbende rivier zichzelf be
eindigt? Ernstiger nog is deze voorstelling wanneer je haar letter
lijk neemt, want hoe zullen de water- (oflucht-) stromen dan uit

zwermen, als een delta? Deze problematiek doet zich nu al voor 
in het klein, op de luchthaven zelf. Omdat de vijfde baan niet 

vóór 2003 operationeel zal zijn, zal wel degelijk nagenoeg de vol-

ledige groei zich in de komende jaren via het huidige banenstelsel 

moeten voltrekken. 
Het huidige structuurschema Burgerluchtvaart beperkt het 
aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol tot globaal 300.000. 
Wanneer eind volgend jaar deze limiet bereikt zal worden, dan 

lijkt het inderdaad uitgesloten dat Schiphol 'een slot op de deur 
krijgt', om de woorden van de heer Wever te gebruiken. Intussen 
worden in de PKB 3 zodanige omschrijvingen met het oog op de 

komende herzieningen van de luchtvaartwet ingevoerd, dat aan 
het aantal vliegtuigbewegingen op zich geen waarde wordt toege
kend. Daarmee is niet alleen de belangrijkste factor van geluids
hinder in het geding, maar óók de norm voor veiligheid. Hebben 
bijvoorbeeld de perikelen rond het vraagstuk van het verkeer op 

de weg ons nou nog niet geleerd dat méér nooit minder oplevert? 
Maar goed, misschien kan aan een bedrijf bedrijfsblindheid niet 
worden verweten. Veel erger is het wanneer het hele publieke, 
het ambtelijke en bestuurlijke circuit aan dezelfde kwaal blijkt te 
lijden. Dan is er geen sprake meer van een 'balance of power'. En 

het risico dat hieruit spreekt, gaat zelfs de luchtvaart voorbij. 
Dan raken we aan de principes van de rechtsstaat en dáárover 
ging het in feite in het redactioneel van het vorige nummer van 
Idee. Het lag niet eens zozeer in mijn bedoeling het de luchthaven 
lastig te maken, maar om een problematiek aan te snijden waar
voor de heer Wever kennelijk minder gevoelig is. Deze is politiek 
van aard. De heer Wever schrijft dat een en ander neerkomt op 
'officieel en door alle partijen ondersteund beleid'. Maar daarin 
schuilt nou juist het probleem! Wanneer 'particulier' en algemeen 
belang op deze wijze verstrengeld zijn geraakt, hoe zal de publie
ke stem dan nog kunnen spreken? En door wie zal zij worden ge
hoord? Door de Wevers in deze samenleving? Kennelijk niet. 

Christiaan de Vries 
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E 
DEBAT 

De grote infrastructurele 
projecten~ veel meer 

van hetzelfde 
Door Michel van Hulten 

H
et enthousiasme voor de leiden

. de rol van Nederland op het 
terrein van het goederenver

voer in Europa is een nogal opgeklopte 
zaak. Speelt Nederland wel een leidende 
rol? Het antwoord moet luiden: Neen, wij 
zijn wel goed in het verslepen van goede
ren, maar minder goed in het verdiénen 
aan transport. Ik steun voor dit antwoord 
mede op het Centraal Planbureau: 

Een pleidooi tot heroriëntatie 

als het gaat om het denken 

zou wensen, dan staan wij er economisch 
slecht voor. De vervoerssector levert im
mers uiterst marginale opbrengsten. Het 
personen- en goederenvervoer over de rail 
wordt al jaren gesubsidieerd. Het 
luchtvervoer dekt zijn kosten niet. Het 
goederenvervoer over de weg zou zonder 
ontduiking van de rij- en rusttijd-regelin
gen en van de chauffeurs-CAO ook ver
liesgevend zijn. Het is nu slechts margi
naal winstgevend, maar geen vervoerder 
staat hierbij te juichen. En de binnen-

over infrastructuur. 

AUeen al op economische 

gronden berust het huidige 

beleid op los zand. 
r 

"Beschouwt men de fysieke internationale 
transportstromen dan blijkt Nederland 
transportland van Europa bij uitstek te 

• 

zijn; als de economische kengetallen in beschouwing worden ge
nomen dan is de bijdrage van de transportsector aan de economie 
in Nederland slechts marginaal groter dan gemiddeld. Er is spra
ke van een paradox: Nederland Distributieland is groot in tonnen 
maar klein in guldens". (Gert Jan Koopman, Onderzoeksmemo
randum no.97, Nederland Distributieland, p.14, CPB, ISBN 
90.346.2921X). 
Ook al verdienen we er niet echt aan, toch worden grote infrastr
ucturele projecten gebouwd of aangelegd opdat het verplaatsen 
van mensen, dieren en goederen, kan plaatsvinden. De rechtvaar
diging hiervoor is dat deze activiteit op zich genomen niet renda
bel hoeft te zijn, omdat ze dienstverlenend is voor andere econo
mische activiteiten, waarop dan wèl weer wordt verdiend. 
Sommigen verdedigen de stelling dat 'de vervoers- en distribu
tiesector als een belangrijk economisch speerpunt van de 
Nederlandse economie kan worden beschouwd. De vervoerslobby 
gebruikt deze idee zelfs als propaganda-slogan. In mijn ogen is 
dit onzin. Het moet toch uiteindelijk gaan om de guldens die je 
verdient met een economische activiteit, óók bij verkeer en ver
voer. Deze guldens bepalen onze welvaart. Het 'groot zijn in ton
nen' draagt voornamelijk bij aan milieuvervuiling en congestie en 
dat is niet ons eerste belang. 
Zou Nederland dus werkelijk een distributieland worden, zoals de 
stichting die zich siert met de naam "Nederland Distributieland" 

Michel VU" H,t/tel/. i. voorziUer VU" de progrunulllLcommissie VUl/. D66 

• 
vaart overleeft, dank zij de Evenredige 

Vrachtverdeling die ook wel de evenredige armoedeverdeling 
wordt genoemd. 

Toerekening van de kosten 

Gezien de grote bezwaren die kleven aan de massaliteit van ver
keer en vervoer binnen onze economie en in ons maatschappelijk 
leven, is het 'zichtbaar' maken van die bezwaren, door toereke
ning van de werkelijke kosten, het overwegen waard. Het gevolg 
hiervan zal zijn dat we er anders over kunnen gaan denken. 
Anders kunnen besluiten over de omvang van onze infrastructu
rele voorzieningen. 
De werkelijke bedrijfs- en maatschappelijke kosten van het 
vervoeren van mensen, dieren en goederen, moeten in de markt 
tot gelding komen om een zuivere afweging van de waarde voor 
onze economie te kunnen bepalen. De kilometer-prijs per vervoer
de persoon, dier of goed zal daardoor ongetwijfeld stijgen. De door 
vervoer bediende economische activiteiten worden met die hogere 
prijzen in de vorm van kosten geconfronteerd. Dit zal in eerste in
stantie leiden tot hogere prijzen voor de produkten van die ande
re economische activiteiten. In tweede instantie leidt het echter 
tot 'vervoers-ontwijkend gedrag' door aanpassingen in de produk
tie-processen die een minimalisering van de vervoerskosten met 
zich meebrengen. En die aanpassingen leiden dan weer tot gerin
gere groei van het vervoer en, eventueel, tot vermindering van de 
vervoersbehoefte in absolute zin. Dàt is nu precies wat we nodig 
hebben: een aansporing in alle produktieprocessen, gericht op het 
minimaliseren van de vervoersbehoefte. 
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Zulk een omkering zou héél welkom zijn gezien de milieukosten 
en het ruimtebeslag die het vervoer oproept. Bovendien zou het 
wegvallen van overheidssubsidies of het afschaffen van belasting
privileges en het leggen van milieu-heffingen op het vervoer op de 
rijksbegroting geld vrijmaken enlof extra geld genereren (het 
gaat hierbij om miljarden guldens per jaar). Dit kan dan op een 
andere wijze worden besteed of worden aangewend om de loon
en inkomsten-belastingen te verlagen. 

Meer kosten zuUen worden toegerekend 

De verwachting is er dat de overheid minder terughoudend zal 
worden in het opleggen van vervoers-belastingen en -heffingen. 
Maar wat komt hiervoor dan in de éérste plaats in aanmerking: 
de opheffing van de accijnsvrijstelling van diesel-stookolie voor de 
binnenvaart en van kerosine voor het vliegverkeer, invoering van 
BTW-heffing op vliegtickets en toename van milieuheffingen op 
auto- en vliegverkeer. Bovendien zal de overheid méér dan tot nu 
toe de milieukosten moeten doorberekenen, die met name het 
wegvervoer veroorzaakt. Het geleidelijk verminderen van de 
overheidssubsidies op het openbaar personen vervoer is reeds be
gonnen en heeft de bedoeling geheel te worden beëindigd. Het 
rail-vrachtvervoer zal dus marktconform moeten gaan werken en 
het in de naaste toekomst zonder overheidssubsidie moeten doen. 
Dat zal mede mogelijk worden door hoge heffingen per kilometer 
in het vrachtautovervoer van goederen, zoals bepleit door de 
Commissie Hermans in het Betuwelijn-rapport. 
De voor de particulier gestegen vervoerskosten (zowel van de ei
gen auto als van het openbaar vervoer) kunnen dan weer ver
haald worden via verhoogde looneisen in verband met de kosten 
van woon-werk verkeer, wat de ondernemers ertoe zal brengen, 
méér dan tot nu toe, te verlangen dat werknemers hen in ver
voersopzicht niet te veel gaan kosten. Ook dit leidt weer tot ver
voers-minimaliserend gedrag. 

Goederenproduktie: miniaturisering en dematerialise
ring 

Een tweede plausibele verwachtirig kan worden uitgesproken. In 
de produktie van industriële goederen zal de tendens doorzetten 
naar miniaturisering (het kleiner worden 

Nederland dienstenverlenend land 

Geen verwachting, maar realiteit is de verschuiving geworden 
van onze industriële produktie naar zogenaamde lage lonenlan
den. Dit is al zozeer het geval dat nu reeds (CBS,1989) 65% van 
ons arbeidsvolume zich bevindt in de bedrijfstak van diensten en 
overige bedrijvigheid, die 64% van ons netto binnenlands produkt 
maakt. Voor de industrie luiden deze cijfers respectievelijk 19% 
en 20%. De resterende 16% van ons arbeidsvolume bevindt zich 
in de sector bouwnijverheid (8%), transport (5%) en landbouw 
(3%). 
Het is dus onjuist Nederland (dit geldt overigens voor geheel 
West-Europa) nog te betitelen als geïndustrialiseerd land. We 
zijn een dienstenverlenend land geworden. De Europese eenwor
ding en de globalisering van de economie stimuleren een ontwik
keling waarin Nederland de dienstverlening aantrekt die door de 
industrie wordt gegenereerd, terwijl de industriële produktie zich 
elders vestigt. Deze ontwikkeling kan nog verder voortschrijden. 
Kijken we naar de VS, dan zien we dat daar de werkgelegenheid 
in de industrie tussen 1989 en 1993 daalde met 6,5%, zodat ze nu 
nog maar 14,7% van alle werkenden omvat. De dienstverlenende 
sector groeide in dezelfde jaren met 5,2% en omvat nu 70,0% van 
alle werkenden. Opvallend als nieuwe sector is de informatie geo
riënteerde dienstverlening, zoals adverteren, publiceren, compu
ter-software, hoger onderwijs, medische diagnostiek enzovoort. 
Deze groeide met 3,2% en die nu 15,3% van alle werkenden 
omvat. Ook de lange termijn ontwikkeling van verplaatsing van 
industriële werkgelegenheid, leidt in Nederland en in Noord
West Europa (ook in ons Duitse achterland) tot een verminderen
de massa van te vervoeren goederen. Deze verschuiving vertaalt 
zich op het vlak van de werkgelegenheid in het toenemen van 
functies in organisatie, management, controle, onderzoek en scho
ling/onderwijs. Anders gezegd: vertaalt zich in de vestiging van 
hoofdzetels van wereldomspannende bedrijvigheid hiér en van 
uitvoerende produktiebedrijven elders. Van de VS kunnen we le-

. ren dat nog een andere opmerkelijke verschuiving optreedt; dáár 
overtreft nu de totale export aan geregistreerde muziek (records), 
films en boeken, de jaarlijkse export aan vliegtuigen (waarvoor 
Amerika overigens toch nog 'world leader' is). Deze verschuiving 
komt tot uiting in veranderingen die in de Dow Jones index wor
den aangebracht. Recent zijn daarin opgenomen de hamburger-

keten McDonalds, het bankiershuis 
van produkten) en dematerialisering van 
de produkten, dat wil zeggen produkten 
worden gemaakt met geringer verbruik 
van grondstoffen en energie. Beide ont
wikkelingen leidim in principe ook tot 
minder vervoer van grondstoffen en van 
eindprodukten en daarmee tot verminde
rend goederenvervoer. 

Het is onjuist Nederland 

J .P.Morgan en het amusementsconcern 
Walt Disney. Het staalconcern USX, en 
de landbouwmachines fabrikant Internat
ional Harvester zijn er uit gehaald. Wat 
Nederland betreft valt te denken aan het 

nog te betitelen als succes van het Nederlandse lied (denk . 
aan Marco Borsato's 'Dromen zijn be
drog') en de verkoop van beroepsvoetbal
lers. Beide zijn belangrijke exportartike
len die economische groei stimuleren zon
der milieubelastend te werken. Ook de 

geïndustrialiseerd land 
Een hieraan verwante ontwikkeling is de 
daling in het gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw en 
verminderende import van veevoeders en 
granen door veranderingen in de gewoonten van de Westeuropese 
consumenten en in het Europese landbouwbeleid. Vervoer in bulk 
van deze grondstoffen zal hierdoor aanzienlijk dalen. Dit bete
kent weer minder bulklading voor de haven van Rotterdam en 
voor de typische bulkvervoerders, de trein en het binnenschip. 

Amsterdamse effectenbeurs heeft op 20 
februari 1995 de samenstelling van zijn graadmeter, de Amster
damse EOE-index, veranderd door het industriële Fokker te ver
vangen door het communicatiebedrijfKPN. 
Over al deze diep ingrijpende lange termijn ontwikkelingen en 
veranderingen die in de wereldeconomie gaande zijn, lezen we 
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Werken aan infrastructuur 

vrijwel niets in de verkiezingsprogramma's van de grote politieke 
partijen. De consequenties ervan voor de inrichting van ons land 
zijn evenwel ~norm, want het verkeerd inschatten van wat er te 
gebeuren staat, kan ons miljarden kosten aan 'foute' investerin
gen. 

Illfrastructuurkosten van 100 miljard gulden 

De minder groeiende of afnemende omvang van het vervoer, de 
verschuiving van industrie naar dienstverlening, de verminderen
de vraag naar in bulk aan te voeren grondstoffen ten gunste van 
kleinere en minder grondstoffen vragende produkten in de indus
trie, en de toenemende vervoerskosten per tonlkm zijn van grote 
betekenis voor de beantwoording van de vraag: of wij nog wel ons 
heil moeten zoeken in de bouw van 'grote infrastructurele pro
jecten'. Het gaat dan met name om het hoofdwegennet, de 
Betuwelijn, de HSllHST (Hoge Snelheids Lijn respectievelijk · 
Hoge Snelheids Trein), Schiphol en de ·uitbreiding van de 
vervoers- en overlaad-capaciteit in het Rotterdamse havengebied. 
De organisaties en bedrijven die er belang bij hebben hiernaar te 
blijven streven, verenigd in "Nederland Distributieland" (NDL), 
becijferden in 1992 de totale kosten van een zogenaamd 'inhaal
plan' voor infrastructuur op 55 miljard gulden, daarnaast zouden 
de 'normale' investeringen door moeten gaan. Omdat NDL voor al-

lerlei werken nogal lage bedragen in zijn lijst opnam, gaat het -
met correcties - alles bijeen genomen, . om een totaàlbedrag van 
rond de 100 miljard gulden, uit te geven tussen nu en 2015. 
Dat is inderdaad een bedrag waarover wij ons druk mogen maken, 
teméér omdat zovelen op zovele plaatsen door die infrastructurele 
werken groot persoonlijk leed zal worden toegebracht, waarvan de 
kosten nog niet in die 100 miljard gulden verwerkt zijn. Zou die 
100 miljard gulden niet even zo goed, zo niet beter, op andere ter
reinen van ontwikkeling en produktie kunnen worden besteed en 
dan wellicht méér bijdragen tot onze welvaart en welzijn? Het is 
bepaald niet alleen de vervoersinfrastuctuur die een factor is in de 
vestiging van bedrijven. 
Overdacht moet worden een Nederlandse industrie-politiek die 
zich richt op het scheppen van goede vestigingsplaatsfactoren in 
de sfeer van onderwijs en onderzoek, een gezond en vriendelijk 
milieu, belastingen, arbeidsrust, veiligheid, gezondheidszorg en 
vrijetijdsbesteding. Om maar één van die factoren wat nader te 
omschrijven: fiscale troefkaarten kunnen een buitenlands bedrijf 
éérder over de grens trekken om hier werkgelegenheid te schep
pen dan een verkorting van de reistijd naar Parijs of een verdub
beling van het aantal vertrekmogelijkheden van Schiphol. 
Die industrie-politiek zou zich ook meer kunnen richten op tele
communicatie, robots en computers, regeltechniek, milieutechno
logie (wind- en zonne-energie, recycling, inzamelen, verwerking), 
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logistieke organisatie en om nog eens iets heel anders te noemen: 
op de produktie van kunstogen, dan op het storten van honder
den miljoenen in industriële produktiebedrijven als Fokker. 
De 'kordate beslissers' komen graag tot fysieke oplossingen, 'de 
schop erin'. Willen we echter géén dichtgeslibd Nederland, geas
falteerd en onbewoonbaar geworden door een overproduktie aan 
rails, wegen en landingsbanen met het bijhorende lawaai, milieu
vervuiling en onveiligheid, dan moeten we oplossingen zoeken in 
gedràgsverandering en niet in uitbreiding van infrastructuur. 
Dat kan onder meer door de vervoerders van goederen de werke
lijke kosten te laten betalen, zodat die kosten hun invloed zullen 
uitoefenen op het kiezen van vestigingsplaatsen. Dat kan óók, 
door een stringenter parkeerbeleid in te voeren, waardoor je niet 
meer vrijwel overal je auto gratis kunt stallen op de openbare 
weg die betaald en onderhouden wordt door de overheid (D66 is 
de enige grote politieke partij die in het Verkiezingsprogramma 
94-98 hierover een duidelijke mening heeft). 
Kosten toerekenen brengt mensen tot verandering van gedrag en 
legt de kosten dáár waar ze horen, namelijk bij de individuele 
verkeersdeelnemer of verlader/ontvanger van goederen en haalt 
ze weg uit de rijksbegroting. De Minister van Verkeer en Water
staat is niet degene die moet uitmaken welk verkeer en vervoer 
economisch gezien de voorrang moet krijgen. Als, daarbovenop, 
een bepaald verkeer of vervoer maatschappelijk gezien wordt 
gewenst, dan is dat eventueel een taak voor de Minister ter rege
ling, maar dat zal een veel geringer rijksbudget vereisen dan er 
thans staat voor het verkeers- en vervoersbeleid. 

De Betuwelijn 

Een enkel woord nu over één van de grote infrastructurele wer
ken waarover binnenkort een besluit zal worden genomen (of bij 
het verschijnen van dit nummer van Idee reeds genomen is). 
Niemand schijnt zich te realiseren dat we in Nederland vrijheid 
van vervoerskeuze hebben voor verladers. Dat wil zeggen dat ie
dere verlader op elk moment opnieuw mag kiezen voor de ver
voersmodaliteit (weg, water of rail) die hem het beste uitkomt. 
Deze keuze wordt steeds opnieuw gemaakt en is gebaseerd op 
overwegingen van efficiency, vervoerskwaliteit, snelheid en prijs 
van het vervoer. Ook als de Betuwelijn er eenmaal ligt, wil dat 
nog niet zeggen dat die altijd gebruikt zal worden. Dat maken 
dus de verladers uit. En die kunnen en zullen de NS, de binnen
schippers en de vrachtrijders tegen elkaar uitspelen in het toe
wijzen van de vracht om het onderste uit de kan te halen. Ver
voer is altijd marginaal in zijn opbrengsten en daarom mag een 
vervoerder al heel blij zijn als hij er met de kostprijs uitspringt. 
Op een moment dat de rijksoverheid er zelfs niet voor kan zorgen 
dat het postvervoer op de rail blijft, maar om bedrijfseconomische 
redenen van het PTT-bedrijf naar het wegvervoer wordt overge
heveld, denkt de overheid wel te kunnen garanderen dat straks 
30 miljoen ton goederen of méér over de Betuwelijn zal rijden? 
Als dat via een lage ton/km prijs moet, zal die lijn altijd verlies
gevend zijn en de rijksbegroting dus bezwaren. Als het via 
'toewijzing' van laadruimte op de lijn moet (wat regelgevingen en 
dwang impliceert) is dat volstrekt in strijd met het Nederlandse 
vervoersbeleid. Ik zie niet zie hoe een Minister van Verkeer en 
Waterstaat dat voor haar of zijn rekening kan nemen, noch hoe 
D66 zo'n beleid zou kunnen steunen. 
Geen van de grote politieke partijen wil de vrijheid van de verla-
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ders aantasten. Daar is ook veel voor te zeggen. Niettemin, de 
prijs die we ervoor betalen, is dat we niet kunnen garanderen dat 
de met publiek geld aangelegde infrastructuur ook door particu
lier opererende ondernemers zal worden gebruikt. Dat de 
Betuwelijn het goederenvervoer zal aantrekken, wat nu wordt 
verwacht, moet als een slag in de lucht worden beschouwd .• 

Fondslijst Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Brochures in de reeks Ideeën 

De veranderende rol van de politieke partijen, 
Den Haag, 1991, 115,-
Duurzame Ontwikkeling, Den Haag, 1992, 119,50 
Referenda en politiek, Den Haag, 1993, 119,50 
De ruimte waarin wij leven, Den Haag, 1993, f19,50 
Bestuurlijke Dilemma 's, Den Haag, 1994, f19,50 

• Brochures in de reeks SWB Cahier 

Relatie en huwelijk, Den Haag, 1991, f8,-
Denken over Democratie, van forum naar partnerschap 
Den Haag, 1993, flO,-
In Goede Banen, een analyse van het verschijnsel migratie 
Den Haag, 1993, f10,
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Ingrijpen in menselijk leven, Den Haag, f12,50 I '-./ ( • Nota's ~ 
Drugs. Kiezen tussen twee kwaden, Den Haag, 1990, f5,-
Op zoek naar publiek, Den Haag, 1993, f5,-
De waarde van de democratie, Den Haag, 1994, f2,50 
Inzet voor vrede, Den Haag, 1994, f12,50 ( 

• Abonnementen op Idee (tijdschrift) 

Een jaarabonnement op Idee (6 nummers, verschijnt twee
maandelijks) kost f74,-. Inlichtingen en bestellingen: Weten
schappelijk Bureau D66, Noordwal 10, 2513 EA Den Haag. 
Tel. 070-362.15.15. Ma-do: 09.00 - 17.00 uur. 
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Bestuurliike 
Dilemma's 
Deze nieuwe brochure is een uitgave van de Bestuurders
vereniging en het Wetenschappelijk Bureau van D66. 

De 'aanleiding' voor dit nummer van Ideeën is de praktijk van de 
bestuurders; zij stuiten op dilemma's in hun praktijk van besluit
vonning. De 'reden' om deze brochure samen te stellen is dat het 
ook in theoretisch opzicht interessant is. Er is een verzameling 
gemaakt van voorbeelden uit de praktijk en van gedachten over 
het maatschappelijk decor, waartegen de dilemma's zich afspelen. 

Geen enkel dilemma valt op te lossen door 'meer democratie', 
maar de democratische communicatie is een essentieel middel om 
de bron en de aard van een dilemma goed te kunnen begrijpen. 
En dus om de 'goede' beslissing te kunnen nemen. 
De brochure is van belang voor allen die zich op de een of ander 
manier met politieke besluitvorming inlaten: politici, ambtenaren, 
maar ook burgers die zich met hun zaak tot het bestuur wenden. 

BesteDen kan nu 

De brochure kost f 19,50 exclusief verzendkosten. Bestellen kan 
via het bekende adres en dito telefoonnummer. Overgens kunt u 
zich ook abonneren op de -onregelmatig verschijnende- nummers 
van Ideeën, die u dan automatisch thuisgestuurd krijgt. Uiteraard 
tegen een gereduceerd tarief. 

Aanbevolen SWB-publicatie: 

Inzet voor vrede 
De kansen en bedreigingen voor de internatio-

nale rechtsorde en consequenties daarvan 
voor het Nederlandse veiligheids- en defensie
beleid. Een notitie (gebaseerd op de Prioritei
tennota) van de projectgroep Veiligheid en De
fensie en de SWB-werkgroepen Buitenland en 
Defensietaken. Verschenen in de reeks SWB-

nota's. Prijs: f12,50 ex. verzendkosten. 

Bestellen: 070-362.15.15. 

Regionaal Debat over 
MACHT EN GEZAG 

De D66 Regio Noord-Holland organiseert op 
20 juni a.s. om 20.00 uur in De IJsbreker, 
Weesperzijde 23 te Amsterdam, een debat over 
macht en gezag tussen de directeuren van de 
wetenschappelijke instituten van de vier groot
ste politieke partijen. 

Forumgasten zijn: 

• Dhr. C.W. de Vries 
Wetenschappelijk Bureau D66 

• Dhr. C.J. Klop 
Wetenschappelijk Instituut CDA 

• Dhr. F. Becker 
Wiardi Beckmanstichting 

• Dhr. K. Groenveld 
Telderstichting. 

Voorzitter is John Jansen van Galen. 

Zowel in het dagelijks spraakgebruik als in 
de wetenschappelijke literatuur, rust er zegen 
op het woord gezag en rust er taboe op het 
woord macht. Maar het is de vraag of macht en 
gezag elkaar impliceren dan wel uitsluiten. Be
rust bestuurlijk prestige op macht of op gezag? 

Het kiezersgedrag wordt als grillig ervaren, 
maar voor een politieke partij geldt: het is ge
makkelijker aan de macht te komen dan er zich 
te handhaven, want om er te komen worden wij 
geholpen door de fouten van onze tegenstan
ders, maar wanneer wij er zijn hebben zij het
zelfde voordeel op ons. 

Graag nodigen wij U uit voor deze avond. 

PLAATS: 

IJsbreker, Weesperzijde 23, Amsterdam. 

TIJn: 
20 juni 1995, 20.00 uur 

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot: 
Henny lel/ema, Nieuwe Gracht 57,2011 ND Haarlem. 
023-420711. 
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COLUMN 

Verantwoordelijkheden 
in de gezondheidszorg 
De vorige columnist, Willem Sieddering, heeft de pen 

doorgegeven aan Wim Meyer 

H
et maatschappelijk belang van de sector gezondheids

zorg is groot. Grosso modo is één op de negen Nederlan

ders in deze sector werkzaam. Eén op de tien gebouwen 

in aanbouw is bestellul voor de zorgsector, sommigen spreken wel 

van een bedrijfstak. Er is dan ook sprake van een groot indirect 

werkgelegenheidseffect. De kostenontwikkeling ligt thans redelijk 

aan de ketting en de prijs-kwaliteit-verhouding is, zeker internatio

naal gezien, bevredigend. 

Met de besturing van de sector is het evenwel slechter gesteld. De po

litieke discussies hierover staan veelal in het teken van termen als 

lappendeken, verspilling, stroperigheid etc. Deze politieke onvrede 

lag ten grondslag aan de verschillende hervormingsplannen, met 

name aan het plan Simons uit de vorige kabinetsperiode. 

Dat plan moge dan verlaten zijn, maar de geest van het marktge

drag is uit de fles. Instellingen willen zich als 'ondernemingen' ge

dragen: ze zijn lid van het VNO, de ziekenfondsen hebben zich veelal 

getransformeerd tot gewone schadeverzekeraars en de patiënt heet 

nu zorgconsument. Het aloude samenwerkingsconcept in de gezond

heidszorg lijkt ter ziele. En zoiets als de thuiszorg is in een COlll1ner

ciële strijd om het bestaan verwikkeld. 

Hier tegenover kan worden gesteld dat de rest van de maatschappij 

de gezondheidszorg in essentie niet als een commerciële markt be

sclwuwd. En dit geldt al helemaal niet voor de zieke of de patiënt en 

ook niet voor de premiebetaler. De premies zijn imrners wettelijk 

verplicht of feitelijk onontkoombaar. Daarmee verandert ook zoiets 

als omzet in kosten, oftewel in een 'beslag op (collectieve) middelen. 

Dat verklaart waarom mechanismen en oplossingen uit het bedrijfs

leven maar in beperkte mate in de gezondheidszorg kunnen worden 

overgenomen. Iets anders i.s dat vermindering van bij voorbaat 

vaststaande zekerheden in het huidige systeem en een verzakelijking 

• op onderdelen op zich een heüzame werking kunnen hebben bij wijze 

van stimulering van doelmatigheid. 

In het algemeen zou je kunnen stellen dat ter bevordering van de ef 

ficiency en dus met het oog op intensivering van de kostenbeheersing 

het aanbeveling verdient om besluitvormingsprocessen weg te halen 

uit de overheidsbureaucratie en de afwegirrg zo veel mogelijk te laten 

plaatsvinden door de instellingen zelf. Het is evenwel een hardnek

kig misverstand daarbij te menen dat de jui.ste prikkels in de sector 

gezondheidszorg gelijkgesteld mogen worden met commerciële wer

king van op winst gerichte doelstellingen. 

Instellingen voor gezondheidszorg wijken op essentiële punten af 

van ondernemingen. De primaire doelstelling is verschillend, de ver

antwoordelijkheid ten opzichte van de 'cliënt' is een andere. 

Wim Meijer is algemeen secretaris van het College voor 
Ziekenhuisvoorziellillgen. 

Patiëntenselectie met het oog op winstmaximalisatie i.s hier uit den 

boze. Instellingen hebben de doelstelling niet om winst te maken, zij 

kennen ook geen aandeelhouders om dividend aan uit te keren. 

De doelstelling van een zorginstelling is het leveren van zorg van 

goede kwaliteit (de 'core-business') met een zo doelmatig mogelijk 

gebruik van middelen, vanuit het principe van een gelijke toeganke

lijkheid. Onder doelmatigheid rrwet natuurlijk tevens worden 'ver

staan het dragen van verantwoordelijkheid voor een structlLreel 

gezonde financiële positie. 

Deze zo geformuleerde doelstelling stelt niet alleen bijzondere eisen 

aan de organiscLtiestructuur, maar ook aan de mentaliteit van be

stuurders en medewerkers. De 'manager' van een zorginstellirrg 

dient niet voortdurend op zoek te zijn naar nielLwe winstkansen: hij 

of zij is meer een regulator van de processen en verhoud; ngen binnen 

de organisatie. Deze zorgrnanager behoort dan ook IIwer 'tot liet sys

teem van de 'statelijke' IIwraal dan dat van de 'commerciële' mo

raal, zoals dit onderscheid werd getypeerd in de column door Alex

ander Rinnooy Kan van het septembernummer van Idee in 1994. 

Een dergelijke typering vormt overigens geen enkele belemmering 

voor een streven om in de bestILring van de gezondlwidszorg te dére

guleren. Integendeel, het herkenbaar verankeren van een dergelijke 

'statelijke' positie in ons maatschappelijk bestel is een essentiële 

voorwaarde voor het creëren van meer vrijheidsgraden in de kwa

liteitsontwikkeling voor de zorginstellingen zelf. 

Ik doel hierbij op de vastlegging van gevoelige thema's als bijvoor

beeld de relatie tussen bestlLUr en directie, de procedures bij benoe

ming van bestlLltrsleden of raden van toezicht, de verantwoordings

plicht van bestuurders, de transparantie van rechtspersonen en ei

gendom.sverholulingen. Hierover is thans weinig of niets wettelijk 

voorgeschreven. Het is dáárdoor dat het de overheid aan instru

menten ontbreekt om in noodgevallen tijdig bij te kunnen sturen. 

Het vullen van dit vacuüm zou de basis kunnen vormen voor een mo

dern 'sturingsmodel' voor de gezondheidszorg. Zo kunnen er moge

lijkheden ontstaan voor een grotere herkenbare eigen verantwoor

delijkheid van de uitvoerende partijen in de zorg en zal flexibel en 

adequaat kunnen worden ingespeeld op veranderingen in de hulpv

raag. Dan komt ook de patiënt niet van de bureaucrati.sche regen in 

de commerciële drup . 

De neerwaartse spiraal die zich ontwikkelt in de verhouding tussen 

politiek en gezondheidszorg zal eindelijk doorbroken kunnen wor

den. En Els Borst kan verder werken overeenkomstig haar stelling

name bij haar aantreden, die lLtidde dat de gezondheidszorg in Ne

derland eigenlijk af is, net als de Deltawerken. En er alleen onder

houd nodig i.s, terwijl hier en daar wat knelpunten moeten worden 

weggenomen . • 
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Boekbespreking 

'Partijdige politiek' 
en 'Normloosheid' 

Hieronder worden twee boeken in hun on

derlinge samenhang besproken. Het gaat 

om een filosofische verkenning over de rol 

van politieke partijen en een serie beschou

wingen over moraal in een geïndividuali

seerde samenleving. 

De rol en de functie van politieke partijen 
in een staatsbestel, al of niet van demo· 
cratische signatuur, is van oudsher een 
onderwerp dat politicologen en sommige 
staatsrecht juristen heeft beziggehouden. 
Er valt ook zo veel te onderzoeken: hoe se
lecteren politieke partijen hun leiders; 
waaruit kunnen sterke schommelingen in 
de electorale aanhang worden verklaard; 
waarom worden mensen lid van een po
litieke partij; uit welke lagen van de beo 
volking recruteren de partijen hun aan· 
hang; is er daadwerkelijk sprake van per
sonalisering in de politiek; hoe valt het 
succes van extremistische partijen te ver
klaren en is het verstandig om zulke par
tijen te verbieden? Het zijn slechts enkele 
vragen die telkens opnieuw onderzocht 
(moeten) worden. Maar met dit soort em
pirische vragen houden de auteurs zich in 
de bundel Partijdige politiek nadrukkelijk 
niet bezig (uitgezonderd de laatste vraag, 
in de bijdrage van Willem Perreijn 'Mag 
een politieke partij verboden worden?'). 
Het boek is een produkt van de deelne
mers aan het onderzoeksprogramma 
"Ethiek, Politiek en Economie" van de fa
culteit wijsbegeerte van de Katholieke 
Universiteit Brabant. Het gaat om een 
serie filosofische beschouwingen over de 
rol en de functie van politieke partijen in 
een democratische samenleving. Men doet 
dat tegen de achtergrond van de legiti
miteitsproblemen in het post-ideologische 
tijdperk, een periode waarin naar verluidt 
de politieke partijen gebukt gaan onder 
identiteits- en functieverlies. Het is verlei
delijk om op deze plaats stil te staan bij de 
discussie over de veronderstelde legiti
miteitscrisis die onder politicologen wordt 
gevoerd, maar dit valt buiten het bestek 
van deze bespreking. Al was het alleen 
maar omdat de auteurs vanwege hun fi
losofische oriëntatie niet rechtstreeks op 
deze discussie ingaan. Voor hen lijkt de 
concentratie op het verschijnsel van de po
litieke partij als zodanig al een concretise-

SIGNALEMENTEN 

ring te zijn die in hun dagelijkse werk
zaamheden niet vanzelfsprekend is. Al
thans, dat meende ik te kunnen opmaken 
uit een opmerking van één der redacteu
ren tijdens een aan het boek gewijd collo
quium op 28 april jl. in Tilburg. Volgens 
E. Berns namelijk, beschouwen de au
teurs de politieke partij als een soort case
studie van politiek-filosofische onderzoek. 
In de klassieke politieke filosofie wordt 
weinig aandacht besteed aan de rol van 
politieke partijen in een democratisch po
litiek bestel. Hierbij dient men partijen 
overigens wel te onderscheiden van socia
le bewegingen of van geledingen binnen 
de maatschappij zoals nationaliteiten, 
standen, klassen en beroepsgroepen. Aan
dacht voor dit onderwerp is dus betrekke
lijk schaars in de (politieke) filosofie. 
Daarom lijkt de bundel mij in wijsgerig 
opzicht een aanwinst. Al heb ik er echter 
wel een paar kritische kantekening bij te 
maken, waarover zo dadelijk meer. 
Gegeven de tijdgeest waarin bijna alles 
aan vernieuwing toe lijkt, pogen de au
teurs een voorlopig antwoord te geven op 
de vraag: "heeft het partijensysteem een 
waarde die we bij alle vernieuwingen en 
mogelijke variaties ervan zouden willen 
behouden en niet uit het oog moeten ver
liezen?". Het uitgangspunt bij de beant
woording van deze vraag is Hegeliaans, 
namelijk dat de positieve betekenis van 
politieke partijen ligt in de bemiddelende 
rol die zij dienen te vervullen bij het ver
enigen van particuliere belangen en het 
algemeen belang. Of in de terminologie 
van Hegel; "de bemiddeling van particula
riteit en algemeenheid". Men onderzoekt 
vooral hoe het bestaan van meerdere po
litieke partijen binnen één bestel is ver
bonden met dit uitgangspunt. In een aan
tal bijdragen wordt de politieke partij in 
dit kader een 'tussen-positie' toebedacht. 
Een voorbeeld hiervan is, volgens de re
dactie in haar inleiding, "de plaats tussen 
het politieke systeem aan de ene kant en 
het maatschappelijke veld van allerlei mo
gelijke belangenverenigingen en andere 
instituties aan de andere kant". Met ande
re woorden: politieke partijen verbinden 
de beide sferen van staat en maatschappij. 
Hieraan wordt ook de vraag gekoppeld, 
waarin een politieke partij zich in de 
uitoefening van deze functie zou on
derscheiden van andere organisaties, 
zoals vakbonden, corporaties en actiegroe
pen. Opmerkelijk is dat in vrijwel alle 
artikelen wordt gewezen op de noodzaak 

om, naast de verbinding van staat en 
maatschappij, ook specifieke onderschei
dingen tussen beide sferen in stand te 
houden en te respecteren. Alleen op deze 
wijze kan een democratie zich effectief wa
penen tegen totalitiare tendensen. 
Nu dan enkele kritische kanttekeningen. 
Het is de vraag of de auteurs met deze 
bundel werkelijk een nieuw licht op het 
thema werpen. Men zou kunnen beweren 
dat hier uiteindelijk niet veel méér wordt 
gedaan dan de waarde van een meerpar
tijenstelsel te onderstrepen, vanuit een fi
losofisch uitgangspunt. Maar dat zou te 
negatief zijn. Voor dit boek geldt naar 
mijn mening dat juist dit uitgangspunt op 
zichzelf waardevol is, maar dat de uitwer
king ervan te wensen overlaat. Deels 
komt dat door het onvoldoende benutten 
van politicologische en bestuurskundige 
kennis. Uit het ruime aanbod van con
ceptualiseringen kies ik ter illustratie de 
verhandeling over organisatiepolitiek en 
de organisatiesamenleving. Hierin wordt 
getracht het belang, dat ondernemingen 
hebben bij de politiek, vorm te geven in 
een duidelijk herkenbare positie zowel in 
de politieke partijen als in het parlement 
(o.a. door het toekennen van kwaliteits
zetels). Opvallend is nu dat gesproken 
wordt over 'netwerken van ondernemin
gen' en politieke partijen. Met andere 
woorden: de netwerk-metafoor wordt al
leen gebruikt in verband met de economie 
en niet in verband met de politiek. Maar 
ook in de politiek heeft zich inmiddels een 
dergelijke ontwikkeling voltrokken. Politi
cologen en bestuurskundigen spreken in
middels zonder terughoudendheid over 
'beleidsnetwerken' en 'netwerksturing'. 
Ook in de politiek zijn macht en invloed 
wijd vertakt geraakt. Als men dit niet er
kent loopt men het risico om, ten on
rechte, nog uit te gaan van één politiek 
machtscentrum, terwijl er in feite reeds 
van vele machtscentra sprake is. Maar 
nog belangrijker is de constatering dat 
'netwerken' systemen zijn waarbinnen de 
vraag naar de waarde van de democratie 
en het meerpartijenstelsel niet langer 
wordt gesteld en ook niet gesteld kan wor
den. Deze problematiek komt in het boek 
nauwelijks aan de orde. De thematiek van 
de bureaucratisering, die wezenlijk ten 
grondslag ligt aan de 'organisatiesamen
leving', komt tot uitdrukking in de wer
king van die systemen, zodanig dat meta
vragen worden uitgesloten en in plaats 
hiervan de functionele vereisten het enige 
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uitgangspunt vormen. Dit betekent ook 
dat politieke partijen worden opgenomen 
in een ver door- gedifferentieerd bureau
cratisch veld, zonder hiervan nog afstand 
te kunnen nemen. Van een 'tussen-positie' 
is dan allang geen sprake meer: het tijd
perk van de intermediaire posities is de
finitiefvoorbij. De vraag is veeleer hoe een 
politieke partij zich nog kan onthechten, 
afstand kan nemen van de bureaucra
tische werking. 
Het is dus geen wonder dat politieke par
tijen grote moeite hebben om hun plaats 
te bepalen in het perspectief van het alge
meen belang. Dat komt vooral omdat de 
noodzakelijke ruimte hiervoor ontbreekt. 
En die ruimte lijkt veeleer te moeten wor
den gevonden in een neven-positie of ne
ven-plaats, in de zogenaamde ex-centri
sche positie tegenover de organisaties uit 
de operationele velden (o.a. de economie) 
en hun vertegenwoordigers. Maar in ieder 
geval niet in een tussen-positie. 

De vraag naar de relevante ruimte voor 
publieke reflectie komt, zij het nog impli
ciet, wèl naar voren in de tweede bundel 
'Hoe normloos zijn wij eigenlijk', een uit
gave van het Nivon. Ter gelegenheid van 
haar 70-jarig jubileum, in 1994, organi
seerde het Nivon een symposium onder de 
titel 'Moraal - tussen vrijheid en vrij
blijvendheid'. Deze bundel bevat de bijdra
gen aan dat symposium. Het Nivon is een 
culturele vereniging en omschrijft zichzelf 
als een 'ontmoetingsplaats voor progres
sieve mensen'. Zij beheert onder andere de 
Natuurvriendenhuizen, naast een hele 
reeks andere activiteiten op het' terrein 
van cultuur en recreatie. Inhoudelijk 
poogt het Nivon de discussie te stimuleren 
over onderwerpen op het snijvlak van po
litiek en cultuur en dat geldt ook deze pu- ' 
blicatie, over moraal in een geïndividuali
seerde samenleving. 
Richtinggevend voor de bijdragen is de 
volgende vraag: "hoe kan de toegenomen 
mondigheid en behoefte aan zelfbeschik
king hand in hand gaan met een ontwik
keling naar een samenleving waarin so
ciale rechtvaardigheid, verbondenheid, to
lerantie, duurzaamheid en diversiteit de 
kernwaarden zijn?" In de artikelen wordt 
deze vraag behandeld aan de hand van 
vijf onderwerpen, te weten: verzorgings
staat, arbeid, milieu, opvoeding en onder
wijs. Als conceptualiserende bijdrage is 
het interview met Lolle Naut het meest 
interessant. Daarin wordt onder meer ge-

wezen op de samenhang tussen de pro
cessen van individualisering en verstate
lijking (bureaucratisering) in de ontwikke
ling van de verzorgingsstaat. En juist in 
de beweging van die ogenschijnlijk te
genstrijdige processen dreigen de politieke 
partijen hun speelruimte te verliezen. 
Immers, het is niet langer mogelijk een 
politieke identiteit te baseren op één van 
beide, onder gelijktijdige verwaarlozing of 
afwijzing van het andere, zonder grote 
delen van de maatschappelijke realiteit 
uit het oog te verliezen. Dat geldt bijvoor
beeld voor liberale partijen die alleen in
dividualisering positief waarderen en ver
statelijking afwijzen, en het gold tot voor 
kort ook voor de meeste partijen ter lin

kerzijde die zich de verovering van de 
staatsmacht als belangrijkste voorwaarde 
voor sociale verandering voor ogen stelden. 
En hiermee kom ik, tenslotte, op de be
langrijkste reden om deze publicatie van 
het Nivon te bespreken in samenhang met 
de bundel Partijdige politiek. De thema's 
die aan de orde komen zijn nauw verwant, 
maar het 'adres' verschilt. De Tilburgse fi
losofen richten zich tot de politiek. Zij stel
len vragen aan de orde waaraan geen en
kele partij en geen enkele politicus zich in 
hun ogen kan onttrekken. De auteurs die 
aan de jubileumuitgave van het Nivon 
hebben meegewerkt, richten zich tot hun 
geestverwanten op met name de terreinen 
van cultuur, recreatie en onderwijs, maar 
lijken de politiek hiervan uit te zonderen. 
Want dat de politiek, en in het bijzonder 
de politieke partijen, nauwelijks in de 
analyses worden betrokken vind ik een 
ommissie. Alleen in . de bijdrage van Cees 
Klop wordt het regeerakkoord van de 
paarse coalitie even onder de loep geno
men. Maar om de gedachtenvorming over 
de morele dimensie van de vraagstukken 
die het Nivon kennelijk ter harte gaan ook 
daadwerkelijk te kunnen afronden, is de 
communicatie mèt die partijen onontbeer
lijk. Samen, partijen en maatschappelijke 
organisaties moeten zij die ruimte zoeken, 
creëren en durven benutten. 
Niettemin luidt mijn conclusie: beide boe
ken zijn de moeite van het lezen zeker 
waard als men een kijkje wil nemen in en 
achter het vraagstuk van de samenhang 
tussen cultuur, politiek, ethiek en econo
mie. (CT) 

'Partijdige politiek. Filosofische opstellen 
over de rol van politieke partijen in de he
dendaagse samenleving. Onder redactie 

van E. Berns, P. Gobben en H. van Erp, 
Tilburg University Press, 1994, 182 p. 
'Hoe normloos zijn wij eigenlijk? Moraal 
in een geïndividualiseerde samenleving. 
Onder redactie van H. Michielse en H. 
Vertegaal, Nivon, Amsterdam 1995, 210 p. 

• 
Puhlikaties 

De open 'samenleving 
en haar vrienden 

Dit is de titel van een 'vriendenhoek', een 

cadeau voor Jan Glastra van Loon voor zijn 

vijfenzeventigste verjaardag. 

Ongeveer een jaar geleden werd de idee 
geboren om met Jan in discussie te gaan. 
In de brochure 'De ruimte waarin wij 
leven', had Jan Glastra van Loon zich im
mers uitgelaten over het open karakter 
van de ruimte waarin wij leven. Wij heb
ben deze tekst, waarmee het boek tevens 
opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
waaronder een aantal oud-promovendi, 
oud-collega's en vrienden, wier inzichten 
door Jan ontegenzeglijk interessant ge
vonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot 
een waar samenstel van diagnose en com
mentaar omtrent het democratisch ka
rakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleido
scoop van filosofische, sociologische, juri
dische, cultuurtheoretische en vooral ook 
persóónlijke inzichten. 

Wij hopen met de publikatie van deze in
zichten tevens iets te doen aan de stil
stand van het denken over democratie, 
waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de de
mocratie. Democratie is, naast een vorm 
van bestuur, ook en vooral een levens
wijze. En de ruimte hiervoor, daar gaat 
het hier om. 
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De auteurs in dit door Boom uitgegeven 
boek zijn: Kees Schuyt, Christiaan de 
Vries, Pieter Fokkink, Inge van der Vlies, 
Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, 
Herman van Gunsteren, Dorien Pessers, 
Lolle Nauta, Greetje den Ouden-Dekkers, 
R.A.v. van Haersolte en Cees Maris. De 
SWB kan u het boek met een speciale le
denkorting aanbieden. In de boekwinkel is 
de prijs f 39,50. Voor leden van D66 is de 
prijs f29,50.(ex porto) Bestellen kan tele
fonisch of door middel van de bon in de 
advertentie op pagina 10 van dit blad. 

Brochure 
Bestuurlijke Dilemma's 

Iedere bestuurder stuit in zijn functie wel 

eens op bijna onoverkomelijke problemen, 

delicate kwesties waarin het moeilijk kiezen 

is en waarbij niet onmiddellijk voor de band 

ligt wat juist, goed en wenselijk is. 

Deze bestuurders bevinden zich met ande
re woorden in een dilemma-situatie. Voor 
een politicus in het openbaar bestuur is 
zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te 
hanteren. Immers, hij functioneert binnen 
de publieke ruimte en kan zich niet voor 
beraad zomaar van de buitenwereld afzon
deren en hij is in principe steeds aanspra
kelijk vanwege zijn bijzondere verant
woordelijkheid voor het algemeen belang. 
Wat te doen? In een gezamenlijke uitgave 
van het wetenschappelijk bureau en de 
bestuurdersvereniging is getracht om een 
aantal handreikingen te geven aan be
stuurders die in zulk soort situaties te
recht zijn gekomen. Enerzijds om hen te 
helpen tot een oplossing te komen en an
derzijds om de achtergronden van het ont
staan ervan te onderzoeken. De brochure 
Bestuurlijke Dilemma's bevat derhalve 
concrete gevalsbeschrijvingen van bestuur
lijke dilemma's en meer theoretische ach
tergrondartikelen over oorzaken en gevol
gen van dilemma's. Dit heeft een levendige 
confrontatie van praktijk en theope opge
leverd. De brochure is geen handleiding in 
de Amerikaanse 'How to'-traditie gewor
den, maar het is wel een interessante on
derzoekingstocht door de wondere wereld 
van het openbaar bestuur. Kortom een 
aanrader voor iedereen die in politiek en 
bestuur is geïnteresseerd en zo eens dieper 
in de praktijk wil duiken. De brochure kost 
f 19,50 (ex porto). 

Puhlikaties 
in voorbereiding 
Nog voor de zomer zal een SWB-Cahier 
worden uitgebracht over de werking van 
het openbaar bestuur. De tekst wordt be
handeld aan de hand van twee 
praktijkvoorbeelden. Informatie bij Carel 
Tielenburg 

Naar aanleiding van het thema basisinko
men op het voorjaarscongres zal deze 
zomer een SWB-Cahier verschijnen over 
het basisinkomen. In het cahier worden 
ook de inleidingen die tijdens het congres 
over het basisinkomen werden gehouden 
afgedrukt, alsmede de verslagen van de 
deelsessies. Inlichtingen bij Allan Varke
visser. 

In voorbereiding is een brochure over de 
grondslagen van het denken binnen D66. 
Er blijkt in de partij behoefte te bestaan 
aan meer informatie over denkrichtingen 
die voor D66 relevant kunnen zijn, maar 
niet iedereen is in de gelegenheid om zelf
standig de 'bronnen' of de 'klassieken' van 
inspirerende denkrichtingen uitvoerig te 
raadplegen. Daarom moet de brochure de 
gelegenheid bieden tot plaatsvervangend 
lezen, in de zin van een zorgvuldig samen
gestelde reeks artikelen waarin theore
tische onderwerpen voor een geïnteres
seerd 'publiek worden ontsloten. De bro
chure zal in het najaar verschijnen. Inlich
tingen bij Carel Tielenburg. 

Ook in voorbereiding is een publikatie 
over de verhouding tussen technologie en 
democratie. De publikatie beoogt een her
oriëntatie op de relatie tussen technologie, 
cultuur en politiek. De publikatie zal in 
het najaar verschijnen. Inlichtingen bij Al
lan Varkevisser. 

Naar aanleiding van de vorig jaar gehou
den conferentie over het thema 'Kunsten
politiek voor D66' wordt nu gewerkt aan 
een boek over dit thema. Dit boek, dat in 
het najaar moet verschijnen, is een geza
menlijke uitgave van het wetenschappelijk 
bureau en de Boekmanstichting, het stu
diecentrum voor kunst, cultuur en beleid. 
Inlichtingen bij André van der Brugge. 

(Advertentie) 

Voor de Draad 
Voor de Draad heeft bijna 1500 ahOlU1ees, 

en wordt gelezen door een veelvond aan 

raads- en statenleden, afdelingsbestuurders, 

leden van de Tweede Kamer en Ookaal) 

genteresseerde D66-ers. 

Het tijdschrift verschijnt tien maal per 
jaar met artikelen en interviews over lo
kale en regionale gebeurtenissen, wetens
waardigheden en nuttige informatie. Voor 
de D'raad laat zien hoe bestuurders en 
leden van D66 in de rest van Nederland te 
werk gaan. Daarnaast biedt het vergelij
kingsmateriaal, nieuws van de Bestuur
dersvereniging en het actuele aanbod van 
het. Opleidingscentrum. 

Een abonnement kost f 48,- per jaargang. 
Het lidmaatschap van de Bestuurdersver
eniging kost f 166,-, hierbij is een abonne
ment op Voor de D'Raad inbegrepen. 
Voor meer informatie of een abonnement 
kunt u zich wenden tot: 
Opleidingscentrum D66 - Bestuurdersver
eniging, NoordwallO, 2513 EA Den Haag 
Telefoon 070-362 15 15. 
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Idee-lezers worden bewindspersonen. 

Onbekende namen in het 'Paarse' kabinet? Dat is maar hoe je het bekijkt. Wij kenden ze allang. 
Idee doet immers méér dan het volgen van de politieke 'waan van de dag'. Idee graaft naar achtergron
den. Belicht aspecten. Beziet theorieën. En bekijkt de praktijk. 

Zo inspireert Idee een nog steeds groeien.de groep graag-lezers, die van een politiek opinieblad méér verwach
ten dan het begaan van t:eeds betreden paden. 
Idee is dan ook het s,praakmakende 'tijclschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66. Met volop aandacht 
voor actuele en minder actuele kwestjes in de (inter)nationale politiek. 
Onmisbaar voor gemeenteraads- en statenleden. Voor bestuurders. En voor iedereen die graag 'behind the 
headlines' duikt. Want in Idee gáát het ergens over. 

r---------------------------------------------, 
! Ja, ik abonneer nrij op Idee ! 
I I 
I I 
I I 
:NAAM: ... .. ..................... ..... ..... ........ :....... . .. ..... ......... : 
:ADRES: ......................... .... .............. .... .......... . ... ................................ : 
: POSTCODE: ....... ... ............................ . ., .................. ........ . ................. ....... .... 1 
I I 
: PLAATS: ............................................... ... .................... ....... ..... ...... . w... .. : 

: TELEFOON:.. . ..... ..... ... ........................ ..... .. ................. ............... : 
I I 
I I 
: (Kopie van de) bon in gefrankeerde envelop zenden naar: : 
I Idee, Noordwal 10,2513 EA Den Haag. Of bel: 070-3621515. I 

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

• Jaarabonnement f74,- (6 nummers) 
• Losse nummers f17,-
• Abonnementen gelden tot wederop

zegging (zie colofon pagina 2) 
• Stuur geen geld mee; u ontvangt ., 

een acceptgirokaart 

Idee. Voor wie meer wil. 
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REDACTIONEEL 

Het universum van de architect 

N ederland raakt vol. Natuurlijk, 
daar zijn de mensen, maar die 
vormen deze keer niet het pro

bleem, althans niet naar hun aantal ge
nomen. Het land lijdt aan een overmaat 
aan obstakels: wegen, spoorlijnen, kan
toor- en opslaggebouwen, woonwijken, ge
luidswallen, staketsels. En ook hier geldt 
niet eens alléén het probleem van het 
aantal. Hoewel voor sommige van de 'ob-

Wat is er toch gebeurd 
met onze omgeving? 

der stad. Maar wat blijft er dan over van 
de stedelijke cultuur, van cultuur über
haupt? Het ergste is wel als je ziet dat de 
planners hebben geprobeerd het stedelij
ke na te bootsen. Dan ontstaat zoiets als 
een quasi-stedelijke ruimte, een schijn
stad, omdat voor de stad wel de ruimte 
maar niet de omgeving kon worden ge
creëerd. Weet men dan nog steeds niet 

Zij is tot een joggingbaan 
verworden, vol met obstakels. 

Maar is ons ooit gevraagd 
of wij dit ook wilden? 

jecten' de vraag geen luxe lijkt, waarom 
ze er überhaupt zijn. 
Laten we de verschillende categorieën eens langslopen. Met het 
wegennet in ons land is iets merkwaardigs aan de hand. Als net
werk bekeken, gaan planners en aannemers er kennelijk van uit 
dat het eindeloos verfijnd en dus vermeerderd kan worden. Zou
den zij het dan nog maar benaderen als één geheel, dan kon de 
cynisch aandoende chaos wellicht worden voorkomen. Zeker in de 
randstad schijnt men er vanuit te gaan dat het oude niet meer 
voldoet, maar in plaats van het op te ruimen, legt men er een 
nieuw overheen! Te vrezen valt dat een dergelijke ontwikkeling 
niet bij de grenzen van de Randstad stopt. "Vol is vol", zal men in 
Nijmegen hebben gedacht toen men gelijk al weer aan de volgen
de gedachte de hoog in de lucht zwevende 'kabeltram' liet ont
spruiten. 
En dan de kantoorgebouwen, wie kent ze niet die torenhoge gla
zen staketsels, waarin als letterlijke keerzijde de omringende we
reld zich gespiegeld ziet. Eerst waren er kantoorgebouwen, toen 
waren er kantoorparken, nu ontstaan langzaam maar zeker kan
toorwijken. Aan de randen van de steden breiden zij zich uit als 
een olievlek, ongepland en door niemand gewild, behalve door 
projectontwikkelaars. Rond Amsterdam zie je ze ontstaan, achter 
grauwe flatwijken, met hier en daar ertussen nog een enkele 'ge
projecteerde' woonwijk. 
Over woonwijken gesproken, ons land wordt overwoekerd door 
eenvormige woonwijken. Ooit werd de buurt opgeheven ten fa
veure van de 'wijk', als vorm van administratief-geografische or
dening in de steden. Nu blijkt de wijk het al te kunnen doen zon-
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dat je steden niet in één keer van achter 
het beeldscherm kunt creëren? 
De nieuwe kantoor- en woonwijken wor

den geprojecteerd langs de wegen die werden aangelegd en soms 
omgekeerd. Maar dan ontstaat weer een nieuw probleem: ge
luidsoverlast. Om deze tegen te gaan, bouwen we geluidswallen 
langs de wegen en spoorlijnen. En dan vinden we het vreemd dat 
ons land een overvolle indruk maakt. Zij blijken meerdere kanten 
op te werken, want niet alleen het geluid, óók het uitzicht wordt 
er door geblokkeerd. Op de weg ontstaat dan een nieuw beeld, 
want wat wordt buitengesloten is de omgeving, deze wordt ver
vangen door het eindeloze perspectief dat wordt geschapen in een 
tunnel zonder dak. 
Woonwijken, kantoorwijken, wegen, staketsels, als we niet op
passen dan komen we te leven in het universum van de architect, 
de projectontwikkelaar, de macher. Is het niet de hoogste tijd dat 
degenen, die er moeten wonen, werken en leven, hun stem ver
heffen? En a propos, hadden we daar eigenlijk de politici niet voor 
gekozen, minstens mede om namens ons te letten op wat er met 
onze omgeving gebeurt? Waar zijn de politici in deze? Zijn zij nog 
attent op de dingen die van belang zijn en die buiten de kaders 
vallen van de nota's ruimtelijke ordening, omdàt zij te maken 
hebben met de vraag hoe mensen moeten werken, wonen èn 
leven? Wanneer zij zich alleen richten op de vraag hoe mensen 
moeten werken en wonen, dan valt het leven buitenboord. Voor 
het laatste, het leven zelf, moet je bij de mensen zijn en niet bij de 
bouwspecialisten, dáár ligt het adres. 

Christiaan de Vries 
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PERSPECTIEF 

Distantie en reflectie., 
de betekenis van het politiek
wetenschappelijk tijdschrift 

Door Christiaan de Vries 

W
elkom aan de leden van de re
dacties van de verschillende 
politiek-wetenschappelijke 

tijdschriften, welkom aan de leden van het 
parlement, de leden van de Eerste Kamer, 
aan de leden van de verschillende politie
ke partijen, welkom aan de partijvoorzit
ter, welkom collega's. 

Het nadenken over de 
betekenis van de politiek

wetenschappelijke tijdschriften 
kan niet buiten het denken 

Het schrift in de tijd 

Maar laat ik terugkeren naar de verschil
lende ruimtes waarin tijdschrift en politi
cus in de ruime zin van het woord functio
neren en u enige illustratie geven van 
mijn ervaring daarmee. 

Dat is een hele rij en het voelt goed u allen 
welkom te heten, want geef toe, zó vaak is 
daarvoor niet de gelegenheid. Moge hier 
het éérste resultaat zichtbaar zijn van dit 
symposium, namelijk dat we bijeen zijn in 
een zo rijk geschakeerd gezelschap. 

Wij zijn bijeen vandaag om met elkaar te 
spreken over de betekenis van het poli
tiek-wetenschappelijk tijdschrift. En dan 

over de betekenis van de 
politieke partijen zelf. 
En dan blijkt ook het 

karakter van het politieke 
meer in het algemeen en 
de wijze waarop dit aan 

institutionele veranderingen 
onderhevig is, relevant. 

Nog niet zo lang, maar toch al weer een 
hele tijd geleden lijkende, toen ik net was 
aangesteld bij het wetenschappelijk bu
reau, probeerde ik een afspraak te maken 
met een van de kamerleden. Ik zal u het 
voorspel besparen, want de wijze waarop 
onze eigenlijke ontmoeting gestalte kreeg, 
zegt genoeg. Ik zou tijdens de lunchpauze 
met hem praten. "Dan kunnen we even 

hebben we het over de twee dimensies van 
het begrip, namelijk de betekenis vàn en 
de betekenis vóór. Velen onder u zullen geneigd zijn de waarde 
van het tijdschrift af te meten aan de betekenis die het heeft voor 
u in uw dagelijks werk, of activiteit. Maar dat is maar ten dele zo. 
Als u naar het tijdschrift kijkt vanuit het stramien van uw func
tie, dan laat u het links liggen! Want uw praktijk stelt, in wat u 
dagelijks meemaakt, andere eisen dan waaraan de tijdschriften 
ooit zullen kunnen voldoen. 
Tijdschrift en politicus, tijdschrift en partijfunctionaris, tijdschrift 
en ambtenaar, zij functioneren in verschillende ruimtes. Maar, zo 
zal ik in dit verhaal proberen uit te werken, dáárin schuilt nu 
juist de betekenis en de waarde die zij - wederzijds - voor elkaar 
kunnen hebben! 
De twee begrippen van betekenis zijn beide geldig. Iets dient 
betekenis te hebben, óók op zichzelf, om waardevol te kunnen zijn 
voor de ander. En omgekeerd, wanneer deze betekenis slechts 
geïsoleerd zou bestaan, als in een Robinsonade, dan versmelt de
ze met zichzelf, ziet slechts zichzelf en zal zo de redenen van be
staan uit het oog verliezen en langzaam maar zeker vervluchti
gen. 

Dit .~ de tekst van de voordracht die Chmtiaan de Vries hield ter gelegen 
heid van de SWB-coriferentie , Politieke denkers en denkers il/. de politiek, 
op 25 maart 1995. 
Christiaan de Vries ~ directeltr val/. het wetertschapplijk bltrealt Vlm D66. 

een broodje eten", kent u dat? Maar ik 
was allang blij en zo namen wij plaats 
aan tafel. Uiteindelijk heb ik dit kamerlid 

gedurende één uur ternauwernood 10 minuten gezien. Ik heb zelf 
mijn lunch genuttigd en met licht stijgende verbijstering waarge
nomen wat een 'pieper' betekent. Om een lang verhaal kort te 
maken, als ik mij goed herinner, heeft het kamerlid tijdens mijn 
lunch twee delegaties welkom geheten, drie werkgesprekken 
gevoerd en het aantal telefoontjes ... daar heb ik het maar niet 
over. En weet u wat nog sterker is? Tijdens die kleine tien minu
ten hebben wij alle zaken gedaan die we moesten doen. Ik weet 
niet of hij zich heeft gerealiseerd met wie hij zaken deed, maar 
zaken zijn zaken, dat was wel duidelijk. Het was mijn vuurdoop 
en ik wil niet beweren dat elk kamerlid te allen tijden onder 
zulke omstandigheden moet werken. Maar sindsdien heb ik wèl 
geweten tot wat voor wereld ik mij verhield, met diep respect 
voor alleen al de energie die nodig is, om dat leven te leiden! Ik 
wist óók wat er nodig zou zijn om hier iets tegenover te zetten 
wat genoeg indruk zou maken - opdat het überhaupt gezien zou 
worden. En dat kost tijd en nog wat méér, maar ook en vooral 
'tijd', tijd die er in de politiek zo weinig is. Misschien is dat wel 
één van de voornaamste bestaansredenen voor de tijdschriften: 
dat zij in elk geval de tijd nemen om te bestaan. Een bestaan, dat 
cirkelt om de voornaamste functie van het tijdschrift, namelijk de 
dingen te bespiegelen. Niet zoals ze zijn, of niet alléén zoals ze 
zijn, maar ook en vooral zoals ze zouden kUnnen zijn. 

4 
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Toch zie je bij deze voornaamste eigenschap die ik het politiek: dan de politiek-wetenschappelijke tijdschriften dit zelfs maar 
wetenschappelijk tijdschrift toedicht, de meningen en in elk geval zouden kUnnen. Sommigen hebben het over de (ongelijke) concur-
de praktijken van de verschillende tijdschriften uiteenlopen. Ook rentie tussen de professionele media en de politiek-wetenschap-
hier, binnen de eigen ruimte van de tijdschriften, is weer niet al- pelijke tijdschriften. Deze concurrentie is maar schijnbaar en 
les precies zoals het lijkt. Sommige schijnen bij voorbaat tege- hierin ook nog weer eenzijdig: zij wordt alléén van de kant van de 
moet te willen komen aan het tijdgebrek dat eeuwig heerst in de politieke tijdschriften gevoeld. Hier is iets anders aan de hand. Of 
politieke ruimte. Zij hebben de lengte van hun artikelen beperkt eigenlijk twee dingen: de plaats die de politieke opinie bij voor-
tot enkele kolommen. We kennen allemaal de eis van de gemid- beeld in de krant krijgt, namelijk náást de journalistieke infor-
delde politicus: wat niet op één A-4 past, wordt niet gelezen. matieverstrekking, verschaft aan de opinie de status van het 
Andere tijdschriften wensen zich, met een zekere beslistheid, hier 'actuele', het meest recente, iets waar je 'bij dient te zijn'. En om-
niet bij neer te leggen. Zij kiezen zo veel mogelijk de diepte èn de gekeerd voorziet de plaats die de opinie krijgt toegewezen ook de 
bijbehorende ruimte om de andere zijde van de realiteit bloot te informatie bij voorbaat van een status en een statuur, die zij op 
leggen, teneinde aan de politiek en aan de besluitvorming een zich of vanuit zichzelf nog niet behoeft te hebben. Dit laatste ef-
spiegel voor te kunnen houden. fect wordt nog weer versterkt, waar de informatie over de hele 
Het lijdt geen twijfel, de oplossing van het raadsel laat zich niet journalistieke linie is gebonden aan het persoonlijke motief. 

kwantificeren. De politieke belangstelling is niet .liliiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiiililiiii. Daarom kan zij voor de politicus beginnen te 
statisch. De waarheid zal altijd in het midden lig- werken als een spiegel. 'Spiegeltje, spiegeltje aan 
gen en kent derhalve geen vaste plaats. Zij ont- de wand, wie is de mooiste van het land'. En als 
trekt zich aan de magnetische kracht die uitgaat deze maatstaf werkt, en dat doet zij, dan moeten 
van de uiterste polen. Wat ik hier de 'waarheid' de politiek-wetenschappelijke tijdschriften wel 
noem, is immer excentrisch van aard. Zij verwijst achter blijven - het is eenvoudigweg niet de 
naar de neven-plaats van het denken, waarvoor functie die zij zouden kunnen benutten. En voor 
het tijdschrift de ruimte biedt. mij zelf sprekend, daar ben ik blij om ook. 
En over neven-plaats gesproken, wij hebben het 
altijd over dè politiek en wat wij daarmee aan
duiden is toch vooral de werkzaamheid van de le-

Institutionalisering 

den van het parlement, van de staten en de ra- Waar het mij hier evenwel bij de rol van de 
den. Het draait om hUn werkzaamheid - of niet media nog meer om gaat, is een àndere zaak, een 
en gaat het toch meer om de expressie ervan, een andere dan het steeds vaker gehoorde concur-
soort van esthetische uitdrukking die eraan rentiemotief. Dat is de dominante wijze waarop 
wordt gegeven, met name door wat wij de 'media' de media zijn ingevoegd in de institutionele sfeer 
zijn gaan noemen, de dag- en weekbladen, radio lil ••••••••••••• van informatiebeheer en -distributie. Het draait 

en vooral de televisie. Het betreft dan niet de mooie of de lelijke hier om de circulatie van informatiebeelden, waar de politiek op 
uitdrukking die eraan wordt gegeven. Waar ik op doel, is de om- kan vegeteren juist omdàt zij niet verplichten. De werking ervan 
vorming van het menselijk handelen in de politiek tot een strijd is wezenlijk indirect en gericht op uiterlijkheden. Zo ontstaat een 
tussen beelden. Het resultaat is de omvorming van het politieke, sfeer van vrijblijvendheid, van fragmentatie, die maakt dat het 
als arena en neven-plaats, waar de maatschappelijke pluriformi- laatste wat overblijft en van belang is het 'image' is. 
teit tot gelding moet kunnen komen, tot een theater van beelden- Laten we wèl wezen, deze ontwikkeling staat niet op zich. Zij is 
strijd. onderdeel en vormt mede de uitdrukking van een proces dat alge-
Laten we wèl wezen, zo ontstaat dus de vrijblijvende en negatieve meen in de maatschappij gaande is. Wat wij, ik zal maar zeggen 
definitie van politiek als willekeurigheid. En tegen de enkele sinds de Tweede Wereldoorlog zich hebben zien voltrekken, is een 
paar zinnen, waarmee een beeld kan worden opgeroepen, of tegen massieve institutionele ordening van maatschappelijke betrek-
het beeld dat zelfs die paar zinnen nog weet te vervangen, dáárte- kingen. En deze betrof zowel de economische als de publieke be-
gen kan zelfs het illustere A-4tje niet op. We hebben deze reduc- trekkingen, zowel de privaat-persoonlijke als de collectief-sociale 
tie zich weer verder zien voltrekken het afgelopen jaar. Totdat, verhoudingen. En inderdaad: zowel de privé- als de politieke be-
godlof, wat nooit een discussie kan worden, toch nog wordt terug- trekkingen. Want is het niet zo dat elke relatie tot het politieke 
gebracht naar waar het hoort, naar het parlement. Daar schrom- tegenwoordig institutioneel gebaand is, zorgvuldig is getraceerd, 
pelen de one-liners inéén en wordt duidelijk dat 'de' politiek nog vorm gegeven en in kaart gebracht? Is het niet zo, dat elke pu-
altijd minstens ten dele verwijst naar de complexiteit der dingen. blieke, dat wil zeggen het privé-belang overstijgende, behoefte ge-
Een complexiteit die bestaat omdat er in de maatschappij sprake vat is in regelingen en in stelsels? Of het nou gaat om ziekte en 
is van heterogene verhoudingen en van een pluriformiteit van gezondheid, onze bewegingsvrijheid in fysieke zin, de ordening 
manieren waarop hier uitdrukking aan wordt gegeven. van onze omgeving, de vormgeving van belangen, onze financiële 

Ik heb het hier kort, voor sommigen wellicht te kort, over 'me
dialisering' van de politiek en over de rol die de media spelen in 
het parlementair-politieke proces. Maar deze kennen natuurlijk 
ook een heterogeniteit. De media zullen de pluriformiteit die 
hiervan het gevolg is altijd, ook indien zij dit op integere wijze 
doen, op een andere manier benutten en tot uitdrukking brengen 

5 

relaties, onze affectieve relaties enzovoort? 
Eén van de grote vraagstukken die ontstaat, met wat ik onlangs 
kortweg de 'institutionele maatschappij' heb genoemd, is wat er 
gebeurt met de menselijke ervaring en de vraag hoe de noodzake
lijke verbinding met de politieke ervaring tot stand wordt ge
bracht en behouden. Of om het nog anders te zeggen: hoe houden 
we met àl die bureaucratische regelingen de politiek-culturele 
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In debat met het forum 

heterogeniteit belééfbaar en openbaar? 
Want als alle menselijk handelen is ondergebracht in institutio
nele verbanden, dan wordt het dáár geabsorbeerd. Dáár wordt 
het opgenomen, getransformeerd en vertaald. Het wordt ver
taald, ja zeker, in institutioneel handelen en in de vereisten die 
dit stelt en in de eisen die eraan moeten worden gesteld. Om het 
maar kort te illustreren, iemand die ziek is, is patiënt; iemand 
die zich beweegt, is mobiel; iemand die wat voor zichzelf doet, is 
recreant; iemand die niet gelukkig is met de omstandigheden 
waaronder hij leeft, is zorgvrager; iemand die iets doet, wat niet 
louter voor zichzelf is, is burger. Maar de patiënt, de automobi
list, de recreant, de zorgvrager en de burger zijn niet dezelfde als 
degenen die oorspronkelijk handelden! De institutionele realiteit 
is niet dezelfde als de geleefde realiteit. De werking van deze bu
reaucratische processen van institutionalisering is precies deze 
verplaatsing, deze délocatie, van de ervaring en van de context 
ervoor. Wat hierin tot uitdrukking komt is dat het principe van 
institutionalisering een principe van herschepping is: namelijk 
van een oorspronkelijke 'te beheersen', in een gevormde, be
héérste realiteit. 

Het karakter van het politieke 

Het gaat mij nu om deze 'confrontatie', namelijk de confrontatie 
die voortkomt uit het feit dat de gevormde institutionele realiteit 
niet als een deksel past op het doosje van de geleefde culturele re
aliteit. Het is deze confrontatie die verwijst naar het noodzakelij
ke excentrische karakter van het politieke. 
Want als het zo zou zijn dat het politieke in de realiteit ver-
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eenzelvigd raakt met het institutionele belang, dan zal het ver
dwijnen. Dan zal ook het recht alleen nog de functie krijgen van 
richtingwijzer voor de personen, als acteurs op het complexe in
stitutionele toneel. En zal de democratie alleen nog geïdentifi
ceerd worden als afspraak en als nutsvoorwaarde. Dan zullen wij 
alleen nog maar spreken in termen van de rationaliteit van de ve
reisten der dingen, over onderwijs in termen van 'studeerbaar
heid', over ziekte in termen van 'cureerbaarheid', over betrokken
heid in termen van participeerbaarheid en als het gaat om wat 
iets kost, over betaalbaarheid. 
U hoort het al, herkent u de termen? Het is al zover. Het zijn de 
termen van de specialisten, van de technocraten, die vèr zijn 
doorgedrongen in de politieke spraak. Het zijn de woorden van 
mensen die zich aan de menselijke ervaring minder gelegen laten 
liggen en aan de politieke ervaring al helemaal geen boodschap 
hebben. Althans, behalve als er iets besloten moet worden, dan 
worden zij onrustig, dan voelen zij hun technocratische rust 
wreed verstoord, omdat er iets zou kunnen gebèuren, iets dat zij 
niet konden plannen, niet konden voorzien met hun geauto
matiseerde planningsschema's. 

Het is dan ook nog niet te laat. Wèl laat, maar nog niet tè laat. 
Aan de rol die het parlement, hoe slecht soms ook, toch nog 
speelt, valt af te lezen hoe nodig we het hebben. Het is van groot 
belang dat het parlement voor de mensen de verschillende 
posities zichtbaar en dus de politieke afweging openbaar maakt. 
De confrontatie waarvan ik sprak, die tussen een institutionele 
en een culturele realiteit zou onbemiddelbaar zijn, als zij niet 
plaatsvindt in een rechtsstatelijk verband. En dat is het parle-
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, 
ment nog steeds, dat is onze democratie als politieke vorm, omdàt 
deze zijn bestaansreden vindt in het publiek houden van het po
litieke. 
Dit excentrische karakter van het politieke, dat alleen maar kan 
worden gewaarborgd als het zijn uitdrukking krijgt in het publie
ke, verwijst op zijn beurt naar de noodzaak van organisatie van 
de politieke afweging. Naar de parlementen, naar de publieke 
podia en democratische instrumentaria en procedures. Maar óók 
en vooral naa:- de letterlijke excentrische positie die politieke par
tijen in principe bekleden. En als ik hier zozeer de nadruk leg op 
de betekenis van de politieke partij dan vergeet ik niet dat er ook 
andere organisaties zijn, andere verenigingen, groepen en bewe
gingen. Maar ik wil het nu exclusief hebben over de articulatie 
van de verhouding van de burger tot de politieke centra van be
sluitvorming, over déze publieke relatie. 
Vandaag de dag wordt, zoals overàl aan, getwijfeld aan de bete
kenis van de politieke partij. En inderdaad, wat partijen doen, of 
helaas niet doen, moet wel een gruwel zijn in de ogen van het 
groeiende leger van technocraten, beleidsvoorbereiders, beleids
voerders, voor de wachters van het institutionele proces van in
formatie en communicatie. Want partijen organiseren de hetero
geniteit, zij het in eigen kring. Zij organiseren de verschillen die 
er zijn, zelfs of juist dankzij de objectiverende kracht van het we
reldbeeld, waarvan zij de dragers zijn. En zij geven hier een pu
blieke en in principe herkenbare signatuur aan. Homogeniteit en 
heterogeniteit, beide kunnen juist door de politieke partij in een 
onderling en dynamisch verband worden georganiseerd. En op 
basis van betrokkenheid in vrijwilligheid, hierdoor krijgt wat de 
partijen doen, zijn politiek-culturele en publieke strekking. 

Maar ook de partijen dreigen vandaag de dag ten onder te gaan 
in de slag met de institutioneel geformeerde beroepslegers. Ster
ker nog, zij laven zich in toenemende mate aan dezelfde bron. En 
bij het 'amateurisme' dat de politieke partij , als vereniging van 
'vrijwilligers' altijd zal kenmerken, is dit niet zonder risico's, ze
ker waar zij zich in naam slechts beperkt tot het 'huishoudelijk 
faciliteren' van de politieke verenigingsorganisatie. Hier ligt dan 
ook het gevaar op de loer van een stille annexatie en de invoeging 
van de bèleidsgerichte onderdelen van de partij in de institutione
le en bureaucratische omgeving en de eisen die deze stelt. Een 
dergelijke 'annexatie' kan heel wèl plaatsvinden onder de vlag 
van een triviaal 'realisme' of van een leeg 'pragmatisme'. En als 
ik dit zo zeg, dan heb ik het dus nu eens niet over de risico's van 
het economisch lobbyisme en zelfs niet over de bureaucratische 
beïnvloeding. Nee, ik doel nu op het conformisme dat in alle par
tijen zichtbaar wordt en dat zich, als het ware 'systeem-conform', 
uit in een risicoloze opstelling. Hier tegenover staat een wijze van 
kijken, van denken en handelen die het moet hebben van de 
'extra-positionaliteit' die het politieke en dus ook de politieke par
tij in wezen kenmerkt. Dit wel moet doen, op straffe van haar op
heffing, want de identificatie van de politieke partij met de in
stitutionele en bureaucratische omgeving die haar omringt, zal 
het beeld van de partij, dat zij hiermee van zichzelf schept, alleen 
maar doen vervagen. Totdat er niets meer van over is. Alleen in 
het benutten van het excentrisch karakter van zijn positie vindt 
de partij zijn basis en zijn bestaansrecht. Dit geldt voor alle par
tijen, want eerst hier wordt de mogelijkheidsvoorwaarde gevon
den voor de distantie en de reflectie èn voor de democratische 
communicatie die ermee mogelijk wordt. 
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De betekenis van de tijdschriften 

Hier is de plaats, noch het moment om in te gaan op de concrete 
eisen die dit alles stelt aan de partijen. Maar twee begrippen 
passen in een beschouwing omtrent de betekenis van het politiek
wetenschappelijk tijdschrift: distantie en reflectie. Het zijn de 
steunberen voor elk tijdschrift dat zijn naam eer aan wil doen. 
Om te reflecteren moet men afstand nemen en dit is wat het tijd
schrift doet. En in het kiezen van de distantie, wordt de mogelijk
heid tot reflectie eerst gecreëerd. Daarom, zou ik willen zeggen, is 
het politiek-wetenschappelijk tijdschrift niet de uitsluitende, 
maar wel de minimale voorwaarde voor een verantwoord denken 
en handelen in het partijverband. 
Je zou kunnen zeggen: wanneer een denkend handelen het ken-
merk is van de praktische politiek, dan is het handelend denken 
het kenmerk van het politieke tijdschrift. En wéé de partij, die 
denkt de dialectiek tussen twee dimensies van de politieke praxis 
te kunnen verwaarlozen! Het is de taak van de wetenschappelijke 
bureaus het denken te organiseren dat de bouwstenen moet kun
nen leveren voor het referentiekader dat ten overstaan van de 
vraagstukken in de politieke praktijk wordt gehanteerd. En bij 
deze opdracht, zijn voor de bureaus de tijdschriften weer de on
misbare instrumenten. Maar dat niet alléén, de tijdschriften 
vervullen ook een cruciale functie bij het recruteren van de intel
ligentia. Zij verschaffen naast een podium ook een noodzakelijk 
cachet en daarmee vormen zij één van de voornaamste voorporta
len van de politieke partij . 

Handelend denken, het leveren van de bouwstenen voor het po
litieke referentiekader om zo tevens het voorportaal te kunnen 
zijn voor de intelligentia ten overstaan van de partij, het zijn de 
voornaamste functies, die als we eerlijk zijn door diezelfde partij
en nog te weinig worden erkend. 
Ten behoeve van een verder denken over het dialectische verband 
tussen denken en handelen en over de functie van de politiek
wetenschappelijke tijdschriften, zou ik de volgende vragen nog 
willen formuleren: 

- Waar haalt de politicus haar of zijn voeding vandaan? Uit we
tenschappelijke rapporten, uit contacten met adviseurs, deskun
digen uit de door mij hier omschreven institutionele sfeer. Maar 
ook, zij het meestal indirect en soms onder-bewust, uit haar of 
zijn binding met de partij en het wereldbeeld dat deze articuleert. 
Maar zou deze laatste verhouding dan niet nadrukkelijker vorm 
moeten worden gegeven, niet in controlerende, maar in opiniëren
de zin? En kent het eigen wetenschappelijk tijdschrift hier niet 
een even specifieke als voorname betekenis? 

- Zien de tijdschriften dit dan ook als hun voornaamste taak, na
melijk wat ik heb genoemd: het leveren van de bouwstenen voor 
het analytisch referentiekader ten overstaan van de problemen 
en vraagstukken van de politieke praxis? En dus het leveren van 
een podium voor reflectie in deze? 

- En wat betekent dit voor de formule van het tijdschrift? Hoe 
moet dit worden gedefinieerd? In informatie, bruikbaar in die 
praktijk? Het is een veelgehoorde kritiek, namelijk dat de tijdsch
riften deze niet leveren. Of juist in de omcirkelende beweging, in 
de thematisering van de grote lijnen, in de conceptualisering van 
de diepte van de vraagstukken? Het zou dan moeten gaan om een 
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conceptuele diepgang, die maar al te vaak achter de complexiteit 
van de vraagstukken, in de gedaante waarin deze zich aandie
nen, blijft verborgen? Laat ik mijn vraag herformuleren, hoe zou 

de verhouding moeten worden gezien tussen informatie en de 
conceptualisering ervan? En waarom? 

- Indien deze vragen interessant worden gevonden, dan dient zich 
nadrukkelijk nog een andere vraag aan. Namelijk die tussen tijd
schrift en partij en dan heb ik het dus over de politieke partij zelf 
en niet meer, of niet in het bijzonder, over de politici. Wat is er 
nodig opdat de partijen méér aan de tijdschriften kunnen heb
ben? Nu worden de tijdschriften toch vooral behandeld als een 
luxe, een goede sier, maar lastig en nauwelijks inpasbaar in de 
cultuur van de partij. Zij zijn abstract, te moeilijk, werpen vragen 
op die in onze dominante cultuur van de heilige drieëenheid van 
plan, toepassing en resultaat niet passen. De tijdschriften staan 
dus voor iets dat in de partij cultuur géén gefundenes Fressen is, 
maar er toch kennelijk bijhoort. Waar verwijst dit naar? En hoe 
kan in de partij deze verhouding, die nu een passief karakter 
kent, actiever worden aangewend, ook al is het in het besef dat de 
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stromingen van het denken en van de praktijk altijd verschillen
de beddingen zullen kiezen. 

Tenslotte is er nog minstens één betekenis of functie van het tijd
schrift die niet onbesproken mag blijven en dat is de 'publieke' be
tekenis ervan. Deze mag niet als een a priori worden beschouwd, 
zij dient voortdurend bevochten te worden. En voor dit gevecht 

zijn er drie 'fronten': ten eerste die van reQexieve kwaliteit, ten 
tweede de noodzaak van onafhankelijkheid en ten derde iets dat 
met deze eerste twee samenhangt, namelijk de opdracht van kri

tische articulatie van de inhoudelijke positie van de eigen partij. 

Laten we bij dit alles niet vergeten dat elk tijdschrift bestaat bij 
gratie van het feit dat het gelezen wordt. En dan zijn we weer te
rug bij waar ik begon. Of om het nog maar weer eens anders te 
zeggen: alle partijen dragen de imperatief van duurzaamheid in 
het vaandel. Maar, zo wil ik u vragen, wat zal hiervan terechtko
men als men niet eens meer de tijd neemt om te lezen en de tijd 
neemt om na te denken? 

... MAAR WE MOETEN 
ER WEL VOOR 

BLIJVEN KNOKKEN! 

Het waddengebied is sprookjesachtig mooi. Een uniek, 

maar kwetsbaar dieren- en plantenleven. 

De Waddenvereniging blijft knokken voor het wad. 

Uw.steun is daarbij onmisbaar! 

Word daarom Vriend van het Wad 

(voor slechts 25 gulden per jaar). 

Als welkomstgeschenk ontvangt u 

de handige Strandwaaier: prachtige 

kleurenfoto's en gedetailleerde 

beschrijvingen van al uw vondsten 

op het strand. Stuur de bon vandaag 

nog op! 

r----------- - ------T-------------------, 
Ik word 'Vriend van het Wad' (f 25,- per jaa r) en ontvang de Jubileumkra nt : 

en de Strandwaaier. I 
I 
I 

Naam . 
I 

.. .. .... .. .. .. .. .. .. ......... .. . I 
I 
I 
I 

Ad res ........ ....... I 
I 
I 
I 

.. .................................. I 
I 

Postcode/plaats. 

St uur deze bon aan: Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, I 

8800 XT Harlingen (postzegel hoeft niet) : ~ ______________________________________ J 

IDEE -JULI ' 95 

o 

IJ 
uitges}: 
ger ZOl 

gekeere 

t rokkeI 
zin . Vr, 

tellectt 
voor V 
vrijdinj 

Vietnal 
tot ale 
VrOUWE 

midden 
ook doe 
kiezing 
vers va 
werd g 

jaren ze 
er fijnt; 
engagel 
tieven 
volgens 

Als aru 
weten, 

is nu el 

reel in . 
zen WOl 

flectie I 

naar dE 
pers. 
Het lijc 
gebruili 
stuursk 

reekser 
matig t 

daar aa 
kunnen 
tellectu 
de intel 
Als we 
moreel 
reflectiE 
plaatst 

precies, 

Pallle[al 



PERSPECTIEF 

Over intellectuelen gesproken 
Door Pamela Kribbe 

D e intellectueel heeft het moei
lijk in deze dagen. Zijn maat
schappelijke rol lijkt vrijwel 

uitgespeeld. Net als de calculerende bur
ger zou hij de politiek de rug toe hebben 
gekeerd. Het zou hem ontbreken aan be
trokkenheid, aan verantwoordelijkheids
zin. Vroeger was dat anders. Bevlogen in
tellectuelen beklommen de barricaden 
voor Vietnam en Cuba, voor vrouwenbe
vrijding en zelfontplooiing. 

Het is het aureool van het 
wetenschappelijke dat de 

politiek-wetenschappelijke 
tijdschriften opbreekt. 
Veeleer zouden zij zich 

rrweten bezinnen op het 

staan in de 1ge eeuw had de klassieke so
ciologie zichzelf bedeeld met een sociale 
missie; haar functie zou wezenlijk gelegen 
zijn in het geven van radicale kritiek op 
de gevestigde maatschappelijke orde. 
Maar tegenwoordig staan we toch wat 
sceptisch tegenover zulke pretenties. Con
temporaine sociologen zijn goed in statis
tieken en enquêtes, maar zij kunnen ons 
niet de weg wijzen in politiek-morele di
lemma's. Daarom is het ook misplaatst de 
wetenschappers een gebrek aan maat
schappelijke betrokkenheid te verwijten. 
De wetenschappelijke methode, de ratio
naliteit van de wetenschapper, is niet op 
normatief geladen vraagstukken gemaakt. 
Neem het migrantenvraagstuk; de weten
schapper kan uitzoeken hoeveel migran
ten er binnen komen, welke oorzaken deze 
migratie heeft en hij kan proberen uit te 
rekenen wat de effecten zijn van migratie 
op werkgelegenheid, huisvesting en leef
milieu. De wezenlijke politieke vraag of en 

intellectuele karakter 
van hun arbeid, 

Vietnam en Cuba bleken evenwel op een 
totale desillusie uit te lopen. De Rode 
Vrouwen zijn inmiddels opgeheven en al 
midden jaren tachtig werd zelfontplooiing 
ook door de VVD omarmd, getuige de ver
kiezingsleus "Gewoon jezelf zijn". Schrij
vers van de zogeheten Generatie Nix, die 
werd geboren uit ouders die zich in de 
jaren zestig zo strijdbaar toonden, hebben 
er fijntjes op gewezen dat het toenmalige 
engagement ook niet door de hoogste mo
tieven werd geleid: engagement kende 
volgens hen vooral een sociaal motief. 

in de zin van een kritische 
reflectieve activiteit. 

Pas dan zullen de normatieve 
en politiek-inhoudelijke 
dilemma's in het vizier 

kunnen komen, waar het in 
deze tijd zozeer om draait. 

. -------------------------------e. 

Als aan intellectuelen weer eens gebrek aan engagement ver
weten wordt, voel ik altijd een lichte wrevel in me opkomen. Wie 
is nu eigenlijk die intellectueel die ervan wordt beschuldigd mo
reel in gebreke te blijven? Wie is die groep van burgers die gewe
zen wordt op hun maatschappelijke verplichting tot kritische re
flectie op de samenleving? Vaak wordt in dit verband gewezen 
naar de universiteiten, naar de academici, naar de wetenschap
pers. 
Het lijdt geen twijfel dat in politieke besluitvorming veelvuldig 
gebruik gemaakt wordt van wetenschappers; economen, be
stuurskundigen, allerlei gespecialiseerde deskundigen bevolken 
reeksen van adviesraden en commissies. Bovendien zijn ze regel
matig te gast in actualiteitenrubrieken en zelfs in talkshows om 
daar aan een breed publiek hun boodschap te verkondigen. Maar 
kunnen deze wetenschappers dan ook worden beschouwd als in
tellectuelen? Vervullen zij met andere woorden ook de functie van 
de intellectueel in de eigenlijke zin des woords? 
Als we de intellectueel zien als iemand die -idealitair- een zeker 
moreel gezag uitoefent door middel van onafhankelijke kritische 
reflecties op politieke machtsverhoudingen, dan is het zeker mis
plaatst om deze gelijk te stellen aan de wetenschapper, of meer 
precies, de sociale wetenschapper. Toegegeven, vanaf haar ont-
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hoevéél asielzoekers en andere migranten 
kunnen worden toegelaten kan hij evenwel niet beantwoorden. 
De in deze vraag besloten afweging is onontkoombaar moreel van 
karakter. En op dit punt staat de wetenschapper met lege han
den. Veeleer wordt de wetenschapper in verlegenheid gebracht 
als we hem morele dilemma's voorleggen. 
De rationaliteit van de wetenschap wordt wel eens aangeduid als 
'instrumentele rationaliteit': gegeven een bepaald doel, kan de 
wetenschapper ons vertellen met welke middelen we dit doel het 
beste en het snelste kunnen bereiken. De wetenschap levert ons 
instrumenten, maar géén doelstellingen. De wetenschap levert 
ons feiten, maar geen waarden. En de intellectueel... dat was nou 
juist iemand die wel op morele dilemma's reflecteert. Met ander 
woorden, als we op zoek zijn naar een theoretische reflectie op po
litiek-morele dilemma's, dan moeten we niet aankloppen bij de 
wetenschapper. Maar bij wie dan wel? 
Misschien is het probleem niet zozeer dat de intellectuelen bnbe
trokken zijn, maar dat 'dè intellectueel' niet of nauwelijks meer 
bestaat. Wetenschappelijke specialismen dijen uit en eigenen zich 
een veelheid van terreinen toe. Een professioneel econoom bij
voorbeeld overziet alleen nog maar een specifiek deelterrein. Hij 
heeft verstand van de arbeidsmarkt of van de overheidsfinanciën, 
van het effect van milieuheffingen of van beurskoersen. Hetzelfde 
geldt voor psychologen, politicologen en eigenlijk alle wetenschap
pers. Met het teloorgaan van het overzicht lijkt ook de intel
lectueel, met zijn generalistische inslag, het veld te hebben 

IDEE - JULI '95 



moeten ruimen. Maar er is méér. De erosie van de positie van het 
intellectuele heeft niet alleen te maken met de onstuitbare ten
dens tot specialisering, maar ook met het onderscheid dat we se
dert de opkomst van de moderne wetenschap gewend zijn te ma
ken tussen 'subjectief en 'objectief. Wetenschap zou ons objec
tieve kennis van de werkelijkheid leveren, terwijl ethiek en kunst 
louter subjectieve beelden van de werkelijkheid presenteren. We
tenschap zou een kwestie zijn van feiten, ethiek en kunst een 
kwestie van smaak. Dat water uit H20-moleculen bestaat, is een 
feit dat je kunt toetsen; 
dat jij Van Gogh mooier 
vindt dan Andy Warhol is 
een kwestie van smaak en 
daarover - zo luidt het cli
ché - valt niet te twisten. 
Vanuit deze optiek, met 
andere woorden, zouden 
we over feitelijke kwesties 
rationeel kunnen discus
siëren, maar op normatief 
terrein dienen we te be
rusten in een halfzacht 
pluralisme, dat al gauw 
omslaat in cultuurrelati
visme. Maar in een derge
lijk klimaat is er voor de 
intellectueel in de traditionele zin des woords helemaal geen 
plaats meer. Zo gezien lijkt hij zelfs geen lege plek achter te la
ten. Want waaraan zou hij zijn moreel gezag moeten ontlenen, 
zijn opinie is er immers slechts één onder vele andere? 
Dit beeld van een kloof tussen wetenschap en ethiek, tussen ob
jectieve feiten en subjectieve waarden, is de laatste decennia 
scherp onder vuur genomen door postmoderne filosofen, zoals 
Thomas Kuhn, Richard Rortyen Stephen Toulmin. Zij betwijf
elen of wetenschap wel zo objectief is en kwesties van ethiek en 
esthetiek wel zo subjectief. Wetenschap is helemaal niet 'waarde
vrij'; wat voor feit doorgaat hangt er mede af vanuit welke theorie 
je naar de wereld kijkt. Theorieën zijn niet onfeilbaar, feiten zijn 
dus vaak lang niet zo bbjectief als ze lijken. 
Dit deel van de postmoderne filosofie is zo langzamerhand wel in
gezonken bij een breed publiek. Minder bekend is het feit dat, 
waar postmoderne filosofen enerzijds de objectiviteit van de we
tenschap wat relativeren, zij anderzijds juist opkomen voor de 
cognitieve status van waarden! Zij bestrijden het idee dat als iets 
niet wetenschappelijk beslist kan worden, het dus slechts een 
kwestie van smaak, van willekeur wordt. Stephen Toulmin heeft 
erop gewezen dat in de pré-moderne, humanistische traditie 
naast de wetenschappelijke rede óók de praktische rede erkend 
werd - hij noemt in dit verband met name Montaigne en 
Erasmus. Deze praktische rationaliteit betreft een vorm van deli
bereren die zich niet laat vastleggen in vaste regels, maar zich 
steeds aanpast aan concrete situaties en historische ontwikkelin
gen. Praktische rationaliteit houdt rekening met de eigen ge
schiedenis van een bepaald 'geval' en toont aldus een sensibiliteit 
voor de eigenheid van een specifieke situatie. Praktische rationa
liteit is volgens Aristoteles eerder een deugd dan een kunde: ze 
heeft alles te maken met wijsheid en ervaring. 
Teruggrijpend op deze traditie benadrukt Toulmin dat we wel 
degelijk rationeel kunnen discussiëren over morele dilemma's. 

We moeten evenwel niet suggereren dat zij op quasi-wetenschap
pelijke wijze beslist kunnen worden. Veel postmoderne filosofen 
zoeken dus naar de mogelijkheid van kritische theoretische re
flectie, die niet wetenschappelijk van aard is maar toch als ratio
neel kan worden beschouwd. Zo'n intellectuele reflectie is er juist 
op gericht de grenzen van het wetenschappelijke wereldbeeld aan 
te geven en de vaak impliciete normatieve stellingnames ervan te 
expliciteren. 
Een voorbeeld van de beperkingen van de wetenschappelijke 

rationaliteit is de benade
ring van het milieu-pro
bleem. Vanuit het weten
schappelijke wereldbeeld 
gezien, manifesteert het 
milieuprobleem zich pri
mair als een 'technisch' 
probleem. Om welke ver
vuiling gaat het? Hoe kan 
de vervuiling worden ge
stopt? Welke schoonmaak
methoden kunnen worden 
ingezet om de troep op te 
ruimen? Maar vooral, wat 
zijn de kosten en hoe kun
nen die worden verhaald? 
Het wetenschappelijke we

reldbeeld valt vaak samen met het geëconomiseerde wereldbeeld, 
waarin bepaalde economische prioriteiten de status van een soort 
wetten krijgen, die niet ter discussie gesteld kunnen worden (in 
het jargon 'randvoorwaarden' genoemd). Deze economisering van 
het wereldbeeld versluiert helaas de fundamentele politiek-more
le dilemma's die vanuit de wetenschap zelf niet gezien, laat staan 
gearticuleerd kunnen worden. Een dergelijke 'articulatie' is naar 
mijn mening bij uitstek het onderwerp van filosofische, intel
lectuele reflectie. Zo bezien; ligt er dus een terrein braak voor de 
beoefenaar van de praktische rede die bereid is om de grenzen 
van het wetenschappelijke, geëconomiseerde wereldbeeld zelf ter 
discussie te stellen. Met enig gevoel voor modieuze typering zou 
ik háár als de postmoderne intellectualiteit kunnen aanduiden, 
ware het niet dat we hèm eigenlijk ook al voor de 17e eeuw aan
treffen - zoals door Toulmin zo mooi is beschreven . 
Vandaag gaat het over politiek-wetenschappelijke tijdschriften en 
wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen. Met het bij
voeglijk naamwoord 'wetenschappelijk' schijnen deze bureaus en 
tijdschriften dus ongewild een zekere verlegenheid uit te druk
ken. Wetenschappelijk klinkt goed, maar juist als het gaat om in
tellectuele reflectie rond politieke dilemma's, heeft nou juist de 
wetenschap, zoals ik heb betoogd, ons weinig te bieden. Volgens 
sommigen moet de benaming 'wetenschappelijk' worden be
schouwd als 'geuzennaam'. Maar ik vrees dat het bestaansrecht 
van de betreffende bureaus en tijdschriften met deze naam uit
eindelijk niet gediend is. Willen de politiek-wetenschappelijke 
tijdschriften een podium bieden voor intellectuele, kritische re
flectie, dan doen zij er goed aan het aureool van wetenschappe
lijkheid af te werpen. Zij dienen daarentegen de vinger te leggen 
op de politiek-morele dilemma's, die in het quasi-wetenschappelij
ke jargon dat de hedendaagse politiek aanneemt, altijd weer on
gezien en onbenoemd blijven. 
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PERSPECTIEF 

Burgerschap en 
individualisering 

Door René Gabriëls 

D e grote aandacht voor bur
gerschap en het pleidooi voor 
meer burgerzin kunnen tot op 

zekere hoogte worden beschouwd als een 
reactie op het zogenaamde individualise
ringsproces. Zo wordt burgerzin gezien 
als een remedie voor de vermeende ne
gatieve effecten van individualisering: 
atomisering, eenzaamheid en egoïsme. 
Van een herwaardering van burgerdeug
den (burenhulp, mondigheid, eigen ver
antwoordelijkheid) verwacht men de 
waarborg voor de sociale cohesie in de sa
menleving. De diverse ideeën die over 
burgerschap de ronde doen zijn impliciet 
of expliciet antwoorden op de vraag wat 
individualisering betekent voor de sociale 
integratie van de moderne samenleving. 

Welke zijn de gevolgen Sociale integratie 

van het proces van 
individualisering voor 

De diverse modellen van burgerschap die 
in omloop zijn, veronderstellen verschil
lende ideeën over sociale integratie. Er 
kunnen grosso modo vier modellen van 
burgerschap worden onderscheiden: (1) 
het liberale model, (2) het communitaire 
model, (3) het republikeinse model, en 
(4) het diskurstheoretische model. 
Volgens het liberale model van bur
gerschap is de status van een burger pri
mair gebaseerd op civiele rechten (vrij
heid van meningsuiting, eigendomsrecht 
en het recht om contracten af te sluiten). 
Deze rechten beschermen de individuele 
burger tegen de bemoeienis van de staat. 

onze opvattingen omtrent 
zoiets als burgerschap. 

De auteur verkent diverse 
nwdeUen en concludeert 

niet tot een sociaal 
liberalisme, maar tot een 

liberalisering van 
het socialisme. 

• 

Leidt individualisering tot sociale desintegratie? Of ontstaan er 
juist nieuwe vormen van sociale integratie? In deze voordrachtl 
ga ik na welk model van burgerschap het beste tegemoet komt 
aan het spanningsveld tussen individualisering en sociale inte
gratie. Dit doe ik in drie stappen. Eerst sta ik stil bij het vraag
stuk van sociale integratie (I). Daarbij zal ik ondermeer de vraag 
beantwoorden waarom sociale integratie opnieuw door sociale 
wetenschappers en beleidmakers op de agenda wordt geplaatst. 
Vervolgens zal ik ten behoeve van de analyse van de vraag wat 
het bindweefsel van moderne samenlevingen moet zijn enkele di
mensies van sociale integratie onderscheiden (1I). Aan de hand 
van deze dimensies kan ik kritiek uitoefenen op enkele modellen 
van burgerschap. Tot slot zal ik de stelling verdedigen dat in een 
sterk geïndividualiseerde samenleving democratisch burger
schap alleen gegarandeerd kan worden door een liberaal socialis
me (III). De contouren van een !jociaalliberalisme schets ik met 
behulp van de dimensies van sociale integratie die ik onder
scheid en waarmee ik hopelijk een nieuw licht laat schijnen op 
burgerschap en individualisering. 

Deze voordrltcllt is gehoudell op 3 jUlli 1994 tijdeIIs de door het Neder
land. Gespreks Celltrum georgalliseerde dOllferelltie 'Illdividualiserillg ell 
sociale illtegratie ' te Le/udell. 
René Gabriëls is filosoof ell socioloog ell werkzaam bij de vakgroep Algeme
/Ie Sociale Wetellschappell vall de Rijksulliversiteit Utrecht . 

• 
Liberalen hebben de negatieve vrijheid 

hoog in hun vaandel geschreven: de burger moet zoveel mogelijk 
vrij zijn van de inmenging van derden in het privé-leven. De bur
ger geniet volgens het liberale model de bescherming van de 
staat zolang hij of zij het eigenbelang behartigt binnen de door 
de wet gegeven speelruimte. Voor liberalen is politiek in de 
eerste plaats het behartigen van het eigenbelang. Liberalen on
derstrepen derhalve het belang van de (arbeids-)markt voor de 
sociale integratie in een moderne samenleving. 
Het communitarie model van burgerschap koppelt de status van 
de burger aan diens identificatie met een ethische gemeenschap. 
De identiteit van de burger is niet zozeer terug te voeren op 
diens autonomie, maar op de waarden die hij of zij deelt met an
deren. De activiteiten van de burger zijn niet gericht op het be
hartigen van het eigenbelang, maar op de instandhouding en 
ontwikkeling van de gemeenschap. Politiek is het actief gestalte 
geven aan de waarden die binnen een gemeenschap gelden. 
Hiermee correspondeert een specifieke opvatting over 'burger
zin': het consolideren van de identiteit van de gemeenschap door 
het naleven van door de traditie overgeleverde waarden. Der
halve spelen voor communitaristen vooral de waarden die bur
gers met elkaar delen een belangrijke rol bij de sociale integra-
tie. 
Volgens het republikeinse model van burgerschap is de status 
van een burger gebaseerd op diens participatie in een politieke 
gemeenschap. De sociale integratie komt niet via gedeelde waar-

------------------------------------- 11--------------------------------------
IDEE - JULI '95 



den tot stand, maar via de actieve betrokkenheid van de burger 
bij het wel en wee van de res publica. Republikeinen onderstre
pen vooral de positieve vrijheid van de burger: het vrij zijn om 
actief gestalte te geven aan het leven van een politieke ge
meenschap. Voor hen zijn politieke rechten van groot belang, om
dat ze een burger de mogelijkheid geven om te delibereren over 
zaken die in ieders belang zijn. Daarom is politiek in de ogen van 
republikeinen niet allen het behartigen 
van het eigenbelang. 'Burgerzin' heeft in 
het republikeinse model een geheel andere 
connotatie dan in het communitaire mo
del. Republikeinse burgerzin heeft betrek
king op politieke participatie en niet op 
het naleven van door de traditie overge
leverde waarden. Republikeinen zijn der
halve van mening dat de sociale integratie 
primair een zaak is van de politieke parti
cipatie van burgers. 
In het diskurstheoretische model van bur
gerschap neemt het diskurs, dat wil zeg
gen een discussie waar burgers met be
hulp van argumenten en tegenargumen
ten delibereren over belangrijke kwesties, 
een centrale plaats in. Het diskurstheore
tische model probeert een brug te slaan 
tussen het liberale en het republikeinse 
model. Vanuit de optiek van het diskurst
heoretische model hebben republikeinen 
gelijk wanneer zij wijzen op het belang 
van politieke deliberatie. Het gedachten
goed van de republikeinen is echter te ide
alistisch: zij veronachtzamen de sociale voorwaarden van bur
gerschap en de invloed van de markt op de politiek. Volgens dis
kurstheoretici schatten liberalen de betekenis van processen 
waarmee burgers zich een wil en een mening vormen niet op hun 
juiste waarde. Liberale voorstellingen van burgerschap werken 
met hun eenzijdige nadruk op civiele rechten en hun instru
mentele kijk op politiek (behartigen van het eigenbelang) ontpo
litisering en atomisering in de hand. Om dit tekort tegen te gaan 
is volgens het diskurstheoretisch model een goed functionerende 
openbaarheid onontbeerlijk. Diskurstheoretici zijn voorstanders 
van een deliberatieve politiek waarbij de politieke participatie 
van de burger niet alleen gericht is op het behartigen van het ei
genbelang maar tevens op het via de openbaarheid aan de orde 
stellen van zaken die van algemeen belang zijn. Een deliberatieve 
politiek is afhankelijk van de institutionalisering van bepaalde 
procedures voor het aan de orde stellen van problemen en het 
nemen van besluiten. Volgens dit procedureel begrip van burger
schap zijn civiele rechten en politieke rechten van even groot be
lang. De sociale rechten vormen een onontbeerlijke voorwaarde 
voor het daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de civiele en 
politieke rechten. Voor diskurstheoretici vormen zowel de markt 
als het actief participeren van burgers aan het politieke leven de 
basis van de sociale integratie in een moderne samenleving. 
De vraag die ik wil stellen is welk model van burgerschap het 
best tegemoet komt aan het hedendaagse vraagstuk van sociale 
integratie in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Voordat 
ik deze vraag adequaat kan beantwoorden zal ik eerst stil moeten 
staan bij de begrippen sociale integratie en individualisering. 

Het begrip sociale integratie is net als alle andere interessante 
begrippen in de sociale wetenschappen (klasse, macht, sociale on
gelijkheid, etc.)omstreden. Daarvoor zijn op zijn minst twee rede
nen te geven. Ten eerste is het begrip sociale integratie een nor
matief geladen begrip. Dit blijkt vooral wanneer men haar anti
poden onder de loep neemt: anomie, desintegratie en disorder. 
Aangezien de normatieve lading onvermijdelijk is, zullen de nor

men met het oog op de normatieve rationa
liteit van een samenleving moeten worden 
geëxpliciteerd. Ten tweede is het begrip so
ciale integratie omstreden, omdat er geen 
onderscheid wordt gemaakt tussen ni
veaus en dimensies van sociale integratie. 
Meestal wordt één niveau of één dimensie 
van sociale integratie gehypostaseerd, 
waardoor men het andere niveau of een 
andere dimensie veronachtzaamt. Wat be
treft de sociale integratie kan men drie 
niveaus onderscheiden: het lokale, het 
nationale en het transnationale niveau. 
Het onderscheid tussen niveaus is van be
lang voor het traceren van enkele proble
men die momenteel spelen met betrekking 
tot sociale integratie. Zo staat het beleid 
dat op lokaal niveau (gemeenten) voor de 
integratie van allochtonen wordt uitgestip
peld vaak op gespannen voet met de plan
nen die op nationaal niveau (reg~ring en 
parlement) zijn ontwikkeld. En de 'Euro
pese Integratie' maakt duidelijk dat de fix
atie op het nationale niveau steeds moeilij

ker wordt. Op de diverse dimensies van sociale integratie kom ik 
in de volgende paragraaftefl.l.g. 
Niettegenstaande de problemen die vastzitten aan het begrip so
ciale integratie, stel ik voor de volgende tentatieve definitie te 
hanteren: wanneer van diverse sociale eenheden een eenheid 
wordt en is gesmeed, en individuen op een volwaardige wijze deel 
kunnen uitmaken van deze eenheden. Deze definitie kan worden 
gespecificeerd door het benoemen van de sociale eenheden: col
lectieven, instituties, sferen en (sub)systemen. Uit deze omschrij
ving van het begrip sociale integratie wordt al duidelijk dat hier
mee niet alleen een toestand wordt aangeduid, maar ook een pro
ces. Sociale integratie is een toestand, omdat uit een verscheiden
heid aan sociale eenheden een eenheid is gesmeed. Bovendien is 
sociale integratie een proces, omdat de afgrenzing en integratie 
van de sociale eenheden steeds opnieuw moet worden ge(re-)pro
duceerd. 
Dàt sociale integratie een probleem is blijkt uit de recente discus
sie over de these 'Nederland is vol'. De impliciete aanname is dat 
een teveel aan immigranten tot een vergaande desintegratie van 
de Nederlandse samenleving leidt. Frits Bolkenstein is zelfs van 
mening dat we het probleem niet meer aankunnen. Een ander 
voorbeeld van het feit dàt sociale integratie een probleem is, 
vormt het in opdracht van Divosa (de landelijke vereniging van 
directeuren van sociale diensten) verrichte onderzoek 'Grenzen 
van de Armoede'. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat armoede 
een bedreiging vormt voor de sociale integratie. 
Maar door te stellen dat sociale integratie als een probleem wordt 
beschouwd, is nog geen antwoord gegeven op de vraag waarom 
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dit zo is. Waarom wordt in de laatste jaren het vraagstuk van s~
ciale integratie opnieuw op de agenda van sociale wetenschap
pers en beleidmakers gezet? Hiervoor zijn diverse processen ver
antwoordelijk. Ik noem er vijf. 
Moderne samenlevingen kenmerken zich door een vergaand pro
ces van differentiatie. Hieronder wordt het voortdurend opsplit
sen van de samenleving in relatief autonome sociale eenheden 
verstaan. Het vraagstuk van sociale integratie betreft dan de 
vraag hoe gegeven de opgesplitste delen nog een eenheid kan ont
staan. Een andere vraag, waarop ik nog expliciet terugkom, is 
hoe men ervoor zorgen kan dat de diverse sociale eenheden com
patibel zijn. 
Een proces dat vooral de laatste twee decennia een ware vlucht 
heeft genomen is globalisering: de explosieve groei van transnati
onale verbanden. Dit proces heeft zich ten aanzien van zeer uit
eenlopende domeinen voorgedaan. Op economisch vlak betekent 
globalisering een toename van het aantal interdependenties. De 
ontwikkeling van het internationale recht is ook een indicatie van 
het proces van globalisering. De popmuziek en de veranderde eet
cultuur zijn bekende aspecten van een culturele globalisering. 
Door de groei van de transnationale verbanden moeten de in eer
ste instantie op een nationale leest geschoeide ideeën over sociale 
integratie opnieuw bekeken worden. 
Een derde proces dat de sociale integratie beroert is de ook al toe
genomen migratie. De meeste westerse landen ondervinden op 
dit moment problemen, omdat ze niet altijd goed raad weten met 
de migratiedruk. De vraag is vooral of en hoe de economische en 
politieke vluchtelingen als aspirant-burgers op een aanvaardbare 
wijze geïntegreerd kunnen worden. 
De herstructering van de verzorgingsstaat roept de vraag op hoe 
de burgers gegeven een veranderde verhouding tussen staat en 
markt geïntegreerd kunnen en moeten worden. Wanneer de her
structuering van de verzorgingsstaat tot een tweedeling zou lei
den, dan betekent dit 
dat een groot deel van 
de burgers niet of onvol
ledig geïntegreerd zijn. 
Hierbij is natuurlijk ook 
volwaardig burgerschap 
in het geding. Een vijfde 
proces dat ervoor zorgt 
dat sociale integratie 
weer een 'hot item' 
vormt, is individualise
ring. Over wat de bete
kenis is van individua
lisering voor de sociale 
integratie lopen de me
ningen nogal uiteen. 
Terwijl de liberalen dit 
proces toejuichen omdat 
het de individuele vrij
heid zou vergroten, zien 
communitaristen daarin 
een bedreiging voor de 
sociale cohesie. 
In het vervolg van mijn 
betoog sta ik vooral stil 
bij het laatstgenoemde 

proces, omdat daar zowel in de politiek als in de weten
schappelijke discussies over burgerschap het meest naar gerefe
reerd wordt. De vraag is nu wat men onder het begrip individua
lisering dient te verstaan. Een tentatieve definitie zou kunnen 
luiden: het proces waarbij individuen worden vrijgemaakt uit tra
ditionele verbanden (buurtgemeenschap, gezin, kerk) en de opties 
c.q. handelingsalternatieven om hun eigen leven vorm te geven 
zijn toegenomen. Omdat een individu tegenwoordig minder ge
bonden is aan traditionele banden, is het bij wijze van spreken 
veroordeeld zijn biografie zelf gestalte te geven. Wat vroeger van
zelfsprekend was, bij voorbeeld het krijgen van kinderen, is te
genwoordig een kwestie van keuze geworden. Mijns inziens moet 
men twee aspecten van individualisering goed van elkaar onder
scheiden. Het eerste aspect betreft de relatie tussen vrijheid en 
gelijkheid. En het tweede aspect betreft de autonomie van het in
dividu. Ik zal beide aspecten nu in het kort toelichten. 
Naarmate een individu zich steeds meer vrijmaakt van traditio
nele verbanden, neemt de afhankelijkheid van externe invloeden 
waar het individu vaak geen macht over heeft toe. Bij ziekte of 
armoede kan het individu dikwijls niet meer terugvallen op het 
gezin of de kerk, maar is het aangewezen op sociale diensten. De 
vrijheid die het individualiseringsproces met zich meebrengt is 
dus vanwege nieuwe afhankelijkheden beperkt. Bovendien zijn 
de nieuwe vrijheden vaak ongelijk verdeeld, omdat niet elke bur
ger in gelijke mate beschikt over de sociale, economische en cultu
rele bronnen die noodzakelijk zijn voor het in eigen regie gestalte 
geven aan zijn of haar biografie. Dit betekent dat de relatie tus
sen vrijheid en gelijkheid opnieuw moet worden geanalyseerd. 
Hoe verhouden beiden zich in een geïndividualiseerde samenle
ving tot mekaar? 
Meestal wordt in de literatuur over individualisering geen onder
scheid gemaakt tussen het toegenomen aantal handelingsalter
natieven van een individu enerzijds en diens autonomie ander-

I ndividiltaliteit . .. 
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zij ds. Onder de autonomie van een individu versta ik het venno
gen om een reflexieve c.q. zelfbewuste wijze met de toegenomen 
handelingsalternatieven om te gaan. Het hebben van meer opties 
betekent nog niet dat men er reflexief gebruik van maakt. 

Dimensies 

Voorheen stelde ik reeds dat sociale wetenschappers en beleidma
kers meestal één dimensie van sociale integratie hypostaseren en 
andere . belangrijke dimensies veronachtzamen. Mijns inziens 
moet men drie onlosmakelijk met elkaar verbonden dimensies 
van sociale integratie van elkaar onderscheiden: (1) de functione
le dimensie, (2) de morele dimensie en (3) de expressieve dimen
sie. 
De functionele dimensie van sociale integratie heeft betrekking 
op het zodanig coördineren van het handelen dat de door een in
dividu of collectief beoogde doelen bereikt worden. Het coördine
ren van menselijke handelingen komt de sociale integratie ten 
goede wanneer het daarmee beoogde doel wordt bereikt. In de 
functionele dimensie is niet alleen het bereiken van het gestelde 
doel een criterium voor succes, maar ook efficiëntie: het op een 
economische wijze afstemmen van doelen en middelen. Indien 
een doel niet wordt bereikt, of dit op een inefficiënte wijze ge
beurt, dan is er sprake van desorganisatie. 
De morele dimensie van sociale integratie heeft betrekking op de 
nonnen die een vreedzaam verkeer tussen mensen mogelijk ma
ken. In moderne samenlevingen gaat men er over het algemeen 
van uit dat bij tegengestelde belangen en daaruit resulterende 
problemen mensen elkaar respecteren en dienovereenkomstig be
handelen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat 
in principe iedereen gelijk is voor de wet, mensen kunnen reke
nen op een geïnstitutionaliseerde vonn van solidariteit dat de 
persoonlijke integriteit gewaarborgd is. Dit impliceert dat men
sen de nonnen moeten erkennen die hun onderlinge verkeer rege
len. Het gaat hier vaak om juridisch gecodificeerde nonnen. Er is 
sprake van desintegratie en anomie wanneer mensen onverschil
lig zijn ten opzichte van elkaar, de criminaliteitscijfers hoog zijn 
en distributieve rechtrechtvaardigheid ontbreekt. 
De expressieve dimensie van sociale integratie heeft betrekking 
op de mogelijkheid die mensen hebben hun behoeften te verwe
zenlijken en hun individuele en collecitieve identiteit te ontwik
kelen. Hiervoor is de erkenning van de eigen behoeften en waar
den door anderen ontontbeerlijk. Daarom zijn levensstijlen - ma
nieren waarop mensen uitdrukking geven aan hun behoeften en 
waarden - van betekenis bij de sociale integratie in een multi-cul
turele en geïndividualiseerde samenleving. Wanneer een individu 
of collectief niet de nodige erkenning krijgen, dan kan dit tot een 
identiteitscrisis of vervreemding leiden. Onvoldoende zelfrespect 
binnen een cultuur, dan kan dit tot een identiteitscrisis leiden. 
Op grond van deze drie dimensies van sociale integratie - die wel
iswaar van elkaar te onderscheiden zijn, maar niet van mekaar 
te scheiden zijn - kan ik nu kritiek geven op de modellen van bur
gerschap die ik heb onderscheiden. 
Het liberale model van burgerschap veronachtzaamt het belang 
van de morele en expressieve dimensie van burgerschap. Binnen 
dit model wordt eenzijdig de nadruk gelegd op het belang van de 
(arbeids-)markt voor de sociale integratie. Zo wordt burgerschap 
in het WRR-rapport 'Een werkend perspectief in de lijn van dit 
model gereduceerd tot de functionele dimensie. In dit rapport 

wordt enkel de sociaal-integratieve betekenis van arbeidspartici
patie benadrukt. 
Het communitaire model van burgerschap heeft weinig oog voor 
de functionele dimensie van sociale integratie; er wordt veel te 
veel verwacht van de sociaal-integratieve functie van gedeelde 
waarden. Bovendien wordt binnen dit model geen onderscheid ge
maakt tussen nonnen en waarden, waardoor men niet tegemoet 
komt aan een probleem dat voor burgers.chap in een plurale sa
menleving van zeer groot belang is. Dit probleem behelst de 
vraag: welke gemeenschappelijke nonnen maken het samenleven 
van mensen mogelijk die er verschillende waarden op na houden. 
Het republikeinse model van burgerschap veronachtzaamt net 
als het communitaire model de functionele dimensie. Er wordt te 
veel verwacht van de politiek, waardoor men zich te weinig re
kenschap geeft van de eigen dynamica van de economie. In verge
lijking met het communitaire model heeft het republikeinse mo
del één voordeel: er kan beter tegemoet worden gekomen aan de 
pluraliteit van levensstijlen. De politiek is namelijk een arena 
waar mensen met vaak zeer uiteenlopende waarden op basis ge
deelde nonnen met elkaar delibereren. 
Het diskurstheoretische model ondervangt het beste de tekorten 
van de andere modellen. Maar binnen dit model wordt te weinig 
aandacht besteed aan de noodzakelijke voorwaarden voor vol
waardig burgerschap. Te denken valt ondenneer aan de 'cultural 
literacy' die nodig is om in een moderne democratie als burger te 
kunnen deelnemen aan publieke debatten. 
Ik wil op deze plaats ook nog wijzen op een bezwaar dat kleeft 
aan alle modellen, maar niet direct iets te maken heeft met de 
drie dimensies. De vier modellen zijn over het algemeen geënt op 
de nationale staat, waardoor het transnationale niveau van socia
le integratie wordt verwaarloosd. (Op dit niveau kan men ook de 
drie dimensies onderscheiden!). Tegen de achtergrond van proces
sen als globalisering en migratie wordt namelijk het spannings
veld tussen burgerrechten en mensenrechten steeds interes
santer. Dit spanningsveld is bijvoorbeeld in het geding bij de soci
ale integratie van immigranten; burgerrechten zijn immers ex
clusief, terwijl mensenrechten inclusief zijn. Kants idee van we
reldburgerschap wordt steeds actueler. Maar zolang er nog geen 
monopolie van het geweld op wereldschaal bestaat, hoeven we 
ons geen illusies te maken dat het spanningsveld tussen mensen
rechten en burgerrechten snel wordt opgeheven. 
Hoewel er geen één op één relatie is tussen de diverse dimensies 
van sociale integratie enerzijds en sociale sferen anderzijds, cor
responderen sommige sferen meer met een bepaalde sfeer dan 
andere. Zo correspondeert de economie voor een groot deel met de 
functionele dimensie en het recht met de morele dimensie. En de 
kunst correspondeert natuurlijk vooral met de expressieve di
mensie. Hiennee kom ik bij een probleem waar veel te weinig 
aandacht aan wordt besteed, namelijk de compatibiliteit van soci
ale sferen. Teneinde de sociale integratie in complexe samenle
vingen te waarborgen, moeten de diverse sociale sferen compati
bel zijn. De spanningen die tussen verschillende ministeries be
staan is een mooi voorbeeld van een bepaalde mate van incompa
tibiliteit tussen sociale sferen. De vraag naar de compatibiliteit 
van sociale sferen is vooral het product van het genoemde proces 
van differentiatie. 
Mijns inziens moet men twee aspecten van compatibiliteit onder
scheiden: (1) een wetenschappelijke aspect en (2) een beleidsas
pect. Het wetenschappelijk aspect van compatibiliteit betreft de 
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vraag welke theorieën ons in staat stellen de (in-)compatibilitei t 
van sociale sferen in kaart te brengen. Het beleidsaspect van 
compatibiliteit heeft betrekking op de vraag hoe de diverse sferen 

van sociale integratie door middel van beleid het beste op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Bij een andere gelegenheid zou ik 
graag de stelling willen verdedigen dat de overheid niet moet be
zuinigen op de sociale zekerheid (een belangrijke voorwaarde 
voor volwaardig burgerschap), maar moet onderzoeken hoe ze 
juist kosten kan besparen door het opheffen van de incompatibili
teit tussen sociale sferen. 

Liberaal socialisme 

Burgerschap heeft betrekking op de participatie van de burger in 
een samenleving. De burgerrechten leggen de speelruimte vast 
waarbinnen iemand als volwaardig burger kan deelnemen aan 
het maatschappelijke leven. Of een burger van de door deze rech
ten gegeven mogelijkheden gebruik maakt, is afhankelijk van de 
mate waarin hij of zij met betrekking tot dimensies die ik onder
scheiden heb sociaal geïntegreerd is. De stelling die ik zou willen 
verdedigen is dat demokratisch burgerschap in een sterk gein
dividualiseerde samenleving alleen gegarandeerd kan worden 
door een liberaal socialisme. 
De idee van een liberaal socialisme is niet nieuw. We vinden niet 
alleen bij Schäflle en Bernstein, maar ook bij Banning, De Kadt 
en, meer recentelijk Dick Pels interessante gedachten over een li
beraal socialisme. Ik ben van mening dat de idee van een liberaal 
socialisme met het oog op de toekomst nieuw leven moet worden 
ingeblazen. Nu de politieke coördinaten 'links' en 'rechts' geen 
hout meer snijden, kunnen idealen als 'gelijke vrijheid' en 'vrije 
welvaart' handen en voeten worden gegeven. De gelijke mate van 
vrijheid voor alle burgers moet tegen de achtergrond van de dra
matische milieuproblematiek ecologisch verantwoord zijn. Hier 

. . . en saamlwrigheid 

kan ik alleen de contouren van een liberaal socialisme schetsen 
die de sociale integratie van alle burgers verzekert. 
Er kunnen twee aspecten van het liberaal socialisme worden on
derscheiden. Het eerste aspect heeft betrekking op het bijvoeglij
ke naamwoord liberaal. In de toekomst moet niet alleen de nega
tieve, maar ook de positieve vrijheid van alle burgers worden ge
garandeerd. Het tweede aspect heeft betrekking op het zelfstan
dig naamwoord socialisme. Met het oog op de milieuproblematiek 
betekent socialisme anno 1995 een rechtvaardige verdeling van 
schaarse goederen die ecologisch verantwoord is. 
Aan de hand van de drie door mij onderscheiden dimensies kan 
ik nu duidelijk maken wat het liberaal socialisme betekent voor 
de sociale integratie in een geïndividualiseerde samenleving. Wat 
betreft de functionele dimensie heeft het liberaal socialisme be
trekking op de sociale zekerheid. De sociale zekerheid moet na
melijk volwaardig burgerschap voor alle mensen garanderen. Het 
liberaal socialisme heeft wat betreft de morele dimensie betrek
king op gemeenschappelijke normen die het samenleven van 
mensen die er verschillende waarden op na houden mogelijk 
maakt. In een geïndividualiseerde samenleving waar mensen er 
zeer uiteenlopende levensstijlen op na houden, betekent dit dat 
op een democratische wijze een 'overlapping consensus' moet wor
den gecreëerd. En wat betreft de expressieve dimensie heeft het 
liberaal socialisme betrekking op de noodzaak dat mensen respec
teren dat anderen er een andere identiteit op na houden. Ook dit 
is een noodzakelijke voorwaarde voor volwaardig burgerschap, 
omdat een proces als individualisering impliceert dat mensen er 
niet alleen zeer uiteenlopende identiteiten op na houden, maar 
deze ook voortdurend veranderen . • 
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Sommige van onze 
abonnee's missen 

compleetheid. 
Zo compleet mogelijk zijn - is dat niet naar 

wat wij streven? Precies. Vandaar ook dat wij 
abonnee's hebben die compleetheid missen. 
Compleetheid van onderwerpen, compleetheid 
van invalshoeken, compleetheid van informatie. 

En dat komt dan weer omdat zij hun abon
nement nog niet hebben uitgebreid met een 
abonnement op de twee uitgavenreeksen van het 
Wetenschappelijk Bureau van D66 náást Idee. 
Het betreft de reeksen Ideeën (uitgebreide stu
dies over een onderwerp) en SWB-Cahier (be
knoptere verkenningen rond een onderwerp). 
Door een gecombineerd abonnement krijgt u ie
dere SWB-publicatie automatisch thuisgestuurd 
en mist u niks. U bent, wat ons betreft, letterlijk 
compleet. 

Het spreekt vanzelf dat u als abonnee een 
aantrekkelijke korting (ten opzichte van de los
se verkoopprijs) op alle publicaties ontvangt, 
zodat ook uit micro-economische overweging 
een compleet abonnement de voorkeur ver
dient. Belt u daarom meteen eventjes met het 
SWB van D66 en vraagt u naar Margreet van 
Son. Zij vertelt u het fijne van een compleet 
abonnement, noteert uw naam en adresgege
vens en zorgt dat alles 'compleet' in orde komt. 

Wij missen 
sommige abonnee's. 

Bestuurlijke 

Dilemma's 
Deze nieuwe brochure is een uitgave van de Bestuurders· 
vereniging en het Wetenschappelijk Bureau van D66. 

De 'aanleiding' voor dit nummer van Ideeën is de praktijk van de 
bestuurders; zij stuiten op dilemma's in hun praktijk van besluit
vorming. De 'reden' om deze brochure samen te stellen is dat het 
ook in theoretisch opzicht interessant is. Er is een verzameling 
gemaakt van voorbeelden uit de praktijk en van gedachten over 
het maatschappelijk decor, waartegen de dilemma's zich afspelen. 

Geen enkel dilemma valt op te lossen door 'meer democratie', 
maar de democratische communicatie is een essentieel middel om 
de bron en de aard van een dilemma goed te kunnen begrijpen. 
En dus om de 'goede' beslissing te kunnen nemen. 
De brochure is van belang voor allen die zich op de een of ander 
manier met politieke besluitvorming inlaten: politici, ambtenaren, 
maar ook burgers die zich met hun zaak tot het bestuur wenden. 

Bestellen kan nu 

De brochure kost f 19,50 exclusief verzendkosten. Bestellen kan 
via het bekende adres en dito telefoonnummer. Overgens kunt u 
Zich ook abonneren op de -onregelmatig verschijnende- nummers 
van Ideeën, die u dan automatisch thuisgestuurd krijgt. Uiteraard 
tegen een gereduceerd tarief. 

Aanbevolen SWB-publicatie: 

Inzet voor vrede 
De kansen en bedreigingen voor de internatio

nale rechtsorde en consequenties daarvan 
voor het Nederlandse veiligheids- en defensie
beleid. Een notitie (gebaseerd op de Prioritei

tennota) van de projectgroep Veiligheid en 
Defensie en de SWB-werkgroepen Buitenland 

en Defensietaken. Verschenen in de reeks 
SWB-nota's. Prijs: f12,50 ex. verzendkosten. 

Bestellen: 070-362.15.15. 
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I 
BESCHOUWING 

Nieuwe wegen-J 
de Intergouvernementele 

Conferentie 1996 

I n 1996 besluit een Intergouver
nementele Conferentie (lCG) van 
de lidstaten van de Europese Unie 

over aanpassing van het Verdrag van 
Maastricht. Dit is geen sinecure, want 
sinds het einde van de Koude Oorlog zijn 
de lidstaten meer dan ooit verdeeld ge
raakt. Ogenschijnlijk tegengestelde doe
len en belangen slaan bressen in het nu 
bijna veertigjarige proces van Europese 
integratie. Te veel en te tegenstrijdige 
wensen en verlangens moeten tegelijker
tijd worden vervuld. 
Wordt Europa nu een aangeklede vrijhan
delszone, met daarnaast een aantal ter
reinen waarop intergouvernementele sa
menwerking nog de overhand heeft of 
slaagt Europa er in zich een effectief poli
tiek concept eigen te maken, gedragen 
door de burgers èn door democratische be
sluitvorming? 
Deze globaal geformuleerde tegenstelling 
is niet nieuw en wordt herkenbaar in een 
groeiende reeks conflicten. Hierbij is geen 
sprake van twee duidelijk herkenbare 

Door Jan Willem Tellegen 

Hoe staat het met de 
derrwcratische openbaarheid 
en met het recht in Europa? 

En hoe definiëren wij 
het nationale belang in 
de context van Europa? 

Hoe om te gaan met 
het vraagstuk van 

de nationale identiteit? 
Het zal nodig zijn op 

deze vragen antwoord 
t'e kunnen geven vóór 

de Intergouvernementele 
Conferentie 

een aanvang neemt. 

leid tot een ongekende groei van de EU
begroting zou leiden. 
De instellingen in Brussel zullen dan ook 
democratischer moeten worden en slag
vaardig kunnen optreden, ook als er 20 of 
méér lidstaten zijn, maar tegelijk wordt 
weer de eis gesteld dat de invloed van de 
afzonderlijke lidstaten niet mag afnemen. 
Sinds enige jaren is in tal van lidstaten de 
nationale identiteit een belangrijk politiek 
issue geworden. 
En om nog een ander issue te noemen, 
door de meesten wordt 'transparantie' een 
groot goed gevonden, maar intussen voert 
Nederland een eenzame strijd voor meer 
openbaarheid van de Raad van Ministers. 
De ene groep van lidstaten wil verder in
tegreren met name door vast te houden 
aan de criteria· en het 'tijdpad' van de 
Monetaire Unie. Een andere groep wil 
graag lid worden, maar zal zich niet op 
tijd kunnen kwalificeren. Weer andere 
lidstaten zijn mordicus tegen. 

kampen, eerder van een variatie van verschillende standpunten. 
Maar de voorkeur voor de één of de andere combinatie vertoont 

Sinds het wegvallen van de . grenzen 
schreeuwen nieuwe vraagstukken, zoals omvangrijke migratie en 
bestrijding van de georganiseerde misdaad, om een oplossing. 
Hier is effectieve afstemming en nauwe samenwerking op Euro
pese schaal broodnodig, terwijl de nationale regeringen juist met 
de rug naar elkaar opereren en de ambtelijke 'diensten' vrijwel 
autonoom de eigen oplossingen voorbereiden. Mogelijk gemaakt 
door het medebeslissingsrecht van 'Maastricht', zijn Parlement 
en Raad inmiddels in een machtsstrijd gewikkeld over de vraag of 
de burgers Of de regeringen de Europese politiek bepalen. Nati
onale parlementen beginnen zich dan ook voor de Europese zaak 
te interesseren en eisen een plaats aan de tafel op. De Commissie 
loopt nu serieus risico aan invloed te verliezen. Méér dan enkele 
jaren geleden kan de uitkomst van deze machtsstrijd bepalend 
zijn voor het karakter van de Europese integratie. Sinds het 
moeizame compromis van Maastricht is er weer discussie over 
Europa ontstaan. Dit brengt de tegenstellingen aan het licht die 

een steeds compromislozer invloed van nationale belangenafwe
ging. De Europese Unie loopt dan ook het risico het toneel te wor
den voor een kakafonie van opvattingen waarin zoiets als duide
lijk leiderschap geboden noch aanvaard wordt. 
Tegelijk schijnt de uitbreiding naar Midden-Europa een kwestie 
van tijd, terwijl óók de nauwere integratie tussen de lidstaten 
noodzakelijk is. Zo is in Nederland een discussie over het 'netto
betalerschap' opgelaaid, terwijl de uitbreiding bij ongewijzigd be-

Dil artikel is een ingekorte en bewerkte versie van een notitie die is ge
schreven ten b,tte 'van discussie in de Themagroep Europ" ""', de SWB en 
in D66 als geheel. Aan de discussie die tot deze notitie heeft geleid hebben 
de lellen v"n de groep op persoonlijke titel bijgedragen. 
Jon Willem Tellegen is voorzitter van de Thenlllgroep Europa van de SWB. 
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het einde betekenen van de consensus die 'op hoofdlijnen' bestond 
over de richting van Europese integratie. Deze consensus, tussen 
hardlopers en treuzelaars, bestond uit het behoedzaam maar ge
zamenlijk integreren in een federale richting, zonder dat evenwel 
werd aangegeven waar het einddoel lag. Die gemeenschappelijke 
richting is dan ook inmiddels uiteengevallen in de twee genoemde 
hoofdrichtingen, die door de lidstaten overigens weer verschillend 
worden geïnterpreteerd. 
De IGC van 1996 zal niet in staat zijn al deze problemen op te 
lossen, maar zij belooft wel de waterscheiding te gaan bepalen; 
de besluiten die genomen worden, zullen de toekomst van Europa 
zichtbaar maken, misschien voor decennia lang. De conferentie 
dient er in elk geval in te slagen een nieuwe consensus te formu
leren. Een stevige meerderheid zal het eens moeten worden over 
de richting, een zo groot mogelijk pakket aan gemeenschappelijk 
beleid en een werkbare organisatie van instellingen en effectieve 
democratische procedures. Dit op straffe van een ernstige schade 
aan het integratieproces en het grote risico voor een stagnatie die 
Europa als economische en politieke factor voor jaren op 
achterstand kan zetten. 

Vanuit Nederlands perspectief èn vanuit het gedachtengoed van 
D66 laat het niet onverschillig welke hoofdrichting het wordt. Of 
enkele lidstaten al of niet binnen een kopgroep de dienst uit 
maken of dat ook de wensen van kleinere landen tellen, zal een 
wereld van verschil maken. Zo zijn er nog andere keuzen, die tus
sen een grote vrijhandelszone en een sterk communautair Eu
ropa, of tussen burgers en politici die zich oriënteren op de eigen 
natie, dan wel op Europese instellingen die de middelen krijgen 
om duidelijk te maken wat zij betekenen voor de toekomst van dit 
werelddeel. 
De discussie over wat de IGC moet gaan beslissen, is dan ook in 
volle gang. Voorlopig wordt deze nog wel in het openbaar gevoerd, 
maar voorkomen zal moeten worden dat zij zich naar de inter
gouvernementele binnenkamer verplaatst. Hier tegenover zullen 
de betrokkenheid van vertegenwoordigers van het Europees Par
lement, de invloed van nationale parlementen en de discussie die 
door onder meer de politieke partijen kan worden gevoerd, 
moeten worden gestimuleerd. 

Het doel van de conferentie en onze zorgen 

De Intergouvernementele Conferentie van 1996 is een toetsings
conferentie van het Verdrag van Maastricht, niet méér, maar ook 
niet minder. In de eerste plaats wordt bekeken of de wijzigingen 
die (in Maastricht) in het Verdrag van Rome zijn aangebracht, 
aanleiding geven tot bijstelling. Een deel van de agenda komt 
daaruit voort. Bijvoorbeeld de te verwachten discussie over de 
EMU-kriteria, over de werking van de twee nieuwe pijlers (bin
nenlandse zaken en justitie en het gemeenschappelijk buiten
landse en veiligheidsbeleid) en de positie van het Europees Par
lement. 
De agenda krijgt hier bovenop nog weer momumentale afmetin
gen als gevolg van de noodzaak om een antwoord te formuleren 
op toetreding van de landen van Midden- en Oost Europa. Het zal 
vergaande institutionele hervormingen vereisen om een Unie van 
20 à 30 lidstaten effectief te kunnen laten functioneren, financieel 
beheersbaar te houden, de democratische controle te verzekeren 
èn een voldoende gewicht voor afzonderlijke lidstaten mogelijk te 

maken. Het is dan ook deze uitdaging, die diepgaande en gerichte 
hervorming van de Europese Unie noodzakelijk maakt, en voor 
D66 de noodzaak betekent dat we ons grondig op de IGC voor te 
bereiden. D66 geldt traditioneel als één van de meest 'Europa
gezinde' partijen en Nederland heeft als geheel in Europa weer 
eenzelfde naam. Integratie in 'federale' richting, een communau
taire Unie, waarin de Commissie en de Raad in een evenwichtige 
verhouding het beleid bepalen, gecontroleerd door een sterk 
Europees Parlement, heeft ons steeds voor ogen gestaan en als 
vertrouwensbasis gediend voor de overdracht van nationale sou
vereiniteit. Voor D66 lijkt er geen alternatief voor de krachtige 
voortzetting van de integratie. Wij hebben ook altijd gekozen voor 
een enthousiaste boodschap aan de kiezers. Onze zorgen gaan nu 
met name uit naar het achterblijven van de openbaarheid en het 
democratisch karakter van de besluitvorming. 

Een context voor Europese integratie 
Anno 1994 heeft het debat over Europese integratie en de proble
men waarvoor Europa staat een wending genomen. Deze brengt 
dan ook de noodzaak van nuancering van onze positiebepaling 
met zich mee. Niet om te pleiten voor meer intergouvernementele 
besluitvorming en vermindering van het integratiestreven of om 
afstand te nemen van het federale en communautaire ideaal. 
Wèl, omdat minstens vier factoren een rol spelen die dat vroeger 
niet ofin mindere mate deden en een duidelijke stellingname ver
eisen, waarin verschillende afwegingen moeten worden betrok
ken. 

De discussie over de hoofdrichting van Europese integratie is een 
'ideologische' tegenstelling geworden. Deze dwingt ons in de prak
tijk te zoeken naar een nieuw pragmatisme. Méér dan vroeger 
zullen we worden gedwongen onze mening te geven over deze of 
gene Europese maatregel en om deze te toetsen aan de tegenstel
ling tussen communautaire en politieke integratie enerzijds en 
een losse vorm van intergouvernementele economische samen
werking tussen naties anderzijds. 
Klassieke ideologieën worden in het politieke spel minder van be
lang. Binnen de lidstaten groeien de politieke partijen naar el
kaar toe. De echt belangrijke politieke scheidslijnen lopen door 
Europa en niet meer door Néderland. Zij liggen tussen veiligheid 
en onveiligheid, tussen vrijhandel en protectionisme, tussen mili
eubeleid en verwaarlozing, tussen democratie en nieuwe vormen 
van autoritaire politiek en zoals gezegd tussen integratie en nati
onalisme. 
Voor Nederland betekent het dat onze positie in de Europese poli
tieke disc!lssie de oude binnenlandse tegenstellingen overvleu
gelt. De marges voor ons debat worden in Europa bepaald. Wel
licht ontstaat hierdoor de belangrijke politieke tegenstelling, 
waarbij onze opponenten zich vooral in andere lidstaten ophou
den. Daarom zal het gaan om het vinden van werkbare compro
missen binnen lidstaten en vooral er tussen, om een nieuw 'poli
tiek handwerk', waarbij het vermogen, dat erin bestaat ideaal en 
praktijk te blijven verbinden zonder aan invloed te verliezen, het 
succes bepaalt. 
Wijd en zijd zijn burgers sceptisch geworden en blijken zij ge
hecht aan de nationale identiteit of dit nu authentiek van karak
ter is of gevoed wordt door politici en media. Hen moet daarom 
een democratisch perspectief kunnen worden geboden opdat ook 
het vertrouwen opnieuw kan worden gewekt. De uitleg omtrent 
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de 'transformatie' van de nationale identiteit is lastig want het 
klinkt paradoxaal: juist het delen van verantwoordelijkheden met 
andere Europeanen dient het nationaal belang, doordàt het de 
negatieve effecten voorkomt die voortvloeien uit het streven naar 
het bElhoud van een 'eigen', maar onvermijdelijk uitgeholde sou
vereiniteit. Deze logica dient elke keer weer aan de hand van con
crete 'gevallen' duidelijk gemaakt te worden. Maar hiertoe zal 
'Europa' veel sterker opgenomen moeten zijn in de dagelijkse af
wegingen van nationale, provinciale en lokale politici. Zoiets als 
een 'Europa-toets' zou in feite voor het grootste deel van de be
sluitvorming in Nederland noodzakelijk zijn en in het openbaar 
gepleegd moeten worden. 
Een Europese Unie van méér dan 20 lidstaten, waarin verschil
lenden culturen en historische tradities moeten worden samenge
bracht is een fundamenteel andere context dan het 'oude Europa' 
van de zes of van de twaalf. Met zoveel spelers wordt de weg van
zelf smaller en bochtiger en in elk geval minder 
vanzelfsprekend. Hoe maak je duidelijk dat een 
Europees compromis het nationale belang dient, 
ongeveer in de richting van het gewenste Europa 
gaat, en ook nog in het belang van de burgers is? 

Europa verdraagt geen vaagheid meer. De nieuwe 
politieke realiteit vereist vóór alles duidelijkheid 
over het gewenste doel en vooral ook de uitleg 
over en legitimatie voor de concrete stappen die 
genomen moeten worden. Daarin dienen dan óók 
de invloed die deze hebben op het dagelijks leven 
en de effecten voor het nationale belang helder te 
zijn. 
Alle genoemde factoren dragen bij aan een 
krachtige eis tot genuanceerd, attent en pragma
tisch politiek handelen op grond van een samen
hangend en zo breed mogelijk gedragen concept. 

Uitgangspunten voor D66 
Dit alles leidt tot enkele, voor D66 relatief nieuwe, uitgangspun
ten: 
- het streven naar een geïntegreerd communautair en democra
tisch Europa blijft overeind, maar de route daar naar toe dient 
uit te gaan van een heldere analyse van mogelijkheden, een rea
listische tactiek die zich richt op het haalbare en behoud van het 
bereikte. Het 'acquis communautair' staat niet ter discussie; 
- daartoe is samenwerking nodig, waarbij méér dan voorheen 
aansluiting moet worden gezocht bij partners waarmee iets kan 
worden bereikt en waarvoor iets moet worden geboden en soms 
zelfs iets moet worden opgegeven. Wij kunnen ons niet meer per
mitteren in onze eigen ogen gelijk te hebben, om vervolgens ge
isoleerd te worden. Teneinde dat te bereiken zullen traditionele 
samenwerkingsvoorkeuren (de kleine lidstaten, het atlantische, 
het Verenigd Koninkrijk) doorbroken moeten worden, zonder de
ze per se te verwaarlozen. Nederland dient zich ernstig af te vra
gen wat wij in het licht van wensen van anderen concreet hebben 
te bieden. Met name Duitsland en Frankrijk zijn belangrijke 
partners, waarmee veel intensiever moet worden samengewerkt, 
maar ook andere, nieuwe en flexibele coalities moeten worden on
derzocht; 
- Nederlandse belangen mogen niet uit het oog worden verloren. 
In sommige gevallen zullen compromissen moeten worden geac-

cepteerd die het ideaal niet dichterbij brengen, maar wèl de kan
sen handhaven van Nederland om invloed uit te oefenen. Dit be
tekent niet, dat dergelijke compromissen het ideaal zouden mo
gen blokkeren of afsluiten, zo is bijvorbeeld het voorkomen van 
een 'directorium' van grote lidstaten, juist voor D66, hierbij een 
belangrijk doel; 
- we zullen ermee moeten leren leven dat het daadwerkelijk be
trekken van de burgers en de nationale politiek bij Europa een 
'taak' is, die niet kan worden uitgevoerd, onafhankelijk van ver
dere communautarisering en democratisering van Europa. Het 
proces zal dan ook wel eens resultaten hebben die het commu
nautaire ideaal op zich niet altijd steunen. Wij dienen hiervan te 
leren, teneinde er de indicaties uit te kunnen halen voor 'hoe het 
dan wèl moet'. 

Nederlands belang 
Drie Nederlandse belangen kunnen op voorhand 
worden aangewezen: 
- onze open en export-afhankelijke economie ver
eist een voortdurende aandacht voor onze concur
rentiepositie. Nederland is hier in het nadeel met 
betrekking tot de hoogte van belastingen en pre
mies en de omvang van de collectieve uitgaven, 
scherpe milieuwetgeving èn de lasten van het so
ciaal stelsel. Een goed functionerende en bestuur
bare interne markt, de Monetaire Unie, de ver
scherping van het Europees milieubeleid en de 
uitbreiding van het sociaal beleid zijn dus voor 
ons van levensbelang; 
- een doelmatig functionerende Unie en een even 
doorzichtige als effectieve Europese rechtsorde is 
voor ons land van grote betekenis, zowel vanuit 
het oogpunt van de bestuurbaarheid van de in
terne markt, als voor het behoud van de eigen po

sitie als kleine lidstaat; 
- behoud en versterking van het maatschappelijk draagvlak voor 
verwezelijking van deze belangen van Nederland vereist méér de
mocratie en recht en méér transparantie en 'bestuurlijke vernieu
wing'. Hiertoe dienen de bevoegdheden, ook de Europese, doel
matig en zo dicht mogelijk bij de burger te worden geformuleerd 
en uitgeoefend. 
Om deze doeleinden te kunnen verwezelijken is een bredere con
text van meer indirecte belangen te onderscheiden. Nederland 
ligt sinds het verdwijnen van het communisme in de veilige peri
ferie van Europa. Toekomstige bedreigingen van onze ,veiligheid 
liggen vooral in de 'spillover' van regionale conflicten in Oost-Eu
ropa, in conflicten om strategische grondstoffen en in conflicten 
die zouden kunnen ontstaan uit de botsing met radicaal Isla
mitische regimes vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. An
derzijds veroorzaken deze nieuwe conflicten en de verdwijning 
van grenzen in Europa, zowel in Oost als in West, dat steeds 
meer mensen als asielzoeker de veiligheid van West-Europa op
zoeken, waardoor ook Nederland direct wordt geraakt. 
Politieke en economische stabiliteit in centraal-Europa krijgen 
we niet voor niets. De beste garantie hiervoor is gelegen in de in
tegratie van deze regio in de Westerse organisaties. Daarmee kan 
tevens worden bereikt, dat Duitsland ook in de toekomst een be
trouwbare en sterke partner blijft binnen het verband van de 
Europese Unie en de Navo. 
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Overwegingen van Europese veiligheid, politieke en maatschap
pelijke stabiliteit, economische ontwikkeling en de mogelijkheden 
om sterke democratische rechtsstaten tot wasdom te laten ko
men, leiden alle naar de noodzaak het integratieproces voor deze 
landen te versnellen. Natuurlijk dienen wij eisen stellen aan de 
economische en politieke ontwikkelingen, de positie van minder
heden et cetera. Burgeroorlogen mogen niet 'geïmporteerd' wor
den. Maar de uitbreiding van de Unie richting Midden- en Oost
Europa is noodzakelijk, waarbij altijd weer het risico bestaat dat 
hiermee de genoemde directe doelstellingen kunnen worden be
dreigd (een bestuurbare, effectieve Unie). 

Geconcludeerd kan worden, dat de uitbreiding van de Unie naar 
Midden- en Oost-Europa alleen kan plaatsvinden onder voor
waarde dat: 
- de bestuurbaarheid van de interne markt en van de flankerende 
terreinen behouden blijfft; 
- effectief en communautair operende instellingen behouden blij
ven; 
- een haalbaar financieel draagvlak wordt afgesproken; 
- de EMU-bepalingen onverkort worden gehandhaafd; 
- stappen richting communautarisering van met name de 'derde 
en ook de tweede pijler van Maastricht' worden gezet om de slag
vaardigheid van dit beleid te vergroten; 
- meer democratische verhoudingen, transparantie en bestuurlij
ke vernieuwing worden bereikt; 
- de positie van Nederland als lidstaat waar nodig duidelijk hoor
baar kan worden gemaakt. 

Deze positiebepaling kan in 1996 tot de noodzaak leiden dat er 
gekózen moet worden. Niet alle keuzes beloven even aangenaam 
te zijn. Deze punten corresponderen slechts voor een deel met de 
'agenda voor 1996' waarover in Europa consensus bestaat. In 
feite staan alleen institutionele hervormingen met het oog op de 
uitbreiding en in het verlengde daarvan - tijdens of na de IGC -
het financiële kader in alle gevallen op de agenda. De meeste lid
staten koesteren uiteenlopende ideeën met betrekking tot andere 
agendapunten of met betrekking tot gewenste en ongewenste ef
fecten voor andere terreinen. Voor een aantal, maar niet voor al
lemáál, is het democratisch tekort en de 'derde en de tweede pij
ler' een belangrijk agendapunt . . 

Institutionele hervonningen 

De instellingen van de Europese Unie 

Uitwerking van de geschetste positie betekent dat hervormingen 
noodzakelijk zullen zijn om de slagvaardigheid te kunnen behou
den om óók bij 20 of méér lidstaten, méér democratie te garande
ren. Het is duidelijk, er is geen ruimte meer voor halfslachtig
heid. Aan de andere kant mag niet uit het oog worden verloren 
dat vanuit een pragmatische houding prioriteiten moeten worden 
gesteld. Hieronder volgt een overzicht van de aandachtspunten, 
die enerzijds op werkbaarheid in een vergrote Unie zijn gericht, 
maar anderzijds ook meer democratie en transparantie behelzen 
en blijven uitgaan van het behoud van de Nederlandse inbreng: 

Behoud en versterking van de rol van de Europese Commissie, 
wat betekent: 
- behoud van initiatiefrecht; 

- behoud van zelfstandige bevoegdheden op o.m. terrein van ex
terne handel en mededinging; 
- geen uitholling uitvoerende bevoegdheden op andere terreinen 
(toezichtcomité's) 
- minder bureaucratie, meer transparantie; 
- meer bevoegdheden in het kader van fraudebestrijding; 
- behoud slagvaardigheid bij uitbreiding; benoeming van Com-
missarissen en verdeling van de posities. Hier zijn verschillende 
modellen in discussie, die elkaar niet uitsluiten. Te beginnen 
met: 
* maximaal één commissaris per lidstaat; 
* indien niet elke lidstaat een commissaris heeft, behoud van de 
Nederlandse commissaris; 
* indien verdeling in 'senior' en 'junior' commissarissen, dan een 
Nederlandse op senior niveau; 
* beter nog is de denationalisering van de Commissie. De voor
zitter, gekozen door het Europees Parlement, stelt de (niet te om
vangrijke) Commissie samen en legt deze voor aan het EP voor 
een vertrouwensvotum; 
- individueel vertrouwensvotum in EP en de mogelijkheid Com
missarissen afzonderlijk naar huis te sturen; 

Behoud en versterking van de rol van het Europees Parlement: 
- volledige medewetgevingsbevoegdheid door uitbreiding en ver
simpeling van de co-decisie procedure naar alle of minstens een 
groter aantal terreinen, waardoor het EP (meer) op gelijke voet 
met de Raad komt te staan, ook bij toezicht op uitvoering van be
leid; 
- uitbreiding van het instemmingsrecht (verdragen, benoemin
gen); 
- volledig begrotingsrecht; 
- recht van mede-initiatief voor wetgeving; 
- hechtere relatie met nationale parlementen; 
- relatie met Commissie (zie boven); 
- uniform kiesstelstel; 
- terugbrengen of beperken van het aantal leden. (Voorkomen dat 
het EP straks 800 of meer leden telt); 

Slagvaardige Raad van Ministers, ook met meer dan 20 leden: 
- behoud van slagvaardigheid met name op het gebied van de in
terne markt, het milieubeleid en het sociaal beleid; 
- details overlaten aan Commissie C.q. de lidstaten; 
- indien stemverdeling wordt herzien ligt dubbele meerderheids-
besluitvorming in de rede (gekwalificeerde meerderheid in combi
natie met een minimum proportie van de bevolking); 
- meer besluiten met gekwalificeerde of gewone meerderheid 
- meer transparantie; openbaarheid van besluiten en zittingen en 
een groot deel van de voorbereidende documenten; 
- pleidooi op termijn voor onafhankelijk voorzitterschap met meer 
mogelijkheden voor de leden van de Raad (de lidstaten) om priori
teiten op de agenda te zetten; 
- troika altijd één grote lidstaat, waarbij Nederland als grote lid
staat telt. (Bij 21 leden zijn er zeven grote lidstaten 'nodig', bij 24 
leden 8); 

Ongewijzigde rol van de Europese Raad: 
- impulsen geven; 
- politieke beroepsinstantie; 
- informeel karakter; 
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Het slechten van de grens 

Versterking van de rol van het Hof van Justitie: 
-grotere toegankelijkheid voor de burger; 
- rechtsmacht ten aanzien van beleid op gebied van binnenlandse 
zaken en justitie; 
-meer sanctiemogelijkheden; 

Punten van algemene aard zijn: 
-heldere bevoegdheidsverdeling tussen de EU-instellingen onder
ling en met de lidstaten (vgl. Duits model); 
- heldere hiërarchie van wet- en regelgeving (verdrag, verorde
ning, richtlijn, aanbeveling etc.) zowel in vaststelling als in de 
uitvoering. 
-wet op de openbaarheid van bestuur; 
- talenregime: niet meer dan drie werktalen, eventueel beperking 
van passieve vertaling, publicaties en openbare debatten in alle 
talen; 
-meer transparantie en uitleg voor de burger, t .a.v. kosten/baten, 
subsidiariteit etc; 
- voor een reeks institutionele hervormingen kan een indeling in 
lidstaten naar grootte een rol gaan spelen. 
Op dit moment is Nederland (bij 15 lidstaten) de 6e lidstaat in 
grootte. Bij het huidige uitbreidingsschema zal dit bij 20 lidstaten 
nog altijd de 7e plaats zijn. Dit geeft enige ruimte om te pleiten 
een eventuele streep tussen grote en kleine lidstaten niet voor 
plaats zeven te trekken. In dit verband is ook een onderscheid in 
meer lidstaten omvattende regio's denkbaar of, dat meer dan 
twee categorieën worden onderscheiden. In dat geval behoort 
Nederland in elk geval in een groep direct na de 'groten'. 
Dergelijke indelingen kunnen tot allerlei 'uitruil' leiden: al of niet 

een eigen commissaris, voorzitterschap, talenregime etc. De ge
dachte is, dat dit soort ruil voorkomen moet worden, ofwel tot een 
gedenationaliseerde context moet leiden. (vgl. denationalisering 
van de Commissie, of streven naar een onafhankelijk voorzit
terschap van de Raad). Op dit terrein moeten samenwerkingsmo
gelijkheden met andere middelgrote en kleine landen intensief 
worden nagegaan. 

Deze catalogus van institutionele wensen dient te worden be
schouwd in het licht van haalbaarheid en prioriteit. Juist hier 
zullen keuzes noodzakelijk zijn en is samenwerking met andere 
lidstaten een voorwaarde om het 'maximale' binnen te halen. 
Daartoe is dan ook meer kennis nodig over de inzet van anderen. 
Hiertoe dient een grondige inventarisering van standpunten 
plaats te vinden van de regeringen in andere lidstaten, zowel als 
een snelle afstemming vóóraf met geestverwante partijen in an
dere lidstaten. 

Kopgroep, ja of nee 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat nogal wat van de hier geschetste 
opties gedurende de conferentie gefrustreerd zullen worden door
dat ze onvoldoende worden ondersteund of omdat (wisselende) 
minderheden zich er zelfs tegen zullen verzetten. Indien er een 
patstelling ontstaat, lijkt binnen of buiten de IGC het dictaat van 
enkele groten nauwelijks meer te vermijden. Voor deze staten zal 
een vorm van 'werkbaarheid' immers voorop blijven staan. De be
langrijkste keuze die dan voor ligt, is de vraag of al of niet met 
een kopgroep door moet worden gegaan, waarbij, zelfs àls het 
antwoord positief is, de vraag hoe dit in de praktijk kan zonder 
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dat Europa uiteenvalt, een buitengewoon moeilijke zal zijn. 
In het algemeen is het ontstaan van een dergelijke kopgroep geen 
elegante route en uiteindelijk ook niet in het belang van de Eu
ropese Unie. Dat neemt niet weg dat in een aantal gevallen deze 
aanpak, die in Maastricht al is gekozen, verbreed kan worden. 
Het ontstaan van één kopgroep van een behoorlijke omvang met 
aansluitingsmogelijkheden voor alle andere is dan te verkiezen 
boven verdere 'variabele geometrie' (het ontstaan van verschillen
de samenwerkingsverbanden buiten de structuur van Unie, à la 
Schengen) of het Europa à la Carte, waarbij elke lidstaat al of 
niet kiest aan een beleidsterrein mee te doen. 
In het licht van deze problematiek wordt het van belang de sa
menwerking te zoeken met andere lidstaten. Daarmee moet zo 
veel mogelijk worden voorkomen dat, waar 
voor een aantal van de door ons geuite wen-

De onderwerpen in deze liggen zeer gevoelig, omdat zij directe 
raakvlakken hebben met bevoegdheden van de lidstaten, die 
weer gezien worden als de kern van de eigen rechtsstaat en 
identiteit. Om deze reden hebben de regeringen tijdens de onder
handelingen in Maastricht aangedrongen op een volledig inter
gouvernementeel karakter van de derde pijler. Dit brengt met 
zich mee dat besluiten in de Raad met unanimiteit worden geno
men en dat de Commissie nog slechts een marginale rol speelt. 
Het Europees Parlement, zowel als het Hof van Justitie hebben 
nauwelijks nog mogelijkheden tot controle. Internationale verdra
gen zijn dan het meest vergaande instrument, waartoe de derde 
pijler mogelijkheden biedt. Om in werking te treden moeten deze . 
door de nationale parlementen van alle lidstaten worden geratifi-

ceerd. In dit licht is het niet verwonderlijk, 
dat de ontwikkeling van de derde pijler nau

sen geen unanimiteit bestaat, er óók geen 
stevige groep lidstaten meer is te vinden, die 
onder geschetste voorwaarden als 'kopgroep' 

DeIGC 
welijks van de grond is gekomen na het in 
werking treden van het Verdrag van Maas
tricht. 

zou kunnen doorgaan. moet worden De IGC moet nu worden aangegrepen om 
een solide basis te scheppen voor een effec
tiever beleid op het gebied van justitie en 
binnenlandse zaken. Regeringen kunnen 
zich hier niet veroorloven te falen. Steeds 
meer wordt erkend dat nationale maatrege
len ineffectief zijn als gevolg van het wegval
len van de grenzen tussen de lidstaten van 
de Unie. Effectief Europees beleid is dus een 
noodzaak. Het risico is groot, dat het uitblij
ven van vergaande maatregelen leidt tot re
nationalisatie van beleid, dat nu in Europees 
verband wordt gemaakt en uitgevoerd. De 

Het financiële kader aangegrepen 
Uitbreiding van de Unie met alleen al de 
Visigrad-Ianden zou bij ongewijzigd beleid 
leiden tot tientallen miljarden ECU's extra 
uitgaven per jaar, met name voor landbouw
subsidies en de structuurfondsen. Het lijkt 
niet haalbaar en ook niet wenselijk van de 
rijkere lidstaten te vergen dit zonder meer op 
te brengen. D66 pleit voor een beperkte groei 
van de EU begroting, onder de voorwaarde 
dat het landbouwbeleid verder wordt her
vormd in marktconforme richting. Ook de 

voor een 

effectiever beleid 

op het gebied 

van justitie en 

binnenlandse zaken 

structuurfondsen kunnen doelmatiger wor-
den opgezet en zullen méér dan op dit moment alleen beschik
baar kunnen zijn voor de regio's met de grootste problemen. 
Hervorming in een dergelijke richting is belangrijker dan een be
nadering die uitgaat van het netto-bedrag, dat Nederland aan de 
Unie betaalt. Omdat de voor- of nadelen van het lidmaatschap 
van de Unie niet kunnen worden afgeleid van een netto bijdrage 
kan het principe van de 'juste retour', waarbij elke lidstaat even
veel bijdraagt als terugkrijgt, geen doel van de onderhandelingen 
zijn. Belangrijk is natuurlijk wel, dat de Nederlandse bijdrage 
per inwoner vergelijkbaar is met de bijdrage van de andere 'rijke-
re' landen. 

De derde pijler: justitie en binnenlandse zaken 

De toekomst van de derde pijler van het verdrag van Maastricht 
is voor D66 een van de belangrijkste onderwerpen van discussie 
tijdens de IGC. De discussie raakt namelijk direct aan de traditi
onele bevoegdheden van de lidstaten. Dit geldt op het gebied van 
het immigratie- en asielbeleid, al bijvoorbeeld de fraudeaanpak, 
het tegengaan van handel in drugs en de bestrijding van de geor
ganiseerde misdaad. Al deze onderwerpen kennen, hoe verschil
lend ook, grensoverschrijdende dimensies. Effectief beleid gaat 
hier zelfs de mogelijkheden van de grootste lidstaat te boven. Bo
vendien raakt dit beleid direct aan de veiligheid of aan de rechten 
van de mens. Vandaar dat aan de derde pijler in deze notitie a
parte aandacht wordt besteed. 

kans, dat bijvoorbeeld vreemdelingenhaat 
toeneemt als gevolg van tweeslachtigheid in 

deze, waardoor de lidstaten zich weer sterker achter hun grenzen 
zullen verschansen, is groot. 
Om een effectiever Europees beleid mogelijk te maken moet de 
besluitvorming vergemakkelijkt worden. Daarvoor is enigerlei 
vorm van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid nodig. 
Dit geldt in elk geval het asielbeleid, grensoverschrijdend perso
nenverkeer en het visumbeleid. Besluitvorming met gekwalifi
ceerde meerderheid in de Raad maakt een volwaardige rol voor 
het Europees Parlement noodzakelijk ter verzekering van de de
mocratische controle. Daarnaast zou het initiatiefrecht van de 
Commissie moeten worden uitgebreid tot alle onderwerpen van 
de derde pijler. Bovendien zou meer gebruik gemaakt moeten 
worden van de bestaande instrumenten van de Unie voor commu
nautair beleid. Zo kan gedacht worden aan richtlijnen die het tot 
stand komen van maatregelen aanzienlijk kunnen versnellen. Dit 
is vooral belangrijk voor terreinen die een direct verband kennen 
met de interne markt. 
De grootste tekortkoming van de derde pijler is het gebrek aan 
doorzichtigheid en aan democratische en juridische controle. 
Voorstellen zouden, in tegenstelling tot de huidige praktijk, open
baar moeten zijn. ~esluiten van de Raad moeten volledig bekend 
worden gemaakt. De huidige samenvattende persverklaringen 
zijn onvoldoende. Hierdoor wordt de toch al minieme parlemen
taire en juridische controle verder uitgehold. De nationale parle
menten hebben nauwelijks nog mogelijkheden tot controle, ter
wijl het Europees Parlement vrijwel buiten spel staat. Ook de ju-
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risdictie van het Hof van Justitie dient te worden veiliggesteld.' 
Nu is het Hof alleen bevoegd indien de lidstaten hiertoe besluit
en. 
In 1985 besloot een aantal lidstaten in het Accoord van Schengen 
de samenwerking te versterken door het opheffen van interne 
grenscontroles. Op 26 maart 1995 is het Accoord eindelijk in wer
king getreden in zeven van de vijftien lidstaten. (Benelux, Frank
rijk, Duitsland, Spanje en Portugal). Na een korte overgangsperi
ode zullen Italië en Griekenland toetreden en ook de toetreding 
van Oostenrijk wordt op korte termijn verwacht. Het Accoord van 
Schengen biedt concrete mogelijkheden de controles aan de bin
nengrenzen op te heffen, ook al is het een puur intergouverne
mentele aangelegenheid. De IGC zou Schengen binnen de derde 
pijler van het Verdrag van Maastricht moeten brengen teneinde 
de vereiste coördinatie tot stand te kunnen brengen, aangevuld 
met de genoemde herziening van de besluitvormings- en juridi
sche procedures. 
De uitdaging is duidelijk, de uitkomst blijft vooralsnog onzeker. 
De hamvraag, die de lidstaten (en met name het Verenigd Ko
ninkrijk en Ierland) moeten beantwoorden is hier of zij bereid zijn 
een bijdrage te leveren aan versterking van een Europese rechts
orde. 

Discussie en samenwerking alvorens de I Ge van start 
gaat 

Een drietal punten is in elk geval van belang in de voorbereiding 
van de IGC, waartoe D66 initiatieven kan nemen. Deze betreffen 

het versterken vanhet draagvlak voor inzet en uitkomst van de 
IGC door een nauwere samenwerking tussen het Europees Par
lement en de nationale parlementen en het stimuleren van meer 
maatschappelijke discussie in Nederland. Voorts is er de nood
zaak van het inventariseren van de inzet en de voorbereiding in 
andere EU-lidstaten. 
Een zwaar accent in de voorbereiding van de IGC moet worden 
gelegd op de mogelijkheid de discussie en de besluitvorming te 
beïnvloeden door middel van samenwerking tussen nationale 
parlementen en Europees Parlement en door frequente parle
mentaire en daarmee publieke aandacht voor de discussie. 
Dit is één van de belangrijkste middelen om te voorkomen, dat de 
nationale parlementen achteraf een tekst ter ratificering krijgen 
voorgelegd, waar alleen nog ja of nee' en eigenlijk alleen ja' tegen 
gezegd kan worden. De komende !GC zal in principe dezelfde 
route volgen, tènzij nu een andere weg wordt ingeslagen. Maar de 
nationale parlementen en het Europees parlement dienen dan 
méér bij de onderhandelingen te worden betrokken. 
Het Nederlands parlement kan op zijn beurt weer niets in z'n 
eentje. Een individueel parlement kan wel zorgen dat iets niet ge
beurt (namelijk door tot het einde toe te weigeren het jawoord 
aan een verdrag te geven), maar een individueel parlement kan 
niet bewerkstelligen dat iets wèl gebeurt (daarvoor moeten alle 
lidstaten er immers mee instemmen). Het zijn dus alleen de ge
zamenlijke parlementen, of tenminste een zo groot mogelijk deel 
van die parlementen, die ervoor kunnen zorgen dat hun ideeën en 
suggesties al tijdens de onderhandelingen in de IGC door de rege
ringen ter harte worden genomen . • 
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Duurzame ontwikkeling, 
• econo ..... n~'le en politiek 

Brochure in de Ideeën-reeks met bijdragen van 7 deskundigen. 

Het Wetenschappelijk Bureau van D66 biedt 
in de serie Ideeën een brochure over duurza
me ontwikkeling. In deze brochure laten 7 
deskundigen hun licht schijnen over het on
derwerp duurzame ontwikkeling - hèt thema 
van deze tijd. Een tijd die zou moeten wer
ken als een scharnier tussen twee perioden: 
van blinde groei naar bewust consolidatie. Of 
dat lukt, leest u in de brochure Duurzame 
ontwikkeling, economie en politiek. 

Economische modellen houden geen rekening met 
de kwaliteit van het leven. Politici zijn in hoge mate 
zelf deel geworden van het economische systeem en 
denken louter nog in economismen. Is in die situatie 
de ontwikkeling van de samenleving wel om · te bui
gen naar 'duurzame ontwikkeling' ? Hoe komt het 
dat iedereen duurzame ontwikkeling lijkt te willen 
(geen nota of beleidsstuk waar het onderwerp niet 
in voorkomt) maar niemand het eens kan worden 
over de te nemen maatregelen? En wat zijn eigenlijk 
de sociale en economische consequenties van een 
mede op duurzaamheid geënte economie? 

Ideeën 2 bevat bijdragen van: 

• Jan Paul van Soest, dirècteur van het Centrum 
voor Energiebesparing en schone Technologie; 

• Ad van den Biggelaar, directeur van de Stich
ting Natuur en Milieu; 

• Dick Tommel, chemicus en Tweede Kamerlid 
voor D66; 

• earl Koopmans, stafmedewerker bij de We
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid; 

• Marjan Peters, universitair docent milieurecht 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universiteit Brabant; 

• Adriaan Brouwers, econoom en werkzaam bij 
Shell Internationale Petroleum Maatschappij; 

• Allan Varkevisser, socioloog en medewerker 
bij het Wetenschappelijk Bureau van D66 

Ideeën 
De brochurereeks van de SWB D66 náást Idee. 

d .. 
,,"""" ,,~ .. ,,~""~,..!! 

• 36 pagina's • A4 formaat • stevige bewaaruitgave 
• fraaie fotografie • completeert uw abonnement op Idee! 

Prijs slechts f 19,50 
Stuur onderstaande bon aan: SWB D66, Noordwal 10, 2S 13 EA 

Den Haag. Zend geen geld mee - u ontvangt een acceptgiro. 

r------------------------------------------------------------
BON 

, 
(Kopie van) bon verzenden in voldoende gefrankeerde envelop. I , , , 

Ik bestel hierbij ................... (aantal) ex. van de brochure 
, , , , 

Duurzame ontwikkeling, economie en politiek à /19,50 
(+ /3,- bijdrage in de verpakkings- en verzendkosten). 

NAAM: .... , ..................... . 

ADRES: . ..... .............. .... .. 

POSTCODEIPLAA TS:.. . ...................... . 

Handtekening: 

, , , , 
I , , , , 

·····1 , , 
· .. ·· .. ·1 , 

I , 
, . . . . . , , . . . . . I , , , , 

I , , L--_______________________________________ .L _____________________________ _______________________________ J 
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I E 
DEBAT 

Het ideologische 
gezicht van D66 

Do o r Joop Ab be s 

V
eel bladzijden in Idee zijn reeds 
besteed aan de ideologie-discus
sie en met name aan de vraag of 

D66 het zonder een ideologie kan stellen 
(1). De laatste statenverkiezingen heb
ben nog eens aangetoond dat het gezicht 
van D66 onduidelijk is, dat de partij zich 
beter moet profileren en een eigen iden
titeit moet ontwikkelen. 

Wat vertellen de meer worden perspektiefloze wezens, die de 
kiezers niets meer te bieden hebben. 
Zonder ideologie kunnen wij geen echte 
inhoud geven aan het begrip van de 
hoop, hoop op een betere wereld bijvoor
beeld. Zonder ideologie kunnen wij geen 
vaste basis vinden voor het verschil tus
sen goed en kwaad, voor onze moraal, 
van waaruit wij onze politieke doelstel
lingen kunnen formuleren. Zonder ideo
logie wordt de politiek oninteressant, 
droog en dor. 

wetenschappelijk getinte 
inzichten ons over 

de noodzaak van het 
ideologische denken? 
D e auteur neemt het 

In het artikel van Pieter Fokkink dat on-
langs in Idee verscheen (2), wordt be
weerd dat wij in een postideologisch tijd
perk leven. Ten onrechte suggereert Fok
kink dat wetenschap en technologie te
genover de ideologie zouden staan, ja 
zelfs, dat het op de voorgrond treden van 
wetenschap en techniek de ideologie 

evolutionair perspectief 
als richtsnoer voor een 
kritisch pragmatisme 

voor D 6 6. Het begrip wetenschap 

e--------------------------. 

overbodig zou hebben gemaakt. Ideologische rudimenten in het 
artikel worden vervolgens verstopt achter een vaag cultuurbe
grip, waarmee het woord ideologie zoveel mogelijk wordt verme
den. Ik ben van mening dat de functie van de ideologie in onze 
tijd wel veranderd is, maar zeker niet overbodig is geworden. 
Sterker nog: het is zelfs niet wenselijk dat de ideologie uit de po
litiek zou verdwijnen. Wat wij nodig hebben, zijn nieuwe vormen 
van ideologie, niet behept met de fouten van het verleden, maar 
die wel een nieuwe identiteit geven aan de toekomstige partijen 
in het algemeen en aan D66 in het bijzonder. Zonder ideologie 
kunnen wij niet meer dromen van een betere toekomst en ver
liezen wij het geloof in de realisatie van het onmogelijke, wij 

JOO/J Abbes is historicIIs el/. fdosoof. 
(1 ) Wie geïllteresseerd is il/. onze illbrellg in de ideologiedisclIssie billnen 
D66leze (o.n.): 1. J.K. Abbes, K.R. Pop/Jer el/. het IJrogressieve libemlis
me, ill: 'ldee66 ', ll e jrg. , IIr. 5, 1990, blz. 4-8; 2. J.K. Abbes, K.R. 
Pop/Jer en. de ideologiedisclIssie van. D66 (methodologisch-program
matische cOllsel/llenties: socilde ethica), il/.: 'ldee66 ', 11ejrg. , IIr. 6 , 
1990, blz. 12-17; 3. JooP Abbes, Pleidooi voor een llieuwe visie op 
Pop/Jer (Een lUItwoord aal/. Erik dell Drcwk en Gastall SiegelcUlr) , in: 
'Idee', 13e jrg. , nr. 2, 1992, blz. 9-12; 4. JooP Abbes ell SinIOl/. GroeII , 
Gereflecteerd pmgmotisllltl, niets meer dan politiek nlircisllle? ill: 'Idee', 
13e jrg. nr. 6, 1992, blz. 21-26 en 5. Sill1Ol1 Groen , JooP Abbes, Rio val/. 
Bovel/. ell Ed Tlliellle (lII.m.v. Marcel v.d. Horst) , Heeft D66 een ideologie? 
in: 'Idee ', 14ejrg. nr. 5, 1993, blz. 20-23. 11/. deze lIrtikelellllleer lil.e
rntulLrvenvijz;lIg. 
(2) Pieter Fokkink, Post-ideologische politiek of D66 il/. het poliJ.itlke spec
Irllm , in 'Idee' 16ejrg. nr. 1 , febr . 1995, blz. 10-15. 
(3) Zie J.K. Abbes, 'Metctfysicll el/. marlIlIl', Utrecht 1994 (diss.). 

Fokkink meent ten onrechte dat de 
wetenschap niet tot het terrein van de 

ideologie behoort. Daarbij gaat hij uit van een sterk verouderd 
waarheids- en objectiviteitsbegrip, dat vele jaren geleden werd 
gehuldigd door de logisch-positivisten. Moderne wetenschapshis
torici en -filosofen hebben aangetoond dat de wetenschap altijd 
heeft gewerkt op basis van een wereldverklarend model, een 'pa
radigma' (T.S. Kuhn), een 'research programme' of een metafysi
ca (I. Lakatos). Zo'n wereldverklarend model is op zichzelf niet 
bewijsbaar, het is een interpretatiemodel van de wereld, waaruit 
testbare (= wetenschappelijke) theorieën kunnen worden afge
leid, die op hun beurt nuttig zijn voor de techniek, de landbouw 
en de geneeskunde ('men kan er wat mee'). Maar in feite bete
kent dit ook, dat zo'n wetenschapsmodel een vorm van ideologie 
is, weliswaar als zodanig nog maar kort geleden ontdekt, maar 
toch een ideologisch model. Analyse toont aan dat het bewuste 
model aan alle criteria van het begrip ideologie voldoet(3). Daar
om is het ook niet zeker dat het wetenschapsmodel van onze tijd 
voor altijd stand zal houden, wij kunnen nooit voorspellen hoe 
de wetenschap zich in de toekomst zal ontwikkelen. De geschie
denis laat zien dat wetenschapsmodellen elkaar hebben af
gewisseld, maar tegelijkertijd dat de verklaringsmogelijkheden 
van oude wetenschapsmodellen steeds weer in de nieuwe wer
den opgenomen en dat die nieuwe mede daardoor nog meer kon
den verklaren. Zij gaven nog meer 'zicht op de wereld' ('scope'). 
Elk tijdperk heeft zo een beter wetenschapsmodel dan het voor
gaande, maar dit model is niet het beste model, er kan altijd een 
nieuw model ontstaan dat nog beter is. Beter in de zin van prag
matisch beter, dat wil zeggen het stelt ons in staat onze proble
men nog beter op te lossen. 
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Pragmatisme 

Vanuit deze pragmatische wetenschapsopvatting kan men zich 
vervolgens afvragen wat het beste wetenschaps- of onderzoekpro
gramma van onze tijd is, dat wil zeggen welke de meeste testbare 
theorieën oplevert, dus het beste bijdraagt aan de oplossing van 
onze problemen in de techniek, de landbouw, de geneeskunde 
enzovoort. Bij deze wetenschapsopvatting gaat het niet meer om 
het oude waarheidsbegrip in de zin van de correspondentietheorie 
van de waarheid, maar om de pragmatische theorie van de waar
heid. Waarheid is dan datgene wat werkt, wat ons het best helpt 
om onze (steeds weer nieuwe) problemen op te lossen. Wat het 
beste wetenschapsmodel van onze tijd is, kan dus in zekere zin 
berekend worden, het kan quantitatief worden vastgesteld: het 
gaat om het model dat de meeste testbare theorieën en oplossin
gen voor onze problemen oplevert. Let wel, als wij zo kunnen 
vaststellen, wat het betere wetenschapsmodel, het betere rese
arch programme, ja de betere metafysica is, dan weten wij tegelij
kertijd (op zuiver quantitatieve, dus 'objectieve' gronden!) wat 
'betere ideologie' is. Het betere wetenschapsmodel van onze tijd is 
zonder twijfel het indeterministische evolutiemodel, ontstaan uit 
het neo-Darwinisme. Dit model vormt de wereldverklarende ba
sis van de moderne (moleculaire) biologie, de kosmologie en de 
quantummechanica. De toepassingen ervan in de moderne maat
schappij zijn van grote betekenis gebleken. 

De toepassing van het evolutionair-wetenschappelijk 
model op de geschiedenis , de maatschappij en de 
politiek 

Fokkink wijst terecht op het belang van de Franse Revolutie voor 
de ontwikkeling van het politieke spectrum. Er zijn echter andere 
interpretaties mogelijk dan de zijne. In feite is de Franse Revo
lutie de basis van de ideologieën, die tot in onze tijd hebben be
staan. In deze revolutie stonden de zgn. Jakobijnen tegenover de 
Girondijnen, respectievelijk de radicale en de gematigde demo
craten, later: de linkse en de rechtse liberalen. J.R. Hébert (Père 
Duchesne) kan met zijn volgelingen (de zogenaamde Hébertisten) 
in deze revolutie als de voorloper van het socialisme worden be
schouwd, terwijl de aanhangers van de Kerk de anti-revolutionai
ren waren, de latere conservatieven en christendemocraten (de 
laatsten met name in Nederland). Dit politieke spectrum kan ook 
worden beschouwd als de uitkomst van een evolutionaire ontwik
keling. Het liberalisme met name kan worden gezien als het re
sultaat van een ontwikkeling die al bij de middeleeuwse steden 
was begonnen. Deze steden streefden naar modernisering van het 
recht op grond van het individualisme, hun civiele rechtspraak en 
burgerrecht pasten beter bij de opkomst van het vroeg-kapitalis
me dan het oude landrecht, waarin de despotische adel een be
langrijke rol kon spelen. In de steden ontstond een nieuwe cul
tuur, waarin het individualisme en een groeiend zelfbewustzijn 
een belangrijke rol speelden. De Antieke cultuur werd in deze 
nieuwe stadscultuur geïncorporeerd (de Renaissance). Het evolu
tionair-wetenschappelijk model laat zien dat het liberalisme-ka
pitalisme als ideologie grote gelijkenis vertoont met de gang van 
zaken in de biologische evolutie, dat wil zeggen het liberalisme
kapitalisme als ideologie schept voorwaarden vergelijkbaar met 
die in de biologische evolutie. De diersoorten ontwikkelden zich 
immers in vrije concurrentie met elkaar. De 'survival of the fit-

test' -gedachte vertoont grote gelijkenis met de gang van zaken in 
de liberaal-kapitalistische economie, waarin alleen de sterkste of 
meest aangepaste bedrijven overleven. Het liberaal-democratisch 
model voorziet in regering en oppositie, vergelijkbaar met de mu
taties en de selecties in de natuur (4). Een voorstel, dat de vrije 
discussie overleeft, is blijkbaar een goed voorstel: het heeft de 
toets van kritiek doorstaan. Zoals een diersoort een sterke soort 
is, als zij de uitdagingen van de omgeving heeft overleefd. Door 
zijn steeds hogere bewustzijnsniveau is de democratische mens er 
echter in geslaagd zijn ideeën te laten sterven in plaats van zich
zelf. Overleg in plaats van oorlog. Men kan dit simpelweg als mo
reel en intelligent gedrag beschouwen. De moderne, Westerse 
mens is er dus in geslaagd om de noodlottige gang van zaken in 
de natuur, waarbij onaangepaste soorten uitstierven, te doorbre
ken. Dit brengt ons op de bijzondere positie van de mens in de 
evolutie. 

De toepassing van het evolutionair-wetenschappelijk 
model op de mens 

Ook de mens heeft een evolutie doorgemaakt. In feite is hij de 
laatste en hoogste ontwikkeling van de evolutie. Via het mense
lijk zelfbewustzijn is de evolutie als het ware tot zichzelf geko
men. Dit zelfbewustzijn, het feit dat wij weten wie wij zijn en dat 
wij bestaan, is van alles overheersende betekenis. Het veroor
zaakte een definitieve breuk tussen ons en de rest van de wereld, 
tussen ons en al het andere leven. Dit bewustzijn vormt de basis 
van onze morele vermogens, het kan -metaforisch gezien- als een 
'organe morale' (5) worden beschouwd, "dat nog steeds niet vol
groeid is. Door deze groei kan de mens tot morele perfectie ko
men. Door zijn 'organe moral' kan de mens zich niet op de evo
lutie beroepen als onderbouwing van een keiharde, kapitalis
tische moraal; hij heeft daarentegen het verschil tussen goed en 
kwaad ontdekt, juist door zijn morele bewustzijn. Het vermogen 
zichzelf te beoordelen was het gevolg van dat bewustzijn, de mens 
kon zich 'bekeken voelen': de schaamte en het geweten kwamen. 
De mens ontdekte dat de overlevingskansen van een samenleving 
groter worden, als de meerderheid datgene nastreeft, wat als het 
goede wordt beschouwd. De geschiedenis leert dat een vertrapte 
massa vroeg of laat in opstand zal komen en de onderdrukker 
dubbel laat terugbetalen voor wat hij geroofd heeft. 

Het goede, de ideologie en de politiek 

Al in de evolutie van de dieren ontstond een zeker altruïsme, die
ren die zich opofferden voor de rest van de kudde. Ook ontston
den vormen van wederzijds altruïsme, reciproque altruïsme ge
naamd. Bij de mensen kwam deze langzamerhand tot hoge ont
wikkeling. De menselijke moraal, de humaniteit ontstond. De 
smart die mensen leerden kennen bij het sterven van geliefde 

(4) De evolutie ,ti. voortgallgsmechallisme mnakt gebraik vall de mutaties 
in de lIatuur. Mataties Zijll gelletische verallderillgell ;11 de levellde orgallis
men. Deze kUllllell toevallig de aallpassillg van bijv. een dier aan zijn eco
logische lIis (llatuurlijk leefmüieu) verbeterelI, in zo'n geval kali zo 'n. 
diersoort andere varialltell verdrillgell. De omgevillg selecteert als zodallig 
de meest aallgepaste soortelI. 
(5) Het begrip 'orgalle nwrale' is olltwikkeld door de teil ollrechte onbe
keilde Nederlalldse filosoof Frans Hemsterhuis (1721-1790) in zijll 'Leltre 
sur I'homme et ses rapports '. 
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soortgenoten werd de basis van het streven naar elkanders wel
zijn. Bestrijding van het ongeluk, de leedminimalisatie werd een 
belangrijke doelstelling van de mens. De geneeskunde bijvoor
beeld is erop gebouwd. In zijn bewustzijnsevolutie ontdekte de 
mens de Gulden Regel en de Categorische Imperatief als organi
satiemodellen van de moraal. Zij kunnen nog steeds een ideologi
sche basis vormen voor de politiek, zij zijn de 'evolutionaire mo
raal', de ontdekking van het goede. De Gulden Regel houdt in dat 
men zich in de gedachten van zijn (rampspoedige) medeburger 
dient te verplaatsen en zich afvragen wat men voor zichzelf zou 

wensen, als men in zijn situatie 
zou verkeren. Doe voor de men
sen, wat je wilt dat zij voor jou 
doen. Denk niet alleen aan jezelf 
en je eigen belangen. De Cate
gorische Imperatief koppelt 
daaraan de rationele overwe
ging: 'Handel altijd zo dat uw 
handelwijze een wet kan zijn 
voor alle mensen'. Kortom: wij 
moeten voor elkaar willen doen, 
wat redelijkerwijze gedaan kan 
worden. Dit is de humanitaire 
instelling die de mens onder
scheidt van de dieren, die elkaar 
verscheuren volgens de wet van 
de savanne. De wetten van de 
evolutie gelden nog steeds voor 
onze economie, maar de werking 
ervan kunnen wij in onze sa
menleving temperen met de evo
lutionaire bewustzijnsmoraal, zo 
maken wij een mènselijke sa
menleving. Deze kan met het 
groeien van ons bewustzijn 
steeds verder geperfectioneerd 
worden, een ideologische op
dracht, gebaseerd op de betere 
metafysica. Een hernieuwde toe
passing van de Gulden Regel en 
de Categorische Imperatief le
vert een opmerkelijke, hoogst 

. actuele ideologische stellingna
me op die dwars door de Ne
derlandse partijen loopt en een 
mogelijkheid biedt om tot links
liberale . en rechts-liberale stro
mingen, C.q. partijen te komen. 
In de politieke evolutie van 
Europa is het onderscheid tus
sen de zogenaamde positieve en 
negatieve grondrechten ont
staan. De laatste betreffen de 
democratische burgerrechten, 
die het vroege liberalisme heeft 
opgeleverd. Als men alleen deze 
rechten nastreeft, blijft het men
selijk egoïsme de boventoon voe-

ren. Grote rijkdom kan dan naast de meest afgrijselijke armoede 
bestaan. De negatieve grondrechten vormen thans zonder de po
sitieve een corrupte toepassing van de Gulden Regel en de Cate
gorische Imperatief. Door het voortgroeien van het bewustzijn 
heeft de mens ook de positieve, de sociale grondrechten ontdekt, 
de regels van de solidariteit, die tezamen met de negatieve grond
rechten het 'summum bonum' voor onze maatschappij vormen. 
Het linkse liberalisme streeft beide soorten grondrechten na, 
terwijl het rechtse of conservatieve liberalisme uiteindelijk alleen 
het belang van de negatieve erkent. Beide richtingen zijn binnen 

-------------------------------------27--------------------------------------
IDEE - JULI '95 



de Westerse democratie weliswaar legitiem, maar tonen naast 
overeenkomsten dus ook belangrijke ideologische verschillen. 

De ideologische toekomst van D66 

D66 lijkt, geredeneerd vanuit de 'evolutie' van de partij , zelf het 
best te passen bij het linkse liberalisme. Binnen de formule van 
D66 lijkt de kans om het juiste evenwicht tussen solidariteit en 
eigenbelang te vinden, passend bij de economische mogelijkheden 
van onze tijd, het grootst. Het conservatieve liberalisme van onze 
tijd moet met beslistheid worden afgewezen, omdat het gebouwd 
is op het neo-egoïsme. Het zal leiden tot ontwrichting en desinte
gratie van onze maatschappij . Totalitaire systemen als het funda
mentalisme zullen steeds meer vat krijgen op de verliezers, de 
moderne armen van onze tijd. Wat wij nu door de politiek van het 
conservatieve liberalisme op de staatsuitgaven besparen, zullen 
wij weldra dubbel en dwars terugbetalen door toenemende, socia
le onrust. In zijn artikel 'Geen progressieve maar een liberale 
volkspartij is nodig'(6) bespreekt Meine Henk Klijnsma, een be
kend auteur uit de kring van Idee, de mogelijkheid van een fusie 
tussen linkse en rechtse liberale krachten. Zo'n fusie moet op his-

(6) In: 'Idee', 16e jrg.llr.1 , februari 1995, blz.29-32. 

torische gronden worden afgewezen. Bij soortgelijke fusies in het 
verleden was steeds het slot van het liedje dat de rechtervleugel 
in de nieuw gevormde, liberale partij overwon. Zo is het ook met 
de VVD gegaan, het VDB-element is daar reeds lang onderge
sneeuwd. Wat heeft het conservatieve liberalisme D66 te bieden? 
Zie eens hoe zijn leider bij de laatste en voorlaatste verkiezingen 
op de goedkope sentimenten en de onberedeneerde angsten van 
de massa's heeft ingespeeld! De basis van zijn politiek is het neo
egoïsme, een grote stap terug in onze sociale evolutie. Wat veel 
meer voor de hand ligt, is een fusie met de zeer geplaagde sociaal
democraten, juist in deze tijd, nu zich een nieuwe, humanitaire 
interpretatie van de geschriften van KH. Marx aandient(7). D66 
en de PvdA kunnen samen een nieuwe, grote solidariteitspartij 
gaan vormen, waarin gestreefd kan worden naar een nieuwe har
monie van economie en gemeenschapszin op modern-ideologische 
gronden. Een nieuwe ideologie staat voor de deur, laten wij de 
goede keuze doen! 

Met dank aan Ria van Boven, Simon Groen, Marcel van de Horst 
en Ed Thieme voor hun opbouwend commentaar. 

(7) Men leze bijv. M. Slob , Marx is onsterfelijk, in: 'Filosofie Magazine', 
jrg. 4, I/r. 2, maart 1995, blz. 19-23. Wij I/lOgen Marx nooit aal/rekenen, 
Wltt d leiders van de voormalige USSR verkeerd hebben gedcllln. 

~t was mooi geweest ... 
als hier uw advertentie had gestaan, ondernemende 
D66-el' (nVv). Want dan had ti niel alleen een hoog 

bereik gerealiseerd in een 'uitgelezen' groep 
behorend tol de homo sapiens, maar had u ook 

hel Wetenschappelijk Bureau een fiscaal aftrekbaar 
steunqe in de rug gegeven. Maar helaas. 

Mogen we dus uw advertentie plaatsen in het 
volgende mUllffier? Bel even: 020 -620.79.49. 
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De zorgvragercentraal 
De vorige c o lu m nist, W im Me y er, heeft d e pen 

d oo r g eg ev en aa n Jan Poo l 

igenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat in de ge

zondheidszorg de patiëllt als zorgvrager en als consument E centraal staat. Maar een ieder die de sector een beetje kent 

weet dat er nog vele andere belangen een rol spelen. Voor de instelling 

zijn de continuïteit en de werkomstandigheden van het personeel van 

belang. Voor de arts spelen de tijdsdruk en hiërarchische en persoon

lijke verhoudingen een rol en voor de verzekeraar zijn dit vooral de 
kosten en de polisvoorwaarden. In de gezondheidszorg heeft het aan

bod altijd op de voorgrond gestaan. De aanbieder wist wat goed en 

gepast was. Daar moest de zorgvrager het maar mee doen. Gelukkig 

is hier de laatste jaren een duidelijke kentering in gekomen. 

Vier jaar geleden werd ik gedeputeerde van de provincie Zuid

Holland, na een carrière als universitair werkzaam cardioloog. Ik 

trof toen het 'Integraal plan zwakzinnigenzorg 1991-1995 ' aan, opge

steld door een paar bevlogen ambtenaren. Uitgangspunten waren 

onder lneer de emancipatie van de verstandelijk gehandicapte en een 

op de zorgbehoefte toegesneden hulpaanbod. De gehandicapte is ie

mand met dezelfde rechten als een 'normaal' mens, dat wil zeggen 

recht op een eigen leven, recht op een optimale ontplooiing, recht op 

wonen, recht op arbeid enzovoort. Wat hier dus bij gold was: normaal 

wat kan, bijzonder wat moet. 

Bij de uitwerking van het plan waren van belang de ir-tegratie in de 
maatschappij, de bevordering van zelfstandigheid en het maken van 

eigen keuzen, kleinschaligheid, de zorg zo dicht mogelijk bij ouders en 

familie, dus een goede spreiding over de provincie, en het scheppen 

van normaal werk. Dat betekende nogal wat voor de zwakzinni

genzorg waurin de institutionele zorg weer een belangrijke rol speelt: 

grootschalige inrichtingen, vuuk 'verstopt ' in de duin en polder, en de 
grote gezinsvervangende tehuizen, de gespecwliseerde dugopvung en 

de scholen voor specwul onderwijs. 

Bij de presentutie vun het plan bleek er veel weerstand te zijn, vooral 

bij de gevestigde insteUingen, muar óók bij ouders wier kinderen al 

waren 'ondergebracht'. De urgumenten waren toen: kleinschaligheid 

en een individuele benudering zijn Ie duur , gewoon WOlwn in de wijk is 

te gevuarlijk, onderwijs op een gewone school vraagt teveel van de 
leerkrachten en gewoon werk is onmogelijk. 

Gelukkig was er ook steun. Steun van enkele vooruitstrevende instel

lingen, Socwal Pedagogische Diensten en van ouders die iets anders 

met hun kinderen wilden. Zelf paste dit beleid geheel binnen mijn 

(D66-) opvattingen, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van het 

illdividu voorop staat. De reSltltaten worden nu dan ook zichtbaar. 

Ook bij tegenstanders is een duidelijke omslag van denken opgetreden 
.. 

JUli Pool is ex-gedeputeerde voor D66 van de Provincie Zuid-Holland 

en wijfelaars zijn over de streep getrokken. Daarbij kwam nog dat en

kele onderzoeken, bij mensen die op de wachtlijst stonden voor 

plaatsing in een inrichting, uitwezen dat bij alternatieve mogelijkhe

den van hulp de behoefte aan plaatsing op zichzelf al veel minder 

groot blijkt . Ouders zijn veelal graag bereid hun kinderen langer te 

verzorgen en eventueel bij plaatsing in een kleine woongroep in de 
buurt de helpende hand te bieden. 

Enkele voorbeelden van de veranderingen. Een aantal inrichtingen 

vervangt een (leel van de behuizing op hun terrein door gewone wo

ningen, zowel voor de bewoners als voor niet-gehandicapten van bui

ten, de 'opwolwrs '. Zij ruilen met gehandicapten die in zogenaamde 

sociowoningen in de naburige genwenten kunnen gaan wonen: inte

gratie in twee richtingen dus. Een nieuwe 'intramurale' instelling 

wordt, gespreid, in een nieuwbouwwijk gevestigd. Een grote landelij

ke stichting, die een nieuwe vestiging wilde bouwen zag daar van af en 

gaat voorzieningen treffen om aan de 'echte' zorgbehoefte van lnensen 

op de wachtlijst te kunnen voldoen. In Haaglanden komt een 'Zorg

adres " waar aanvragers voor hulp terecht kunnen, inclusief die voor 

dagopvang, specwal onderwijs en werk. Op dit zorgadres werken de 

zorgaanbieders, geIneente, provincie en verzekeraars samen. 

Ook bij de ouderen heeft er een duidelijke omslog in de benadering 

van de zorgvrager plaatsgevonden: zorg op maat, direct afgestemd op 

de behoefte van de oudere zelf. Uitgangspunt daarbij is dat de o~dere 
in staat wordt gesteld zo lang mogelijk de regie over het eigen leven te 

behouden. Daarbij is ook veel aunducht besteed aan de privacy in 

verpleeghuizen voor mensen die er langdurig moeten verblijven. Het is 

toch van de gekke dat ouderen, die hun hele leven konden bepalen 

nwt wie ze sa,men wonen, nu gedwongen worden tot het delen van een 

kamer lnet één tot vijf anderen. Daarbij worden hen bovendien nog 

eens alle vertrouwde dingen ontnomen. De enige privacy blijkt uit een 

met een gordijn af te schermen bed, een bedkastje en een klerenkast te 

bestaan. Slechts indien de betrokkene dat zelf uitdrukkelijk wü of als 

er zeer zwaarwegende zorg-inhoudelijke argwnenten zijn, is een der

gelijke situatie aanvaardbaar. Financiële overwegingen kunnen en 

mogen hierin geen rol spelen. 

Zorgvernieuwing, waarbij de zorgvrager centraal staat, wordt nu dus 

werkelijkheid. Patiënten, gehandicapten, ouderen en hun verwanten 

kunnen hun rechten laten gelden. Gelukkig komt er ook bij de a,anbie

ders van zorg en de verzekeraars meer oog voor deze hoogst noodza

kelijke ontwikkelingen. De overheid dient nu deze ontwikkelingen te 

bevorderen door de benodigde middelen beschikbaar te stellen en de 
regelgeving aan te passen . • 
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Boekhesprelullg 

Politiek en kritiek 
Dit boek werd op 14 april jl. gepresenteerd 
aan pers en publiek op een bijeenkomst in 
politiek-cultureel Centrum 0 42 te Nijme
gen. De redacteuren van de bundel hadden 
de hoogleraar filosofie Willem van Reijen 
uitgenodigd een mondelinge boekbespre
king te verzorgen. De SWB was benaderd 
voor een interview over de vraag: is de po
litiek nog vatbaar voor kritiek? Ook dit in
terview vond plaats tijdellS de bijeenkomst 
in Nijmegen. 

Het boek is geschreven door een groep 
auteurs die allen zijn verbonden aan de 
Faculteit der Wijsbegeerte van de Katho
lieke Universiteit Nijmegen. Het is dus 
geen wonder dat het boek een sterk filoso
fische inslag heeft, voornamelijk vanuit de 
politieke en sociale filosofie. Dit blijkt uit 
de keuze van het onderwerp, kritiek als 
politieke stellingname, maar ook uit de 
keuze van de filosofen die in de verschil
lende hoofdstukken worden behandeld. 
Het grootste deel van het boek is namelijk 
gewijd aan de rol die kritiek speelt in de 
zeer uiteenlopende denkbeelden van een 
zevental filosofen. Achtereenvolgens ko
men aan de orde: Immanuel Kant, Karl 
Marx, Max Weber, George Bataille en 
Carl Schmitt (beiden worden in één 
hoofdstuk behandeld), Theodor W. Adorno 
en Michel Foucault. Verder bevat het boek 
een algemene inleiding over het moderne 
kritiekbegrip, een afzonderlijke bijdrage 
over de verhouding tussen ethiek ·en kri
tiek en een beschouwing onder de titel 
"Linkse kritiek?". Dit hoofdstuk, van de 
hand van Machiel Karskens, is gewijd aan 
de vraag of het in de huidige tijd nog zin
vol is om te spreken over 'linkse kritiek', 
een tijd die immers wordt gekenmerkt 
door de 'crisis van links' en het beeld van 
een geontideologiseerd politiek veld dat 
vaak wordt opgeroepen. Volgens Karskens 
is het onderscheid tussen 'links' en 'rechts' 
in de politiek nog wel degelijk relevant. 
Niet in programmatisch opzicht, maar wel 
als een meta-politiek onderscheid dat 
noodzakelijk verschillen van politiek be
drijven aangeeft. 'Linkse kritiek' heeft tot 
taak de heersende machten - die per defi
nitie rechts zijn, maar daarom nog niet 
slecht behoeven te zijn - te beoordelen 
vanuit een tegenpositie, een positie die, 
welke maatstaven zij ook gebruikt, nooit 

het politieke speelveld mag verlaten. 
Deze opvatting gaat er echter vanuit dat 
de politieke partijen en de politici, als 
'heersende machten' op dat speelveld, vat
baar zijn voor kritiek en het is zeer de 
vraag of dat juist is. Naar mijn mening 
niet. De heersende machten moeten eer
der in verband worden gebracht met de 
werking van de bureaucratie, dan met het 
functioneren van de politiek. 
Linkse en rechtse critici hebben in de af
gelopen twee decennia hun pijlen op een 
gemeenschappelijk object gericht: de ver
zorgingsstaat. Rechtse critici wijzen stee
vast op de aantasting van de vrijheid door 
de uitdijing van de collectieve sector (het 
is goed om hierbij te bedenken dat voor 
deze critici economische vrijheid de basis 
is voor alle burgerlijke vrijheden), terwijl 
linkse critici stellen dat de regelingen van 
de verzorgingsstaat niet hebben geleid tot 
een structurele vermindering van de soci
ale ongelijkheid in de maatschappij. Kars
kens is overigens van mening, en ik ben 
dat met hem eens, dat het gelijkheidsbe
ginsel niet de enige basis voor linkse kri
tiek kan en moet zijn. Maar iets anders is 
volgens mij nog belangrijker. Want hoe 
verschillend de opvattingen van rechtse 
en linkse critici van de verzorgingsstaat 
ook mogen zijn, altijd is er in een of ande
re vorm sprake van een bureacratie
kritiek. Vooral door linkse critici is de bu
reau~ratie .van de verzorgingsstaat aange
merkt als een steed's grotere barrière tus
sen politiek en burgers. En het is deze kri
tiek die verder moet worden ontwikkeld. Het 
gaat allang niet meer uitsluitend om het 
bestrijden van sociale ongelijkheid en het 
vergroten van de bureaucratische com
petentie van burgers. Mensen zijn in toe
nemende mate gedwongen zelfs hun wijze 
van leven aan te passen aan de bureau
cratische ordening die in de stelsels van de 
verzorgingsstaat zijn oorsprong vindt. 
'Linkse kritiek' zou zich dus moeten richten 
op de werking van het bureaucratisch me
chanisme. Bouwstenen hiervoor zijn in dit 
boek op grondige wijze gelegd, vooral in de 
hoofdstukken over Weber en Foucault. Het 
zou goed zijn als in een volgende publicatie 
het accent gelegd zou worden op de be
heersing van de individuele leefwijze, die 
zich thans aan het voltrekken is. (CT) 

Kritiek als politieke stellingname, onder re
dactie van Bert Kerkhof, Willem van der 
Kuijlen en Jeroen Linssen, Uitgeverij 
Dl}mon, Best 1995, 159 pp. 

Perdido aan de 
rand van de stad 
Voor een ieder die zich bezighoudt met 
planologie en stedenplanuing is een inte
ressante en buitengewoon prikkelende pu
blikatie verschenen, ' Buiten Westen' ge
schreven door planoloog en muzikant, Hall 
Wezenaar. 

Wezenaar is gepromoveerd op de intrige
rende vraag waarom stadsrandgebieden 
'avontuurlijk' zijn in plaats van margi
nale, rommelige en chaotische plekken. 
'Buiten Westen is een studie die letterlijk 
en figuurlijk alle discipline-grenzen te bui
ten gaat. De stadsrand wordt zowel vanuit 
cultureel-geografisch, als historisch, socio
logisch, planologisch en literair opzicht be
schreven. Volgens Wezenaar weet de hui
dige planologie niet met de stadsrand om 
te gaan, zij is 'buiten westen' wat betreft 
het belang en de mogelijkheden van de 
stadsrand. In de titel wordt tevens speels 
gerefereerd aan 'het Westen' als onont
gonnen, uitgebreid niemandsland; een be
tekenis die het met name door de trek van 
de pioniers in de VS van de 1ge eeuw 
heeft gekregen. Het boek ademt ook een 
pioniersgeest: "De huidige ontwikkeling 
maakt de gebruikelijke begrippen, denk
wijze en taal ontoereikend om stadsrand
gebieden te begrijpen en adequaat te ana
lyseren" (p. 16). Het doel van Wezenaar is 
uiteraard om in dit gemis te voorzien en 
een andere taal en een andere benadering 
aan te bieden. Zijn uitgangspunten zijn op 
voorhand sympathiek. De stadsrand moet 
niet meer als een planologisch marginaal 
stukje niemandsland worden opgevat, 
maar als een centrale schakel in de stede
lijke dynamiek. De 'levensechtheid' van 
het dagelijks leven van de stadsrandbewo
ners en bezoekers dient voorop te staan en 
men mag het individu niet langer reduce
ren tot een schematisch begrip op basis 
van gezinsomvang en beroep. Het individu 
moet worden opgevat als een totaliteit, 
een gestalte met een eigen bewustzijn en 
mentaliteit die verankerd is (of moet zijn) 
in het landschap. Zijn derde uitgangspunt 
is dat stadsrandgebieden beter cultureel
geografisch te lokaliseren zijn dan puur 
ruimtelijk. Het laatste uitgangspunt is 
dat stadsrandgebieden moeten worden beo 
zien vanuit een ideaalbeeld: het gaat erom 
dat men in woord en beeld het programma 
en de vorm van de stadsrand ontwerpt. 
Na een cultuur-historisch overzicht van de 
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avontuurlijkheid van de stadsrandontwik
keling in het Westen vanaf de Renais
sance tot heden, en een drietal case-stu

dies waarin vooral wordt gekeken naar de 
verhouding tussen het het culturele the
ma 'avontuur' en de ruimtelijke planning, 
poogt Wezenaar enkele conclusies te trek
ken voor het beleid. Op basis van het in
zicht dat er in het beleid plaats moet zijn 
voor zelfregulering omdat niet alles te re
gelen en te plannen valt èn dat stadsrand
gebieden en regimes zeer uiteenlopende 
vorm en inhoud hebben, komt hij tot de 
vaststelling dat een beperkt "afspraken
casco" (zeg maar: een kale romp) het beste 
uitgangspunt is, waarbij voor iedere in
greep steeds opnieuw voor een bepaald 
type van planning wordt gekozen. Weze
naar maakt onderscheid tussen blauw
drukplanning, 'Leitbild'planning en gene
ratieve planning. Het grote verschil tus
sen deze vormen van planning is de mate 
waarin het toekomstbeeld van tevoren 
wordt vastgelegd. Het boek is duidelijk 
geschreven vanuit een emancipatoir stre
ven, waarbij getracht wordt binnen de pla
nologie zoveel mogelijk ruimte te laten 
voor de acties, wensen en voorkeuren van 
de stadsrandbewoners zelf. Hiervoor heeft 
Wezenaar een handleiding ontworpen van 
7 stappen. Deze wijze van werken bete
kent een breuk met het beleid van een 
strakke, niet-avontuurlijke planning van 
de stadsrand als 'slechts' een rommelige 
overgang tussen stad en platteland. 
Wezenaar vergelijkt deze breuk met de 
doorbraak van de jazzmuziek, die vrij 
baan geeft aan improvisaties en creati
viteit zolang men maar binnen het ak
koordenschema blijft. Het gevaar dat hij 
daarin te weinig onderkent is dat bij een 
te ruime marge voor avontuurlijkheid en 
teveel verbeelding bij de planning voor 
een stads randgebied, het zicht op de wer
kelijkheid weleens verloren zou kunnen 
gaan. De grens tussen geïmproviseerde 
muziek en lawaai is zeer dun en als die 
grens niet goed wordt bewaakt, dan zijn 
we nog verder van huis. Je kunt verdwa
len in de eindeloze eenvormigheid van de 
nieuwbouwwijk aan de rand van de stad, 
maar ook in een kunstzinnige, fluïde en 
diverse ruimte zonder vaste oriëntatie
punten. Vandaar Perdido. (A.V.) 

'Buiten Westen', H. Wezenaar, Sdu Uitge
verij, Den Haag 1994 

Publikaties 

De open samenleving 
en haar vrienden 

Dit is de titel van een 'vriendenhoek' , een 
cadeau voor Jan Glastra van Loon voor zijn 
vijfenzeventigste verjaardag. 

Ongeveer een jaar geleden werd de idee 
geboren om met Jan in discussie te gaan. 
In de brochure 'De ruimte waarin wij 
leven', had Jan Glastra van Loon zich im
mers uitgelaten over het open karakter 
van de ruimte waarin wij leven. Wij heb
ben deze tekst, waarmee het boek tevens 
opent, aan een aantal auteurs voorgelegd, 
waaronder een aantal oud-promovendi, 
oud-collega's en vrienden, wier inzichten 
door Jan ontegenzeglijk interessant ge
vonden worden. 
En zo groeide het boek, het groeide uit tot 
een waar samenstel van diagnose en com
mentaar omtrent het democratisch ka
rakter van de maatschappij waarin wij 
leven. Als zodanig vormt het een caleido
scoop van filosofische, sociologische, juri
dische' cultuurtheoretische en vooral ook 
persóónlijke inzichten. 
Wij hopen met de publikatie van deze in
zichten tevens iets te doen aan de stil
stand van het denken over democratie, 
waar dit zich fixeert op de formele kanten 
en vooral om het management van de de
mocratie. Democratie is, naast een vorm 
van bestuur, ook en vooral een levens
wijze. En de ruimte hiervoor, daar gaat 
het hier om. 
De auteurs in dit door Boom uitgegeven 
boek zijn: Kees Schuyt, Christiaan de 
Vries, Pieter Fokkink, Inge van der Vlies, 
Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, 
Herman van Gunsteren, Dorien Pessers, 
Lolle Nauta, Greetje den Ouden-Dekkers, 
R.A.Y. van Haersolte en Cees Maris. De 
SWB kan u het boek met een speciale le
denkorting aanbieden. In de boekwinkel is 
de prijs f 39,50. Voor leden van D66 is de 
prijs f29 ,50 (ex porto). Bestellen kan tele
fonisch. 

Brochure 
Bestuurlijke Dilemma's 

Iedere bestuurder stuit in zijn MIctie wel 
eens op bijna onoverkomelijke problemen, 
delicate kwesties waarin het moeilijk kiezen 
is en waarbij niet omniddellijk voor de 
hand ligt wat juist, goed en wenselijk is. 

Deze bestuurders bevinden zich met ande
re woorden in een dilemma-situatie. Voor 
een politicus in het openbaar bestuur is 

zo'n dilemma-situatie uitermate lastig te 
hanteren. Immers, hij functioneert binnen 
de publieke ruimte en kan zich niet voor 
beraad zomaar van de buitenwereld afzon
deren en hij is in principe steeds aanspra
kelijk vanwege zijn bijzondere ver
antwoordelijkheid voor het algemeen be
lang. Wat te doen? 
In een gezamenlijke uitgave van het 
wetenschappelijk bureau en de bestuur
dersvereniging is getracht om een aantal 
handreikingen te geven aan bestuurders 
die in zulk soort situaties terecht zijn ge
komen. Enerzijds om hen te helpen tot een 
oplossing te komen en anderzijds om de 
achtergronden van het ontstaan ervan te 
onderzoeken. De brochure Bestuurlijke 
Dilemma's bevat derhalve concrete gevals
beschrijvingen van bestuurlijke dilemma's 
en meer theoretische achtergrondartike
len over oorzaken en gevolgen van dilem
ma's. Dit heeft een levendige confrontatie 
van praktijk en theorie opgeleverd. 
De brochure is geen handleiding in de 
Amerikaanse 'How to'-traditie geworden, 
maar het is wel een interessante onder
zoekingstocht door de wondere wereld van 
het openbaar bestuur. Kortom een aanra
der voor iedereen die in politiek en be
stuur is geïnteresseerd en zo eens dieper 
in de praktijk wil duiken. De brochure 
kost f 19,50 (ex porto). 

Puhlikaties 
in voorbereiding 

• Nog voor de zomer zal een SWB-Cahier 
worden uitgebracht over de werking van 
het openbaar bestuur. De tekst wordt be
handeld aan de hand van twee praktijk
voorbeelden. Informatie bij Carel Tielen
burg. 

• Naar aanleiding van het thema basisin
komen op het vOOljaarscongres zal deze 
zomer een SWB-Cahier verschijnen over 
het basisinkomen. In het cahier worden 
ook de inleidingen die tijdens het congres 
over het basisinkomen werden gehouden 
afgedrukt, alsmede de verslagen van de 
deelsessies. Inlichtingen bij Allan Var
kevisser. 

• In voorbereiding zijn voorts publicaties 
over grondslagen en denken van D66, de 
verhouding tussen technologie en demo
cratie en kunstenpolitiek. 
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Idee-lezers worden bewindspersonen. 

Onbekende namen in het IPaarse l kabinet? Dat is maar hoe je het bekijkt. Wij kenden ze allang. 
Idee doet immers méér dan het volgen van de politieke Iwaan van de dag'. Idee graaft naar achtergron
den. Belicht aspecten. Beziet theorieën. En bekijkt de praktijk. 

Zo inspireert Idee een nog steeds groeiende groep graag-lezers, die van een politiek opinieblad méér verwach
ten dan het begaan van reeds betreden paden. 
Idee is dan ook het spraakmakende tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66. Met volop aandacht 
voor actuele en minder actuele kwesties in de (inter)nationale politiek. 
Onmisbaar voor gemeenteraads- en statenleden. Voor bestuurders. En voor iedereen die graag 'bebind the 
headlines I duikt. Want in Idee gáát het ergens over. 

r---------------------------------------------, 
: Ja, ik abonneer nrij op Idee : 
I I 
I I 
I I 
: NAAM: ............................... " ................. ..... .............. ... .......... , .......................... :. 
:ADRES:.. ........ ............ .............................. .. .............................. :. 
: POSTCODE: ....................................... .. ...................................................... ... .: . 
I I 
: PLAATS: .......... ...... ... ............. ......... .......... ... .......................................... .. ........ : 
:TELEFOON: ... .. ...................................................... ....... .. .............................. : 
I I 
I I 
: (Kopie van de) bon in gefrankeerde' envelop zenden naar: : 
I Idee, NoordwallO, 2513 EA Den Haag. Of bel: 070-3621515. I L _____________________________________________ ~ 

• Jaarabonnement f74,- (6 nummers) 
• Losse nummers f17,-
• Abonnementen gelden tot wederop

zegging (zie colofon pagina 2) 
• Stuur geen geld mee; u ontvangt 

een acceptgirokaart 

Idee. Voor wie meer wil. 
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REDACTIONEEL 

De woorden en de dingen 

B ij de berichtgeving over de ver
koop van de Dagbladunie was 
toch het meest opmerkelijke dat 

het daarin eigenlijk alléén ging over de 
economische aspecten. Een krant uitge
ven is een bedrijf en dat geldt al helemaal 
als er méérdere kranten in het geding 
zijn. Dat een krant een krant is en dus 
een eigen unieke betekenis kent, is een 
feit dat er niet of nauwelijks toe blijkt te 
doen. "Wij zijn een rijke moeder voor onze 
dochters. Maar op dit moment hebben we 
wat kinderen teveel om voor te zorgen. 
Dus moeten er een paar het huis uit.", zo 

De krant is een verhandelbaar 
produkt in het internationale 

informatieverkeer. 

geschieden met onder meer de 'kwaliteits
krant' van Nederland, moeten we dan niet 
concluderen dat de krant als medium zelf 
is veranderd? Nog niet zo lang geleden 
nam de geschreven journalistiek een unie
ke positie in. Vanuit een excentrische po
sitie kon de wereld worden bespiegeld. 
Deze maakte dat informatie niet zomaar 

Wat blijft er over van 
de kritische positie die 
de journalistiek ooit 

heeft ingenomen. 
informatie was en dus ook dat de positie, 
van waar uit deze werd gegeven, belang
rijk was. Nu lijkt de journalistiek alleen 
nog te opereren in de marge van het in
stitutioneel informatieverkeer. En zonder 

Over een discussie die 
niet plaatsvond. 

sprak de heer Vlek. Zo'n vergelijking kan 
toch alleen een zakenman maken. 
Kinderen en kranten, veel hebben ze niet meer te betekenen of 
althans niet méér dan een uitgavenpost. 
De hoofdredacteur van NRC-Handelsblad had zo zijn eigen opinie 
over de uitgever: " ... het is wel prettig straks ergens terecht te 
komen waar meer passie bestaat voor het maken van kranten." 
Eigen passie spreekt niet uit deze woorden, maar de hoofdredac
teur zal zelf ook onder de indruk zijn geweest van de verhandel
baarheid van wat hij toch als z'n eigen kindje zal beschouwen. 
Nog geen twintig jaar geleden zouden de kranten bol hebben ge
staan van de discussie over persvrijheid, pluriformiteit en identi
teit. Nu ging het over brutomarges, beurzen en fusies: What hap
pened? Het lijdt geen twijfel dat het uitmaakt bij welke uitgever 
een krant is ondergebracht. Indien een krant een bedrijf is, zullen 
de eisen tellen die aan het produkt worden gesteld. En dat zijn 
andere vereisten dan die welke kunnen worden afgeleid uit de 
journalistieke doeleinden die een redactie zich stelt. 
Als er zo weinig serieuze ophef is en dan nog wel over wat er gaat 

Rectificatie 

positie geen bron, dat moet toch ook de 
verklaring zijn voor de verschrikkelijke 
herhalingsdrift die zich van de journalis-

tiek, en niet alleen van de schrijvende journalistiek, heeft mees
ter gemaakt. De journalistiek die een mening heeft, omdat zij 
haar bronnen kent en hierdoor een positie inneemt, lijdt een kwij
nend bestaan. Vandaar de hoofdrol die heden te dage voor de 'co
lumnist' is weggelegd. Een béétje journalist schrijft tegenwoordig 
een column, die commentaar of analyse heet te zijn. Maar verliest 
het journalistieke zich zodoende niet in een symbolische rol? 
Daarom, in weerwil of juist vanwege de pragmatische tijdgeest, 
toch graag discussie. Want tegenover deze ontwikkelingen, waar
in wat belangrijk is 'for granted' wordt genomen, is het van be
lang opnieuw uit te maken wat 'informatie' is, wat 'opinie' is en 
vooral wat 'onderzoek' eigenlijk betekent. In de whirlpool van het 
informatieverkeer dient het extra belang van de woorden op
nieuw te worden bevochten, opdat aan de dingen weer betekenis 
kan worden verleend. 

Christiaan de Vries 

De redactie van Idee heeft een wat ongelukkige hand gehad in een aantal redactionele wijzigingen die zij heeft aangebracht in de tekst van het artikel an Michel van 

Ruiten 'De grote infrastructurele projecten, veel meer van het zelfde', verschenen in Idee nummer 2, mei/juni 1995, p. 27-30. De auteur neemt een aantal van de hierin ver

melde uitspraken op de nu geformuleerde wijze niet voor zijn rekening. Wie kennis wil nemen van de door hem bij de redactie ingeleverde tekst wordt verzocht hem dit te 

laten weten. U krijgt dan de oorspronkelijke tekst toegewnden (adres Buitenplaats 49, 8212 AB Lelystad). 

De redactie 
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PERSPECTIEF 

Economie, ruimte en regio's 
Een vraaggesprek met J.G. Lamhooy 

C T: Kunt u zichzelf kort introduce
ren? 

L.: Mijn leeropdracht aan de Economische 
faculteit van de Universiteit van Amster
dam is economische geografie en regiona
le economie. Ik bezet deze leerstoel sedert 
1973 en daarvoor was ik, met dezelfde 
leeropdracht, van 1969 tot 1973 verbon
den aan de Vrije Universiteit. Tot mijn 
benoeming als hoogleraar ben ik een aan
tal jaren medewerker geweest bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
In die periode heb ik ook mijn proefschrift 
geschreven over de agrarische hervormin
gen in Tunesië. Om mijn dissertatie te 
kunnen voltooien heb ik toen acht maan
den in Tunesië doorgebracht. Daarna is 
het accent verschoven naar de bestude
ring van de Westerse samenleving, met 
name de stedelijke en regionale ontwik
keling. In 1972 is mijn hoofdwerk over de
ze problematiek 'Economie en ruimte' 
verschenen. Sindsdien heb ik mij in talrij
ke publikaties met de de verdere uitwer
king van de verschillende aspecten van 
dit onderwerp beziggehouden. 

Door Carel Tielenburg 

De verhouding tussen 
economie en ruimte in al 

haar facetten wordt al vele 
jaren onderzocht door 

economisch-geografen en 
regionaal-economen. 

Veel van de resultaten van dit 
denk- en speurwerk blijven 
grotendeels verborgen voor 

burgers en politici. 
Toch is er aUe reden de 

ontwikkelingen rond economie, 
ruimte en regio 's eens voor 

het voetlicht te brengen. 
Een gesprek met één van 

de toonaangevende 
wetenschappers in Nederland 

op dit terrein. 

betekenis verwijst het naar de mensen 
waar je mee omgaat en de samenle
vingsverbanden waarin je verkeert. Maar 
ook dit kan geen concreet ruimtebegrip 
worden genoemd. 
In de economische geografie en de regio
nale economie kennen we zowel het con
crete als het abstracte ruimtebegrip, dus 
enerzijds de netwerkruimte, de relaties, 
en anderzijds de verhouding tussen econo
mie en ruimte, in de zin van de economi
sche functies die met een ruimte zijn ver
bonden. Enkele primaire ingangen tot na
dere analyses op basis van het concrete 
ruimtebegrip zijn de overbrugging van af
standen en de concurrentie om de beschik
bare ruimte. Wat de afstand betreft, pre
ciezer gezegd: de overbrugging van de 
ruimtelijke gescheidenheid, spreken we 
dan vooral over waardevermeerdering, die 
kan plaatsvinden door het transporteren 
van goederen van A naar B. 
In de tweede plaats is er een voortdurende 
concurrentie tussen verschillende claims 
op de beschikbare ruimte, denk maar aan: 
recreatie, woningbouw, allerlei vormen 
van bedrijvigheid, etc. Vooral' in de steden 
is dit van grote betekenis. In het centrum 

C.T.: Wat is precies de betekenis van het begrip 'ruimte' in de eco
nomische geografie? 

L.: Ja, om te beginnen is 'ruimte' geen eenduidig begrip, het kent 
vele betekenissen en valt daarom moeilijk te definiëren. Ik zou 
een globaal onderscheid willen maken tussen de concrete en de 
abstracte ruimte. Een voorbeeld van het eerste is de kamer waar
in wij ons bevinden, een duidelijk begrensde driedimensionale 
ruimte. Maar het concrete ruimte-begrip kan ook betrekking heb
ben op de ruimtelijke ordening, dat wil zeggen op de verdeling 
van de beschikbare ruimte over diverse gebruiksfuncties in een 
bepaalde regio. De abstracte ruimte wordt ook wel aangeduid als 
economische of topologische ruimte. In deze betekenis is het be
grip sterk verwant met wiskundige concepten en staan vooral 
netwerkrelaties in het centrum van de aandacht. 

van een stad zijn de vastgoedprijzen, gemiddeld genomen, drie 
keer zo hoog als aan de stadsrand. Dat komt omdat op de ruimte 
in het centrum, het zogenaamde 'central business district', vele 
functies elkaar beconcurreren om een lokatie te bemachtigen. 
Met andere woorden, de vraag is groot en het aanbod is, op korte 
termijn, inelastisch, dat wil zeggen: niet aanpasbaar, prijsstijgin
gen zijn dus het gevolg. Alleen op langere termijn is het mogelijk 
om het aanbod te vergroten door in de bovenruimte te gaan 
bouwen, zoals in veel Amerikaanse steden is gebeurd met behulp 
van de constructie van wolkenkrabbers. Beide ingangen vormen, 
denk ik, wel de kernelementen van de relatie tussen economie en 

Daarnaast spreken we ook wel van de sociale ruimte, en in die 

Carel T~lenburg is wetemchappelijk medewerker bij het wetellSchappelijk 
bureau D66 en lid van de redact~ van Idee. 
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ruimte. 

C.T.: In de nota 'Ruimte voor regio's' wordt gesproken van 'ruimte
lijk-economisch beleid'. Waarom geven politici en ambtenaren te
genwoordig de voorkeur aan de aanduiding 'ruimtelijke' boven 're
gionale' economie? 

1.: De termen economische geografie, regionale economie en 
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Nieuweschans; voormalige pakhuizen bij een strookartonfabriek. 

ruimtelijke economie worden tegenwoordig niet meer scherp on
derscheiden. Zij lopen als het ware in elkaar over. Dit heeft te 
maken met de historische ontwikkeling. De economische geogra
fie heeft zijn oorsprong met name in de Duitse en de Franse geo
grafie, terwijl de regionale economie binnen de economische 
wetenschap is ontstaan. Hierbij ging men aanvankelijk uit van 
een soort arbeidsdeling waarbij de ruimtelijke economie het meer 
theoretische, abstracte kader zou formuleren, met behulp van 
wiskundige concepten en met sterke verbindingen naar de micro
economie, en de regionale economie zou de toepassingen van de 
concepten op steden en regio's voor zijn rekening nemen. Maar 
die velden zijn in de loop der tijd zó met elkaar verweven geraakt, 
dat het geen zin meer heeft ze nadrukkelijk te onderscheiden. De 
termen ruimtelijke of regionale economie worden nu afwisselend 
gebruikt. 
In kringen van beleidmakers wordt de oorspronkelijke, theo
retische, notie van ruimtelijke economie niet gebruikt. De termi
nologische overgang van 'regionaal' naar 'ruimtelijk' beleid heeft 
vooral te maken met de ongewenste associatie die de term 'regio
nale economie' oproept met het regionaal sociaal-economische be
leid uit de zestiger en zeventiger jaren. In die jaren was het be
leid sterk gericht op herverdeling van economische opbrengsten, 
terwijl men in het huidige beleid veel meer uitgaat van de func
tionele vereisten voor economische ontwikkeling en groei. Zeg 
maar de groei-vraagstukken, zoals het aanbod van bedrijfsterrei
nen, de infrastructuur en de bereikbaarheid, etc. Men reserveert 
de term dus voor een ander beleid, dat, inhoudelijk gezien, een 
soort afrekening met de spreidingspolitiek uit het verleden bete-
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kent. Het is dus vooral een kwestie van het image dat men wil 
uitdragen, maar historisch en wetenschappelijk gezien is het ge
bruik van de term eigenlijk onjuist. 

CT: Hoe beoordeelt u het bele(d zoals dat in 'Ruimte voor regio's' 
tot uitdrukking komt? 

L.: Ruimte voor regio's beperkt zich uitdrukkelijk niet tot de for
mulering van een optimaal ruimtelijk beleid voor de bedrijvigheid 
in Nederland. De opstellers gaan uit van een mondiaal perspec
tief, waarin bedrijven in principe overal kunnen worden geves
tigd. Ondernemingen zijn tegenwoordig 'footloose', zoals dit wel 
wordt genoemd. Dergelijke bedrijven wil men zien te vangen. Het 
gaat er dan natuurlijk om de werelds pel ers in de economie, de 
werkelijk sterke krachten, zoals top-technologie en banken te 
vangen. En niet om degenen die nog echt regionaal en lokaal ge
bonden zijn, de horeca en de kruidenier, om het maar even plas
tisch uit te drukken. 
Het aantrekken van die bedrijven bevordert men door de vesti
gingsplaats-condities zo goed mogelijk te maken, dus een voor
treffelijke bereikbaarheid van de lokaties - bijvoorbeeld de main
port-functies van Schiphol en de Rotterdamse haven - goede 
woonomstandigheden, goed onderwijs, 'aantrekkelijke fiscale 
voordelen, etc., etc. De nota is vooral geàéhreven met het oog op 
het aantrekken van internationaal opererende bedrijven, die zich 
net zo goed overal elders zouden kunnen ve,stigen. Men verwacht 
allerlei gunstige uitstralingseffecten'op andere economische acti
viteiten als het lukt om die bedrijven naar Nederland te trekken. 
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Zo zou Nederland een rol in de internationale economie kunnen 
blijven spelen. 

CT: Heeftu ook kritiek op het beleid? 

L: Een bezwaar tegen de nota acht ik het feit, dat de omvang van 
de bedrijvigheid die juist wèl regionaal en lokaal gebonden is, 
enorm wordt onderschat. Maar goed, wij dienen te beseffen dat 
we nu eenmaal een heel klein spelertje in de wereldeconomie zijn. 
We beschikken over een paar interessante internationale bedrij
ven en we nemen een redelijk goede positie in de transport-sector 
en de financiële sector in. Maar als je dat wilt behouden, dan 
dient het beleid daarop te worden afgestemd. In dat opzicht kan 
ik de redenering in de nota, het zoveel mogelijk scheppen van 
gunstige condities, wel billijken, maar ik vind de analyse waarop 
men die redenering baseert ronduit zwak. Er wordt bijvoorbeeld 
niet duidelijk gemaakt op wat voor soort bedrijvigheid men pre
cies mikt. Bovendien richt men zich in 'Ruimte voor regio's' heel 
sterk op de infrastructuur. Kennelijk vormt dit, in de ogen van de 
beleidmakers dè sleutel tot economische voorspoed: 'als dat nou 
maar in orde is, dan komen de 'winners' en 'toppers' vanzelf wel 
naar je toe.' Ik denk echter dat het zo niet werkt. Bovendien is 
het de vraag of je alle bedrijven die zich hier zouden willen vesti
gen, ook hier wilt hebben. Een geheel andere analyse is noodza
kelijk, namelijk een die uitgaat van de vraag: welke vormen van 
bedrijvigheid passen het beste bij het kennisintensieve karakter 
van de Nederlandse economie en met welke middelen kunnen we 
die bedrijvigheid aantrekken en stimuleren? Men zou bij de be
antwoording van deze vragen tevens moeten aangeven op welke, 
reeds aanwezige, clusters van bedrijvigheid kan worden voortge
bouwd. Zo'n analyse ontbreekt nu, ondanks de beschikbaarheid 
van onder andere onderzoeken van TNO, die hiervoor de leidraad 
hadden kunnen vormen. 
De slogan 'Nederland distributieland' geeft datgene waar we van 
oudsher sterk in zijn, kernachtig weer, maar de vraag dient te 
worden gesteld of we ons nog sterker op die ene activiteit moeten 
concentreren, of dat we juist zouden moeten proberen onze zwak
heden te compenseren, bijvoorbeeld de zwakke technologische 
sector. In ieder geval gaat de huidige eenzijdige benadrukking 
van de betekenis van infrastructuur en bereikbaarheid mij veel te 
ver. 

C.T.: Spelen verdelingsvraagstukken in e(!n kennisintensieve eco
npmie nog een grote rol? 

L.: Jazeker wel, de verdelingsvraagstukken worden juist steeds 
belangrijker. In de periode van 1930 tot 1970 heeft een geweldige 
inkomensspreiding plaatsgehad. Daarbij heeft wetgeving door de 
politiek wel een rol gespeeld, maar deze spreiding was niet, zoals 
vaak wordt gedacht, in de eerste plaats te danken aan de invloed 
van bepaalde politieke stromingen. Het was een direct gevolg van 
de economische en technologische vooruitgang. Eigenlijk is het 
democratisch-socialisme voor de herverdeling van de welvaart 
dus helemaal niet nodig geweest, want de vooruitgang leidde 
daar vanzelf toe. De uitbreiding van het beroepsonderwijs en de 
banengroei in de industrie, waardoor met name veel laag ge
schoolden aan de slag konden, zijn veel belangrijker geweest voor 
de inkomensspreiding, dan de politieke invloed van enige sociaal
democratische beweging. 

Op dit moment, eigenlijk al vanaf de jaren zeventig, ontwikkelt 
de economie zich in een heel andere richting. De technologie 
wordt steeds kennisintensiever en dat vereist een steeds hoger 
kennisniveau van de beroepsbevolking. Vooral de laag-geschoolde 
arbeid wordt uit de produktieprocessen gestoten en vervangen 
door moderne technologieën. Het het gevolg daarvan is weer dat 
de inkomensnivellering verandert in denivellering. Vanaf het 
begin van de jaren tachtig is deze ontwikkeling steeds duidelijker 
zichtbaar geworden. 
Het vervangen van mensen door machines, populair gezegd, is 
overigens geen ontwikkeling van recente datum. Het is een pro
ces dat al heel lang aan de gang is, maar de netto-aanwas van de 
vraag naar laag-betaalde functies was zo hoog, dat de gevolgen 
hiervan steeds konden worden opgevangen. We zitten nu in een 
situatie, door Marx meer dan een eeuw geleden voorspeld, waarin 
de netto-aanwas van laag-betaalde functies eerder negatief dan 
positief is geworden. Eindelijk, zou ik bijna zeggen! De compen
satie door de hogere inkomens en de bestedingen in de dien
stensector levert wel banen op, maar geheel naar Amerikaans 
model, tegen hele lage lonen. 

CT: Doelt u daarmee op de zogenaamde 'wegwerp-banen'? 

L: Nee, het is onzin om dat zo te noemen, want er worden zeer be
langrijke behoeften mee bevredigd. Maar omdat er in de aan
bodsfeer zoveel mensen zijn die dat werk willen doen, is er een 
neerwaartse druk op de lonen. Waar het nu om gaat, is dat men 
inziet dat deze situatie voor een belangrijk deel het gevolg is van 
de technologische ontwikkeling. 
De vraag naar groepen hoog-opgeleide arbeidskrachten, in de 
sector technologie, economie en management en alles wat daar 
verder mee in verbinding staat, is nog steeds zo hoog dat de lonen 
aan de bovenkant van de loonpiramide sterk blijven stijgen. Bij 
het bedrijfsleven zie je de afgelopen vijftien jaar dan ook een ster
ke. trend van denivellering. Tegelijkertijd blijven de lonen in de 
collectieve sector duidelijk achter bij deze loonontwikkeling. Dat 

. geldt voor d~ hoger-opgeleiden in die sector, maar zeker ook voor 
de laag-geschoolden. In Amerika gebeurt dit overigens nog ster
ker dan bij ons. 
Kortom, de herverdelingsproblematiek zal in de nabije toekomst 
een steeds grotere rol gaan spelen, want als we niet oppassen, de 
grootschalige armoede weer terugkeren. Er komt, hoe dan ook, 
een verscherpte loontegenstelling, waarbij ook uiteenlopende 
factoren als de flexibilisering van arbeidscontracten, onvolledig
heid van pensioenen, de toestroom van immigranten en toene
mende gettovorming als gevolg van de privatisering in de volks
huisvesting, moeten worden meegerekend. Daarom is een politie
ke beweging als het democratisch-socialisme nu belangrijker dan 
voorheen. Het paradoxale is echter dat deze stromingen nu overal 
op hun retour lijken. Met andere woorden, ze zijn opgekomen in 
een tijd dat ze niet echt nodig waren, maar nu er een periode aan:
breekt waarin we ze nodig zouden kunnen hebben, zijn ze aan het 
verdwijnen. Desondanks durf ik te voorspellen ongeveer vijftien 
jaar het socialisme weer een geweldige terugkomst zal beleven. 

C.T.: In welke vorm? 

L.: In de oude vorm: een beweging, gericht op herverdelings
vraagstukken. 
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CT: Welke rol zal de huidige de economische wetenschap hierin 
spelen? 

L: Helaas een zeer beperkte rol en dat is eigenlijk altijd zo ge
weest. De beleidsadviezen van economen verdwijnen vaak onge
bruikt in de bureaulade. Om een voorbeeld te noemen, ondanks 
het feit dat de rapporten van de commissie-Wagner 'over het in
dustriebeleid, dertien jaar geleden veel stof hebben doen opwaai
en, is er eigenlijk van de inhoud van die rapporten nooit echt 
werk gemaakt. 
In het economische beleid in Nederland wordt over de hele linie 
weinig gebruik gemaakt van de kennis van economen, om de 
overgang van een kapitaalintensieve naar een kennisintensieve 
economie vorm te geven. De aanpassingen in de economische 
structuur die hiervoor noodzakelijk zijn, bleven tot nu toe ach
terwege. Enerzijds zien we dat er juist op onderwijs enorm wordt 
bezuinigd, terwijl men aan de andere kant toegeeft dat kennis de 
belangrijkste produktiefactor is geworden. Het hoger onderwijs 
behoort ongetwijfeld tot de maatschappij-sectoren die het meeste 
te lijden hebben onder de bezuinigingen in Nederland. 
Het beleid, ook dat van het paarse kabinet, is consequent budget
georiënteerd en niet georiënteerd op doelen. Men probeert de uit
gaven te beheersen en politieke keuzes worden naar het tweede 
plan geschoven. Daar heeft niet alleen het ruimtelijk beleid onder 
te lijden, zoals daarnet al aan de orde kwam, maar tevens het 
technologiebeleid, het onderwijsbeleid, etc. 

C.T. U heeft zich altijd een aanhanger getoond van de institutio-

nele benadering in de economische wetenschap. Wat is op dit mo
ment de theoretisch en de praktische betekenis van het institutio
naZistische perspectief? 

L.: De ruimtelijke economie is één van de terreinen waarop het 
institutionele perspectief met succes kan worden toegepast, met 
name omdat de invloed van het overheidsbeleid op de regionale 
economische ontwikkeling zo duidelijk zichtbaar is. Er is sprake 
van een sterke verwantschap met het vraagstuk van de ruimtelij
ke ordening. In de ruimtelijke economie wordt dit vraagstuk ver
bonden met de zogenaamde 'property rights' (eigendomsrechten). , 
Dit begrip is rechtstreeks ontleend aan het institutionalistische 
perspectief. In Nederland zijn die eigendomsrechten gecollec
tiveerd, niet gecollectiviseerd, maar gecollectiveerd, want de ge
bruiksmogelijkheden zijn door de wetgever aan banden gelegd: je 
bent wèl voor honderd procent eigenaar van een bepaald stuk 
grond, maar je mag er bijvoorbeeld geen huis op bouwen. Onze 
ruimtelijke ordeningswetgeving is sterk bepaald door een gewel
dig collectiveringsproces van eigendomsrechten. Zo is het bijvoor
beeld ook mogelijk om een rechtspersoon te onteigenen, wanneer . 
de eigenaar van de grond niet dàt er mee doet wat de wet voor
schrijft. Hier komt de institutionele component héél sterk naar 
voren. Hetzelfde geldt voor bestemmingsplannen en de institutio
nele structuur; de besluitvorming inzake de lokatiebevordering. 
Het gaat in de ruimtelijke economie dus om deze twee kanten: 
enerzijds de 'negatieve' aspecten van tarieven en wetgeving, en . 
anderzijds de 'positieve' bijdrage in de vorm van stimulering, . 
subsidies, beschikbaar stellen van bepaalde panden etc. 

Tuinbouw in West Nederland; een industrielandschap. 
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CT: Zijn er nog andere sectoren, naast ruimtelijke ordening, 
waarin de institutionele component sterk naar voren komt? 

L: Ik zou toch willen wijzen op het verband tussen ruimtelijk be
leid en infrastructuur. Bij de uitwerking van dit vraagstuk kan 
het institutionele perspectief worden gebruikt voor een analyse 
van de krachtenvelden waarin het ruimtelijk beleid tot ontwikke
ling moet worden gebracht. Alhoewel men .met de mond belijdt 
dat kennis zo belangrijk is voor onze economie, vormen de uitga
ven hiervoor slechts een fractie van de bedragen die men uitgeeft 
aan verbetering van onze fysieke infrastructuur. De infrastruc
tuur wordt gezien als hèt middel tot regionale ontwikkeling. Deze 
uitkomst is echter voor een groot gedeelte institutioneel bepaald, 
namelijk door de krachtenvelden die er op het ogenblik in de in
stitutionele structuur in Nederland werkzaam zijn. Er is onder 
het mom van 'Nederland distributieland' een indrukwekkende re
clamecampagne gevoerd, om de geesten rijp te maken voor de 
idee dat infrastructuur de levensader van Nederland is. Dit is een 
enorm knappe prestatie van de infrastructuur-lobby in Neder
land geweest. 
De uitkomst van het institutionele spel tussen politiek, bureau
cratie en pressiegroepen geeft heel duidelijk aan hoe succesvol 
deze lobby is géweest bij het beïnvloeden van de koers van het 
ruimtelijK·beleid. Maar het is de vraag of men zich wel voldoende 

·,bewust is van de beperkingen van deze prioriteit-stelling. Men 
verliest uit het oog dat bevordering van de infrastructuur één van 
de mogelijkheden is tot economische ontwikkeling, naast nadere, 
zoals het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling. 
De infrastructuur-lobby toont zich in deze overigens een waardig 
opvolger van de agrarische lobby. Vroeger was de agrarische lob
by onaantastbaar, maar deze is, door allerlei omstandigheden be
hoorlijk verzwakt terwijl het aanzien van de infrastructuurlobby 
enorm is gestegen. Daarom is er wèl een infrastructuurfonds ge
vormd, maar geen kennisfonds, en gaan de baten van het aardgas 
wèl naar de infrastructuur, maar niet naar de kennissector. Dit is 
slechts één voorbeeld van de wijze waarop de institutionele struc
tuur de uitkomst van het economisch proces kan beïnvloeden en 
dus ook, zoals in dit geval, het ruim~egebrek kan bevorderen. 
Hetzelfde verhaal gaat op voor de veronderstelling dat de grote 
steden moeten worden gestimuleerd ten behoeve van de aantrek
kingskracht voor internationale concerns. Er is voor deze opvat
ting geen enkele aanwijzing in de wetenschappelijke literatuur te 
vinden. De economie heeft de grote steden niet echt nodig, behal
ve een paar èchte wereldsteden, zoals Londen en Parijs. Het is 
volgens mij dan ook onzin om te beweren dat een gespreid stede
lijk patroon, zoals Nederland en Duitsland dat kennen, negatief 
zou uitwerken op de economische ontwikkeling. Er zijn in het 
buitenland vele voorbeelden van het tegendeel: Genève is nauwe
lijks groter dan Amsterdam, Zürich is veel kleiner, Frankfurt is 
met de agglomeratie erbij weer net iets groter, evenals Brussel. 
Er is geen enkele evidentie dat de vorming van grote steden in de 
Randstad bevorderend zou werken op onze schaal voor economi
sche ontwikkeling. Een gespreid stedelijk patroon is vanuit het 
oogpunt van milieubelasting en voor een betere aansluiting bij de 
woonbehoeften van mensen wellicht zelf meer nastrevenswaar
dig. Maar dit laatste staat op gespannen voet met de steun van 
stadsplanners en planologen aan een idee, dat eigenlijk nergens 
anders op is gebaseerd dan op een verkeerde interpretatie van de 
term 'agglomeratievoordelen'. Dus het is ook hier weer de insti
tutionele structuur die de bedding vormt voor de vorming van het 
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beleid en daardoor bepalend is voor de uitkomsten van dat beleid. 
Institutioneel gezien is het zo dat degenen die de agenda bepalen 
ook de uitkomsten doorslaggevend kunnen beïnvloeden. In beide 
kwesties, de infrastructuur èn de grote steden, is dat duidelijk 
het geval. 
De institutionalistische benadering is op dit moment nergens in 
de mode en al helemaal niet aan de economische faculteiten in 
Nederland. Over een aantal jaren zal dit geheel anders zal liggen, 
want de belangstelling is groeiende, maar de stroming heeft 
thans in institutioneel opzicht geen enkele macht. 

CT: U zei zojuist dat de belangstelling voor het institutionalisme 
in de economie groeiende is. Kunt u daar iets meer over vertellen? 

1.: Instituties krijgen binnen de economie steeds meer aandacht. 
Aanvankelijk betrof het een obscuur schooltje, met enkele aan
hangers in Duitsland en Amerika. Maar de laatste jaren is er een 
enorme wetenschappelijke produktie geleverd door institutionele 
economen. Ook de waardering voor de benadering neemt, inter
nationaal gezien, hand over hand toe. Zo kreeg de Amerikaanse 
econoom Douglas North anderhalf jaar geleden de Nobelprijs voor 
economie. North's werk over instituties en transactiekosten, geldt 
als één van de standaardwerken van de institutionele economie. 
De begrippen 'transactiekosten' en 'eigendomsrechten' zijn typi
sche voorbeelden van concepten die nu van de institutionele eco
nomie naar de mainstream-economie overdrijven en ook worden 
opgenomen in micro-economische benaderingen. Er is zelfs een 
nieuwe school 'The new institutional economics' waarvan de ver
tegenwoordigers proberen een brug te slaan van micro-economie 
naar institutionele economie. Er is ook een nieuwe school van 
'evolutionaire' economen ontstaan. Hun benadering is gebaseerd 
op het gedachtengoed van Schumpeter, maar hun denken is sterk 
geworteld in de institutionele economie. 
Kortom, de wetenschappelijke inbedding van de institutionele 
economiebenadering verloopt de laatste jaren voorspoedig. 

CT: Hoe is !tet in Nederland gesteld met de belangstelling en 
waardering voor de institutionele economie? 

1.: In 1982 schreef ik voor de WRR een rapport, 'Greep op stad', 
helemaal geënt op de institutionele benadering. Maar het rapport 
oogstte toen nog weinig waardering en veel kritiek. In Nederland 
is de belangstelling nog steeds niet erg groot. Bart Nooteboom uit 
Groningen is, theoretisch gezien, de topper in Nederland op het 
terrein van de institutionele economie en hij probeert ook een 
brug te slaan naar de economische vakwetenschap als geheel. 
Maar ondanks alle inspanningen, nationaal en internationaal, 
weigeren de meeste economen hardnekkig om, uitgezonderd de 
reeds genoemde begrippen, het institutionele perspectief in de 
'mainstream-economie' op te nemen. De belangrijkste reden voor 
deze hardnekkigheid is, dat de micro-economie een heel mooie, 
zuivere theorie is, zolang de essentiële vooronderstellingen ge
handhaafd blijven. Als men deze vooronderstellingen ter dis
cussie stelt, stort het model in en daarom worden ze zo fanatiek 
verdedigd. Economen die zich hieraan niet conformeren, krijgen 
gewoonweg geen toegang tot de toptijdschriften. 

Ik heb altijd beweerd dat in de marge de meeste vernieuwingen 
plaatsvinden en dat het vaak jaren duurt voordat de kern dat 
echt overneemt. Het gaat dus langzaam, maar de tekenen van 
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verandering zijn duidelijk: het 'hoofdgebouw' in de economie 
wordt steeds vaker aangevallen en in de toptijdschriften komt 
men tegenwoordig regelmatig de term 'institutions' tegen. 
Naast de 'richtingen-strijd' in de economische wetenschap, spelen 
ook de bezuinigingen op het hoger onderwijs een rol. In de poli
tiek zitten thans veel mensen die in de zeventiger jaren hebben 
gestudeerd en uit die tijd een beeld van geldverspilling aan de 
universiteiten hebben overgehouden. Die verspilling kon toen 
moeilijk worden aangepakt, omdat het universitaire veld over de 
hele linie goed was georganiseerd en zich hiertegen met succes 
kon verzetten. Maar dat beeld is inmiddels allang achterhaald, 
want in plaats van een versterkte vesting is de universiteit een 
Madurodam-achtige constructie geworden. 
Natuurlijk kon er worden bezuinigd. Toen Pais minister van on
derwijs werd heb ik hem gezegd dat een percentage van 25 pro
cent bezuinigingen op de uitgaven volgens mij tot de mogelijkhe
den behoorde. Maar het is veel en veel meer geworden, zeker 
wanneer je het per student vergelijkt, dan is het sinds die tijd 
(eind zeventiger jaren, CT) verdubbeld. 
De economische faculteit van de Erasmus-universiteit moet het 
personeelsbestand met ongeveer veertig procent terugbrengen in 
vier jaar. Aan deze faculteit moet twintig man personeel afvloei
en, met als gevolg dat mijn leerstoel op termijn wordt opgeheven. 
Alleen de kerngebieden, micro-, macro en bedrijfseconomie blij
ven over, alle 'randgebieden', economie en recht, economische geo
grafie en regionale economie, vervoerseconomie en milieu-econo
mie, zullen binnen afzienbare tijd verdwijnen. 

CT: Bedoelt u hiermee te zeggen dat budgetten belangrijker zijn 
geworden dan doelstellingen? 

L: Ja, aan de universiteiten neemt de bureaucratisering hand 
over hand toe vanwege de budgetdruk en dit gaat ten koste van 
zowel het onderzoek als het onderwijs. Overigens geMt dat niet 
alleen voor het onderwijs, maar voor vele sectoren, ja eigenlijk 
voor het totale overheidsbeleid. In politiek opzicht mag de vor
ming van het paarse kabinet een doorbraak zijn geweest, econo
misch gezien is er weinig nieuws onder de zon. Ook het huidige 
kabinet voert een budget-georiënteerd in plaats van een doel-geo
riënteerd beleid. In het eerste geval concentreert men zich in 
wezen op het perfectioneren van de beschikbare middelen. Deze 
wijze van besturen gaat gepaard met forse inkrimpingen van het 
overheidsbudget in bepaalde sectoren, terwijl gelijktijdig wordt 
gestreefd naar vergroting van de doelmatigheid en doeltreffend
heid van de overblijvende middelen. 
In een doel-georinteerde benadering is de aandacht in eerste in
stantie gericht op het bereiken van wenselijk geachte situaties in 
de toekomst en worden beleidsmiddelen aangewend om die ge
wenste situaties of doelen te bereiken. In feite vormt de budget
taire benadering dus een onderdeel van de doel-georiënteerde 
aanpak, met andere woorden: beide benaderingen laten zich heel 
goed combineren, maar kennelijk is de verleiding groot om voor 
de budgettaire aanpak te kiezen. Maar het gevolg is dat het bud
get een doel op zichzelf wordt. 
Laat ik één concreet voorbeeld uit de ruimtelijke sector geven. In 
toenemende mate worden aan universiteiten, ziekenhuizen en 
scholen budgetnormen opgelegd, die hebben vooral te maken met 
aantallen en zijn niet of nauwelijks gericht op kwaliteit. Maar 
nog afgezien van de kwaliteitsdiscussie, deze oriëntatie leidt tot 
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schaalvergroting in de genoemd'e sectoren en instellingen en dus 
tot de bouw van hele grote nieuwe gebouwen. Het is vrijwel on
mogelijk om voor zulke gebouwen lokaties in de stad te vinden en 
daarom worden ze aan de rand van de stad neergezet, Dit heeft 
weer tot gevolg dat de mobiliteit wordt bevorderd. Mensen zijn 
veel minder geneigd het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken 
als de grote kantoren, ziekenhuizen, scholen en sportvelden alle
maal aan de rand van de stad liggen, Misschien dat de metro 
hierop een uitzondering vormt, maar dan alleen overdag en 's a
vonds niet. Men gaat dus met de auto of met een taxi. Kortom, 
hoe groter de spreiding van het ruimtelijk patroon, hoe meer 
auto-mobiliteit er nodig is om in de vervoersbehoefte te voorzien. 
Wat je dan ziet is dat er twee doelen tegen elkaar in gaan wer
ken. Aan de ene kant is er de budgettaire aanpak die wordt toe
gepast op het onderwijs en de gezondheidszorg, in combinatie met 
het streven naar beperking van de mobiliteit, maar aan de ande
re kant is de ruimtelijke lokatie-keuze zodanig dat de mobiliteit 
juist wordt bevorderd! Hier wordt niet goed over nagedacht en 
dat komt, omdat niet de doelen maar slechts de middelen met el
kaar worden geconfronteerd. 
In een louter budget-georiënteerd beleid is er weinig oog voor 
maatschappelijke lange-termijn effecten. Het streven naar indivi
dualisering, bijvoorbeeld, leidt niet alleen maar tot een grotere 
zelfstandigheid van mensen, maar ook tot een ruimtelijke selectie 
tussen arm en rijk. het zijn op een gegeven ogenblik de armsten 
die naar de slechtste woningen gaan, omdat de huurprijzen daar 
het laagste zijn. Op deze wijze zijn de ghetto's in de Verenigde 
Staten ontstaan: de armen zoeken de laagste huren op. 

CT: Vindt u gehoor voor uw ideeën in de politiek, in D66 bijvoor
beeld? 

L.: Er wordt door D66 te weinig gebruik gemaakt van economi
sche kennis bij het ontwikkelen van beleid. Het denken in de par
tij is tot op heden altijd sterk georiënteerd geweest op culturele 
en politieke onderwerpen en maar heel weinig op concrete, econo
mische zaken. Vooral de rol van Van Mierlo is naar mijn mening 
in dit opzicht richtinggevend maar eenzijdig geweest. Onder zijn 
invloed heeft het denken in de partij zich eenzijdig ontwikkeld 
vanuit een politiek-culturele invalshoek, terwijl de aandacht voor 
de materiële bestaansvoorwaarden nooit erg groot is geweest. 
De reden waarom ik dit ter sprake breng is dat de onderwerpen 
waar de regionale economie zich mee bezighoudt, een heel be
langrijk deel van het dagelijks leven uitmaken. Misschien is juist 
daar de behoefte aan individuele beïnvloedings-mogelijkheden 
wel het grootst. Twee maanden geleden heb ik voor de Vereniging 
voor Bestuurskunde een lezing gehouden, waarin ik heb gepleit 
voor een geheel andere bestuurlijke indeling van Nederland, ter 
vervanging van de huidige Thorbeckiaanse structuur. De huidige 
indeling is in mijn ogen volslagen uit de tijd. Helaas zIjn de Ne
derlandse machtsverhoudingen zo diep verankerd, dat de staat
kundige en bestuurlijke vernieuwing, ja zelfs de discussie erover, 
uiterst moeizaam verloopt. 
Ik heb een pleidooi gehouden voor de vorming vàn 40 tot 60 zeer 
grote gemeenten in Nederland. De provinciés zouden iri' deze 
structuur verdwijnen, terwijl op het laagste fiive'a~; 'i o dicht 'mo
gelijk bij de burgers, districten worden gevormd. Deze districten 
vormen géén aparte bestuurslaag, maar dragen meèr hèt karak
ter van 'betaalzones' die, onder het overkoèp~le'nd bestuur van 
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een grote gemeente, een deel van de belastinggelden zelf mogen 
besteden. Anders gezegd: de burgers in een 'betaalzone' beslissen 
per referendum over de besteding van een deel, bijvoorbeeld vijf 
procent, van de belastingopbrengsten. En die referenda gaan over 
hele concrete, dagelijkse dingen, zoals fysieke veiligheid, de be
strijding van verkeerslawaai en andere vormen van geluidsover
last, de bereikbaarheid van scholen, oversteekplaatsen, woning
bouwen toedeling van woningen. Kortom, over die onderwerpen 
die tachtig procent of meer van de burgers belangrijk vinden. Een 
referendum heeft volgens mij alleen zin als het over zo'n on
derwerp gaat èn als men de uitgaven die ermee gemoeid zijn di-

reet kan beïnvloeden. Kortom, een referendum in combinatie met 
zogenaamde 'trekkingsrechten' lijkt mij een uiterst essentieel 
middel bij de vernieuwing van de lokale democratie. Dat is pas 
echt een 'one man one vote' -systeem. 
Dit voorstel is overigens ook bedoeld om de sterk budget-geori
enteerde besluitvorming, waarover we zo pas spraken, te doorbre
ken. De burgers kunnen besluiten om een deel van het budget te 
gebruiken om juist tegen die algemene budget-oriëntatie in te 
gaan. Het is net als in de homeopathie, het tegengif moet hetzelf
de zijn . • · 

De open saDlenleving en haar vrienden 
in discussie met Jan Glastra van Loon 

ra van Loon werd 75 jaar. Oud-promovendi, oud-collega's en vrienden tracteren hem en u op het vrien
'De open samenleving en haar vrienden'. In de winkel kost het boek f39,50. D66-leden betalen via de 

sechts f29,50 (exclusief verzendkosten). Het boek bevat bijdragen over het democratisch karakter an 
aatschappij, vanuit filosofische, sociologische, juridische en cultuurtheoretische achtergrond. 

teurs: Kees Schuyt, Pieter Fokkink, Inge van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, Herman 
van Gunsteren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, Greetje Den Ouden-Dekkers, R.A.Y. van Haersholte, Cees Maris 
en Christiaan de Vries. 

BESTELLEN = BELLEN: 070 . 362.15.15, SWB D66. 

• De open samenle ing en haar rienden, in discussie met Jan Glastra an Loon, 1995, Uitge erij Boom, 
Amsterdam, 272 pagina's. Prijs f39,50. D66-ledenprijs f29,50 ex. porti. 
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PERSPECTIEF 

N aar een revival van de regio? 
Door Jan Maarten de Vet 

T erug naar de regio 

In het denken over de schaal 
van ons economisch handelen schuilt een 
opvallende paradox. Al sinds de Middel
eeuwen is er sprake van schaalvergro
ting in de economie. De ontwikkeling 
van 'dorps' -economieën, via graafschap
pen en provinciën, naar een nationale 
economie werd in veel gevallen pas in de 
1ge eeuw bereikt. Achteraf gezien blijkt 
dit slechts een tussenstadium te zijn ge
weest. De 20e eeuw stond in het teken 

Wat is het geheim achter de 
succesvoUe ontwikkeling 

van sommige regio 's? 

nog wel degelijk van belang. Recent on
derzoek, vanuit een evolutionair- en in
stitutioneel-economisch perspectief, toont 

. aan dat globalisering en regionalisering 
geen tegengestelde, maar juist comple
mentaire ontwikkelingen zijn (1). Onder 
invloed van de globalisering sinds het 
begin van de jaren tachtig, ontwikkelden 
regio's zoals Baden Württemberg, Noord
Italië, Californië en de regio rond 
Bangkok zich in economisch opzicht veel 
sneller dan de naties waartoe zij beho
ren. 

Welke elementen spelen 
daarbij een rol? 

En waarom lukt het in 
bepaalde regio's wel om 
een achterstand in een 

van de internationalisering, sinds kort 
gevolgd door de globalisering. Inter
nationalisering heeft betrekking op de 
uitbreiding van economische activiteiten 
over de landsgrenzen en is als zodanig 
geen nieuw verschijnsel. Globalisering 
duidt echter op een functionele integra
tie tussen economische activiteiten die 
over de aardbol zijn verspreid. Een ex
plosieve groei van de wereldhandel, een 
toename van buitenlandse investeringen 
en een stijging van het aantal strategi-

voorsprong om te zetten, 
terwijl andere regio 's zich 

ondanks jarenlange 
overheidssteun nauwelijks 

lijken te ontplooien? 

Veel van dergelijke regio's kenmerken 
zich door bepaalde, gespecialiseerde acti
viteiten. Klassieke voorbeelden zijn de 
microchips uit Silicon Valley, de mode uit 
Parijs en de horloges uit de Jura. Minder 
bekend, maar daarom niet minder be
langrijk, zijn de muziekinstrumenten uit 
Hammamatsu (Japan), het zilverbestek 
uit Solingen en de medische instrumen
ten uit Orange County (Californië) (2). 
Langzaam groeit het besef dat een sterke 

Met deze ogenschijnlijk 
simpele vragen houdt de 

auteur zich in dit artikel bezig. 

• 
sche allianties en joint-ventures zijn alle symptomen van dit pro
ces. De origine van de auto's, computers en andere duurzame 
consumptiegoederen die wij aanschaffen is nauwelijks meer te 
traceren. Onze kruidenier om de hoek zit nu ook al in Amerika 
en onze spaargelden worden belegd in Shanghai. 
Het lijkt voor de hand te liggen om in een tijd van globalisering 
alle aandacht de richten op mondiale trends en ontwikkelingen 
en de regio niet langer te beschouwen als een relevant schaalni
veau. Met name neo-klassieke economen menen dat de groeien
de mobiliteit van kapitaal en arbeid leidt tot een convergerend 
economisch landschap, waarin alle activiteiten op den duur vol
gens een bepaald patroon over de aardbol verspreid zullen zijn. 
In deze wereld bestaat weinig ruimte voor de regio en de daar
aan verbonden identiteiten en specialisaties, die vaak zijn ge
vormd door historische ontwikkelingen. De 'homo economicus' 
zal zich verplaatsen in een uniform landschap waar afstand geen 
rol van betekenis meer speelt. 
Een groeiend aantal wetenschappers, bedrijfsadviseurs, zaken
lieden en politici daarentegen acht het schaalniveau van de regio 

Jan MaartelI de Vet is sellior adviseur bij Kolpron Consmtants. Dit artikel, 
op persoonlijke titel geschrevell , is deels gebaseerd op werkzaamheden ver
richt tijde.1S een studie aan de Universiteit van Califomië Los Angeles 
(UelA) ell een die'lStverbund bij de Organisatie voor Economische 
Samruverking en Olltwikkelillg (OESO) . 

• 
regionale economie een voorwaarde is om 

als natie in de wereldeconomie stand te kunnen houden. De pa
radox schuilt in het feit dat de regio opnieuw in de belangstelling 
komt te staan, om de internationale economische ontwikkelin
gen beter te kunnen begrijpen èn te kunnen sturen .. 

Het geheim van regionaal-economische 

ontwikkeling (3) . 

Regio's die een snelle ontwikkeling doormaken worden vrijwel 
altijd gekenmerkt door een combinatie van nieuwe produkten, 
nieuwe markten en nieuwe bedrijven. De nieuwe produkten en 
markten liggen vaak in het verlengde van reeds bestaande acti
viteiten in de regio. Zij vormen de bestaansgrond voor nieuwe 
bedrijven, die vaak worden opgestart door 'spin-offs' van be
staande bedrijven. Zo kan de ontstaansgeschiedenis van veen 

(1). Zie onder meer M.E. Porter (1990) "Tl~ Competitive Advalltage of 
Natio.lS" en K. Ohmae (1995) "The End ofthe Nation State: The rise of 
regional econormes". 
(2). Voor ~en goede inventarisatie: M.E. Enright (1991) "Geographical 
cOlicentratio.1S alld 111dustrial organization".Dissertatie.Harvard Ulliversity. 
(3) . 111 dit artikel wordt nadrukkelijk over economische 'olltwikkeling en niet 
over ecollomische groei gesproken. Terwijl laatstgenoemde term betrekking 
heeft op een vergroting van het reeds bestaande, heeft de eerste tem. be
trekking op progressie, vooruitgang ell een verbetering van het welzijn van 
de illdividu, Zijll omgeving en het milieu. 
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cluster van 100 medisch-technologische bedrijven in Zuid
Californië grotendeels worden teruggevoerd tot de activiteiten 
van een in 1960 aldaar neergestreken medicus, Lowell Edwards, 
die een bedrijf voor hartkleppen startte, van waaruit, direct of in
direct, voortdurend nieuwe produkten, markten en bedrijven ont
stonden (4). Andere voorbeelden van het succesvol voortbouwen 
op bestaande kennis en kunde vormen de overschakeling van de 
produktie van bergschoenen op die van skilaarzen in het Ita
liaanse Montebelluna en de overschakeling van textielvezels op 
surfplanken dQor Ten Cate in Twente. Het is dus belangrijk om 
goed op de hoogte te zijn van het in een regio aanwezige poten
tieel. Hiervoor vormt schatgraven in eigen regio vaak de eerste 
stap (5). 

band met de globalisering aan de orde. Bedrijven zijn immers 
voortdurend op zoek naar de meest geschikte lokatie voor hun ac
tiviteiten. Een goede transport- en communicatie-infrastructuur 
stelt bedrijven daadwerkelijk in staat om deze optimale locaties 
wereldwijd te traceren en hun investeringsbeleid daarop te rich
ten. Uiteraard verschillen deze lokaties per bedrijfstak. De auto
mobielindustrie, assemblage van elektronische componenten en 
de farmaceutische industrie, bijvoorbeeld, vereisen alle een ver
schillende en specifieke bedrijfsomgeving. Zij hebben toegang no
dig tot een toegespitste, ondersteunende infrastructuur en een 
gespecialiseerde arbeidsmarkt, terwijl zij worden omgeven door 
een complex van toeleveranciers, afnemers, dienstverleners èn 
concurrenten. 

Selected spin offs in Orange County's medical device industry. Souree of data : fieldwork. 

Figuur 1: Ontstaansgeschiedenis van de medische instrumentenindustrie in Orange County, Californië. 
(Uit: 'Research Poliey', Elsevier Science B. V.) 

De ontwikkeling van een regio wordt voorts in sterke mate be
paald door de taakverdeling, samenhang en samenwerking van 
het regionale bedrijfsleven. In de economische wetenschap is, 
voortbouwend op de transactiekost-theorie, een grondige analyse 
gemaakt van de feitelijke verbanden en relaties tussen geogra
fisch geconcentreerde clusters van bedrijven. De ontwikkeling 
van deze clusters en de regio's waarin zij zijn gevestigd, blijkt ge
paard te gaan met een steeds verdergaande arbeidsverdeling tus
sen de bedrijven. Hierdoor kunnen afzonderlijke ondernemingen 
hun aandacht op een deel van het complexe produktieproces con
centreren, dit bevordert innovatie en levert allerlei schaalvoorde
len op. Verder schept arbeidsdeling mogelijkheden voor toeleve
ranciers, onderhoudsbedrijven, adviseurs, etcetera. Een en ander 
leidt tot een uniek produktiemilieu voor de betreffende 
activiteiten (6). 
Het succes van dergelijke regio's oefent aantrekkingskracht uit 
op buitenlandse investeringen. Hier komt het belangrijke ver-

(4) . j .M. de Vet & AJ. Scott (1992) "The Southern Califonian Medical 
Device Industry: Innovation, New Firm Fonnation and wcation", in 
Research Poliey, Vol. 21,p.145-161. 
(5). IJ. BoeckJlOut en A. W. Verkennis (1993) "Schatgraven in eigen 
regio" , in ESB, 9 juni. 

Kortom, de kenmerken van succesvolle regio's -zoals hierboven 
beschreven: sluiten nauw aan bij de specifieke vestigings
voorwaarden die door veel internationaal opererende onderne
mingen worden gesteld. Zonder overdrijving kan daarom worden 
gesteld dat succesvolle, geografisch geconcentreerde clusters van 
activiteiten de basis vormen voor zowel internationalisering als 
globalisering. Het succes van die regio's levert een wezenlijke bij
drage aan de nationale economie, door het bieden van werkgele
genheid, exportmogelijkheden en door het aantrekken van bui
tenlands kapitaal (7). 

De belangrijkste factor voor economisch succes wordt echter 
gevormd door de kwaliteit van het 'human capita!' in de regio. In 
de kenniseconomie die zich gaandeweg in de Westerse wereld 
ontwikkelt, komt het steeds meer aan op de doeltreffende inzet 
van menselijk kapitaal. Het gaat daarbij enerzijds om het oplei
dingsniveau, de mentaliteit en de motivatie van de beroepsbevol
king, en anderzijds om de praktische bruikbaarheid van kennis 

(6). AJ. Scott (1988) "Metropolis: [rom the division ol labor to urban 
10""". University ofCalifornia Press. BerkeleylLos Angeleslwndon. 
(7). j.M. de Vet (1993) "Globalisation Ulld local and regiollal competitive
ness ", in STI Review. OECD: Paris. December. 
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en kunde. Economische prestaties worden vandaag de dag in toe
nemende mate verklaard door de sterkte van het arbeidspoten
tieel, veel meer dan door de beschikbaarheid van natuurlijke 
hulpbronnen of andere fysieke omstandigheden (8). Een goed op
geleide bevolking levert niet alleen een hoge toegevoegde waarde, 
maar is ook beter in staat om zich aan te passen aan veranderen
de omstandigheden. Eén van de belangrijkste redenen waarom 
veel (voormalige) mijnbouwgebieden zo'n moeite hebben om over 
te schakelen op nieuwe activiteiten vormt het feit dat mijn
bouwers bijzonder moeilijk blijken te kunnen worden ingezet bij 
andersoortige werkzaamheden (9). Voor het doorgronden van de 
regionale economie is dus tevens een grondige kennis van de re
gionale arbeidsmarkt noodzakelijk (10). 
De successtories van Silicon Valley en soortgenoten worden vaak 
als maatstaf genomen voor succesvolle regionaal-economische 
ontwikkeling. Een dergelijk voorstelling van zaken is echter erg 
eenzijdig. De vorming van geografisch geconcentreerde clusters 
van gespecialiseerde activiteiten kent namelijk ook enkele be
langrijke nadelen. Zo lijken alleen kansen te worden geboden aan 
hoogontwikkelde, dikwijls verstedelijkte, regio's die voldoende 
mogelijkheden hebben aansluiting te vinden bij de internationale 
economie. Daarnaast kan als bezwaar de kwetsbaarheid van een 
dergelijke regio worden genoemd. Door specialisatie is een regio 
niet goed bestand tegen conjuncturele, of erger nog structurele, 
wijzigingen in de internationale economische orde. Zo kreeg 
Londen in het begin van de jaren negentig een depressie te ver
werken door haar afhankelijkheid van de financiële sector. De re
gio rond Boston (Massachusetts) kreeg het enkele jaren geleden 
zwaar te verduren omdat de markt voor mainframe-computers 
inzakte. En in Los Angeles trad een recessie in na het beëindigen 
van de Koude Oorlog, omdat een groot deel van de daar gevestig
de defensie- en ruimtevaartindustrie zonder werk kwam te zit
ten. Deze kwetsbaarheid lijkt de keerzijde van de huidige regio
naal-economische ontwikkeling te vormen. Wie in de wereldeco
nomie wil mee blijven draaien dient zich al snel te specialiseren 
en 'niches' in de markt te ontdekken. Het bewerken van deze ni
ches legt echter een dermate groot beslag op de regionale produk
tiecapaciteit dat het betreden van meer dan enkele van deze ni
ches niet haalbaar is. Het is daarom onontkoombaar dat de regio 
zich blootstelt aan de grillen van de internationale economie. Het 
geheim van de succesvolle regionale economie schuilt daarom in 
de capaciteit om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe om
standigheden. Een op menselijk kapitaal gebaseerde economie 
heeft daarbij een grote voorsprong (11). Met een op menselijke 
schaal gefundeerde economie, gekenmerkt door een hoge mate 
van creativiteit en flexibiliteit, blijkt het beter mogelijk te zijn om 
in te spelen op nieuwe kansen en bedreigingen, dan met een ka
pitaalintensieve of op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde econo
mie. 

Lessen voor regionaal-economisch beleid 

Welke lessen kunnen uit het voorafgaande worden getrokken 
voor het regionaal-economisch beleid in het algemeen? Bij het be-

(8). Zie O.m. The Corporalionfor Enterprise Development (1990) "The 
Developlllent Report Cardfor the States", Washington DC. 
(9). OECD (1993) "Regional Industrial Restructuring: Report on the 
Maastricht Selllinair". Working Party on Regional Development Policies. 
Parijs. 

antwoorden van deze vraag dient de nodige voorzichtigheid te 
worden betracht. Sinds lange tijd is het regionaal beleid vooral 
gericht geweest op het verminderen van achterstandssituaties in 
bepaalde regio's. Dit heeft niet altijd bijgedragen tot succes. 
Sommige succesvolle regio's hebben zich ontwikkeld zonder noe
menswaardige bijdragen van de overheid (Noordoost Italië). An
dere regio's kennen een actievere, ondersteunende overheid 
(Baden Württemberg). Het verband tussen regionale dynamiek 
en overheidsbeleid is daarom moeilijk te leggen. Door het analy
seren van de factoren die hebben bijgedragen aan het succes kan 
echter wel duidelijk worden gemaakt, welke voorwaarden nodig 
zijn voor een gunstige regionaal-economische ontwikkeling. In de 
praktijk is het de overheid die aan deze voorwaarden dient te 
werken, in nauwe samenspraak met de marktsector. 
Ten eerst zijn maatregelen nodig om een klimaat te scheppen 
waarin (potentiële) ondernemers bij het opzetten van hun bedrijf 
worden ondersteund. Het kan daarbij gaan om belastingmaatre
gelen, toegang tot risicokapitaal en beschikbaarheid van onder
steunende diensten. Daarnaast kunnen netwerken worden gesti
muleerd: lokale bedrijven kunnen in contact worden gebracht 
met buitenlandse bedrijven en grote bedrijven met kleine be
drijven. Daarnaast zijn goede relaties met overheids-, onderwijs
en intermediaire organisaties van essentieel belang. Door het be
vorderen van netwerken binnen de regio vindt kennisuitwisseling 
plaats, kunnen initiatieven worden gebundeld, kosten gedeeld en 
kan een draagvlak voor gezamenlijke acties worden verkregen. 
In het regionaal-economisch beleid heeft men zich in het verleden 
wel eens blind gestaard op de mogelijkheden die zouden liggen in 
het aantrekken van buitenlandse bedrijven. In de jaren '80 is de
ze aanpak ingeruild voor een beleid dat gericht is op het stimule
ren van de eigen regionale potenties. Uit het voorgaande blijkt 
dat een succesvolle regionale ontwikkeling zowel interne als ex
terne drijfveren kent. Het is daarom van belang om de eigen be
drijven te koesteren en tegelijkertijd buitenlandse bedrijven aan 
te trekken C.q. te verankeren. Daarbij bestaan bovendien nogal 
wat mogelijkheden voor synergie: lokale bedrijven hebben vaak 
behoefte aan toegang tot kennis en markten, terwijl het succes 
van buitenlandse bedrijven veelal afhangt van hun integratie in 
de regio. 
Wellicht het meest essentiële element van regionaal-economisch 
beleid betreft de oriëntatie op mensen. Een goed opgeleide en get
rainde bevolking vormt de hoeksteen voor een gezonde regionale 
economie. Voor een gunstige economische ontwikkeling is een 
goed getrainde en gemotiveerde beroepsbevolking nodig. 
Trainings- en scholingsprogramma's, gericht op het vergroten 
van het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking vormen 
daarbij een belangrijke bouwsteen, maar zijn niet voldoende. 
Voor het werkelijk motiveren van mensen zijn impulsen verlangd 
die het bereik van regionaal-economisch beleid te boven gaan. 
Het gaat dan om het motiveren van mensen binnen organisaties 
door middel van modern management en een stimulerend ar
beidsklimaat. 
Bovenstaande elementen van regionaal-economisch beleid ver
eisen een nauwe samenhang en afstemming met andere, veelal 

(10). Zie 0.111. J.G. Larnbooy (1994) "Stedelijke arbeidslllarkt en econo
mische ontwikkeling", in Atzema en Wever: "Economisch geografische va
riaties: de veelzijdigheid van Marc de Smidt". 
(11) . Zie o.m. Robert Reich (1995) "Westerse economie nwet menselijk 
kapitaal koesteren", in NRC Handelsblad, 7 aug. 
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sectorale, aandachtsvelden. Het kan daarbij gaan om fiscaal en fi
nancieel beleid, onderwijsbeleid, technologie- en industriebeleid, 
sociaal beleid en ruimtelijke ordening. Al deze beleidsvelden teza
men hebben aanzienlijk meer invloed op de regionale economie 
dan het regionaal-economisch beleid zelf. In veel landen blijkt 
sectoraal beleid dermate nadelig uit te pakken - bijvoorbeeld door 
het onderwijs uitsluitend in de hoofdsteden te concentreren - dat 
zelfstandig regionaal beleid zelfs tamelijk zinloos is. 

Waar zijn de Nederlandse regio's? 

Het ligt voor de hand om bovenstaand betoog over regionaal-eco
nomisch beleid rechtstreeks te vertalen naar de situatie in Ne
derland. Helaas blijkt dat een lastige opgave. Natuurlijk kennen 
ook wij onze concentratiegebieden, zoals de Randstad, en is er 
sprake van regionale specialisaties, zoals de bloembollenteelt, de 
elektronica in Eindhoven, de financiële sector in Amsterdam en 
de voedingsmiddelenindustrie in de Zaanstreek en West-Brabant. 
De verschillen tussen de regio's zijn echter aanzienlijk minder ge
prononceerd dan in de andere landen van de Europese Unie. De 
redenen hiervoor zijn onder meer de kleine schaal van ons land, 
de zwakke industriële traditie, de omvang van het overheidsin
grijpen en de geringe dynamiek van het bedrijfsleven. Dit laatste 
komt vooral tot uitdrukking in het beperkte aantal startende on
dernemingen. In samenhang hiermee heeft het Nederlandse re
gionaal-economische beleid recentelijk dan ook een grote veran
dering doorgemaakt. In zijn algemeenheid geldt dat het regionaal 
beleid in Nederland de laatste tijd relatief weinig aandacht ge
niet. Zo ging de Tweede Kamerbehandeling van de nota 'Ruimte 
voor Regio's', de beleidsnota van het Ministerie van Economische 
Zaken op dit terrein, in het voorjaar van 1995 zonder noemens
waardige publiciteit gepaard. In deze nota wordt een lijn vervolgd 
die reeds in de nota 'Regio's zonder Grenzen' 
uit 1990 was ingezet: het verbeteren van de 
ruimtelijke voorwaarden die nodig zijn voor de 
groei van werkgelegenheid en inkomen, in het 
bijzonder in de mainports Schiphol en de Rot
terdamse haven. De nadrukkelijke aandacht 
voor de fysieke bedrijfsomgeving is onder meer 
ingegeven door een verwacht tekort aan be
drijfsterreinen (12). Dit tekort zal, naar het 
zich laat aanzien, vooral ontstaan in en nabij 
de economische hoofdstructuur van Neder
land, oftewel de Randstad en haar uitlopers 
naar Noord-Brabant en Gelderland. Er zal een 
tekort ontstaan aan bedrijfsterreinen voor met 
name zware industrie en distributiebedrijven. 
Onder meer door het instellen van een Stimu
leringsregeling REA, gericht op het opheffen 
van knelpunten in de fysieke bedrijfsomge
ving, tracht de overheid kwantitatieve en 
kwalitatieve tekorten aan bedrijfslocaties in 

(12). MinÏ$terie van Economische ZakenJKolpron 
Consultants (1994) "Ruimte voor Economische 
Activiteit". Den Haag. 

de toekomst te voorkomen. Door de accentuering van de fysieke 
bedrijfsomgeving wordt het regionaal beleid vooral gericht op de 
concentratiegebieden in Nederland en lijkt de aandacht voor de 
traditionele probleemgebieden te verslappen. Kort na het uitko
men van de vorige nota over regionaal-economisch beleid werd 
gesproken van een nachtkaars voor Noord-Nederland (13). Deze 
noodkreet is met de publikatie van 'Ruimte voor Regio's' alleen 
maar luider is geworden. Bovendien gaan de beleidmakers voor
bij aan enkele belangrijke oorzaken van regionale 
achterstandssituaties. Het beleid is, bijvoorbeeld, slechts in be
perkte mate gericht op de stimulering van het 'human capital' in 
deze regio's, een factor die voor economisch succes zo cruciaal 
blijkt te zijn. Als reactie op deze constatering wordt vaak 
verwezen naar het generieke technologie-, onderwijs- en arbeids
marktbeleid. Maar aangezien deze beleidsvelden nauwelijks re
gionaal zijn toegespitst, valt hiervan ook nauwelijks effect bij de 
opheffing van regionale achterstandssituaties te verwachten. 
Ondanks deze verandering in het beleid worden er nog steeds 
aanzienlijke bedragen in 'achtergebleven' gebieden geïnvesteerd. 
In veel gevallen betreft het nationale, provinciale of gemeentelij
ke overheidsgelden die nodig zijn om Brusselse gelden naar 
Nederland te halen. Naast omvangrijke delen van de noordelijke 
provincies gaat het daarbij om delen van Zeeland en Limburg, 
alsmede om Twente, Zuid-Oost Brabant en Midden-Gelderland. 
Recent heeft men ook de nodige Europese gelden voor de verdere 
ontwikkeling van Flevoland weten te verwerven. Meer dan in de 
ons omringende landen is hierdoor in Nederland een nogal on
overzichtelijke situatie ontstaan. De feitelijke regionaal-econo
mische verschillen, alsmede de bijbehorende dynamiek, zijn moei
lijk te doorgronden en de relaties met het regionaal-economische 
beleid, bestaande uit een lappendeken van doelgebieden en inst
rumenten, zijn ·weinig transparant. 

I$%l 
~ doelstelling 1 gebied. 

1994·'99 

lil doelstelling 2 gebied. 
1994·'96 

• doelstelling Sb gebied. 
1994:99 

(13).]. Oosterhaven en]. van Dijk (1992) "Het regio- L-_______________________________ ---' 

aal economisch beleid: eell 1Ulchtkaars voor Noord
Nederland ?", in Beleid & Maatschappij, IIr.4, p.184-
196. 

Figuur 2: Nederlandse regio's die door de Europese Unie worden ondersteund 
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De1lklijnen voor de toekomst: 
revival van de 
menselijke creativiteit 

Ondanks een wereldwijde 'revival van de 
regio', zijn in Nederland weinig tekenen 
van regionalisering te bespeuren. Om re
denen van schaal, historie en overheidsbe
leid kennen wij de laatste jaren nauwe
lijks groeiregio's die op basis van nieuwe 
produkten, markten en bedrijven hun 
plaatsGe) in de wereld opeisen. In een zich 
snel veranderende wereldeconomie stemt 
deze constatering tot nadenken. Om de 
welvaart en het welzijn van toekomstige 
generaties te kunnen garanderen is zelf
genoegzaamheid hier niet op z'n plaats. 
Uit het voorafgaande is gebleken dat een 
oriëntatie op 'human capital' de meest 
essentiële ingrediënt van regionaal-econo
mische ontwikkeling vormt. Van een der
gelijke oriëntatie is in het Nederlandse be
leid echter weinig te merken. Het Mini-
sterie van Economische Zaken, de trekker van het regionaal be
leid, is in eerste instantie gericht op het verbeteren van de fysieke 
bedrijfsomgeving. Andere ministeries (Sociale Zaken, Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschappen) onderkennen evenmin het belang 
voor regionale ontwikkeling van 'human capital'. Hetzelfde geldt 
min of meer voor de overige bestuurslagen. 
Toch vormt investeren in mensen de essentie van een moderne 
economische ontwikkeling. Helaas tekent een gestandaardiseerde 
en op routine ingestelde aanpak nog steeds de sfeer in onze sa
menleving. Deze aanpak heeft zijn nut gehad in het industriële 
tijdperk, maar vormt thans een belemmering voor de toekomst. 
Ter illustratie enkele feiten: 

-Grote aantallen mensen blijven, vaak ongewenst, buiten het ar
beidsproces. Dit is een enorme vernietiging van menselijk po
tentieel en heeft door de bijbehorende belasting- en premiedruk 
een verstikkende werking op economische initiatieven. Maar 
bovenal leidt deze situatie voor miljoenen individuen tot isole
ment, frustratie, psychische problemen en onvrede met het maat
schappelijk bestel. 

- Door de huidige demografische structuur op de arbeidsmarkt 
zijn de doorstromingsperspectieven voor vele mensen, vooral 
jongeren, beperkt. Gevestigde groepen zitten in groten getale op 
hun plek en blijven daar voorlopig zitten. 

-Er bestaat een chronische 'mismatch' tussen wat mensen willen 
en kunnen enerzijds, en wat ze feitelijk doen anderzijds. Door het 
verrichten van werk met weinig uitdagingen en ontplooüngskan
sen, worden menselijke capaciteiten onvoldoende in het maat
schappelijke voortbrengingsproces benut. 

-Terwijl ons steeds grotere hoeveelheden kennis en informatie ter 
beschikking staan, wordt hier maar weinig gebruik van gemaakt. 
De kennis binnen universiteiten, grote technologische instituten 
en tal van andere kenniscentra blijft voor grote delen van het eco
nomisch en maatschappelijk veld moeilijk toegankelijk. 

De Skyline van Rotterdam 

- De motivatie van het merendeel van de werkende bevolking laat 
veel te wensen over, waardoor de inzet van mensen vaak ver be
neden het wenselijke geachte niveau blijft. Mensen dienen daar
om gemotiveerd te worden. Energie komt vrij bij het overbruggen 
van de kloof tussen een bestaande en een concreet gewenste, toe
komstige situatie, mits de betrokkene(n) voldoende vertrouwen 
heeft in zijn of haar omgeving om de hieraan verbonden risico's te 
aanvaarden. 

In dit artikel is een aantal bouwstenen aangeleverd die mijns in
ziens nodig zijn om het economisch handelen van de beroeps
bevolking, het bedrijfsleven en de overheid doeltreffender te 
maken. De regio blijkt hiervoor een adequaat schaalniveau te bie
den. Mijn nogal pretentieuze aanpak heeft echter tot gevolg dat ' 
nog weinig aandacht is besteed aan concrete beleidsaanbevelin
gen. Wellicht dat hieraan in de nabije toekomst aandacht kan 
worden besteed in dit of een ander medium. Deze tekst heeft, het 
zal de lezer. misschien zijn opgevallen, het karakter van een bear
gumenteerde waarschuwing. 
Eén van de belangrijkste trends van dit moment, de 'revival van 
de regio', dreigt aan Nederland voorbij te gaan, inclusief het 
scheppen van nieuwe banen, een vergroting van onze slagvaar
digheid en de mogelijkheid om meer mensen bij het creatieve pro
ces van maatschappelijke voortbrenging te betrekken. 
In essentie gaat het, ook in de economie, om de individuele mens. 
Op dit niveau zijn nieuwe impulsen nodig ter bevordering van 
motivatie en creativiteit. Het verleden heeft geleerd dat een der
gelijke impuls - onder bepaalde omstandigheden - tevens de vonk 
kan zijn voor een nieuwe fase van regionaal-economische ontwik
keling. Een revival van de regio is niet mogelijk zonder revival 
van de menselijke creativiteit .• 
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vorm aan 
uw es uit. 

Creatîve Communications verhoogt de 
effectiviteit van uw voorlichting door op 
een professionele en creatieve wijze vorm 
te geven aan uw besluiten en beleid. 

Onze samenbundeling van meer dan 
40 jaar expertise in communicatie-advies, 
vormgeving en copywriting resulteert in 
onderscheidend voorlichtingsmateriaal, dat 
optimaal rekening houdt met de perceptie 
van de hedendaagse burger/consument. 

Naast de advisering van institutionele en 
commerciële opdrachtgevers zijn wij gespe
cialiseerd in overheidscommunicatie en 
werken thans o.a. voor de Provincie Noord
Holland, het Stadsdeel Amsterdam-Noord 
(80.000 inwoners) en het Stadsdeel 
Rivierenbuurt (45.000 inwoners). 

Belt u ons op voor een vrijblijvend ken
nismakingsgesprek. Daar zullen u en uw 
afdeling voorlichting geen spijt van krijgen. 

Creative Communications. 
Voor de vorm. 
Creative Communications bv, communicatie-adviesbureau. 
Prinsengracht 421, 1016 HM Amsterdam. 
Telefoon 020-620.79.49. Fax 020-620.79.49. 
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BESCHOUWING 

Economie in de regio 
Economische regio's kennen hun eigen, 

regionaal gebonden, knelpunten. 
Hoe wordt het beleid daarop afgestemd? 

En, misschien nog wel belangrijker, 
hoe zou deze afstemming eigenlijk moeten plaatsvinden? 

We spraken hierover met Riek ten Have, 
Patricia Engels en l(ees Verhaar. 

Het servet en het tafellal{.en 

In gesprel~ met Ricl~ ten Have 

(. (. D e regio doet wat te groot is voor het servet en te klein 
voor het tafellaken. Het tafellaken is in dit opzicht 

natuurlijk de landelijke economie, die niet meer los te zien is 
van de Europese verbanden en het servet is de gemeente. De af
gelopen jaren is gebleken dat de provincie de rol waarvoor ze 
ooit is bedacht niet goed meer kan spelen. Er is, vooral door de 
enorme dynamiek van de economie, behoefte ontstaan aan in
tensievere samenwerking op regionaal niveau. De regiovorming, 
zoals het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), is een kwestie 
van tempoverschil: de ontwikkelingen gaan vaak zo snel dat als 
je zelf niet snel genoeg werkt, je veel kansen gaat missen. Eén 
doelstelling van regiovorming zou je kunnen benoemen als het 
met de helft verkorten van alle proceduretijden. Het gaat dan 
met name om infrastructurele beslissingen, zoals de tweede 
Coentunnel. De ROA is geen bedenksel van politici of bestuurs
kundigen, het is voortgekomen uit de wens van ons en onze eco
nomische partners om de procedures beter te structureren. 
Economie is echter meer dan alleen het ordenen van de ruimte. 
Weliswaar is de overheid de actor die daar de meeste invloed op 
heeft, maar voor economische ontwikkeling is de beschikbaar
heid van ruimte niet zaligmakend. Als voorbeeld zou ik de finan
ciële sector kunnen noemen, die met weinig ruimte toe kan 
maar wel heel belangrijk is voor de economie. Deze sector heeft 

Riek ten Have is lid van D66-fractie van Amsterdam en is lid van het da
gelijks bestuur van het ROA (Regionaal Orgaan Am~terdam). 

vooral behoefte aan een goed stelsel van regels en wetten. Het 
Amsterdams financieel centrum heeft bijvoorbeeld de afgelopen 
5 jaar de teloorgang van de beurs weten af te wenden door een 
pakket van maatregelen te nemen waar bijzonder weinig ruim
telijke maatregelen inzaten. Wat overigens weer niet wegneemt 
dat alle ruimtelijke procedures wel van groot economisch belang 
zijn. Uit hoofde van de kaderwet moet ik een regionale econo
mische strategie ontwikkelen. Er is bijzonder veel materiaal 
voorhanden en daaruit komen duidelijk de knelpunten naar vo
ren. Eén van de knelpunten is de werkgelegenheidssituatie. 
Onze taak als ROA is om te kijken of er iets te bedenken is om 
die knelpunten op te lossen. Dat is ook de taak van de overheid 
als stimulator en coördinator. Ik ben geen voorstander van een 
sterk centraal geleide economie, maar het is toch zaak om een 
goed overzicht van de ontwikkelingen te krijgen, om te zien wat 
je samen met de economische partners kunt doen. Een eerste 
voorstudie resulteerde in ruimtelijke maatregelen per gebied. Ik 
ben zeer benieuwd naar wat er komt uit de analyse van achter
eenvolgens de primaire, secundaire en de tertiaire sector. 
Je moet je afvragen waar de knelpunten, zoals het gebrek aan 
werkgelegenheid, vandaan komen. Het ligt niet aan het aantal 
arbeidsplaatsen dat erbij is gekomen want dat is sterk gegroeid. 
Maar het aanbod van arbeid groeit harder. Amsterdam heeft 
voorop gestaan bij de opvang van de stroom buitenlanders die 
het land binnen zijn gekomen en die moeten allemaal een baan
tje hebben. Daar komt bij dat de vruchtbaarheid van de bevol
king goed op peil is gebleven. 
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Op korte termijn is het werkgelegenheidsprobleem moeilijk be
invloedbaar. De komende tien jaar kunnen er zo'n 50.000 extra 
arbeidsplaatsen komen door de groei van Schiphol en bij de ha
ven ook zo'n 25.000 tot 30.000. Vandaar dus het belang van die 
mainports. Voorop staat dat de industrie gekoesterd dient te 
worden, vanwege de werkgelegenheidseffecten, de stuwende 
kracht die industrie heeft en de uitwaaieringseffecten ervan. 
Maar ook de tertiaire sector is van groot belang: zo wordt 
bijvoorbeeld 10% van het regionaal produkt gegenereerd in de 
gezondheidszorg. Dat is niet het eerste waar je aan denkt als je 
het hebt over regionale economie, maar ziekenhuizen, poliklinie
ken, verzorgingstehuizen en drugsopvang zijn tegenwoordig 'big 
business'. 
Mijn handen jeuken om aan de inhoudelijke ontwikkeling te be
ginnen, maar wat heb je aan een economische strategie als er 
geen instrumenten zijn om er iets aan te doen. Het afgelopen 
jaar heb ik vooral besteed aan het ontwikkelen van instru
menten die nodig zijn en die hangen sterk samen met de vor
ming van een stadsprovincie. Ik ben ook portefeuillehouder van 
de haven en van Schiphol. Dat zijn enorme speerpunten voor re
gionaal economisch beleid. Bij Schiphol spelen er voor de ge-

. meente Haarlemmermeer enorme belangen, maar ook voor de 
regio en voor het nationale niveau. Je hebt in het geval van 
Schiphol steeds met deze drie niveaus te maken. Een schoolvoor
beeld van efficiency-verhoging is het maken van één loket. Dan 
moet je je afvragen met welke overheid Schiphol de meeste 
zaken heeft te doen. De bedoeling is dat dit in de toekomst toch 
de regio wordt. De grote vraag binnen de politiek is nu in 
hoeverre gemeentelijke autonomie móet worden opgeofferd aan 
het grote belang van snelheid en een betere economie. Het enige 
dat structurele werkgelegenheid oplevert is een goed lopend be
drijf, dat in de Europese markt z'n brood kan verdienen. Keer op 
keer bedenkt men het in Den Haag, maar het werkt niet. Ze 
krijgen de loonsubsidiegelden niet eens op! Daarom stel ik voor 
dat men het in een andere pot stopt en aan een lokale overheid 
geeft, die van dat geld veegploegen, flatwachten en plantsoen
mensen kan aanstellen. Dan krijg je misschien gedonder met 
vakbonden over wat een reguliere baan is en wat ni.et, maar ik 
denk dat we gewoon moeten erkennen dat er meer en meer lager 

betaalde reguliere banen zullen komen. Vroeger was het 
trouwens ook geen vetpot als conducteur. 
In het kader van Europa proberen we zoveel mogelijk het 
gezicht van de regio te verkopen. Met ROA bereik je dan 
natuurlijk niets, het gaat toch om Groot Amsterdam. Dat pro
dukt moet op de markt worden gebracht. Amsterdam doet daar 
al veel aan en de regio kan daar aan bijdragen. Het AMPRO -
een gezamenlijke organisatie van de gemeente Amsterdam en 
enkele bedrijven om Amsterdam te promoten - doet veel op dit 
gebied. De Kamers van Koophandel (KvK) spelen in op de 
bestuurlijke ontwikkelingen met een toekomstige fusie van de 
Kamers van Haarlem en van Amsterdam. Dat is heel belang
rijk omdat Schiphol in de KvK Haarlem zit en door de fusie 
komt Schiphol dan eindelijk in één KvK-regime. Zaanstad wei
gert echter zich hierbij aan te sluiten. Dat is een probleem, 
want als je binnen Europa iets voor elkaar wilt krijgen, moet je 
toch minstens één KvK voor het hele ROA-gebied hebben. Op 
den duur zou hierdoor zelfs een verschil in economische ontwik
keling tussen het noorden en het zuiden van het gebied kunnen 
optreden. De economische ontwikkeling gaat in het zuiden al 
harder en ik denk dat een aparte KvK voor het noorden niet be
paald gunstig zal zijn voor het vestigingsklimaat aldaar . 
Italië is wat betreft de regiovorming een goed voorbeeld. Italië 
bestaat niet, dat is een verzameling van regio's en in Frankrijk 
idem dito. Een modelregio voor ons is Lille waar de regionale 
ontwikkeling sterk aan de aanleg van de TGV is gekoppeld. 
Ook bij ons komen er een aantal infrastrucurele projecten aan 
die ten volle moeten worden uitgebuit. De taak van de regio is 
om deze projecten optimaal te benutten, de taak van de natio
nale overheid is om zo'n structuur te financieren. 
De hoopvolle gedachte achter de ROA is dat door de regionale 
organisatie ook zoiets als een regionaal belang ontstaat. Als er 
eenmaal een algemeen regionaal belang is, dan worden er ook 
besluiten genomen in het algemeen regionaal belang. Nu is het 
allemaal lokaal georganiseerd, dus worden alle beslissingen af
gemeten aan het lokale belang. De verzameling van lokale be
langen is niet altijd het regionaal belang. Dat is ook een kwes
tie van totstandbrengen, groeien, en vormgeven." CA V) 

Terug van weggeweest 

In gesprek met Patricia Engels 

D e provincie Gelderland heeft jarenlang een actief arbeids
marktbeleid gevoerd. Geld en mensen werden ingezet, 

met name op projecten voor speciale doelgroepen: allochtonen en 
langdurig werklozen. Ongeveer vier jaar geleden verdween het 

Palricia Engels is beleidsmetkwerker arbeidsroorkl bij de aftkling 
Economische Zaken van tk provincie Geltkrland en lid van de SWB
werkgroep Financieel-economisch beleid. 

arbeidsmarktbeleid van de politieke agenda. De oprichting van 
regionale bureaus voor arbeidsvoorziening, RBA's, dreef de pro
vincie naar de achtergrond. De provincie beperkte zijn rol tot 
deelname aan RBA-besturen. Langzamerhand nam echter de 
omvang van de werkloosheid toe en kwamen er negatieve gelui
den op over de arbeidsvoorziening. de overheid moest zijn ver
antwoordelijkheid weer nemen voor zwakke doelgroepen. Met de 
komst van een nieuw College van gedeputeerden, bestaande uit 
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D66, PvdA, VVD en CDA, kreeg het arbeidsmarktbeleid weer 
een plaats. Voorzichtig wordt nu in gesprekken met de arbeids
voorziening gekeken hoe een flankerend beleid zou kunnen 
worden gevoerd. Meteen een grote broek aantrekken, zou leiden 
tot dubbelingen en competentiestrijd. de provincie is er niet om 
de rol van de arbeidsvoorziening over te nemen. 
Het idee was dat de arbeidsvoorzieningsorganisatie zou optre
den als regievoerder: vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dit is 
een beetje in het water gevallen. Het is ook een onmogelijke op
dracht, want de aanbodkant alleen is al moeilijk genoeg. Deel 
van het probleem is dat de sociale en de economische poot van 
het openbaar bestuur vaak weinig van elkaar weten; dit zie je 
op alle niveaus. De arbeidsvoorziening wordt bijvoorbeeld vaak 
pas als laatste geïnformeerd over investeringsplannen. 
De insteek van de provincie is nu om vraag en aanbod bij el
kaar te brengen, bijvoorbeeld door de arbeidsvoorziening te be
trekken bij het opstellen van economische beleidsplannen. Ver
der heeft arbeidsvoorziening onlangs duidelijk gemaakt waar 
zij zich op wil richten, namelijk op die personen die bemiddel
baar kunnen worden gemaakt door bijvoorbeeld scholing. Dit 
betekent dat mensen die door hun sociaal-maatschappelijke si
tuatie eerst een aantal andere problemen moeten oplossen, bij
voorbeeld hun gebrekkige kennis van de Nederlandse taal of die 
een of andere verslaving hebben, in eerste instantie onder de 
verantwoordelijkheid vallen van gemeenten. Voor grote ge
meenten is het geen probleem om dit op te vangen. Voor kleine
re wel; zij hebben vaak onvoldoende menskracht of middelen 
om dit adequaat aan te pakken. dit is een witte vlek waar de 
provincie een rol kan spelen. 
Verder wil de gemeente zich op onorthodoxe werkgelegenheids
projecten richten. Zo heeft het uitzendbureau Start grote bedrij
ven in Arnhem bij elkaar geroepen om 'personal services' op te 
pakken. De provincie wil meedoen als werkgever en om subsi
die uit Brussel te verwerven. 

Daar zitten namelijk veel onbenutte gelden. 
Concurrentievervalsing krijgt in het arbeidsmarktbeleid nau
welijks aandacht. Er zijn zoveel kwalen die aandacht behoeven, 
en de omvang van de langdurige werkloosheid wordt steeds 
zorgwekkender. Wel speelt de vraag of eenvoudig werk altijd 
ethisch verantwoord is. Staan we bijvoorbeeld met z'n allen toe 
dat schoenpoetsers weer in het Nederlandse straatbeeld ver
schijnen? We moeten oppassen niet te elitair te worden. Dat 
geldt ook voor het beschermen van goede CAO's, waarvoor de 
vakbonden zich sterk maken. Flexibele arbeid is bedreigend 
vanuit een sterke positie, maar misschien moet je ten behoeve 
van de zwakkeren wel wat water bij de wijn doen. 
De milieucomponent heeft nu minder de absolute prioriteit dan 
vroeger. Er wordt ook gekeken naar wat nodig is met het oog op 
de bestrijding van de werkloosheid. de relatie tussen economi
sche zaken en milieubeheer was redelijke gespannen. Deze be
gint nu echter beter te worden. er is inmiddels meer sprake van 
een gezamenlijke aanpak, dan van een competentiestrijd. Deze 
verhouding is overigens sterk afhankelijk van de persoonlijk 
van de betrokken gedeputeerden, de politieke kleur is daarbij 
niet allesbepalend. 
De toegevoegde waarde van de provincie zit hem in het feit dat 
het hier om een tussenbestuur gaat. De provincie is nauwelijks 
of niet betaler, noch wetgever, maar heeft wel een grote regio 
onder haar beheer. Zo kan zij van een afstand bekijken waar 
witte vlekken of overlappingen ontstaan en de rol van coördi
nator of initiator op zich nemen. Neutraliteit boezemt al gauw 
vertrouwen in. 
D66 heeft de pretentie het beste van links en rechts te vereni
gen. De linkerkant zou op sociaal-economisch terrein wat meer 
body mogen krijgen. Sowieso lijkt D66 koudwatervrees te heb
ben om zich duidelijk te profileren op sociaal-economisch beleid 
met een eigen herkenbaar smoel." (CK) 

De leefbaarheid van de regio 

In gesprek met Kees Verhaar 

"D e kernproblemen van de Friese economie zijn in feite de 
klassieke problemen waar ook de regionale economie 

zich van oudsher mee bezighoudt en hebben simpel samengevat 
alle te maken met 'achterop liggen'. Zo ligt bijvoorbeeld het door 
de mensen in de regio zelf verdiende inkomen in Friesland zo'n 
15 % lager dan het landelijk gemiddelde. Na het verrekenen van 
belasting en uitkeringen (!) loopt dat verschil terug tot zo'n 5%. 
Een ander probleem is dat de structuur van de regionale werk
gelegenheid zodanig is dat groei-sectoren zijn ondervertegen-

Kees Verhaar ;3 regionaal econoom bij de Fryske Akadllmy te 
ueutcarden, secretaris 'van de afdeling van D66 aldaar en lid van de 
steunfractk voor de Staten. 

woordigd, terwijl er wel sprake is van krimp in de traditionele 
sectoren. Hierdoor heerst in Friesland een hoge structurele 
werkloosheid. Als gevolg hiervan trekken de kansrijken weg uit 
de regio: er is sprake van selectieve uit-migratie die de kwaliteit 
van de sociale infrastructuur van de regio aantast. Ik kom daar 
straks nog op terug. Het zijn precies deze drie problemen die -
samen met de selectieve investeringsregeling op basis van con
gestieproblemen, een probleem dat juist specifiek is voor het 
westen van ons land - altijd de basis hebben gevormd voor het 
regionaal economische beleid. 
Op het moment treedt er een versmalling van dit beleid op. Een 
versmalling die ik ten zeerste betreur. De nadruk komt steeds 
meer te liggen op de 'harde' fysieke infrastructuur. Bovendien is 
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ook in politiek opzicht het beleid versmald: voorheen tekenden 
alle betrokken ministers voor het beleid en demonstreerden zo 
hun betrokkenheid bij het beleid in de regio, nu is de handteke
ning van de staatssecretaris van EZ alleen al voldoende. 
Het is zaak dat men in de politiek de brede omvang van de 
vraagstukken die verbonden zijn met regionale economische ont
wikkeling gaat inzien. Deze verbreding is niet alleen van beteke
nis voor de Friese situatie, maar evenzeer voor de Randstad en 
Amsterdam. Ik doel op het feit dat de economische ontwikkeling 
mede de leefbaarheid en de draagkracht van de regio bepaalt. 
Het huidige, nationale beleid met de nadruk op het activeren en 
prikkelen van werklozen en de creatie van de zogenaamde Mel
kertbanen, heeft bijvoorbeeld in de regio Friesland een desa
streus effect. In Friesland is een activeringsbeleid goed be
schouwd overbodig. Men wil hier graag werken, maar er is ge
woonweg géén werk. De Melkertbanen leiden alleen maar weer ' 
tot verdringing op de arbeidsmarkt. De nationale politiek tast zo 
de leefbaarheid van de regio aan. In een stad als Leeuwarden is 
ongeveer 25% van de inwonenden werkloos. Wat heeft het nu 
voor zin om daar op uitkeringen te gaan korten om mensen te 
activeren? Zowel de mensen hier als de politici in Den Haag die
nen te aanvaarden dat men in het Noorden ook de komende de
cennia sterk afhankelijk zal blijven van de politiek van inko
mensherverdeling in Nederland. Kijk nog eens naar de inko
menscijfers en besef dan wel dat enkele van de armste wijken en 
gemeenten van Nederland in precies deze regio liggen. 
Het voorgaande laat onverlet dat er natuurlijk wel ontwikke
lingskansen zijn voor het Noorden. Deze hebben in het algemeen 
te maken met de ruimte die hier nog volop aanwezig is. Het gaat 
ook om goed bereikbare ruimte, in tegenstelling tot wat men 
meestal denkt, kun je vanuit Harlingen sneller in Amsterdam 
zijn, dan bijvoorbeeld vanuit Dordrecht. Het Friese beleid is ge
baseerd op het aantrekken van economische groei-activiteiten. 
De voorwaarde die hieraan gesteld moet worden, is dat het om 
volwaardige activiteiten dient te gaan. Dus niet om een of ander 
filiaal-bedrijf, dat een aantal jaren profiteert van subsidies en 
daarna weer verdwijnt. Daar wordt de regio niet sterker van. De 
bevolking staat zeer wantrouwend tegenover nieuwe economi
sche activiteiten. En niet ten onrechte want de aanwezige ruim
te moet natuurlijk niet worden gevuld met milieu-vervuilende 
bedrijven. Sommige mensen vrezen dat de rommel van heel Ne
derland in het Noorden zal worden gedropt. Dat is één dilemma 
voor de regio Friesland, maar er zijn er meer. Door het ontwik
kelen van nieuwe bedrijfsterreinen, zoals bijvoorbeeld in Heer
enveen en tussen Leeuwarden en Harlingen, probeert men in 
Friesland nieuwe economische activiteiten aan te trekken. Maar 
wat zijn de gevolgen van dit beleid voor de situatie buiten de 
ontwikkelingszones? Moeten de kleine dorpen zich dan geheel 
en al richten op het toerisme? En als de boeren ermee ophouden 
en wegtrekken, wie gaat er dan het landschap, ons cultureel erf
goed, onderhouden? Uiteraard dient men de middelen zo effec
tief mogelijk in te zetten en haast vanzelfsprekend betekent dit 
concentratie op enkele sectoren en lokaties, zeker voor groot
schalige activiteiten, maar de grote vraag wordt dan: wat te 
doen met de rest van Friesland? Dit leidt onherroepelijk tot het 
maken van moeilijke keuzes, die soms niet of nauwelijks te le
gitimeren zijn. Hier blijkt duidelijk de overeenkomst met het be
leid in de grote steden in het Westen, de parallel tussen de ach
terstandswijken daar en het platteland hier is frappant. 

Ik zou nog een opmerking willen maken over de verbreding van 
het beleid. In het algemeen wordt de relatie tussen economische 
ontwikkeling en leefbaarheid, ook in culturele zin, te weinig on
derkend. Vanuit de Europese Unie kunnen "bijvoorbeeld belang
rijke stimulansen komen voor regionale ontwikkeling. De steun
fondsen voor economische herstructurering spelen voor Fries
land wat dat betreft een voorname rol. Binnen Europa zoeken 
vergelijkbare regio's steun bij elkaar. In mijn werk heb ik bij
voorbeeld te maken met wetenschappers uit Wales, Ierland en 
enkele regio's in Zuid-Europa. Het zijn allemaal gebieden waar 
het om meer gaat dan alleen economisch 'achterlopen'. De totale 
leefbaarheid van deze regio's staat op het spel. Ze hebben ook te 
maken met de selectieve uit-migratie, waarover ik zojuist al 
sprak. Deze migratie kan op den duur - enigszins zwart-wit ge
steld - ook de structuur van de autochtone beroepsbevolking 
aantasten en leidt daarmee op den duur tot een negatieve vesti
gingsfactor. En als dan ook nog de elite van de regio meer en 
meer gaat bestaan uit import, zeg maar: de hoog opgeleide werk
nemers van de filiaalbedrijven. Op die manier raakt economi
sche ontwikkeling dan direct aan de culturele ontwikkeling. De 
autochtone Friezen, en Groningers, zijn lower-class en de al
lochtone Hollanders upper-class. Zo kan zich in deze provincies 
een inferioriteitsidee ontwikkelen ten opzichte van de Hollandse 
migranten en het Westen. Als je het op deze manier bekijkt, 
wordt de nadruk die wij in Friesland leggen op behoud van de 
Friese taal en instituties veel begrijpelijker. Ook in andere Euro
pese regio's zie je dat mensen opkomen voor een goede combi
natie van culturele eigenheid en economische ontwikkeling. 
Als regionaal econoom aan de Fryske Akademy doe ik onderzoek 
naar de Friese situatie en probeer ik deze resultaten zo goed mo
gelijk over te brengen op de politici hier. Niet alleen naar vakge
noten, maar ook naar een breder publiek en de politiek. Als we
tenschapper maakt het doorgeven van resultaten van onderzoek 
aan een breder publiek deel uit van je publieke verantwoorde
lijkheid. Vanuit onze onafhankelijkheid kunnen we proberen het 
denken over regionale economische ontwikkeling te beïnvloeden. 
Beïnvloeding vanuit de wetenschap is een kwestie van lange 
adem. Vanuit dit oogpunt maak ik me ook zorgen om de kennis
infrastructuur in Nederland in het algemeen en in Friesland in 
het bijzonder. Er is de laatste jaren enorm bezuinigd in de on
derwijssector en veel mensen werken enkel nog op projectbasis, 
zonder dat ze zich op wat langere termijn in de materie kunnen 
verdiepen. Dat is geen gunstige ontwikkeling voor het demo
cratisch gehalte van onze samenleving. Maar ook niet voor de 
economische ontwikkeling van Nederland. We leven in een ken
nisintensieve economie en dat vraagt in feite om investeringen 
in het onderwijs en onderzoek in plaats van bezuinigingen. 
Zo zou het fantastisch zijn als Friesland weer een eigen uni
versiteit zou krijgen. Van daaruit zou men kunnen werken aan 
kennisintensieve ontwikkeling in de eigen regio. Dit is enorm 
belangrijk, zowel vanuit het oogpunt van de economische ont
wikkeling in de toekomst, als met het oog op het behoud en de 
koestering van het Friese cultureel erfgoed. 
Al pratende valt het me op dat ik een nogal verdedigende toon 
aansla, maar is in deze tijd van no-nonsense het opkomen voor 
mensen en regio's in de marge eigenlijk niet hetzelfde als aan
vallen en is het wijzen op wat tussen de wal en het schip valt 
niet gewoon deel van je maatschappelijke verantwoordelijkheid? 
Er is mijns inziens geen totaal-oplossing voor de regionaal eco-
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nomische vraagstukken. De politici zitten in een allesbehalve 
benijdenswaardige positie. Er spelen lastige dilema's (1), 

terwijl de bevolking sterk wantrouwend is en de politiek met 
argusogen volgt. Totnogtoe heeft het regionaal economisch be
leid dat 

(1). Kees Verhaar heeft eerder over het dikmma twsen ecoonWche on~ 
wikkeW'lf en aantasting van de oR'lfeving geschreven, namelijk metbetrek
king lol de onlwikkeling van hel ",genaamde Megapark in Heerenveen. 
Zie: "Meer werlt naar 'it bêlle wnfan d'ierde", in: Besluurlijke dilem
ma'., SWB en Besluurdersvereniging D66, Den Hang 1994. 

sinds 1951 wordt gevoerd ze ' ook niet zoveel opgeleverd. De 
werkloosheid 'in Friesland heeft een record-hoogte bereikt. Er 
wordt sterk getwijfeld aan de pretenties van de politiek en aan 
de effectiviteit van het beleid. Het is ook daarom van belang dat 
politici verder kijken dan de economische neus lang is. Dus 
geen one-issue beleid dat enkel en alleen gericht is op 'werk, 
werk en werk', maar een integraal beleid dat relaties legt met 
de (culturele) leefbaarheid in de regio. Terwijl ik dit zeg, besef 
ik me terdege dat het dan veel moeilijker zal zijn om je als po
liticus goed te profileren. Maar de totstandkoming van een inte
graal beleid is nu eenmaal bij uitstek de verantwoordelijkheid 
van de politiek valt." (A V) 

... MAAR WE MOETEN 
ER WEL VOOR 

BLIJVEN KNOKKEN! 

Het waddengebied is sprookjesachtig mooi. Een uniek, 

maar kwetsbaar dieren- en plantenleven. 

De Waddenvereniging blijft knokken voor het wad . 

Uw steun is daarbij onmisbaar! 

Word daarom Vriend van het Wad 

(voor slechts 25 gulden per jaar). 

Als welkomstgeschenk ontvangt u 

de handige Strandwaaier: prachtige 

kleurenfoto's en gedetailleerde 

beschrijvingen van al uw vondsten 

op het strand. Stuur de bon vandaag 

nog op! 
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Ik word 'Vriend van het Wad' (f 25.- per jaar) en ontvang de Jubileumkrant 
en de Strandwaaier. 

Naam .... . . . .. . .• ..••• .. .. ... . .......... . .. •• •....... 
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Postcode/plaats ... .. .... .... .. ... .. ........... . .... •• ... 

Stuur deze bon aan : Waddenvereniging, Antwoordnummer 90, 
8800 XT Harlingen (postzegel hoeft niet) 
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I E 
DEBAT 

De doeleinden van de deInocratie 
Aantekeningen ten behoeve van 

een democratietheorie 

Doo r Peter P appe n heim 

M
et de val van de Berlijnse 
Muur heeft de democratie 
overwonnen, maar zij blijkt 

zwaar gehavend uit de strijd te zijn geko
men. De symptomen hiervan zijn dage
lijks in onze kranten terug te vinden. De 
kiezer wendt zich af van de politiek of uit 
zijn ongenoegen door te stemmen op pro
test-partijen. De burger verliest het geloof 
in de gemeenschappelijke staat en ziet de 
wetten en regelingen nog slechts als 
'rechten' die hij ten eigen bate kan aan
wenden Of ontduiken. 

Wat willen wij bereiken 
met de organisatie van 

onze samenleving? 

niet van vandaag of gisteren: D66 werd a! 
29 jaar geleden opgericht. Helaas is de 
discussie over het wezen van de democra
tie bedolven geraakt onder de lawine van 
problemen die het dagelijkse politieke be
stuur met zich meebrengt. Misschien 
heeft dit met zich meegebracht dat men in 
D66 het liefst kijkt naar de vorm: vrije en 
algemene verkiezingen van parlement en 
regering en wat daaraan valt te sleutelen: 
referendum, gekozen minister-president 
en burgemeester et cetera. Helaas, als de 
democratie louter en alleen wordt gedefi
nieerd in de wijze waarop haar besluiten 

D errwcratische procedures 
zijn geen doel, maar middel 

om te komen tot een 
levensvatbare derrwcratische 

samenleving. 

• 
Draagt zowat elk besluit van de politiek 
niet bij aan de eigen ontluistering en van de staat die op zichzelf 
onderhevig schijnt geraakt aan een privatiseringsrage? Als kers
vers lid van de rekenkamer hekelde Maarten Engwirda alweer 
enige tijd geleden de wijze waarop de privatisering van overheid
staken wordt uitgevoerd, met name die van het loodswezen (1). 

Engwirda was lid van de Tweede Kamer toen het betrokken voor
stel van rijkswaterstaat werd behandeld. Evenals andere kamer
leden had hij moeten weten dat privatisering van monopolies gro
te risico's met zich meebrengt. Een dergelijke operatie biedt geen 
duidelijke voordelen, anders dan dat de verantwoordelijkheid kan 
worden afgewenteld door een staat die geen vertrouwen meer ge
niet, noch van het publiek, noch van de (eigen) politiek. 
De democratie moge dan overwonnen hebben omdat zij, zoals 
Churchill het zei, de minst slechte van alle regeringsvormen is, 
helaas is dit beter-zijn-dan-andere er nog geen waarborg voor dat 
zij 'goed' of op haar best is. Onder de dreiging van totalitaire sta
ten hebben wij haar feilen op de koop toe genomen, als prijs die 
wij voor onze vrijheid moesten betalen. Nu is de democratie deze 
vanzelfsprekende legitimatie kwijt, die zij kon ontlenen aan de 
verdediging van onze vrijheid. Het bindende element van een ge
meenschappelijke vijand is ons ontvallen. Teruggeworpen op 
zichzelf is voor haar evenwel nog steeds het enige wat echt duide
lijk is: wat de democratie niét is. Waarmee de vraag wat zij wèl 
is, nog niet is gesteld. En op zulk een negatief begrip valt geen le
vensvatbare gemeenschap te bouwen! 
De onvrede met het functioneren van onze democratie dateert 

Peter Pappenheu,i is econoom en was tot aan zijn pensioen commercieel 
beleidsmedetverker van een mullinational. Hij was onder meer lid van de 
SER-commissie Inkomensbeleid en van 1968-1970 bestuurslid van de af
delu.g Rotterdam van D66. 

• 

tot stand komen, dan betalen we nog steeds een dure prijs. 
Democratische procedures zijn immers geen doel op zich, maar 
een middel tOt, maar tot wat? 
Vaak vereenzelvigt men democratie met het maatschappelijk en 
economisch systeem waarvan het deel uitmaakt, het kapitalisme, 
daarbij als met één pennestreek het hele mens-zijn reducerend 
tot de wijze waarop hij zijn brood verdient. Niet ingebed in een 
adequaat cultureel kader, is het kapitalisme immers niet veel 
meer dan eE!n vrijbrief tot struikroverij. Dit culturele kader za! 
zich alleen kunnen ontwikkelen op basis van een ondubbelzinnig, 
algemeen aaIlVaardbaar en werkzaam begrip van hetgeen wij 
willen bereiken met de organisatie van onze samenleving. 
Ook in de westerse democratieën zijn de verschijnselen van ont
binding nu onmiskenbaar geworden. Iedereen spreekt elkaar te
gen. Onze maatschappelijke organisatie sluit grote groepen uit 
van deelneming aan de gezamenlijke onderneming. Wij zijn niet 
in staat om overeenstemming te bereiken over zelfs maar de mi
nimale maatregelen die noodzakelijk zijn om de evidente onttake
ling van ons leefmilieu een halt tot te roepen, laat staan terug te 
draaien. En zo raakt ook onze cultuur in dienst van de laagste al
gemene en collectieve deler van onze individuele economische 
driften. Dit gaat ten koste van datgene waaraan de mens zijn 
kracht en wezen ontleent, namelijk de uitzonderlijke gave om de 
individuele ervaring en kennis over het leven te delen met lotge
noten, vast te leggen voor de afstammelingen en deel te nemen 
aan de, aldus ontstane, beschaving en cultuur. Het is een gave 

Deze tekst was oorspronkelijk onderdeel van een veel uitgebreidere tekst en 
is door Christiaan de Vries bewerkt tot een artikel. 
(1) . NRC Handelsblad van 30 september 1994 
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waarvoor de taal, ons redeneer- en voorstellingsvermogen het 
middel is en onze aard als sociaal wezen de drijfveer. 
Het is de hoogste tijd dat wij ons afvragen waarmee we eigenlijk 
bezig zijn. Om bij de politiek te blijven, wat is eigenlijk democra
tie? Als er geen minimum aan overeenstemming bestaat over wat 
democratie is, als ieder aanspraak maakt op een eigen opvatting 
van democratie, die niet te verenigen is met die van anderen, dan 
is een democratisch regeren zeker onmogelijk. De 'ogenschijnlijke' 
overeenstemming over wat democratie is (algemeen kiesrecht, 
een parlement et cetera) zal dan niet genoeg meer blijken. 

wij verdienen. Dáárom is de gemeenschappelijke inspanning 
nodig van al diegenen die de democratie ter harte gaat. En vooral 
van degenen die uit aanleg en qua opleiding over de nodige kunde 
beschikken. Tot nog toe heeft de intelligentia verstek laten gaan, 
kennelijk omdat zij vooral bezig was met de eigen zaak. Nu komt 
het er op aan deze voor een moment ter zijde te laten en ons te 
concentreren op een meer systematische uiteenzetting, op de logi
ca, van waar het bij de democratie om gaat. In dit artikel wil ik 
hiermee een aanvang maken. Ik wil een aanzet geven door de 
ontstane problematiek als geheel te behandelen in een zo syste-

Democratie heeft gewerkt èn alle andere stel
sels overleefd. Zij heeft zich in de westerse we
reld - met vallen en opstaan - kunnen ontwikke
len en niet slechts omdat de andere stelsels nog 
slechte~ werkten. Wat hierbij niet uit ons be
wustzijn mag wegraken, zijn natuurlijk de uit
zonderlijk gunstige omstandigheden, waaronder 
zij zich heeft kunnen ontwikkelen: de ruimte 
voor een onbegrensde welvaartsgroei, plus de 
tijd om te 'experimenteren'. Zolang de welvaart 
groeide, konden wij de tegenstellingen tussen 
arbeid en kapitaal, tussen winners en verlie
zers, tussen ingezetenen en nieuwkomers 'afko
pen' met ons sociaal stelsel, alsmede de semi-de
mocratie van overleg en inspraak. De armoede 
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Democratie 
heeft gewerkt 

èn alle 

I' van een paradox-vrij en werkbaar begrip van 
democratie. 

De paradox van de democratie 

Ook de meest primitieve menselijke ge
meenschap kent regels. Individuen of groepen 
nemen besluiten namens deze gemeenschap en 
beschikken over de macht om naleving van re
gels en besluiten af te dwingen. Wie eenmaal 
deze macht heeft leren kennen, zal deze willen 
behouden en omdat men over de macht be
schikt, is men ook in staat haar uit te breiden. 

andere stelsels I1 

overleefd. I1 

van verre landen bleef ver van ons bed. Helaas konden zo ook de 
rijkdommen van de natuur onbeperkt lijken. Zeker vergeleken 
met nu, waren er minder besluiten te nemen, de maatschappij 
was minder ingewikkeld en de marge voor vergissingen veelal 
groter, de wereld was nog geen 'global village'. Deze gunstige om
standigheden zijn nu evenwel als sneeuw voor de zon verdwenen 
en in de nieuw te vormen democratieën zijn zij van meet af aan 
niet aanwezig. 

Tegen deze achtergrond is het sleutelen aan procedures (referen
dum, gekozen minister-president en burgemeester, inspraak, 
enzovoort) slechts een doekje voor het bloeden. De echte crisis 
van de democratie ligt in de crisis van de legitimatie van de po
litiek zelve. Haar besluiten voldoen niet, ook al zijn zij geheel vol
gens de regels van het parlementaire spel genomen. Politici zoe
ken de mogelijkheden voor de redding van de politiek nog al eens 
in het aantrekkelijk maken ervan voor de kiezer. Tevergeefse 
moeite, want zo zal zij blijvend worden beschouwd als een nood
zakelijk kwaad, net zo .als de tandarts en de chirurg, de rechter 
en de schoolmeester. De rechtvaardiging van de politiek ligt daar
entegen in de kwaliteit van het politieke handelen, waartoe ook 
het denken behoort. 
Ik meen dat we wel genoeg 'onderzoeken' hebben gehad. En voor 
zover hier de 'burger' in voorkwam, dan altijd in de voorstelling 
die de onderzoekers, of de auteurs, van hem of haar hadden. 
Serieus onderzoek, naar wat de burgers zelf van de politiek wil
len en verwachten, is schaars, zo niet afwezig. Maar wellicht zijn 
we het stadium al voorbij waarin dergelijk onderzoek nuttig zou 
zijn. En moeten we kiezen voor een 'fundamenteler' aanpak, want 
alleen een zo min mogelijk bevooroordeelde beschouwing kan ons 
leren dat de kwaliteit van de democratie afhankelijk is van het 
reflectieve, ethisch-culturele kader waarbinnen zij functioneert 
en waarvan zij onderdeel uitmaakt. Wij krijgen de democratie die 

Aan zichzelf overgelaten, neigen alle bestuurs
vormen uiteindelijk tot een of andere vorm van oligarchie of 
dictatuur. 
Democratie is ontstaan uit het verzet tegen overheersing, dicta
tuur en tirannie. Teneinde onze vrijheid veilig te kunnen stellen, 
werd de autoriteit, de macht om besluiten te nemen voor de ge
meenschap, afhankelijk gesteld van een mandaat van alle bur
gers. Alle democratieën kennen het algemeen kiesrecht waarbij 
iedere stem even zwaar weegt en waaraan regering en parlement 
- altijd tijdelijk en voorwaardelijk - hun mandaat ontlenen. En
kele landen kennen het referendum, waarmee de kiezer ook ge
durende de uitoefening van dat mandaat invloed op het gevoerde 
beleid kan uitoefenen. 

Democratie als procedure 

Democratie wordt veelal vereenzelvigd met de procedure die in 
haar naam wordt gehanteerd. Een procedurele definitie van de
mocratie heeft inderdaad het voordeel dat iedereen het daarmee 
eens kan zijn èn dat zij direct te vertalen valt in (grond)wetten en 
regels. Het hanteren en respecteren van deze procedures wordt 
dan ook vaak gebruikt als criterium voor de legitimatie van het 
democratisch karakter van het gevoerde beleid. 
Het resultaat van zulk een zuiver procedurele opvatting van de
mocratie is niet bemoedigend. Logisch, want als wij met deze pro
cedurele definitie volstaan, dan zouden wij elk besluit zonder 
meer als democratisch moeten accepteren en respecteren dat is 
genomen door een aldus gekozen regering en door het parlement 
is aanvaard. Er bestaat dan geen bescherming meer tegen mis
bruik ervan door een meerderheid. 
Ook de procedurele definitie levert problemen op zodra een ab
stract begrip als het algemeen kiesrecht in concrete procedures 
moet worden vertaald: vanaf welke leeftijd geldt het, hoe dienen 
we om te gaan met geestelijk onvermogen, met het (nog) niet bezit-
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ten van een volledig staatsburgerschap, enzovoort. Toch zijn deze 
problemen nog wel met enige goede wil te overkomen. Het kern
probleem van de democratie is de rechtvaardiging van meerder
heidsbesluiten tegenover een minderheid die hier niet mee ak
koord gaat. We k).mnen legio meerderheidsbesluiten verzinnen 
die als ondemocratisch zouden moeten worden verworpen, maar 
waarop berust dan ons oordeel? Meestal op onze intuïtie: men 
'voelt' gewoon aan dat zulke besluiten niet democratisch kunnen 
zijn. Echter, met eigen gevoel en intuïtie valt geen beleid te 
rechtvaardigen dat aan alle leden van de gemeenschap dwingend 
moet worden opgelegd en dus ook aan diegenen die het er het er 
niét mee eens zijn. Een democratische rechtvaardiging dient te 
steunen op criteria, maatstaven en argumenten die voor allen 
duidelijk en aanvaardbaar zijn. Daarom worden in onze westerse 
democratieën ook voorwaarden gesteld aan de inhoud van de be
sluiten, ongeacht of de meerderheid van het parlement deze zou 
goedkeuren. De voorwaarden hiervoor ontlenen wij aan beginse
len die in de eigen politieke cultuur als evident worden ervaren 
en die (soms) in de grondwet zijn verankerd. Willen deze beginse
len werkelijk bescherming kunnen bieden tegen een 'dictatuur' 
van de meerderheid, dan moeten zij voorrang krijgen boven de 
procedures waarmee het meerderheidsbesluit tot stand komt. 
'Procedures' kunnen dan hooguit secundaire kenmerken zijn van 
een democratie en bieden derhalve geen afdoende basis voor een 
sluitende definitie van democratie. 

Beginsel-de11Wcratie 

De procedure zal dus moeten worden 'aangevuld' met een geheel 
van beginselen. Een integrale toepassing hiervan is evenwel on
uitvoerbaar. Een waarlijke beginsel-democratie zou immers tota
litaire kiemen bevatten; een norm of een beginsel is nooit geheel 
op objectieve gronden te rechtvaardigen. Elke norm berust altijd 
mede op een subjectieve keuze en elke poging tot rechtvaardiging 
van haar algemene geldigheid eindigt, zo stelt de filosofie, in 'in
finitive regress'. Anders gezegd, elk argument leidt weer tot een 
nieuwe vraag. Wie zijn (uiteindelijk subjectieve) beginselen onder 
dwang wil opleggen aan anders denkenden stelt zichzelf boven 
hen, kent zichzelf een autoriteit toe die aan anderen wordt ont
zegd. Men zou kunnen denken dat de geldigheid van beginselen 
afhankelijk kan worden gesteld van de aanvaarding ervan in een 
democratische procedure, maar dan heeft deze procedure voor
rang verkregen boven het beginsel en is men weer terug bij af. 
Een definitie van democratie, uitsluitend op basis van procedu
res, laat vragen open, maar een definitie die steunt op beginselen 
alléén, die kan niet democratisch zijn. Het is ook niet mogelijk 
beide als 'gelijkwaardige' elementen in een definitie op te nemen, 
want zij kunnen immers tot verschillende conclusies leiden. Er 
lijkt dan ook maar één uitweg uit deze paradox en die wijst naar 
de beginselen die vrijwillig door àlle leden van de gemeenschap 
worden aanvaard. Slechts onder deze voorwaarde leiden procedu
re en beginsel tot dezelfde uitkomst. Deze laatste uitweg wordt 
geboden door een derde visie, namelijk democratie als uiting van 
de 'volkswil'. 

De11Wcratie als uiting van de volkswil 

In dit motief herkennen we Rousseau's 'volonté générale'. Het be
grip doet recht aan de oorspronkelijke betekenis van democratie 
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als het regeren door het volk. De procedures en de instituties van 
de democratie (verkiezingen, parlement en regering) zijn dan 
slechts de 'middelen' om deze wil tot gelding te brengen. 

Een dergelijke definitie voldoet zeker aan onze intuïtie en ver
schaft een criterium waaraan wij ook de procedures kunnen toet
sen, namelijk de mate waarin zij de volkswil tot uiting brengen. 
Dat is nu een 'technisch' vraagstuk geworden. Volmaaktheid is 
niet meer nodig: zolang niemand een betere procedure kan be
denken dan de gehanteerde, zullen de besluiten moeten worden 
aanvaard die - conform de gegroeide betrouwbaarheid van de pro
cedure - zijn genomen met geen ander doel dan om de wil van het 
vol tot zijn recht te laten komen. 
Nu zou de paradox van de democratie zijn opgeheven ... op 
voorwaarde dat we ervan kunnen uitgaan dat er inderdaad een 
wil van het volk bestaat die coherent is, in woorden is uit te druk

ken en te vertalen valt in een beleid. Helaas, zulk een wil bestaat 
niet. Er zijn alleen de willen van groepen en individuen en van de 
instellingen die hun 'belang' vertegenwoordigen en die lopen vrij
wel altijd uiteen. 
Filosofen en politicologen hebben deze definitie van democratie 
dan ook als een romantische fictie in het archief der doodlopende 
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Plaatselijke en regionale bestuurders bijeen in Roemenïe; een test voor de democratie 

theorieën bijgezet. Toch waart de volkswil, of de verwijzing er
naar in de vorm van het 'algemeen belang', nog rond in onze de
mocratische inborst. De volkswil mag dan geen eigen bestaan 
kennen, hij vertolkt op z'n minst een sterk verlangen, is als zoda
nig een verwijzing naar 'hoe het zou moeten zijn'. 
Merkwaardigerwijze heeft men zich altijd beperkt tot de vraag of 
er een volkswil bestaat die in speciale gevallen en via democra
tische procedures tot uiting kan worden gebracht. Waarom de 
vraagstelling niet omgedraaid en gevraagd of zulk een wil gefor
muleerd kàn worden? Is het mogelijk om een 'doel' te bedenken 
dat algemeen kan worden aanvaard in een democratie en tegelijk 
de uitdrukking vormt van wat een ieder nastreeft die werkelijk 
democratie wil? Een doel dat dáárom voorrang heeft boven alle 
andere doelen? Indien de deze vragen bevestigend kunnen be
antwoorden, dan is tevens de paradox van de democratie opge
lost. 

Democratie als gem.eenschapelijk doel 

De huidige kennis over de levende natuur heeft haar neerslag in 
onze manier van denken nog niet gevonden. Onze cultuur stoelt 
op concepten en denkwijzen die stammen uit vorige eeuwen. De 
natuur werd eerst gezien als een vijand die wij moeten beheersen 
(het technische denken) en daarna als een voorbeeld van vol
maaktheid dat door de mens als onvoorwaardelijk moet worden 
gediend en nagestreefd (het romantische denken). Thans weten 
wij dat de meest kenmerkende eigenschap van een levend wezen 

is dat het kan overleven en zich vermenigvuldigen. Het is niet 
ontstaan via een van tevoren bepaalde blauwdruk, maar in een 
proces dat leidt tot wezens wier gemeenschappelijk kenmerk is 
dat zij dóór hun bestaan hebben bewezen levensvatbaar te zijn. 
In dezelfde geest zou moeten worden opgemerkt dat het zoeken 
naar een ideale maatschappij, naar een definitie van de volkswil 
die in alle gevallen tot uitsluitsel leidt over wat het volk wil, het 
najagen is van een hersenschim. In plaats van te zoeken naar het 
ideale is het zinniger om te onderzoéken welke de minimale voor
waarden zijn voor een levensvatbare democratie en te trachten 
voldoende medestanders te vinden om deze democratie effectief 
te verdedigen en tot bloei te brengen. 
Zoals gezegd, de democratie is gegroeid uit het verzet tegen tiran
nie, tegen het machtsmisbruik van autoriteiten ten behoeve van 
hun eigen belangen en idealen, tegen onderdrukking. Zij vindt 
haar wortels in een wil tot vrijheid die zich bewust is van het ei
gen bestaan van de mens als individu. De macht om besluiten te 
nemen, die bindend zijn voor alle leden van de gemeenschap, 
dient derhalve niet aan enkelen te worden voorbehouden, maar 
behoort toe aan alle burgers. Voor zover deze macht uit prak
tische overwegingen aan bepaalde individuen moet worden afge
staan, dan alleen met instemming van alle burgers en altijd 
slechts voorwaardelijk en tijdelijk. Dat is toch de beste garantie 
gebleken tegen de drang tot het totalitarisme. 
Maar voor enkelen gaat dat zelfs te ver. De radicale anarchisten 
willen helemaal geen macht afstaan: elke uitoefening van macht, 
zeggen zij , beperkt de vrijheid van het individu en is daarom 
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verwerpelijk. Wat zij vergeten, is dat deze ogenschijnlijk van
zelfsprekende stelling één uitzondering kent, namelijk wanneer 
het afstaan van de macht vrijwillig en dus zonder dwang ge
schiedt. 
Wie zich afvraagt hoe een maatschappij moet worden ingericht, 
geeft te kennen in elk geval één ding te willen: te leven in een of 
andere vorm van gemeenschap. Wie zich druk maakt over po
litiek en democratie gelooft niet in de mogelijkheid van een ge
meenschap zonder afdwingbare regels. Men begrijpt en aanvaard 
de noodzaak om zulke regels vast te stellen en te handhaven. En 
dit zal alleen het werk kunnen zijn van mensen die daartoe de 
macht hebben ontvangen. Het bijzondere van democratie is nu 
juist dat deze macht alleen kan worden verkregen door instem
ming van de leden van de gemeenschap die zich tegelijkertijd be
wust zijn van hun vrijheid en deze wensen te beschermen tegen 
alle vormen van overheersing. 
Vrijheid-minnende mensen zullen alleen vrijwillig macht afstaan 
indien zij daarmee iets bereiken dat hen méér waard is dan de 
vrijheid die zij afstaan. Wie meent dat een gemeenschap niet zon
der afdwingbare regels kan, aanvaardt de inperking van de eigen 
vrijheid omdat hij deze regels beschouwt als de prijs die moet 
worden betaald voor het leven in een gemeenschap. Wie in een 
gemeenschap wil leven, betaalt deze prijs vrijwillig en geeft dus, 
op deze manier bezien, in wezen niets van de eigen vrijheid op! 
Gemeenschapsleven tegen de laagst mogelijke prijs wordt gebo
den door een politiek systeem waarin de politieke en bestuurlijke 
macht alleen bij instemming van de leden kan worden verkregen 
- waarin dwang alleen wordt aanvaard en uitgeoefend voor zover 
dit onvermijdelijk is voor de levensvatbaarheid van de gemeen
schap. 
Het is deze democratie die ons in staat stelt om in een levensvat
bare gemeenschap te leven met een minimaal verlies van eigen 
vrijheid. Dat is het doel waarvoor wij onze macht afstaan. Het is 
het gemeenschappelijke doel en de maatstaf waaraan alle andere 
politieke beginselen kunnen en moeten worden afgemeten. Dat is 
wat met recht de volkswil mag worden genoemd in een democra
tie. Maar bestaat deze ook werkelijk? Je zou kunnen zeggen dat 
de algemene neiging, van elke wereldlijke organisatie, om zich 
democratisch te noemen doet vermoeden dat het principe van de
mocratie appelleert aan de een of andere alomtegenwoordige 
waarde of een dieperliggende menselijke behoefte. Wat is deze be
hoefte? Wat willen de mensen als zij kiezen voor democratie? 
Wij hebben al gezien dat wie kiest voor democratie, in elk geval 
kiest voor het leven in een gemeenschap. Wat maakt een ge
meenschap democratisch? Een antwoord op die vraag heeft altijd 
te maken met een gehanteerd begrip van vrijheid. Maar weinig 
begrippen zijn zo vaag en worden zo vaak misbruikt als 'vrijheid'. 
Er lijkt dan ook maar één definitie die voldoet: het afwijzen van 
elk a priori gezag van het ene individu over het andere. Daarmee 
wordt het recht erkend van elk individu op de eigen mening, op 
de maximale vrijheid van het eigen handelen, zoals deze verenig
baar is met dezelfde algemene eis voor alle andere individuen. Ik 
noem dit het democratische beginsel van 'respect van de autono
mie van alle leden van de gemeenschap'. 
In een democratie behelst de volkswil dus een tweeledig doel: het 
vormen van een levensvatbare gemeenschap en het respect voor 
de autonomie, de uiteindelijke autoriteit van elk individu over 
zichzelf. Een dergelijke omschrijving doet recht aan de twee as
pecten van het menselijke, het zijn van een individu èn van een 

sociaal wezen. Een mens kan pas tot ontplooiing komen, echt 'in
dividu zijn', wanneer hij zich in betrekking vindt tot anderen, in 
het verband van een gemeenschap. 
Deze doelstelling kan evenwel niet op objectieve gronden worden 
gerechtvaardigd: het is een doel en daarom per definitie subjec
tief. Als moreel beginsel vertegenwoordigt het een waarde; ook 
uit dien hoofde is het subjectief. De enige objectieve maatstaf is 
dus het aantal mensen dat kiest voor dit doel. Wie deze keuze 
verwerpt, geeft hetzij de autonomie, hetzij de gemeenschap op. 
De 'democraat' laat een ieder vrij in het kiezen van de eigen ideo
logie, maar verwerpt het opleggen ervan aan anderen tegen hun 
wil. In feite komt de keuze voor democratie neer op het verwer
pen van geweld als middel om geschillen tussen 'democraten' op 
te lossen. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het bij democratie 
altijd draait om een meta-ideologie. Zij kan zonder paradox een 
uitspraak doen over het geheel van alle ideologieën. 
Op deze wereld krijgt men niets voor niets. Een levensvatbare, 
goed werkende maatschappij waarin de individuen het eigen ik 
mogen en kunnen handhaven, moet worden 'verdiend'. De echte 
oorzaak van de huidige wanorde is dat wij niet bereid zijn de 
noodzakelijke offers te brengen - liefst willen wij niet eens weten 
wat deze offers zijn. Deze bestaan of behoren evenwel te bestaan 
uit beperkingen en plichten die gelden voor alle burgers. De eer
ste beperking heb ik al genoemd: in een democratie is het beroep 
op een beginsel, een norm, een ethiek, een ideologie - hoe evident 
of ethisch zij ook moge lijken - géén geldig argument voor het 
nemen en afdwingen van besluiten. Alleen het democratische 
doel en het dááruit afgeleide meta-beginsel verschaft de legitimi
teit. De aanspraak op een gelijke of hogere prioriteit voor welke 
ethiek of welk beginsel dan ook, is onverenigbaar met democratie. 
De tweede beperking vloeit hier nu direct uit voort en luidt dat, 
met de keuze voor het democratisch beginsel, wordt aanvaard dat 
de eigen belangen en idealen niét boven die van de andere leden 
van de maatschappij mogen worden geplaatst. Als voor het wel
zijn van de gemeenschap een besluit is vereist, moet men bereid 
zijn om met de medemens tot een compromis te komen waarte
gen nieman~ bezwaren kan hebben, op grond van het argument 
dat het besluit in tegenspraak is met het democratische beginsel. 
Het is dus een compromis dat niemands belang of geloof boven 
dat van de medeburgers stelt. 
Het aanvaarden van deze beperkingen is überhaupt een voor
waarde om de besluiten te kunnen nemen die nodig zijn voor een 
levensvatbare democratie. Zij volgen noodzakelijkerwijze uit de 
keuze voor het leven in een gemeenschap die de autonomie van 
het individu respecteert. Maar is dit realistisch? Mij lijkt nu dat 
hier wel degelijk op het meest algemeen niveau een maatstaf kan 
worden afgeleid voor het beoordelen van besluiten. Hoe dit meer 
in concreto zal kunnen, hoop ik in een later artikel in dit tijd
schrift uiteen te kunnen zetten. 
Mogen besluiten, die aan deze maatstaf voldoen, worden opgelegd 
aan een ieder, ook al aanvaardt deze ons doel niet, zonder in te
genspraak te komen met diens recht op autonomie? Dit is ogen
schijnlijk een paradox waarmee men worstelde in de strijd tegen 
het totalitaire communisme en die ons nu nog parten speelt in 
onze verhouding tegenover bijvoorbeeld de islamitische funda
mentalisten. Hoe kunnen wij in naam van de vrijheid, de autono
mie, ons democratisch beginsel opleggen aan mensen die van een 
ander beginsel willen uitgaan? Het antwoord moet toch zijn dat 
wij helemaal geen beginsel willen opleggen. Wij accepteren het 
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recht van elk individu op zijn eigen ideologie: ons doel verbiedt al
leen het opleggen van het eigen beginsel aan andersdenkenden! 
Iemand die er naar streeft aan andersdenkenden 'een id~ol~~e of 
een a priori-autoriteit op te leggen, verwerpt daarmee elk beroep 
op het respect van de autonomie van het individu, ook van hem
zelf. Men is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van deze keu
ze en verliest daarmee elke aanspraak op de bescherming die het 
democratisch beginsel en de daaruit volgende wetten hem had 
kunnen bieden. Het is dan ook niet 'onrechtvaardig' als wij 'met 
geweld' het recht afdwingen op de eigen mening, zolang wij dit 
zelfde recht aan een ieder toekennen: het beginsel van reciproci
teit is een grondbeginsel van democratie dat rechtstreeks uit het 
tweede deel van ons doel is af te leiden. 
Democratie heeft het recht en dienovereenkomstig de plicht zich 
te verdedigen tegen elke aantasting van de democratische ge
meenschap als geheel en dus van het recht van ieder individu op 
de eigen mening, op autonomie, op verzet tegen elke a priori
autoriteit over zichzelf. Aangezien een democratie zelf niet kan 
steunen op een a priori-autoriteit die boven het individu staat, zal 
zij alleen werkelijkheid worden indien voldoénde individuen zich 
voor haar inzetten en bereid zijn .om de daartoe nodige offers 

(plichten!) te brengen. Het enige onweerlegbare argument voor 
democratie is äaarom de gebundelde kracht van al degenen die 
erVoor kiezen. Hetgeen dan dus óók betekent dat democratie het 
bestaan van macht niet ontkent. Zij onderscheidt zich enkel van 
andere gemeenschapsvormen door dat de macht van specifieke 
groepen niet wordt erkend en, voor zover aanwezig, door de 
macht van alle democratisch gezinde burgers in toom wordt ge
houden. Net zo als met alle macht zullen de burgers ook deze 
macht moeten veroveren en doorlopend verdedigen:' democratie 
moet worden verdiend. 

D66 is het levende bewijs ervoor dat veel burgers bereid zijn om 
zich in te zetten voor de democratie. Maar goede wil alleen is niet 
voldoende, de inzet moet ook effectief zijn. De hoofdreden voor de 
huidige ontoereikendheid is dat deze pogingen geen onderdeel 
vormen van een gezamenlijke en gecoördineerde inspanning: dat 
zij niet zijn gericht op resultaat. Iedereen gaat uit van eigen kun
de en benadert het probleem als een aanleiding om deze t~e te 
passen. Het blijft verder bij het formuleren van diverse en vaak 
tegenstrijdige analyses en voorstellen.Wat ontbreekt, is de 'instel
ling' die deze kan evalueren en tot een synthese kan smeden .• 

De Eerste Karrwr, de democratie gevestigd? 
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E 
DEBAT 

Een paar~e lijn 
Door Leo Stoter en Allan Varkevisser 

D 6 6 
heeft in de laatste 

Statenver~iezing~n 
een gevoelig verlies 

geleden, dat menigeen binnen en buiten 
de partij heeft verbaasd. De totstandko
ming van de paarse coalitie heeft haar 
niet de winst gebracht die men vooraf had 
ingeschat. Het lijkt ons zinvol om na te 
gaan waarom de verwachtingen en het re
sultaat zover uiteen hebben kunnen lo
pen. Velen hebben de low-profile campag
ne en het veelvuldig verblijf van de partij
leider in het buitenland aangemerkt als 
reden voor het verlies. Naar onze mening 
ligt de oorzaak eerder veeleer in de positie 
van D66 binnen de coalitie en de houding 
van de fractie in het parlement ten aan
zien van het paarse kabinet. Onze stelling 

De paarse coalitie lijkt D66 
windeieren op te leveren. 

en de fundamenteel democratische hou
ding. Het pragmatisme lijkt echter eerder 
een handicap te vormen voor een midden
partij dan een noodzakelijke eigenschap. 
Het CDA kon in het coalitiespel altijd te
rugvallen op de normatieve uitgangspun
ten van het christendemocratisch gedach
tengoed. Hierdoor kon het zich herken
baar blijven profileren, terwijl het rege
ringsbeleid op de keper beschouwd een 
zuiver zakelijke inslag had. Voor D66 ligt 
dat geheel anders. Juist de eigen expliciet 
pragmatische stellingname maakt de par
tij kwetsbaar: de partij heeft namelijk wel 
degelijk een normatieve kern en duidelij
ke uitgangspunten, met name waar het 
gaat om de democratische omgang met de 

Een gebrek aan een 
programmatische lijn en 
een te sterke identificatie 
met het paarse kabinet 

kunnen de partij 
noodlottig worden. 

Een aanzet tot een debat 
over inhoud en betekenis 

van paars. 

• 

is dat de politieke invulling van paars door D66 tot op heden on
voldoende is geweest (1), waardoor de partij in een politiek va
cuüm terecht kan komen. 

Paarse identificatie 

De fractie van D66 heeft zich van het begin af aan sterk geïdenti
ficeerd met het paarse kabinet. De vorming van het paarse kabi
net werd gevierd als een overwinning en leidde vervolgens tot de 
ietwat arrogante gedachte dat men bij de komende campagnes 
het beleid voor zich zou kunnen laten spreken. Niets is minder 
waar. Het huidige kabinet is niet alleen van D66, het is ook van 
de PvdA en misschien nog wel meer van de VVD. Zo neemt VVD
leider Bolkestein steeds sluw afstand van het regeringsbeleid 
wanneer dat hem en zijn partij goed uitkomt, waardoor het lot 
van het kabinet in zijn onberekenbare handen rust. Een juistere 
benadering vanuit D66 zou zijn dat het - op initiatief van D66 - is 
gelukt om de christendemocraten eens buiten de regering te hou
den. 
De algemene opvatting binnen D66 - en ook menigmaal verwoord 
door Hans van Mierlo (2) - is dat zij zelf nu als middenpartij kan 
functioneren tussen de socialisten en de conservatieve liberalen. 
Op basis van het eigen pragmatisme, de a-dogmatische opstelling 

Leo Stoter is lid van de D66. AUan Varkevisser is medewerker van de SWB. 
Zij hebben dit artikel op persoonlijke titel geschreven. 
(1) . Deze verlegenheid teil aallzien vall de inhoud en de betekenis vall 
Paars speelt al vanaf het begin van de paarse regeerperiode. Zie ook het 
gesprek tussen Paul Scheffer en Christiaall de Vries, 'Het sociaal-liberalis
me als politiek IJroject', ilildee, nr.5, november 1994, SWB Dell Haag. 

• 
belangen van minderheden en het respect 

voor de democratische grondrechten. D66 streeft naar een leefba
re en rechtvaardige samenleving, waarin elk individu zoveel mo
gelijk tot zijn of haar recht kan komen. Maar de partij werkt deze 
uitgangspunten te weinig concreet uit. In het spel tussen de coa
litiepartners wordt zij dan onder druk gezet doordat PvdA en 
VVD de spanning tussen het expliciete pragmatisme en het im
pliciet norrp.atieve gedachtengoed van de partij tegen haar uitspe
len. Zolang de partij de eigen uitgangspunten niet concreet 
maakt, is zij gedwongen met 'vele winden mee te waaien'. 

Paarse paradox 

Onze conclusie is dat D66 pas het paarse kabinet kan opeisen als 
het in staat is om als breekijzer te functioneren. Als het een lijn 
weet uit te zetten waardoor de dogmatische tegenstellingen tus
sen de VVD en de PvdA, tussen vrije markt en staatsbemoeienis, 
op bijvoorbeeld de terreinen van sociale zekerheid, ontwikkelings
hulp, arbeid en technologie, onderwijs en volksgezondheid kun
nen worden overbrugd. Kortom, een kabinet kan pas paars 'uit
slaan' als het een paarse koers kan voeren op basis van een uit
gezette paarse lijn. D66 heeft zich dus met de vorming van een 
paars kabinet voor een interne paradox gesteld: de partij die 
nooit iets van ideologie moest hebben, staat nu voor de taak, wil 

(2) . Onllmgs nog in een interview ill de Democraat: "OIIS standpunt ligt 
daar meestal tussen die vall ollze coalitiepttrtners ill, maar we moeten af 
vall de opvatting dl,.t een middenpositie geen positie is. ", Democraat 5, 
pag. 4, jllUrgang 28, 1 juli 1995. 
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zij het erfgoed van het paarse kabinet ooit voor zich opeisen, zoiets 
als een paarse 'ideologie' te formuleren. 

Het huidige beleid van het paarse kabinet laat zich thans beter 
kenmerken als zakelijk dan als ideologisch-programmatisch, van 
welke kleur dan ook. De regeerstijl heeft veel weg van een natio
naal kabinet, waarmee men het CDA definitief tot een irrelevante 
politieke stroming lijkt te hebben verklaard 
(en gezien de wijze waarop deze partij oppo-
sitie voert, is dat meer dan terecht). De voor-
heen rode, blauwe en groene partijen vormen 

renbeleid, scholing en - uiteraard - bestraffing met elkaar ver
bindt. Het 'harde' beleid van zware straffen en verhogen van de 
pakkans lijkt wel doortastend, maar komt in de praktijk niet ver
der dan symptoombestrijding. Vandaar dat wij gedeeltelijk een te
rugkeer bepleiten naar de 'zachtere' oorzaakbestrijdende methode. 
In het nieuwe stedenbeleid van staatssecretaris Kohnstamm 
wordt reeds een begin gemaakt met het streven naar een inte

samen een nationaal kabinet dat enkele lang
slepende kwes~ies vooral nuchter en koel be
nadert en zonder de hinderpaal van het chris
ten-democratisch gedachtengoed tot een oplos
sing tracht te brengen. Zo'n kabinet verkrijgt 
hiermee een heel eigen dynamiek, waardoor 
het sowieso zeer lastig zal zijn voor de deelne
mende partijen om zich positief ten opzichte 
van elkaar te profileren. De PvdA kan dit ech
ter toch doen door op de eigen normatieve poot 
van de solidariteit en de bescherming van de 
zwakken in de samenleving te gaan spelen. De 
VVD kan zich altijd nog profileren als de koele 
rekenaar en de hoeder van de vrijheid van met 
name ondernemend Nederland. Voor D66 ligt 
dit - zoals gezegd - veel moeilijker. Wil D66 

D66 zal 

graal preventiebeleid. De enorme toename van 
het aantal stadswachten en van de particulie
re beveiligingsbureaus past niet in zo'n inte
grale aanpak, omdat zij noch de opleiding heb
ben, noch de bevoegdheid om aan daadwerke
lijke preventie te doen door middel van bege
leiding, doorverwijzing en rapportage. 

zoiets als 
* Gezondheidszorg, Volkshuisvesting, Onder

een paarse 
ideologie 

wijs 
Liberalisering van de grote stelsels is nood
zakelijk, maar alleen aanvaardbaar indien er 
voldoende garanties voor de zwakke groepen 
in de samenleving worden ingebouwd. Het zal 
erom gaan de bureaucratie van de organisa
ties te verminderen, zonder te vervallen in de 
eenzijdigheid van alleen maar meer markt
werking en zonder de solidariteit aan te tasten 
of te verminderen. De inzet is het wegnemen 

moeten 
formuleren. 

hier nog een eigen herkenbare rol in spelen 
dan zal het er om gaan dat zij zoiets als een 
paarse lijn weet uit te zetten. 

Een paarse lijn 

Naar onze mening is het niet al te moeilijk een paarse lijn te for
muleren. Het vraagt vooral wat verbeelding en lef van de betrok
kenen. In theorie kan D66 heel wel een brugfunctie vervullen tus
sen geijkte standpunten van VVD en PvdA. Zeker op onderwerpen 
die nu sterk in discussie zijn. Ten aanzien van deze onderwerpen 
dient men duidelijke keuzes te maken voor beleid dat net buiten 
het traditionele gezichtsveld van de twee andere partijen valt. Als 
men dat doet en de keuzes met elkaar tracht te verbinden, dan 
worden vanzelf de contouren van een paarse lijn zichtbaar. 

* Criminaliteit en veiligheid 
D66 zou de partij moeten zijn die de spiraal van steeds meer cel
len en steeds meer misdaad en een groeiend gevoel van onveilig
heid doorbreekt. De huidige spiraal lijkt op een pokerspel: de over
heid zet steeds meer middelen en geld in om de misdadigers te 
pakken ofte weren en de misdadigers doen hetzelfde. Het aanpak
ken van de sociale situatie waaruit misdaad voortkomt of waarin 
het gedijt, verdwijnt meer en meer uit de aandacht. Het lijkt erop 
dat men de moed heeft opgegeven om nog iets te doen aan de soci
ale misstanden die vaak misdaad in de hand werken. Het wel
zijnswerk, de opbouwwerkers, de reclasseringsinstellingen en de 
wijkagenten hebben het veld moeten ruimen voor geprivatiseerde 
bewakingsdiensten, onbevoegde stadswachten, meer zelf-organi
satie, bureaucratische meldpunten en eigen verantwoordelijkheid. 
Inzet van het beleid zou moeten zijn: minder cellen en minder 
bewaking. Dat kan alleen door een integrale aanpak die elemen
ten van stadsvernieuwing, stadsplanning, integratiebeleid, jonge-

van de logheid en de onverschilligheid van de 
uitvoerende organisaties door ze inderdaad 
meer resultaatgericht te laten werken en meer 
verantwoordelijkheid te geven voor de behaal-

de resultaten, maar dat hoeft niet altijd privatisering in te hou
den. De situatie in Groot Brittannië moet wat de mate van en het 
succes van privatisering te denken geven. 
Ook hier zou D66 een belangrijke inventieve en creatieve rol kun
nen vervullen door organisatievormen te bedenken en te ontwer
pen (in sommige gevallen houdt dit niet veel meer in dat een op
waardering van de oude organisatievormen, zoals de bedrijfsver
eniging) die aan de eisen van meer efficiëntie en effectiviteit vol
doen, zonder de achterliggende kenmerken van solidariteit en ge
deelde belangen te vernietigen. 

* Sociale zekerheid 
Met het basisinkomen heeft D66 een krachtig alternatief in han
den bij de discussie over de hervorming van het stelsel van sociale 
zekerheid. Flexibilisering van de arbeidsmarkt kan eigenlijk al
leen sociaal verantwoord. doorgang vinden als het gepaard gaat 
met de invoering van een basisinkomen. Het voorgestelde alterna
tief van het scheppen van laag geschoold werk onder het mini
mumloon leidt tot een semi-Amerikaans systeem waarbij het ver
schil in bestaanszekerheid tussen werkenden en niet-werkenden 
in feite blijft voortbestaan. Terwijl bij de invoering van een basis
inkomen iedereen vrij is om te gaan werken tegen elke willekeuri
ge beloning. 
Bovendien kan het verzekerd zijn van een basisinkomen een be
langrijke rol spelen bij een actievere democratische opstelling bin
nen bedrijven en instellingen. Werknemers kunnen zich een onaf
hankelijkere opstelling veroorloven dan in de situatie van pure 
loonafhankelijkheid. 
De invoering van een basisinkomenregeling dient wel gepaard te 
gaan met het verschuiven van de heffingsgrondslag van de belas-
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tingen, namelijk van arbeid naar toegevoegde waarde. Zodoende 
worden de relatief schone, arbeidsintensieve sectoren gestimu
leerd en de relatief vuile kapitaalintensieve activiteiten zwaarder 
belast. Daarmee wordt werkgelegenheid gestimuleerd en tevens 
de duurzame ontwikkeling bevorderd. 

* Duurzame ontwikkeling 
De bovenstaande opmerking over verschuiving van de heffings
grondslag voor de sociale premies is reeds een belangrijke stap in 
het kader van de duurzame ontwikkeling. Maar er zijn nog veel 
meer creatieve verschuivingen van heffingen mogelijk. Bij
voorbeeld het invoeren van een vrijstelling van BTW-belasting op 
reparatiewerkzaamheden en een vrijstelling van reinigingskosten 
als men gebruik heeft gemaakt van milieuvriendelijke reinigings
middelen (bij overleg yan bonnen en overschrijvingen). 
Met name op het gebied van waterzuivering valt veel te verbete
ren. Nu wordt al het water achteraf schoon gemaakt en bepaalt 
het smerigste water de zuiveringsnorm. Men zou de afvalwater
stromen ook kunnen scheiden en ook daar het principe van 'de 
vervuiler betaalt' in plaats 'bepaalt' toepassen. Logistiek en orga
nisatorisch kan dit geen probleem meer zijn, want in een samen
leving waarin een Airmiles-systeem succesvol en probleemloos 
kan draaien, moet ook op andere gebieden centrale regist- ~ 

ratiesystemen kunnen worden ontworpen. 

* Democratie en infrastructuurprojecten 
De aanleg van grote infrastructuurprojecten zoals Schiphol en de 
Betuwelijn worden gekenmerkt door scherpe tegenstellingen tus
sen een algemeen belang en vele, kleine deelbelangen, die - af
hankelijk van de inspanningen van de pressiegroepen - ook vaak 
weer tot een algemeen belang worden gemaakt. Juist in dit soort 
situaties kan de pragmatische, democratische opstelling van D66 
een oplossing bieden. Door alle betrokkenen in eerste instantie 
gelijkelijk aan het woord te laten en niet onmiddellijk met allerlei 
'Not in my backyard'-achtige argumenten tegenstanders bij voor
baat te diskwalificeren. Vervolgens ' kan men op pragmatische 
wijze de complexiteit van het onderwerp verminderen door de be
slissing uiteen te leggen in kleine deelbeslissingen en daarvoor 
een oplossing te zoeken samen met de betrokkenen. Zoals men 
het traject van de Betuwelijn uiteindelijk heeft opgedeeld in klei
ne trajecten, met specifieke problemen waarvoor specifieke oplos
singen moesten worden gezocht. Op deze manier doet men recht 
aan de democratische inspraak van alle betrokkenen en wordt 
hét na verloop van tijd toch mogelijk om uiteindelijk een meer
derheidsbeslissing te formuleren. 
Bij de besluitvorming zou me~ bove~dl.~n veel meer met alter
natieve scenario's moeten werken. paarbij is het denkbaar dat 
men alternatieven van maatschappelijke groeperingen over
neemt. Deze zouden in de beleidsv?or~~reiding aan de orde moe
ten worden gesteld en tot aan de besluitvorming in regering enlof 
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parlement moeten worden meegenomen. Op die manier wordt er 
meer dynamiek in de besluitvorming toegelaten. 

* Het allochtonenbeleid 
Op het punt van het allochtonenbeleid en het asielbeleid voert 
D66 al jaren een heldere en duidelijke koers. Het is alleen jam
mer dat het de partij niet echt lukt om een meer positieve draai 
aan de discussie over het beleid te geven. Op het moment domi
neert de negatieve invalshoek van Bolkestein: er zijn teveel 
asielzoekers, de integratie van allochtone minderheden stokt 
vanwege het gebrek aan laag geschoold werk en er treden 
interculturele spanningen op. Maar het dichttimmeren van de 
grenzen is een onrealistische keuze. Het uitgangspunt hoort te 
zijn dat Nederland een immigratieland is, dat de migratie wel 
beheersbaar is, maar dat de inspanningen om de migratie en in
tegratie soepel te doen verlopen onvoldoende zijn. 
Migratie komt in golven - of beter gezegd: golfjes - en op dit ogen
blik bevinden we ons op de top van zo'n golf van met name Bos
niërs en Somaliërs. Deze immigratiegolven zullen op termijn ook 
vanzelf wel weer afnemen, al of niet door het beleid. Het is veel
eer van belang om de nieuwkomers zo goed mogelijk te scholen 
en aan een volwaardige plaats in de samenleving te helpen, dan 
ons druk te maken over een verschijnsel dat van alle tijden en 
streken is. Zo dienen er veel meer lokale integratietrajecten te 
komen, waarin migranten zèlf nauw samenwerken met autoch
tonen. D66 zou dit moeten stimuleren. Kort gezegd komt het 
neer op meer nadruk op en geld voor scholing, verbeteren van de 
huisvesting en handhaven van de rechtsbescherming van de 
nieuwkomers (dus geen aparte status op het gebied van werk en 
inkomen door het verlenen van subsidies of het in dienst treden 
onder het wettelijk minimumloon). 
Voorts dient men zich ervoor te hoeden dat het jongste nieuwk0-
mersbeleid uitdraait op een assimilatiecursus. Eén manier waar
op dat creatief zou kunnen worden verhinderd is het uitwerken 
van de mogelijkheid van cliënt gebonden budgetten, waardoor de 
nieuwkomer zelf enige vrijheid behoudt in het samenstellen van 
zijn integratie-onderwijs. De onderwijsinstellingen moeten dan 
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waar voor hun geld bieden, anders gaan de nieuwkomers gewoon 
naar een ander. 

* Europese eenwording 
De discussie over de vorming van de Europese Unie raakt direct 
aan de rol van de nationale staat in de toekomst. De overdracht 
van soevereiniteit is daarbij een heikel punt. D66 zou op het 
standpunt moeten staan dat bij elke overdracht van soeverei
niteit eerst een volksraadpleging zou moeten worden gehouden. 
Vanuit de rechtsstatelijke opvattingen van D66 is zo'n referen
dum onontkoombaar. Voorts is gebleken dat een referendum het 
publieke debat over de Europese Unie een enorme stimulans 
geeft. 
D66 dient zich los te maken van de al te naïeve verwachting van 
de zegeningen van het Verenigd Europa voor Nederland. Het is 
allang duidelijk dat niet alle Nederlanders evenveel baat hebben 
bij een Verenigd Europa. Daar mag en moet D66 dan ook niet 
voor weglopen. Men zal keer op keer moeten wegen en uitleggen 
waarom een bepaalde stap naar toenemende integratie zinvol is 
en voor wie. Vooral dit laatste krijgt thans in de politieke discus
sie veel te weinig aandacht, terwijl in de discussies in huiska
mers en op straat dit aspect wel centraal staat. 

Als men de bovenstaande voorstellen overziet, dan loopt er dui
delijk een paarse lijn doorheen. D66 verenigt van de drie partij
en het beste: het streven naar zowel liberaliteit, als duurzaam
heid en solidariteit binnen de grenzen van een gewaarborgde, 
democratische rechtsstaat. Men dient echter wel de schroom 
voor het formuleren van een ideologie af te werpen. Een ideolo
gie is niet per se een kant-en-klaar-programma, een blauwdruk 
voor de samenleving. Waar het om zal gaan is het concreet ver
talen van de eigen normatieve uitgangspunten in herkenbaar en 
zorgvuldig beleid. D66 zal hierdoor wel meer een echte partij 
worden in plaats van een beweging. Een middenpartij desnoods, 
maar dan wel één die garant staat voor een leven(dig)e politieke 
cultuur .• 
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DEBAT 

Ideologie • m debat 
D oo r Pieter F o kkink 

H et debat over de 'ideologische 
positie' van D66 gaat voort en 
dat is een goede zaak. D66 

mist - gelukkig - een gezaghebbende au
toriteit die daar beslissende uitspraken 
over kan doen, zodat een ieder vrij is 
vanuit het eigen gezichtspunt in dat de
bat een bijdrage te leveren. Uiteindelijk 
zal er toch wel zoiets als een perspectief 
uit tevoorschijn komen. Joop Abbes heeft 
zich vaker in Idee in het debat geroerd. 

Een reactie van 
POOter F okkink op het eerder 

in Idee verschenen artikel 
'Het ideologisch gezicht 

van D 66' 

schap en technologie tegenover de ideo
logie' zou plaatsen, of dat ik beweer dat 
'wetenschap en techniek de ideologie 
overbodig zou maken'. Dat een pleidooi 
voor 'post-ideologische politiek' niet alle 
soorten ideologie uitsluit, staat gelijk 
met de opvatting dat in een post-indus
triële samenleving nog industrie voor
komt en dat bij een post-materialisti
sche cultuur het materialisme niet ver-

door JooP Abbes. 

• 

In zijn recente bijdrage (Idee nr. 3, jrg. 16) doet hij dat onder de 
titel 'Het ideologisch gezicht van D66' en verwijst hij naar zijn 
eerdere bijdragen op dit punt. 
Aangezien Abpes dit keer een artikel van mijn hand over 'Post
ideologische politiek' als aanleiding gebruikt, doch daarover een 
aantal onjuiste beweringen doet, heb ik behoefte een aantal za
ken recht te zetten. Het neemt overigens niet weg dat ik de be
naderingswijze van Abbes zeer zinnig acht en dat we zeker 
moeten trachten de verschillende invalshoeken in het debat 
verder mee te nemen. Maar dat voor later, nu eerst de rechtzet-
tingen. . 
In mijn bijdrage 'Post-ideologische politiek' gaat het over het 
feit dat 'de ideologieën' van de sociale bewegingen, die in de 1ge 
eeuw ontstaan zijn als reactie op de Franse Revolutie en de In
dustrialisatie, tegen het einde van de 20e eeuw niet langer aan
leiding geven tot een duidelijke inhoudelijke plaatsbepaling in 
het politieke spectrum. De grondslagen van die ideologieën 
staan ter discussie en de werkelijkheid wordt gedomineerd door 
'wetenschap en techniek'. Met logisch-positivisme heeft dat 
niets van doen. Ook na zorgvuldige herlezing kan ik nergens in 
mijn artikel ook maar enige aanwijzing vinden dat ik 'weten-

Pieter F okkink docent politieke filosofie en ethiek aan de Universiteit 
Twente en is lid van het Algemeen Bestuur van het wetenschappelijk 
bureau van D66. 

• 
dwenen is. Sterker, het post-modernis

me behoeft de aanwezigheid van het modernisme als noodzake
lijke voorwaarde. Abbes heeft het overigens over een heel ander 
soort ideologie begrip dan in mijn stuk aan de orde is. Hij heeft 
het niet over ideologieën van sociale bewegingen die ten gronds
lag liggen aan de partijformaties, maar over een breed alge
meen ideologiebegrip. Als vroege participant in de 'wetenschap 
& samenleving-discussies' van de jaren zeventig, ken ik deze 
opvatting maar al te goed. Abbes demonstreert in zijn artikel op 
overtuigende wijze dat ook wetenschapsbeoefening - evenzeer 
indien het 'het interdeterministische evolutiemodel' aangaat -
in dit licht 'ideologisch' kan zijn. Laat daar géén misverstand 
over bestaan. Alle respect daarvoor. 
Overigens is de 'switch' van Abbes in de laatste paragraaf naar 
de partijformatie opmerkelijk. Met de twee 'verliezersfusies' 
van het CDA en GroenLinks is de partijvernieuwing gestag
neerd. Partijvernieuwing is niet langer actueel, omdat het niet 
tot verdere duidelijkheid leidt, in tegendeel. Nieuwe partijfor
maties moeten niet meer via fusies vanuit bestaande formaties 
tot stand komen. Laat het maar aan de kiezers en nieuwe initi
atieven over! • 
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COLUMN 

Informatie is macht 
De vorige columnist, Jan Pool , heeft de pen doorgegeven aan 

Marga Kool 

V an oudsher ging de informatie in bijvoorbeeld een Drents dorp 

van mond tot mond. Je zag en wist aUes van elkaar. Niet dat 

je je overal mee bemoeide, maar je wist wèl altijd wat er aan hand 

was. 

De Canadees MarshaU McLuhan voorspelde jaren geleden, dat door 

de komst van moderne informatie- en communicatietechnieken in de 

toekomst de hele wereld op zo 'n samenleving zou gaan lijken: ge

lijkvormig, de wereldbevolking sterk gehomogeniseerd tot een 'glo

bal village', één groot dorp. De reclamewereld genoot al van de ge

dachte aan een wereld vol hamburger-etende, commercials-kijkende 

wereldburgers. 'AU over the world' dezelfde reclamespots. 

Alvin Toffler zeUe ons in zijn boek 'De nieuwe machtselite' weer met 

beide benen op de grond. Fijntjes wees hij erop, dat zelfs Mc

Donald's zich aanpast aan nationale verschiUen. In Duitsland ser

veert men hamburgers met bier en in Frankrijk met wijn. Hij ver

wacht dat er een veelheid aan volkomen verschiUende 'werelddor

pen' zal onts'taan, die alle deel hebben aan het nieuwe mediasysteem, 

maar zich eveneens moeite getroosten om hun culturele, etnische, 

nationale en politieke individualiteit in stand te houden. Tofflers ge

dachte spreekt mij meer aan dan die van McLuhan. 

Sinds 1 april 1995 kunnen de inwoners van mijn provincie een 

nieuwe televisiezender via de kabel ontvangen: TV Drenthe. Voor

eerst één uur uitzending op de werkdagen, aansluitend aan het 

NOS-journaal, met in de toekomst weUicht twee uur zendtijd. Op dit 

moment wordt onderzocht of de kabel tijdens de overigè uren ingezet 

kan worden voor interactieve diensten. In de toekomst kan de 

Drentse burger waarschijnlijk opvragen of het boek dat hij wü lezen 

in de plaatselijke bibliotheek aanwezig is, informeren hoe laat de 

volgende trein vertrekt, zijn boodschappen besteUen, of zijn stem 

uitbrengen voor een referendum over het samengaan van Drenthe en 

Groningen. 

Als portefeuiUehouder mediabeleid heb ik het initiatief voor TV 

Drenthe in de Staten ondersteund. Immers: als onze burgers op hun 

beeldscherm de Drentse ontwikkelingen en opinies, nieuwsfeiten, het 

culturele aanbod en de regionale politieke kwesties kunnen volgen, 

vergroot dat de betrokkenheid bij en de deelname aan de eigen sa-' 

menleving. De blLrger, die de pluriformiteit in zijn nieuwsvoorzie

ning sterk verminderd zag daar overname na overname in de regio

nale pers, krijgt nu ineens weer een splinternieuw, onafhankelijk 

nieuwskanaal. Maar de belangrijkste reden is het didactische prin

cipe: aansluiten bij de ervaringswereld en vervolgens doelbewust de 

horizon verbreden Dit principe acht ik een vruchtbaar uitgangspunt 

voor beleid. Als inwoner van Drenthe begin je met TV Drenthe van

wege het Drentse nieuws en de Drentse cultuur en eindig je als inter

actieve Drent op Internet. Het nationale mediabeleid is helaas nooit 

uitgegaan van dit principe. Het Rijk heeft de regionale radio in het 

Marga Kool Î3 gedeputeerde voor D66 in de Staten van Drenthe. 

verleden behandeld als een ongewenst kindje, weUicht in de hoop 

dat het door ondervoeding de geest ZOIL geven. Wonderlijk genoeg 

bleek het kind zeer levensvatbaar en groeide uit tot een begeerde 

bruid. 

De Drentse tv wordt betaald uit twee kwartjes extra kabelheffing en 

daarnaast uit reclame-inkomsten. Dat betekent voorlopig nog ar

moede. Regionale tv maakt programma's met aanzienlijk lagere 

uurbudgetten dan de landelijke omroep. Dat is de programma 's ook 

aan te zien: een combinatie van veel 'humon-interest' om de kijker te 

binden, met te weinig tijd voor gedegen inhoudelijke opnames en te 

beperkte technische mogelijkheden. Desalniettemin bleek TV Dren

the in twee maanden tijd de best bekeken televisieomroep t!tSsen 6 en 

7. Beter dan welke landelijke ofbuitenlandse omroep dan ook. 

Een probleem dat in Drenthe aan het licht kwam is dat sommige 

mensen niet weten hoe ze de televisie moeten insteUen en dat een 

aantal zelfs nog geen kabelaansluiting heeft. Zolang deze mensen al

leen TV Drenthe missen is er nog geen man overboord. Maar als ze 

daardoor strak~ niet kunnen beschikken over aUerlei informatie- en 

communicatiemogelijkheden, wordt de toestand zorgelijker. 

Alvin Toffler wijst er op, dat in ons huidige economische bestel -

waar macht niet meer is gebaseerd op rijkdom, maar op kennis - het 

belangrijkste binnenlandse vraagstuk niet de verdeling of herverde

ling van de welvaart is, maar die van de informatie. Sociale recht

vaardigheid en vrijheid hangen steeds meer af van de vraag of aUe 

burgers vrij en gemakkelijk toegang hebben tot informatietechniek 

en media. Dit stelt nieuwe eisen aan het onderwijsbeleid, het media

en informatietransportbeleid, het mededi~ngsbeleid en vooral aan 

de afstemming daart!tSsen. Beleidmakers moeten zich bew!tSt zijn 

van het mUltimediale karakter van de informatievoorziening, een 

zaak waar de Mediaraad vorig jaar een drietal belangrijke advie

zen over heeft uitgebracht. 

Gedacht vanuit het D66-standpunt biedt de informatiemaatschappij 

cruciale kansen: als kennis de essentie wordt van de nieuwe econo

mie, van de toekomstige samenleving, dan zullen individltele ont

plooiing en het democratische ideaal van vrijheid van meningsmting 

eindelijk de hoogste prioriteit krijgen. Met moderne technieken kan 

je een eigen keuzepakket samensteUen met informatie van dichtbij 

en veraf Je kan het bestuur raadplegen en andersom word je door 

het bestuur geraadpleegd. Niet dat je je overal mee bemoeit, maar je 

weet wat er aan hand is. Er liggen belangrijke kansen voor een wer

kelijk democratische samenleving; maar dan zullen wij er wel voor 

moeten zorgen dat de inwoners van ons 'werelddorp' Nederland ge

lijkelijk deel hebben aan het nieuwe mediasysteem, met instandhou

ding van onze culturele, etnische, nationale en politieke individua

liteit .• 
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Boekbesprekingen 

Meer dan een kinderziekte 

"Is nationalisme zoals Albert Einstein ee"s op

merkte slechts een kinderziekte, de mazelen van 

het menselijk ras". Deze prikkele"de vraag is af

kO"lStig uit het vorig jaar verschenen 'Natio

naliteit en natiollalisme' vall de emeritus hoogle

raar Staatsrecht S. Couwellberg. 

Het gaat om een nieuwe editie van een 
eerder werk, 'Herlevend nationalisme', uit 
1967 waarmee hij zijn tijd ver vooruit 
bleek. Destijds deden zijn uitspraken veel 
stof opwaaien. Met de geactualiseerde ver
sie van nu zal dat veel minder het geval 
zijn. Het heeft een sterk inleidend karak
ter, hoewel de erudiete emeritus soms met 
grote sprongen door de geschiedenis, als
mede over de aardbol gaat en daardoor ge
dwongen is zeer gecondenseerd te schrij
ven. 
In 'Nationaliteit en nationalisme' staat de 
·relatie tussen staat en natie centraal. 
Couwenberg vangt zijn analyse van het 
nationalisme aan met een 'college' over 
staatsvorming, een proces waarin een 
voortdurende spanningsveld heerst van 
mtegratIe en differentIatIe. Het IS precIes 
binnen dit spanningsveld waar een ver
schijnsel als nationalisme z'n aan
grijpingspunten vindt. Na de toelichting 
van enkele kernbegrippen zoals natie, 
nationaliteit en een eerste onderscheid 
tussen politiek (staats-) en cultureel 
(volks-) nationalisme - er volgen er meer -
geeft Couwenberg een beschrijving van 
'het nationalisme' in drie historische peri
oden: van 1870 tot 1918, het interbellum 
en de situatie na de Tweede Wereldoorlog. 
Deze indeling lijkt me logisch: als eerste 
de opkomst van het nationalisme en de rol 
die het speelt bij de vorming van zoge
naamde moderne staten, dan de wording 
(en verwording) ervan in verschillende po
litieke en culturele omstandigheden, en 
tenslotte de actuele betekenis van het ver
schijnsel in de tegenwoordige tijd. Deze 
historische opzet werkt verhelderend. Het 
is zinloos om over nationalisme te praten 

• als men niet over voldoende historisch in
zicht beschikt om te begrijpen hoe, waar 
en waarom het is ontstaan. 
Couwenberg laat overtuigend zien dat de 
rol en betekenis van het nationalisme bij 
lange na niet is uitgespeeld. De kinder
ziekte blijkt een chronische afwijking te 
zijn, die zich bovendien over de hele aard-

SIGNALEMENTEN 

bol heeft verspreid. Hij maakt velerlei on
derscheidingen tussen verschillende vor
men van nationalisme - volksnationalime, 
staatsnationalisme, ideologisch nationalis
me en emancipatorisch nationalisme - het
geen soms verwarrend werkt. Maar het 
onderscheid is steeds gegrond in de bete
kenis van het verschijnsel voor de staats
vorming. 
Hij vergelijkt het nationalisme met de an
dere grote politieke ideologien. Natio
nalisme heeft evenals socialisme en libe
ralisme een januskop, volgens Couwen
berg: "het heeft onmiskenbaar een eman
cipatorische oorsprong en is als zodanig 
nauw verbonden met het liberaliserings
en democratiseringsproces van de moder
ne cultuur. (.) Maar sinds de laatste de
cennia der vorige eeuw heeft het ook een 
sterk anti-emancipatorische oriëntatie ge
kregen waardoor het in de 20e eeuw 
ernstig is ontaard." (p. 110). Deze ontaar
ding motiveert hij psychologisch; enerzijds 
door gevoelens van angst en anderzijds 
door de "menselijke machtsdrift" (p. 110). 
Ook hier blijkt hoezeer Couwenberg denkt 
in polariteiten, hij heeft wat hij zelf noemt 
"een polair-dialectisch werkelijkheidsbe
sef' (p.15). Een manier van denken die hij 
noodzakelijk acht om de "genuanceerd
heid, de contrastwerking en de intrinsieke 
dynamiek van het menselijk leven" te vat
ten. Hoe men ook over dit laatste mag 
denken, zijn wijze van opvatten heeft in 
elk geval geleid tot een zeer lezenswaardig 
en interessant boekje over nationalisme, 
dat enkele tragische gebeurtenissen)n de 
wereld meer inzichtelijk maakt. 
De slotbeschouwing bevat een aantal inte
ressante verhandelingen over de - hoe kan 
het anders - juridische vraagstukken die 
bij nationalisme spelen, maar ook over de 
kansen en problemen voor een, wat hij 
subtiel 'een zich verenigend Europa' 
noemt. Hopelijk zullen we het nog mee
maken dat er over tien jaar een derde 
editie uitkomt, zodat de immer produk
tieve en creatieve emeritus de kans krijgt 
om ook deze uitspraken opnieuw te toet
sen aan de loop van de geschiedenis. (A V) 

'Nationaliteit en lIationalisme', S. W. Couwen

berg, Sd" Uitgeverij , Den Haag 1994,138 p. 

De brief van Balladur 

Vijf auteurs verbonden aan de Wiardi BeekmalI 

Stichting vall de PvdA hebben in 'De verplaatsi1lg 

van de politiek' getracht eell nieuwe agenda voor 

de1lwcratische vernieuwing op te stellelI. 

'De vijf - Becker, Bovens, Derksen, Kalma 
en Witteveen - hebben eerder van zich 
doen spreken op de opiniepagina's van de 
landelijke dagbladen. Zij zetten zich in de 
jongste WBS-uitgave sterk af tegen de 
probleemstellingen en de rapportages van 
de commissies Deetman: "Het Deetman
debat had (.) veel weg van een achterhoe
degevecht" (p.11). Democratische ver
nieuwing heeft naar hun mening steeds 
minder van doen met staatsrechtelijke 
kwesties. De politieke strijdpunten van de 
jaren '90 staan in het teken van 'de ver
plaatsing van de politiek'. Met deze ge
vleugelde kreet wordt gedoeld op het feit 
dat onze parlementaire democratie vanuit 
Den Haag steeds minder in de melk te 
brokkelen heeft en de besluitvorming over 
de inrichting van de samenleving meer en 
meer plaatsvindt in andere gremia: direc
tietafels, de ambtelijke kringen in Europa, 
de rechtszaal en de maatschappelijke or
ganisaties. Nederland is volgens de au
teurs een 'republiek van rechtspersonen' 
(p.16) geworden, waarmee wordt bedoeld 
dat de macht is komen te liggen bij com
plexe organisaties van private en semi-pu
blieke aard in plaats van, zoals in de tra
ditionele opvatting, bij het volk en haar 
politieke vertegenwoordigers in het parle
ment. De gebeurtenissen rond het afzin
ken van de Brent Spar en het succes van 
de acties van Greenpeace lijken hen wat 
dit betreft gelijk te geven. 
De eindconclusie van 'de verplaatsing' 
klinkt hard: het primaat van de politiek 
ligt gewoonweg niet meer in Den Haag, 
ondanks de inspanningen die men zich 
getroost om het primaat te herwinnen. 
Deze ontwikkeling is op zich ook niet ver
ontrustend, maar veeleer een feitelijke 
ontwikkeling. Het problematische ligt in 
het gedeeltelijk wegvallen van de controle 
en . verantwoording . van de publieke 
machtsuitoefening. De nieuwe agenda van 
democratische vernieuwing is gebaseerd 
op het zoeken naar nieuwe vormen van 
democratie om de controle en de publieke 
verantwoording 'buiten Den Haag om' te 
herstellen. 
Het opmerkelijke van deze publikatie is 
niet de inhoud of de voorstellen voor ver-
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betering. Deze zijn genoegzaam bekend. 
Het is veeleer dat zich een consensus lijkt 
af te tekenen in links liberale kring voor 
wat betreft de diagnose van de problema
tische situatie waarin onze parlementaire 
democratie zich bevindt. In het onlangs 
verschenen 'De open samenleving en haar 
vrienden' wordt eenzelfde poging gedaan 
de verwording van ons democratische stel
sel te analyseren. De meeste conclusies in 
dat boek komen overeen met die van 
Kalmac.s. 
Er zijn natuurlijk wel verschillen. En niet 
alleen in terminologie en woordkeus. Zo 
blijft de culturele benadering in 'de ver
plaatsing' sterk onderbelicht. De verhui
zing van de politiek wordt iets te eenvou
dig voorgesteld, alsof het zou gaan om een 
simpele institutionele overzetting. Over de 
vraag of 'het politieke' überhaupt wel ge
articuleerd kan worden in deze nieuwe po
litieke arena's en door wie, wordt te ge
makkelijk heen gestapt. Alsof de culturele 
processen van internationalisering, regio
nalisering, verambtelijking, technologise
ring, individualisering, en juridisering 
("de zesvoudige verplaatsing van de poli
tiek", p. 20) buiten de reguliere politieke 
kaders niet voor desoriëntatie en beteke
nisverlies zouden zorgen. Kortom, de ana
lyse blijft in een nogal naïef bestuurlijke 
visie hangen. Het gaat niet alleen om 
'reinventing government', om de creatie 
van een 'responsieve', een 'stimulerende' 
en een 'ordenende overheid' daar waar 
nodig (p. 38 e.v.). Het zal er ook om gaan 
de democratische cultuur te revitaliseren. 
De brief van de Franse premier Balladur 
aan de jongeren in Frankrijk om mee te 
denken over hun toekomst - genoemd als 
voorbeeld van een responsieve overheid -
doet mij dan ook eerder denken aan een 
roman van Kafka dan aan een verfrissend 
idee voor revitalisering van de politieke 
cultuur. (A V) 

'De verplaatsing van de IJolitiek ', Kalma, 8 ecker, 

Bovells, WiUeveen en Derksell, Wiardi 8 eclmlllll 

Stichting, Amsterdam 1995, 61 p . 

Publikaties in voorbereiding 

SWB-Cahier over de werking van het 
openbaar bestuur. 
De tekst wordt behandeld aan de hand 
van twee praktijkvoorbeelden. Informatie 
bij Carel Tielenburg 

Naar aanleiding van het thema basisinko
men op het voorjaarscongres zal een SWB
Cahier verschijnen over het basisinkomen. 
In het cahier worden ook de inleidingen 
die tijdens het congres over het basisinko
men werden gehouden afgedrukt, alsmede 
de verslagen van de deelsessies. Inlich
tingen bij Allan Varkevisser. 

Ook in voorbereiding is een publikatie 
over de verhouding tussen technologie en 
democratie. De publikatie beoogt een her
oriëntatie op de relatie tussen technologie, 
cultuur en politiek. De publikatie zal in 
het najaar verschijnen. Inlichtingen bij 
Allan Varkevisser. 

Naar aanleiding van de vorig jaar gehou
den conferentie over het thema 'Kunst
enpolitiek voor D66' wordt nu gewerkt aan 
een boek over dit thema. Dit boek, dat in 
het najaar moet verschijnen, is een geza
menlijke uitgave van het wetenschappe
lijk bureau en de Boekmanstichting, het 
studiecentrum voor kunst, cultuur en be
leid.' Inlichtingen bij André van der 
Brugge. 

In voorbereiding is een uitgave over de 
grondslagen van het denken binnen D66. 
Er blijkt in de partij behoefte te bestaan 
aan meer informatie over denkrichtingen 
die voor D66 relevant kunnen zijn, maar 
niet iedereen is in de gelegenheid om zelf
standig de 'bronnen' of de 'klassieken' van 
inspirerende denkrichtingen uitvoerig te 
raadplegen. Daarom moet de brochure de 
gelegenheid bieden tot plaatsvervangend 
lezen, in de zin van een zorgvuldig samen
gestelde reeks artikelen waarin theore
tische onderwerpen voor een geïnte
resseerd publiek worden ontsloten. Inlich
tingen bij Carel Tielenburg. 
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Idee-lezers worden bewindspersonen. 

O nhekende namen in het 'Paarse' kabinet? Dat is maar hoe je het bekijkt. Wij kenden ze allang. 
Idee doet immers méér dan het volgen van de politieke 'waan van de dag'. Idee graaft naar achtergron
den. Belicht aspecten. Beziet theorieën. En bekijkt de praktijk. . 

Zo inspireert Idee een nog steeds groeiende groep graag-lezers, die van een politiek opinieblad méér verwach

ten dan het begaan van reeds betreden paden. 
Idee is dan ook het spraakmakende tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66. Met volop aandacht 
voor actuele en minder actuele kwesties in de (inter)nationale politiek. 
Onmisbaar voor gemeenteraads- en statenleden. Voor bestuurders. En voor iedereen die graag 'behind the 
headlines' duikt. Want in Idee gáát het ergens over. 

r---------------------------------------------, 
: Ja, ik abollll.eer nrij op Idee : 
I I 
I I 

: NAAM: . .......... ..... .................... .. ... ' .................... .................... ............ :. 
I : I 

: ADRES: ...... ... ... ......... ...................... ... ............................... ............................... .. :. 
: POSTCODE: ................... ...... .... .. ................... .......... ... .. ........ ...................... ..... 1. 
I , 
: PLAATS: ........ ........ .. .............. ......... ............................. ... ...... ............. ................ : 
: TELEFOON: .............................. .................................................. .. : 
I I 
I I 
: (Kopie van de) bon in gefrankeerde envelop zenden naar: : 
I Idee, Noordwall0, 2513 EA Den Haag. Of bel: 070-3621515. 1 L _____________________________________________ ~ 

• Jaarabonnement f74,- (6 nummers) 
• Losse nunmters f17,-
• Abonnementen gelden tot wederop

zegging (zie colofon pagina 2) 
• Stuur geen geld mee; u ontvangt 

een acceptgirokaart 

Idee. Voor wie meer wil. 
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Bijna altijd staan de partijen centraal als we het hebben over 
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+ BESCHOUWING 
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REDACTIONEEL 

De crisis van het lichaam 

B
rak toen de discussie los? Nee, 
want muizen discussiëren niet. 
En mensen ... hun ethische sche

ma's zijn niet berekend op een zo groteske 
realiteit. Wij zijn niet eens in staat onder 
ogen te zien wat mensen wordt aange
daan, laat stáán dieren. Wie herinnert 
zich niet de cynische glimlach op het ge
zicht van dat medische opperhoofd, toen 
deze voor de televisie werd gevraagd naar 
de realiteit van medische proeven op 
doodzieke en onwetende mensen. 

Een muis een oor aangenaaid, 
hoe dubbelzinnig kan de 

werkelijkheid zijn? 

Zolang wij ons eenzijdig concentreren op 
de subjectieve dimensie zal blijken dat de 
meer objectieve eigenschappen van de om
geving ons handelen als een ware 'invisi
bie hand' blijven regeren. Het is het ge
volg van een langzamerhand algemeen 
geworden technocratische arbeidsdeling 
die het denken en handelen uiteenlegde 
en in verschillende ruimtes onderbracht. 
Wat wij nu zien, is de quasi-integratie 
van beide in een gespecialiseerde ruimte. 
Maar hoezeer liggen de coördinaten voor 
het handelen van de specialist, in dit ge
val de medisch specialist, niet ingebed in 
een verwetenschappelijkte en technologi
sche omgeving? In hoeverre ontleent zijn 
handelen niet juist hiéraan zijn rationa
liteit? 

Het was een shockerend 
beeld, zoals het in de krant 

verscheen, een muis als 
het ware vluchtend voor 

Het was al een vreselijke discussie enkele 
jaren geleden, over die kleine nog overge
bleven groep van apen, die zeker zou uit
sterven als wij hen ook nog de organen 
zouden ontrukken. Om nog maar te zwij
gen over het rund dat, na gedegradeerd te 
zijn tot melk- en vleesfabriek, nu dienst 
zou moeten doen als medisch laboratori
um. We zullen niet verder komen als we 
het gesprek over deze dingen blijven voe-

een realiteit waaraan hij niet 
meer kon ontsnappen. 

Voor een mens maar klein, 
maar voor een mulS 

reusachtig was het oor 
dat hem naadloos op de 

rug was bevestigd. 
Wat wij kunnen waarnemen deze dagen 
is de crisis van het handelen voorzover 
dat nog mogelijk is en vorm krijgt buiten . '------------------------. 

ren in de zwakke termen van de ethiek. 
Het ethisch schema is zo ontoereikend omdat het z'n waarheid 
ontleent aan een te beperkt object van onderzoek, namelijk het 
handelen van mensen ten overstaan van elkaar binnen een ge
kend en in dit opzicht dus onproblematische omgeving. Nu blijkt 
het tekort van de ethiek eens te méér, omdat wij eenvoudigweg 
geen notie hebben van de complexe omgevingen, zowel als van de 
'regimes' die er heersen. 
En dan krijg je als vanzelf de banale figuur van vóór- en tegen
standers die elkaar in evenwicht lijken te houden, waardoor op de 
lange duur de voorstanders het pleit zullen blijken te winnen. 
Dat leert ons de geschiedenis van elke institutionele ontwikke
ling, namelijk dat mensens' handelen indirect wordt gestuurd 
door de eisen die de omgeving eraan stelt. Het is tegelijk het 
weerzinwekkende bedrog van het antropocentrische denken, van 
alle denken dat de mens en zijn handelen in het centrum van de 
aandacht plaatst. En dat ons zegt, dat in het handelen als gedrag 
de oorsprong en dus de oplossing van problemen te vinden is. 
Deze 'idealistische' misvatting maakt het mogelijk dat de 'voorui
tgang' nu al eeuwenlang de vrije hand krijgt. De mensheid heeft 
inderdaad geleerd in allerlei toonaarden ja te zeggen, maar het 
nee komt in haar vocabulaire niet voor. 
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de gespecialiseerde ruimte. Meer dan ooit 
dienen wij te beseffen dat hier tevens kie

men liggen voor de crisis van de politieke gemeenschap. Het risi
co is nu daar van een sluipende technocratische annexatie van 
het politieke. Het is tegelijk het risico van een nieuw soort van 
autoritaire maatschappelijke orde. Het autoritaire spook zal op
nieuw aan ons verschijnen, wanneer het politieke niet meer de 
herkenbare resultante is van wat het menselijk handelen ver
bindt (bij alle tegenstellingen Elnz.). Dan loert het gevaar van een 
autoritaire annexatie, ook al wordt deze nog aan het oog onttrok
ken door het technocratisch-liberale vertoog van efficiëntie en 
markt. 
En is het niet zo dat in elke autoritaire maatschappij eerst de 
geest en dan het lichaam aan dwang wordt blootgesteld? Een der
gelijke observatie werpt nog weer een ander en sinister licht op 
alle beproevingen die het fysieke en het fysische al decennia lang 
moeten ondergaan. Het gat in de ozonlaag kan wel degelijk wor
den beschouwd als voorbode en als afspiegeling van de crisis 
waarin ook het lichaam is komen te verkeren. Maar is dan ten
slotte de tijd niet gekomen voor ons om néé te zeggen?! 

Christiaan de Vries 
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PERSPECTIEF 

Over burgerschap, 
politieke partijen 

en Europa 
Vraaggesprek met Siep Stuurman 

Doo r A lla n Vark ev i sse r e n Ch ri stiaan de Vr ies 

I
n zijn laatste boek over 1000 jaar 
staatsvorming in Europa (1). formu
leert Siep Stuurman, hoogleraar 

Europese Ontwikkeling aan de Erasmus 
Universiteit vari Rotterdam, een democra
tische en een methodologische kritiek op 
de 'canon' van de geschiedenis van de poli
tieke theorie. Met deze canon doelt Stuur
man op een samenstel van ideeën, teksten 
en interpretaties waarover men het eens 
is en waardoor betekenis wordt verleend 
aan voorbije gebeurtenissen, die anders 
als niet meer dan toevalligheden zouden 
worden beschouwd. Een gesprek met een 
erudiet en historisch georiënteerd politico
loog over de huidige politieke episode. 

Hoe verhouden wij 
ons tot Europa? 

tievorm, de belangen die daar samenko
men, is het een oppositiepartij en met wie 
sluit men coalities. Helemaal aan het 
einde komen ze pas uit bij het program
ma van de partij. Politici daarentegen 
beginnen daarmee en dat is gezien wat 
de canon ons vertelt ook logisch. 

Zijn er vernieuwingen mogelijk 
in het staatsrechtelijk 

denken van D66? 
En hoe staat het met 
de politieke p artij? 

Dit alles is een gevolg van de constructie 
van de 'partijen-democratie'. Aan de ene 
kant was deze bij het ontstaan ervan iets 
nieuws, omdàt daarmee het bestaan van 
tegenstellingen werd geaccepteerd. De 
oudere politieke theorieën beschouwden 
zoiets als partijen en fracties als nadelig, 
omdat zij de staat zouden verdelen. De 

Het zijn belangrijke vragen 
die hier aan de orde komen. 

.------------------------------. 

A.Y.: Hoe zou je de canon typeren waarbinnen de politieke partij
en thans functioneren? 

S.S.: Dat is niet zo'n makkelijke vraag als het gaat om de politie
ke partijen als zodanig. Bij een canon denk je aan een ideeën
structuur of een paradigma dat men gemeenschappelijk heeft. In 
algemene zin meen.ik dat alle partijen de pretentie uitdragen en 
dus ook de verplichting hebben om een synthese tot stand te 
brengen tussen verschillende belangen en kwesties die spelen in 
de samenleving. Alleen al de verkiezingen werken zo uit dat bur
gers een keuze maken voor één politieke partij, een keuze waarin 
eigenlijk hl hun andere keuzes, die zij zouden willen maken op de 
diverse deelgebieden, samenkomen. De partijen zullen dus een 
breed gedefinieerd belang moeten articuleren - ze noemen dat 
veelal een algemeen belang. Dit laatste nu schept de pretentie de 
diverse ideeën en belangen te verbinden tot één synthese. 
Sociologen zullen, als je ze vraagt een partij te karakteriseren, al
tijd beginnen bij kenmerken als de sociale basis, de organisa-

AUall Varkevisser ell Christiaall de Vries zijn respectievelijk wetenschappe
lijk medewerker en directeur van het wetenschappelijk bltrealt van D66. 
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moderne democratie heeft het conflict 
geaccepteerd, mede vanwege de 'produktiviteit' ervan. 
Tegelijkertijd wordt er gewerkt met de idee van het vrije man
daat waarbij iedere parlementariër het hele volk vertegenwoor
digt, terwijl we weten dat hij of zij toch vooral de eigen partij re
presenteert: 
Onderling zullen de partijen weer altijd het gevoel hebben het ge
heel te moeten vertegenwoordigen terwijl ze slechts een déél er
van representeren. Die denkwijze is op zekere hoogte ook noodza
kelijk want zij maakt het mogelijk compromissen te sluiten of 
loyale oppositie te voeren. 

A.V.: Is er nu 'sprake van een crisis in het zelfbeeld van de partij
en? 

S.S.: Als je het paradigma zo breed formuleert, meen ik niet dat 
je kunt spreken van een crisis. Deze zou er immers in bestaan dat 
de synthese in de praktijk niet meer tot stand zou komen. Het is 
nou eenmaal een kenmerk van democratie dat deze synthese zich 
moet bewegen in het spanningsveld tussen praktijk en ideaal! In 

(1) 'Staatsvormillg ell politieke theorie ', Siep Stllunllall , Uitgeverij Bert 
Bakker, Amsterdam 1995 
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moet bewegen in het spanningsveld tussen praktijk en ideaal! In 
een goede democratie zijn burgers per definitie niet tevreden en 
zal men altijd een kloof opmerken tussen kiezers en partijen. 
Ik vind dat niet zo erg. De crisis waar men het meestal over heeft, 
komt eigenlijk op twee dingen neer. Het ene is dat partijen zich 
allemaal gevormd hebben, met in Nederland de Democraten 66 
als belangrijkste uitzondering, rondom traditionele ideologische 
complexen. D66 heeft dat niet willen doen, maar toch kent ook 
deze partij uiteindelijk een politieke identiteit, namelijk een 
links-liberale, ik zou het niet anders kunnen noemen. De traditio
nele ideologieën hebben evenwel niet meer de helderheid en het 
onderscheidingsvermogen dat ze. voorheen hadden en daarom 
kan men concluderen dat de partijen geen duidelijke identiteit 
meer hebben. Dat is mogelijk, maar dit betekent nog niet dat ze 
'identiek' zijn geworden. Zo wordt het door de partijen zelf niet 
beleefd en ook niet door de kiezer. De andere kant van het ver
haal van de kloof is dat de partijen, in plaats van 'regisseurs' 'spe
lers' zijn geworden in een ingewikkeld spel waarin tevens vele 
andere actoren een rol spelen. Zij moeten steeds vaker niet thuis 
geven bij allerlei kwesties. Die kunnen niet meer op 'hun' niveau 
worden opgelost. Maar stel nou dat je de vraag eens zou omkeren. 
In iedere (parlementaire) democratie zijn er organisaties nodig 
die ideeën en belangen bundelen, die zo'n synthese maken -
daarom acht ik het ondenkbaar dat er in een democratie geen 
partijen meer zouden bestaan. Ze veranderen weliswaar van 
vorm, maar het type organisatie dat synthetiserend te werk gaat, 
zoveel mogelijk bij elkaar brengt en vervolgens naar de burgers 
toegaat met een idee voor een globale richting in de komende ja
ren, dat raak je niet kwijt. De kracht en de betekenis van dit type 
organisatie kan natuurlijk verkeren wanneer andere vormen van 
collectieve wilsvorming belangrijker worden. Denk maar eens 
aan het correctief referendum, waarbij je een andere mechanisme 
in het spel brengt dat het compromis van de partijen-democratie 
in bepaalde gevallen teniet doet. Maar bij dit al wordt nog steeds 
deze partijen-democratie verondersteld! 

CdV: Valt er in dit licht nog iets te zeggen over het vraagstuk van 
de traditionele bindingen van partijen aan bepaalde delen van de 
bevolking? 

S.S.: Deze is eveneens zwakker geworden. Je hebt altijd in partij
en een kern-electoraat en een vlottend rand-electoraat gehad. 
Maar het verschil met 30 jaar geleden is dat het eerste relatief 
kleiner en het tweede veel groter is geworden. Dat brengt met 
zich mee dat partijen onderling sterker moeten concurreren om 
de stemmen van de kiezers te verwerven. De partijen zullen dan 
enigszins naar elkaar toe trekken, want de zwevende kiezer valt 
niet te verleiden wanneer de kern-identiteit van de eigen partij te 
sterk wordt benadrukt. In tegendeel, je dient te accentueren waar 
je gematigd in bent. Een en ander heeft geleid tot grotere fluctua
ties in electorale sterkte van partijen. Dat is wat je sinds eind ja
ren '60 in Nederland hebt zien gebeuren. Wat je nu ziet, is het 
ontstaan van de 'kiezersmanager'. De 'kianten' - om die nare term 
maar even te gebruiken - gedragen zich minder consistent dan 
vroeger. Men zal dus steeds weer met iets anders moeten komen. 

CdV: Van wezenlijk belang lijkt me ook je opmerking dat politieke 
partijen in toenemende mate opereren op een veld waar veel méér 
actoren op aanwezig zijn? 
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S.S.: Die andere actoren zijn onder méér de sociale bewegingen of 
burgerinitiatieven of hoe je ze ook wilt noemen. Het zijn tevens 
allerlei delen van het staatsapparaat en de regionale en lokale 
bestuurders. Het zijn natuurlijk ook economische lobby's of zelfs 
afzonderlijke grote ondernemingen. In een iets andere variant 
valt er ook de rechterlijke macht onder. In het labyrinthisch ka
rakter van de geïnstitutionaliseerde politiek is dit niet nieuw, 
want het verhaal van 'die goede oude tijd' waarin alles één en 
overzichtelijk was, is natuurlijk een mythe. Maar je kan wel zeg
gen dat de pluriformiteit en de onoverzichtelijkheid er groter op 
is geworden. 
Vanuit een andere invalshoek bezien is dat niet zo'n ramp. Met 
name niet als je het bekijkt vanuit het oogpunt van de demo
cratische noodzaak van machtenscheiding. Geconstateerd werd, 
naar aanleiding van de pacificatiedemocratie in Nederland, dat 
de machtenscheiding in Nederland een fictie dreigde te worden. 
Je had eigenlijk één kongsi van regeringsmeerderheid, partijen 
en parlement. Vandaar ook het gebrek aan dualisme: dat komt 
niet meer tot uitdrukking in zo'n situatie. Van de machtenschei
ding was eigenlijk alleen nog de onafhankelijkheid van de rech
terlijke macht over gebleven. Maar het onderscheid tussen wet
geving en uitvoering, dat bij Montesquieu zo helder was, is in de 
moderne staat een kunstmatige constructie geworden. Je kunt 
ook zeggen dat de versplintering van de politiek en van de macht 
een gezond verschijnsel is en dat er een nieuw type machten
scheiding door ontstaat. Zo beschouw ik ook voorstellen als de in
voering van een referendum en een nieuwe wijze van verkiezing 
van afgevaardigden. Deze dragen bij tot een evenwichtiger verde
ling van competenties in de samenleving. 
In dit licht bezien heb ik nooit begrepen waarom D66 de invoe
ring van een districtenstelsel steevast combineert met de gekozen 
minister-president. Als je een districtenstelsel invoert, vergroot je 
het lokale element in de landelijke politiek. Dat leidt ertoe dat de 
coalities in de landelijke politiek minder homogeen en vast zijn 
ingekaderd. De meningsvorming in het parlement wordt bij een 
districtenstelsel dus vloeiender van karakter dan in een stelsel 
van evenredige vertegenwoordiging. Als je daartoe .besluit, dan 
moet je niet tegelijkertijd de uitvoerende macht willen versterken 
door deze een mandaat van het volk te geven. Een direct gekozen 
minister-president lijkt wel democratisch, maar het gaat dan heel 
snel in de richting van een plebiscitaire democratie. Kijk naar de 
situatie in Frankrijk, die is de facto niet zo democratisch. 

CdV: Ik meen dat hier een 'subjectief element een rol speelt, wat 
tot uitdrukking komt in het motief van de 'directe' verkiezing. Men 
wenst een meer 'directe' democratie. 

S.S.: Maar het verkiezen van een minister-president is nou juist 
het tegendeel van directe democratie, want men kiest een per
soon die vervolgens decisionistisch te werk zal gaan. Zijn wil be
paalt wat er gebeurt. Het idee van de afgevaardigde van een dis
trict staat dichterbij de idee van directe democratie, omdat je je 
daarbij kunt voorstellen dat er een relatie ontstaat tussen de bur
gers en hun afgevaardigde. De relatie tussen de kiezer en de mi
nister-president is nou juist niet wederkerig. Dan gaat het om 
een eenmalige machtsoverdracht, waarbij allerlei irrationele en 
imago-gebonden elementen een hoofdrol zullen spelen. 

CdV: De gedachte erachter is óók dat de verkiezing van de minis-
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ter-president niet langer voortkomt uit de ondoorzichtige en tac
tisch bepaalde machtsconstellatie van partijen onderling. De idee 
is dat, wanneer de minister-president het niet goed doet, het volk 
hem in meer directe zin weer kan terugroepen. 

S.S.: Die gedachte begrijp ik vooral in het licht van de kritiek op 
de karteldemocratie zoals die in de jaren '60 en '70 bestond waar
bij het CDA, of de voorlopers van deze partij, alsmaar in de rege
ring zaten. Dat gaf een onbeweeglijkheid aan het systeem en ook 
een zekere ondoorzichtigheid. Maar die fase 
hebben we nu definitief achter ons gelaten, 
die zal niet snel meer terugkeren. En in de 

landse kiezers alleen maar voor een Nederlander kiezen. Waarom 
zou je niet een premie leggen op de groepering die erin slaagt om 

belangen te articuleren die 'over grenzen heengaan'. 
Nu is het Europees Parlement behept met precies dezelfde ziekte 
als alle andere Europese instellingen, uitgezonderd de Europese 
Commissie. Het zijn geen organen die zelfstandig besluiten ne
men, het zijn onderhandelingsarena's voor afgevaardigden van 
nationale staten. Dat is ook logisch want strikt in financiële ter
men gemeten, zijn de nationale staten nog steeds de belangrijkste 

instituten. De nationale staten hebben in 
de loop van twee eeuwen de gemeenten fi
nancieel uitgehold. De gemeentelijke zelf

huidige situatie vind ik het een gevaarlijk 
voorstel omdat het risico van een soort van 
Bonapartistische plebiscitaire democratie 
veel groter is. 

Waarom 
standigheid is enorm afgenomen en zij zIjn 
nu voor hun financiële middelen voorname
lijk afhankelijk van de nationale staat. Aan 
de andere kant, wederom financieel gespro
ken, heeft de nationale staat maar mond
jesmaat iets afgestaan aan het Europees 
niveau. Het Europese budget is ontzettend 
klein en gaat bovendien voor zo'n 55 % op 
aan landbouwsubsidies. Het budget voor 
zoiets als een eigen beleid is dus heel ge
ring. Maar' de Europese instanties hebben 
op economisch gebied wel enorm veel rege
lingen voortgebracht die ook van kracht 

voeren we 
Partijen hebben nu vooral een partijleider 
nodig omdat ze concurreren in een openbaar 
bestel waarin de televisiedemocratie een 
hoofdrol speelt. Het is gevaarlijk om het be
stel zo vorm te geven dat je de televi
siedemocratie op het niveau van die uitvoe
-rende macht nog een keer introduceert. Op 
het lokale niveau werkt dat anders uit om
dat deze hier het minst krachtig is en klas- ' 
sieke politieke mechanismen van de verga-

geen stelsel 
van evenredige 

veriegenwoordiging 
in op Europees 

niveau? 

dering, de meeting, de schriftelijke stukken 
relatief nog de grootste rol kunnen spelen . 

. Lokale televisiestations werken bovendien anders dan nationale, 
omdat hier de burger niet alleen vóór de buis zit, maar er ook nog 
zelf op aanwezig is. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat 
hiermee het hele verhaal gegeven is. 

CdV: Je ziet meen ik twee tendensen, één van lokalisering van de
mocratie en één van Europeanisering. Beide dreigen te blokkeren. 
Zie jij hier mogelijkheden? 

Kijken we naar het geografische kader voor de democratie, dan 
zien we een paradoxale situatie. Aan de ene kant is de bele
vingswereld van burgers er één die een lokale horizon heeft. Kijk 
maar naar het referendum over de stadsprovincies. Mensen kie
zen vóór de vertrouwde lokale leefwereld, waarin ze weten wat de 
termen betekenen en wie de machthebbers zijn. En ze kiezen té

gen mensen die aan de tekentafel een nieuwe indeling van de we
reld zitten uit te denken op basis van een economische abstracte 
rationaliteit die de burger zèlf niet ziet. Dat wijst allemaal in de 
richting van een lokale arena. Aan de andere kant heb je de ont
wikkeling van globalisering, dan gaat het over Japan en de 
Pacific en over de hele wereld. 
Hiertussen zitten nu twee niveaus waarop werkelijk gekozen 
wordt en dat is het nationale en in geringere mate het Europese. 
Ik meen dan ook dat het goed zou zijn om niet alléén in te zetten. 
op het lokale niveau, maar ook op het Europese. Om het te con
cretiseren: je kunt zeggen dat we de verkiezing van het nationale 
parlement gedeeltelijk moeten 'lokaliseren' zodat er een gemengd 
stelsel ontstaat van evenredige vertegenwoordiging en districts
gewijze verkiezing. Maar waarom zouden we niet aan de andere 
kant de verkiezingen voor het Europees parlement dénationalise
ren? En wel zodanig dat het niet meer vanzelf spreekt dat Neder-
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zijn via de verdragsverplichtingen in de af
zonderlijke lidstaten. De implementatie 
van die regelingen blijft dan weer afhanke-

lijk van de nationale staten, waarbij uiteraard de ruimte bestaat 
voor creatieve regelinterpretatie. 
Je zou iets moeten doen, zowel in de zin van het rélokaliseren van 
de nationale verkiezingen, als het gedeeltelijk of geheel dénatio
naliseren van de Europese verkiezingen. Waarom voeren we geen 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging in op Europees ni
veau? Dan kan een partij zich bijvoorbeeld profileren als de Ne
derlandse liberalen en de concurrentie aangaan met een verbond 
van een .aantal liberalen uit verschillende Europese landen die 
zeggen dat zij de Euro-liberalen zijn. De Europese kiezer mag 
dan kiezen, waarbij je de evenredigheid behoudt, Nederland heeft 
dan bijvoorbeeld minder stemmen te vergeven dan Duitsland. Er 
zou al heel wat gewonnen zijn als bijvoorbeeld de helft van de af
gevaardigden volgens de huidige procedure gekozen zou worden 
en de andere helft vrij zou zijn. Dan krijgt de burger opeens een 
keuze die hij nu niet heeft. 

CdV: Zou dat ook leiden tot een Europese integratie van politieke 
partijen, in de zin dat je de hoofdstromen ziet terugkeren, zonder 
dat deze alleen maar een nationale binding hebben? 

S.S.: Dat is de grote vraag, maar zo'n stelsel maakt het wel moge- , 
lijk. Nu spelen de bondgenootschappen tussen politieke partijen 
in de besluitvorming in Straatsburg en Brussel een rol omdat men 
daar alleen een meerderheid kan halen door onderling een meer
derheid te vormen. Maar op het niveau van de Europese burgers 
vindt deze binding niet plaats, want zij stemmen uitsluitend op de 
eigen nationale afgevaardigden. Je zou het systeem van de twee 
stemmen op beide fronten moeten invoeren: voor het lokaal-natio
nale èn het Europese niveau. Voor het laatste: één nationale stem 
en één Europese stem en dan eens kijken wat er gebeurt'. 
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In het stemlokaal 

maar wel een mogelijkheid waardoor zich een nieuw type poli
tieke realiteit kan vestigen. Er wordt vaak lacherig gedaan over 
de gevoeligheid voor de problemen rond het kiesstelsel door te
genstanders van D66, maar als je naar de geschiedenis kijkt dan 
zie je dat momenten waarop kiesstelsels worden gemaakt of ver
anderd, hele belangrijke momenten blijken voor de ontwikkeling 
van democratieën. Je legt namelijk niet alleen de regels van het 
spel en de machtsverhoudingen voor langere tijd vast, maar het 
limiteert ook de mogelijke vormen van politiek die zich in zo'n 
systeem kunnen ontwikkelen. 
Het zou erg jammer zijn als men nu niet in de drie niveaus begint 
te denken - lokaal, nationaal en Europees. Op de globalisering op 
wereldschaal heeft de politiek geen greep. Dat moet je ook niet 
willen want er is geen enkele institutie die dat kan. Maar op Eu
ropees niveau ligt dat anders. Op dat niveau zullen zich harde 
keuzes voordoen die te maken hebben met de mate van protectio
nisme, met de bescherming van de eigen arbeidsmarkt, direct 
daaraan verbonden de hele kwestie van een sociaal Europa. Je 
kan eenvoudig geen sociaal Europa hebben zonder afscherming 
naar buiten, zowel voor diensten en goederen als voor mensen. 
Het zou erg jammer zijn als dat debat slechts impliciet gevoerd 
werd, bijvoorbeeld alleen door de monetaire unie tot stand te 
brengen en het sociale handvest in de la te laten waar het sinds 
de Engelse obstructie in is verdwenen. 

A.V. : Je sprak eerder over de scheiding van machten en hoe deze 
in de periode van de karteldemocratie met name door de machts
positie van het CDA in gevaar kwam. Je constateert nu een 
nieuwe situatie, wat valt er in het licht hiervan te zeggen over wat 
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men, een beetje dubbelzinnig, aanduidt met het primaat van de 
politiek? 

S.S.: Het primaat van de politiek vind ik een gevaarlijke term 
omdat er twee verschillende dingen bij kunnen worden gedacht. 
In de meest prettige zin van het woord betekent het primaat van 
de politiek het openbare debat, de doorzichtige besluitvorming en 
de afweging van belangen in het parlement. In het verlengde 
hiervan betekent een primaat voor de politiek dat zij niet een ver
lengstuk is van de markt, dat de marktconformiteit niet het enige 
criterium mag zijn - was dat wèl zo dan zou je alleen zoiets als 
een 'nachtwakersstaat' nodig hebben. Het primaat van de politiek 
kan evenwel óók betekenen: het primaat van de politici en wel in 
het bijzonder van de politici die aan de regering zijn, zeg maar 
een terugkeer naar de maakbaarheid van de samenleving in een 
meer autoritair-etatistische vorm. 

A.V.: De huidige situatie valt op twee manieren te bekijken. Aan 
de ene kant kan je zeggen dat er veel meer sociale bewegingen, or
ganisaties en marktorganisaties zijn dan vroeger waarmee de 
macht herkenbaar moet worden gedeeld. Maar aan de andere 
kant zou je ook kunnen zeggen dat er een institutionele integratie 
op gang is gekomen, die een anoniem belang heeft doen ontstaan -
in tegenstelling dus tot het 'algemeen' belang. Dan zou er in poli
tiek opzicht dus geen sprake zijn van een toenemende machtsde
ling maar van machtsverlies, door de totstandkoming van een po
litieke concentratie van macht in bureaucratische en techno
cratische systemen. 
S.S.: Dat is een beschouwing die dicht in de buurt komt van de 



analyse van Habermas over de kolonisering van de leefwereld 
van de burgers door de formele instituties, en bij deze laatste 
denkt hij aan de staat én de markt. Het zijn instituties met een 
anonieme logica die mensen dwingen zich naar een bepaald ka
der van denken en handelen te voegen. Tot op zekere hoogte is 
dat 'ook zo, maar het is wel een analyse die mijns inziens slechts 
kan worden beantwoord met een machteloos anarchisme. Je mag 
mijns inziens de moderne samenleving niet reduceren tot het 
complex van markten en statelijke regelingen dat er deel van ui
tmaakt. 

CdV: Ik wil graag even op een bepaald aspect hiervan ingaan. Mij 
lijkt dat, bij instandhouding van het produktieniveau en de hoge 
mate van integratie van institutionele omgevingen die hierdoor 
wordt vereist, van de personen die erin leven wordt verlangd om 
het spel mee te spelen in en door middel van een voortdurende 
diversificatie van 'rollen'. Dit betekent óók een fragmentatie van de 
publieke identiteit van een ieder en dus een bron van desoriëntatie. 
Moet het dan niet één van de functies van de politieke partij zijn 
om de identiteit van het publieke of het politieke personage te her
stellen? Dit mogelijk te maken door de communicatie te organise
ren die binnen een partij mogelijk is in termen van wereldbeeld, 
het leggen van verbanden tussen de verschillende deelrealiteiten, 
juist omdat het tn die versnipperde realiteit zo slecht mogelijk is? 

S.8.: Ik wil proberen dit van een andere kant, vanuit het oogpunt 
van de parlementaire politiek, te benaderen. Je kan dat complex 
van staat en markt zien als een gigantisch anoniem en gesloten 
mechanisme. Maar je kan ook de heterogeniteit ervan benadruk
ken. Er is dan tevens sprake van een zekere heterogeniteit die je 
dualistisch kan vatten als heterogeniteit tussen staat en markt. 
En binnen die grote terreinen is er ook telkens weer sprake van 
andere instituties die telkens anders werken. Bijvoorbeeld het 
recht werkt anders dan de logica van een administratie. De con
flictreguleringsmechanismen in het recht hebben een andere wer
king dan de mechanismen die te maken hebben met ruimtelijke 
ordening en de produktie van ruimtelijke structuren. Bij deze 
laatste krijg je ook te maken met de logica van de architectuur en 
bepaalde technologische ontwikkelingen. Zo heb je ook op de 
markt zelf weer verschillende manieren van functioneren. 
De vraag is, als je de diversiteit benadrukt en dus de mix van de 
twee typen instituties, hoe je dan het primaat van de politiek zou 
moeten bezien. De pretentie van politieke leiders is dat zij de sa
menstelling van de mix kunnen beïnvloeden in de ene of de ande
re richting. Daar gaan de debatten ook steeds over: moeten we op 
dit terrein meer markt hebben of moet er een regeltje bijkomen? 
Moeten de Nederlandse Spoorwegen verzelfstandigd worden en 
moeten we ze dan niet houden aan bepaalde verplichtingen in het 
kader van het algemeen belang? Als je het zo bekijkt, is zoiets als 
de maakbaarheid van de samenleving geen utopie maar juist een 
dagelijkse realiteit. Naast het complex van de staat is er ook een 
complex van de markt en soms werkt men hier samen en soms te
gen elkaar in, maar er zit altijd óó~ een zekere samenhang in het 
geheel. 
Welke is nu de functie van politieke partijen als ze hun bemidde
lende rol tussen staat en burger op dit gebied nog willen waarma
ken? Deze hangt af van de mate waarin men competent is in het 
aangeven wáár nu de keuzemomenten voor korte en middellange 
termijn liggen in de beïnvloeding van de mix. En waar het be
langrijk is om op meerdere gebieden aan de idee van publieke 
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verantwoordelijkheid vast te houden. Er zijn nu eenmaal bepaal
de algemene normen die in de democratie zijn ingebakken zoals 
redelijkheid, betrouwbaarheid, fairness en vervolgens zijn er ide
alen die weliswaar door iedereen worden omschreven maar door 
sommige partijen weer wat méér dan door anderen. 

AV.: Hoe laat zich een dergelijke benadering vertalen in een kri
tiek op het functioneren van de democratie? 

S.S.: De kritiek die nu al dertig jaar lang op het Nederlands poli
tiek systeem wordt uitgeoefend, is dat de evenredige vertegen
woordiging weliswaar goed scoort als het om 'fairness' gaat, eer
lijkheid en kansen voor nieuwkomers, evenredigheid en ieder het 
zijne - in de verdeling van rechtvaardigheid is het wel degelijk 
een heel goed systeem. Maar het brengt een zekere verkalking 
met zich mee, met name in de concentratie op het Haagse spel. 
Dat kan je, zoals ik al uiteenzette, misschien gedeeltelijk verhel
pen door het naar het lokale en Europese niveau open te breken. 
Maar de televisiedemocratie blijft hierbij natuurlijk een pro
bleem. We moeten ons realiseren dat Europa het enige deel van 
de wereld is waar een enigszins functionerende mix van markt en 
sociale rechtvaardigheid bestaat. De vraag waar Nederland en 
Europa voor komen te staan, is of deze gehandhaafd kan worden 
en op welke sociaal-economische voorwaarden? In welke mate 
willen we dat handhaven? Ik noem hier met opzet het Europese 
niveau want de nationale staten zijn op de schaal van de wereld
markt te klein geworden. 
Achter alle moderne ontwikkelingen valt nog steeds de oude 
tweedeling te herkennen, wat dat betreft ben ik heel traditioneel. 
In een markt-samenleving heb je rijken en armen, mensen die 
succesvol zijn en mensen die het niet halen. Ik beoordeel een 
maatschappij uiteindelijk op haar omgang met de zwakste leden. 
Nogmaals, globalisering en internationalisering voltrekken zich 
gewoon, maar de wijze waarop het gebeurt, verloopt niet volgens 
natuurwetten. Daar zijn politieke keuzes wel degelijk relevant. 
De grote politieke keuze, die vanaf het begin in de Europese ge
meenschap. werd gemaakt, is de afscherming van de binnenmarkt 
naar buiten. Het protectionisme is van het nationale naar het Eu
ropese niveau verschoven. Overigens, wat we uit de geschiedenis 
kunnen leren, is dat de vermaarde vrijhandelsperiode nooit heeft 
bestaan. De succesformule van de landen die nu tot de G7 en tot 
de rijkste van de wereld behoren, is dus altijd een behoedzaam en 
gematigd protectionisme geweest. Vrijhandel is historisch gezien 
heel uitzonderlijk; Nederland en Engeland deden het aan het ein
de van de negentiende eeuw. Engeland vanwege zijn natuurlijke 
concurrentievoordeel en Nederland omdat het een transit-land is, 
maar dit zijn uitzonderingen. De koers die de Europese Unie nu 
volgt, is dus alleen maar logisch en consequent. Het ligt in het 
verlengde van de ontwikkelingen in de geschiedenis, maar het 
merkwaardige is dat er altijd gedaan wordt alsof dat second best 
is. Vrijhandel wordt altijd als het beste beschouwd want zo staat 
het in de economische handboeken; en economen wekken daarbij 
de suggestie dat het om een wetenschappelijk getoetste theorie 
gaat terwijl het in wezen gaat om een theoretisch geformuleerde 
utopie. 

A.V.: Je zegt dat de nationale staten niet meer bij machte zijn om 
een afdoende mate van sociale bescherming te garanderen. Als na· 
tionaal politicus zul je dit dan op een gegeven moment moeten toe· 
geven en een deel van je macht afdragen aan de Europese politiek. 
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conforme logica de overhand zal 
krijgen en zal doorschieten. 
Het is dus misleidend om het zo 
voor te stellen dat de burger 
moet worden gevraagd soeverei
niteit af te dragen naar het Eu
ropese niveau. Het is precies 
omgekeerd, we moeten hier vee
leer nog een reële controle-mo
gelijkheid zien te bieden. Zolang 
het democratisch tekort van Eu
ropa blijft bestaan, vindt er geen 
collectieve wilsvorming plaats 
en zullen andere processen de 
Europese integratie bepalen. 

Stadsuitbreiding van Haarlem in de Verenigde Polders was onderwerp van een referendum 

CdV: Als je het hebt over wils
vorming in deze en we beschou

wen dit hele vraagstuk ook nog 
tegen de achtergrond van de tot

standkoming van eén uitgebreid 
institutioneel netwerk van ver
vlechtingen van markt en staat, 
waar haalt de politicus z'n voe
ding vandaan, gegéven die ge

toegeven en een deel van je macht afdragen aan de Europese po

litiek. Ik vraag me af of er in de geschiedenis voorbeelden zijn van 
zulke vormen van afdracht. 

S.8.: Er zijn wel voorbeelden maar dan was er bijna altijd sprake 
van een externe militaire bedreiging. Het Zwitserse bondgenoot
schap, de Nederlandse republiek, de Verenigde Staten. In alle 
drie de gevallen geschiedt het in de context van een onafhanke
lijkheidsoorlog. Als je nu kijkt naar de wording van de Europese 
Unie dan is dat omdat individuele staten meenden een aantal na
tionale belangen niet meer op het nationale niveau te kunnen be
hartigen. De Europese Unie is een voortzetting van de nationale 
politiek, alleen met andere middelen. 
Door zowel bedoelde als onbedoelde gevolgen is er een bepaalde 
hoeveelheid macht op het Europees niveau gecreëerd die vorm 
krijgt en wordt uitgeoefend op basis van onderhandelingen tus
sen nationale regeringen. Maar dan vind ik dat ook op dàt niveau 
een functionerende politiek haar openbaarheid en parlementaire 
controle moet krijgen. En dat zal alleen kunnen als er een vorm 
van Europees burgerschap ontstaat. Dit komt niet neer op een 
bewust overdragen van soevereiniteit, maar op het bewust insti
tutionaliseren van controle op een niveau waar soevereiniteit al 
is en wordt overgedragen. En alleen maar méér in de toekomst. 
Men heeft het op dit moment over de Europese Centrale bank. De 
monetaire soevereiniteit is één van de kernpunten van de econo
mische macht van de nationale staten. Als deze verdwijnt dan 
wordt een bepaald debat in de nationale arena volstrekt zinloos. 
Mijn schrikbeeld is nu een Europa, waarin de monetaire politiek 
wel in de geest van de Unie wordt geregeld met een centrale 
bank, die zoals elke centrale bank de neiging zal hebben om een 
anti-deflatoire politiek te voeren en een rem op de uitgaven, en 
dan vooral de sociale, te zetten. Dat kan, maar dan moet er ook 
iets tegenover staan, namelijk zoiets als een sociale politiek op 
Europees niveau. Als dat niet gebeurt, dan krijg je dat de markt-

9 

compliceerde achtergrond? Speelt de politieke partij daarbij nog 
een rol of is voor de partij het bestaan als kiesvereniging het maxi
male dat behaald kan worden? 

S.S.: '!Ja, kunnen parlementariërs méér doen dan meedraaien in 
de incrementele besluitvorming, waarin meestal al iets op de 
rails staat en het meer een kwestie is van tempo en van percenta
ges? Ik vind dat een lastige vraag. Bij iedere afzonderlijke kwes
tie lijkt het alsof het alleen maar gaat om technische aanpassin
gen en procenten. Soms springt er iets uit, bijvoorbeeld het WAO
debat was méér dan dat. Zodra er wat op het spel staat, wordt er 
van de parlementariër gevraagd méér in het hoofd te hebben dan 
de kwestie met wie hij in een coalitie zit en wat de specialisten 
meedelen. 
Ik ben toch geneigd te zeggen dat ze hun voeding halen daar 
waar we die allemaal halen: door deel te nemen aan debatten, 
door de krant te lezen en je op de hoogte te houden. Ik weet niet 
of partijen daar een bijzondere rol in spelen. Behalve dan dat je 
partijen ook kunt zien als clubs die het mogelijk maken dat ge
lijkgezinden bij elkaar komen. Partijen onderscheiden zich vaak 
door de meer 'vage' kenmerken zoals partij cultuur, stemming en 
stijl. Daarom geloof ik ook niet in zo'n voorstel van Kalma, De 
Beus en Scheffer, oin de drie progressieve partijen samen te voe
gen. Zelfs al zouden de programmapunten dezelfde zijn, dan volgt 
daar nog niet uit dat drie partijen meer zijn dan de optelsom der 
delen. Juist omdàt het kiezers altijd mede gaat om een bepaalde 
cultuur, een esprit de corps, waar men bij wil horen. Je kunt in 
een politiek debat de D66-er, PvdA-er of VVD-er, nog los van hun · 
standpunten, snel herkennen. Ik meen ook wel dat partijen méér 
zouden moeten doen aan collectieve meningsvorming, daar ligt 
inderdaad een probleem, maar ik weet niet of dat valt op te los
sen. Politici die uiteindelijk doordringen tot in de kamer zijn voor
al gespitst op wat er in de media wordt vermeld en wat het effect 
is van wat zij zeggen op de competitie tussen de partijen. Dat kan 



ook niet anders omdàt het om een partijen-concurrentie-demo
cratie gaat. Maar dit alles maakt dus dat men weinig ontvanke
lijk zal zijn voor ideeën die van buiten het circuit komen. Men 
durft in het debat niet open te zijn vanwege de altijd aanwezige 
vrees voor de wijze waarop het gerapporteerd zal worden. Het is 
niet zo dat alle politici hetzelfde zijn, maar er ligt hier een barriè
re die niet afhankelijk is van de personen, doch van de manier 
waarop je politicus wordt. 

CdV: Juist in verband met dit laatste heb ik gewezen op de extra
positie die de partij hier inneemt ten opzichte van het parlemen
tair-politieke functioneren. Van het debat dat in de partijen kan 
worden gevoerd, zou een 'correctie' moeten kunnen uitgaan op wat 
politici doen en laten. Maar dat is dus afhankelijk van de mate 
waarin in de partijen zelf het debat kan worden gevoerd. Nu ge
beurt het in elk geval niet of nauwelijks. 

S.S.: Daar zit nog iets anders aan vast, namelijk de noodzaak van 
een gevoeligheid voor de 'kleine openbaarheid'. De interessantste 
publieke discussies die ik heb gemaakt vonden plaats buiten de 
partijen, bijvoorbeeld in de Balie. Wil je dat binnen de partijen 
mogelijk maken dan moet je dus geen grote openbare discussie 
entameren. Dan moet je de kleine openbaarheid organiseren. Zo
draje een groot openbaar debat op touw zet, kom je onder de logi
ca van de massamedia en de partijcongressen te vallen en dan 
blokkeert de discussie vóór zij goed en wel begonnen is. 

CdV: Daar doelde ik ook op, namelijk op de relatieve besloten,heid 
die de partijen als vereniging kunnen bieden. 

S.S.: Ja, maar ik meen dat dat niet exclusief is voor de politieke 
partijen. De discussie dient ook in allerlei andere kaders plaats te 
vinden èn door de partijen heen. Dat is wezenlijk voor het func
tioneren van ons soort democratie. In elk politiek systeem bestaat 
e~ een vaag soort van driedeling: je hebt de beroepspolitici en aan 
de andere kant een fluctuerende hoeveelheid burgers die, behalve 
als incidentele kiezer, niet actief is en daartussen bestaat er een 
groep die méér doet. Deze laatste groep is belangrijk omdat zij be
langen en ideeën genereert, die niet in het formele circuit van be
roepspolitici en de media kunnen ontstaan. De vraag is dan welke 
arena's er bestaan en welke lokaties, waar deze meningsvorming 
tot stand wordt gebracht. En een tweede vraag is hoe deze men
sen en degenen, die in het beroepscircuit actief zijn, bij elkaar 
kunnen worden gebracht. Dat hoeft niet massaal' te geschieden, 
want in het verlengde van het idee dat de maatschappij een laby
rint is geworden van kleine en grote instituties schuilt ook de ver
onderstelling dat niet elk debat over àlles behoeft te gaan. 

CdV: Speelt voor de beantwoording van deze laatste vraag de po
litieke partij geen bijzondere rol meer? Juist in het licht van wat 
jij de 'synthetiserende functie' noemt van de politieke partij? Ik zie 
over het hele front een sterke technocratische vervorming van de 
civil society. Daarom wordt de vraag naar de arena's voor col: 
lectieve meningsvorming ook zo urgent. 

S.S.: Er is ontegenzeggelijk sprake van een privatiseringsten
dens. Burgers zoeken het steeds meer in hun privé-leven, in hun 
consumptieve genoegens en de overheid spreekt de burger aan 
als klant waardoor hij ook weer steeds minder burger wordt. 

Deze tendensen kunnen echter ook worden opgevat als behorende 
bij een soort golfbeweging in de participatie aan de politiek in 
brede zin. Het gaat, geloof ik, om een conjunctuur in de graad van 
participatie. Maar heeft dat, wat jij zelf opmerkt, niet ook te 
maken met het feit dat D66 zelf meer op de andere partijen be
gint te lijken? D66 is met de paarse coalitie voor het eerst een 
echte regeringspartij geworden. Nu zit de partij in het centrum 
van de coalitie. Dat zit ze ook als je het in links-rechts termen be
kijkt, namelijk tussen de PvdA en de VVD in en ik denk dat dat 
er alleen al toe leidt dat ze meer op andere partijen zal gaan lij
ken. De consequentie is het vergroten van de afstand tussen de 
partijleiding aan de ene kant en de circuits van het open debat 
aan de andere kant, waarbij de uitkomsten van het laatste wor
den gereduceerd tot een politiek commentaar waar niet direct 
consequenties aan zullen worden verbonden. 

CdV: Dat zou het hele vraagstuk er alleen maar des te klemmen
der op maken. Zou je meer in het algemeen kunnen zeggen dat 
paars ons iets vertelt over wat er met politieke partijen en partijpo
litieke verhoudingen aan het gebeuren is? 

S.8.: De inhoudelijke kant van de gevoerde politiek daargelaten is 
paars alleen al een goede zaak omdat er in een democratie meer
dere combinaties mogelijk moeten zijn en er geen eeuwige rege
ringspartij behoort te bestaan. Daar zijn we nu hopelijk van af in 
Nederland. 

A.V.: Maar hoe valt de Paarse coalitie mede als de uitdrukking te 
beschouwen van je eerdere verhaal over de vervlechtingen van 
markt en staat? Zie je dit motief niet vooral in de coalitie terug? Je 
zou kunnen zeggen dat men in de coalitie nu inhoudelijk voor de 
taak staat om een inhoudelijk politiek perspectief te ontwikkelen 
voor de nieuwe maatschappelijke verhoudingen. 

S.S.: Inhoudelijk gesproken valt geloof ik de paarse coalitie toch 
vooral te beschouwen als een inhaalmanoeuvre op het terrein van 
de morel~ onderwerpen, kortom alles wat te maken heeft met hu
welijk, euthanasie, etc. Hier kan nu eindelijk de wetgeving wor
den afgewikkeld. Dat is ook de natuurlijke binding tussen de 
Paarse partijen. Het zijn grosso modo de partijen van de indivi
dualisering. In sociaal-economisch opzicht is het probleem niet 
wezenlijk veranderd in vergelijking met de coalitie die het CDA 
en de PvdA vormden. Je kan zeggen dat de VVD zich wat harder 
opstelt in de geest van het marktdenken, maar de VVD is nu nog 
steeds kleiner en dus minder machtig dan het CDA tóen. Als de 
drie progressieve partijen zouden samengaan, dan zou je weer 
terug zijn bij een situatie waarin het CDA de arbiter van de Ne
derlandse politiek is. Je kunt je dus afvragen in hoeverre Paars 
zou duiden op méér dan een belangrijke, maar in die zin toch een 
betrekkelijk eenvoudige verschuiving in de parlementair-politie
ke krachtsverhoudingen .• 
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PERSPECTIEF 

Het politiel(.e tel(.ort 
Door Allan Varkevisser 

O
nder leiding van de nieuwe pre
sident directeur Jan Timmer 
startte het 'Nederlandse' electro

nicaconcern Philips in 1990 een grote ef
ficiency-operatie om het verlieslijdende 
bedrijf uit de rode cijfers te manoeuvre
ren. Operatie 'Centurion' werd een 
enorm succes: 5 jaar later worden er re
cordwinsten geboekt, zijn er zo'n 60.000 
arbeidsplaatsen opgeheven, en verschil
lende onrendabele bedrijfsonderdelen ri
goureus afgestoten. Met minder mensen 
wordt _er door intensieve samenwerking, 
gestoeld op moderne managementprinci
pes, meer omgeiet dan ooit. In de econo
mie-bijlage van de NRC van 14 april 

De discussie over rol, 
plaats en functie van de 

politieke partijen gaat bijna 
altijd alleen over de partijen. 

wrok. Men heeft zich neergelegd bij de 
noodzakelijkheid en de redelijkheid van 
de efficiency-operatie, ook al is men er 
zelf het slachtoffer van geworden. Voor 
het overige is men allang blij werk te 
hebben en op die manier zelfstandig te 
kunnen zijn en bij te dragen aan de Ne
derlandse welvaart of de wereldecono-

Maar hoe zit het eigenlijk 
met het 'politieke '? 

mie. 
Wat is de betekenis van 

het adjectief 'politiek' nog 
in de moderne tijd? 

"Centurion gaat nooit meer over", ver
klaart veldheer Timmer ondertussen. De 
strategische operatie ter verhoging van 
de efficiency en de effectiviteit gaat on
verminderd door en niemand lijkt zich af 
te vragen wat de sociaal-culturele en po-

Een politiek-filosofisch essay. 

1995 worden de successen van Philips en Timmer bejubeld. Er is 
nog maar één probleem over, volgens NRC-journalist Hans 
Wammes, namelijk de vraag wat het bindende element nog kan 
zijn voor de verschillende activiteiten, divisies, bedrijfsonderde
len en de 290.000 werknemers verspreid over de hele wereld? 
Met deze vraag wordt indirect aangegeven wat de prijs is die 
Philips voor de niets ontziende strategie van uitbesteding, decen~ 

tralisatie en de nieuwe management-cultuur heelt moeten beta
len: het bedrijf is onherkenbaar geworden, heeft geen eigen 
identiteit meer en bestaat slechts nog uit een diffuus conglome
raat of - in veel modernere termen - 'netwerk' van aan elkaar 
toeleverende divisies en bedrijven. Philips is eigenlijk aan beide 
kanten, zowel aan de top als aan de basis, het menselijke 
bevattingsvermogen ontstegen. Aan de top omdat ondanks de 
mythische eigenschappen die men aan president directeur 
Timmer probeert toe te schrijven, het uiteraard ondoenlijk· is 
voor één man - maar ook voor een raad van directeuren - oni een 
multinational met de omvang van Philips in een hectische we
reldeconomie daadwerkelijk te besturen en te leiden. Aan de 
basis omdat men zich nog wel aangetrokken voelt door de gran
deur van het concern, maat de in toenemende mate tijdelijke 
bindingen maken een werkelijke identificatie met het bedrijf en 
de invloed als werknemer op de koers en cultuur ervan tot een 
fictie. De flexibele werknemers maken geen deel meer uit van 
het bedrijf, maar 'vormen niet meer dan een vervangbaar minus
cuul uitlopertje in het netwerk. 

-Eén van de opvallende aspecten bij deze operatie is de gelaten 
houding van vele ex-werknemers van Philips, de berusting waar
mee men het eigen lot heeft geaccepteerd en de afwezigheid van 

AI/an Varkevisser is wetenschappelijk medewerker van het tvetenschappelijk 

bI/remt van D66 

litieke gevolgen van dit soort van we
reldwijde ingrepen zijn en waartoe het ons voert. Of toch? 

Het nieuwe keizerrijk 

De jurist en WEU-topambtenaar Guéhenno zegt in zijn boek met 
de onheilSpellende titel 'Het einde van de democratie' (1). dat 
staten en bedrijven aan het begin van het tijdperk van de open 
systemen staan. In dit tijdperk van de open netwerken zijn de 
voorwaarden voor succes tegengesteld aan die van de gesloten 
systemen van het institutionele tijdperk. De waarde van een be
drijf schuilt nu vooral in de mate van openheid en in het aantal 
verbindingen die vanuit de organisatie naar buiten lopen, het 
aantal knooppunten met het netwerk. Vandaar dat bedrijven en 
staten zich meer en meer bezighouden met informatievoorzie
n;"\g. Bij het maken van beleid gaat het inmiddels om het opvan
gen van zoveel mogelijk impulsen: impulsen over nieuwe pro
dukten, nieuwe financieringsmethoden en nieuwe fabricage pro
ce!isen-. 
De overgang van het institutionele tijdperk naar .het tijdperk 
van de netwerken houdt echter in dat de wereld ongrijpbaar is 
geworden: er is geen ruimte meer voor subjecten, alleen nog 
maar voor systemen die op basis van regels en procedures inter
acteren en waarin de gedragingen van mensen op basis van hun 
functionaliteit worden gestuurd. In zo'n soort samenleving ver
dwijnt de politiek, aldus Guéhenno. De politieke instituties wa
ren afhankelijk van de geografische afgrenzingen van de natie
staten tot elkaar. Binnen deze ruimte bezati de staat soeverei
niteit en was zij in staat de eigen bevolking te mobiliseren op 
grond van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het eigen 

(1) 'Het einde van de ,democratie " Jean-Mariè GlLéhllllO, Uitgeverij 
Lannoo, Tiel 1994. J. 
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merken doorzichtigheid, tijdige en relevante infor- der 
matievoorziening en heldere taakomschrijvingen. men 
Volgens Guéhenno hebben we het tijdperk van de bev( 
Verlichting, waarin universele principes zo sterk de heel 
inrichting en werking van onze politieke instituties Arel 
hebben bepaald, verlaten. Guéhenno verwacht niet voor 
veel meer van de politiek, zoals duidelijk blijkt uit van 
zinnen als: " ... er is geen politieke structuur meer en 1 
die waarden voort kan brengen" (p. 124) en "We hall! 
weten niet meer wat vrijheid is, omdat dit begrip te plat 
lang in de sfeer van de politiek is getrokken."(p. bezi 
126). Hij vestigt zijn hoop op "wijze mensen" die de bOVE 
vrijheid van geest hebben weten te behouden tegen men 
de dwang van de geïnstitutionaliseerde wereld in. het : 

Biru 
Gri€ 

De reacties van de inwoners van Meteren op de plannen voor de Betuwelijn 

De vragen die het betoog van Guéhenno oproepen 
zijn indringend: betreden we werkelijk een nieuw 
tijdperk waarin het einde van de democratische po
litiek is gekomen? Moeten we inderdaad de cyni
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grondgebied en een solidair gemeenschapsgevoel. Maar in het 
tijdperk van de vluchtige contacten, de ongebreidelde beweeglijk
heid van kapitaal en mensen binnen en tussen netwerken, zijn de 
politieke instituties ten dode opgeschreven. 
Ook de moraal blijft niet onaangetast. In het institutionele tijd
perk bestond een duidelijk onderscheid tussen het publieke en' 
het private belang. In het nieuwe tijdperk heeft dit onderscheid 
alle betekenis verloren waardoor zelfs het laatste taboe, corrup
tie, verwordt tot een functioneel gegeven: "De huidige noodzaak 
tot efficiency vereist een geheel andere benadering, namelijk een 
geïntegreerde samenleving waarin een optimale verspreiding mo
gelijk is dankzij de enorme intensiteit van de relaties. In die si
tuatie is corruptie een woord met een verouderde betekenis: het 
wordt slechts gebruikt door degenen die heimwee hebben naar 
vroegere tijden en die zo hun afkeer verwoorden van de onstuit
bare opwaardering van de relationele macht." (p. 107) Volgens 
Guéhenno staan we reeds met één voet in het nieuwe keizerrijk, 
waar de politiek heeft opgehouden te bestaan. Een nieuw tijdperk 
"van een voortdurend, maar ~us geweld" (p. 116). 

Wat opvalt aan de analyse van Guéhenno is allereerst de parallel 
met de zogenaamde identiteitscrisis van het electronicaconcern 
Philips. Als we Guéhenno mogen geloven is de institutionele on
derneming Philips voorgoed verloren gegaan en is dat de onver
Jnijdelijke prijs die 'we' betalen voor de dwingende normen van 
vooruitgang en groei door almaar hogere efficiency en produk
tiviteit. 
Ten tweede spreekt Guéhenno met een welhaast storende 
nuchterheid over de functionele eisen van de nieuwe tijd en het 
verdwijnen van de politiek. Langzamerhand, mogelijk gemaakt 
door de toepassing van nieuwe technologieën, groeit er een sys
teem dat zelfstandig functioneert, waarin burgers als politieke 
subjecten geen betekenis meer hebben en de politiek onmachtig is 
geworden. De relaties worden met het oog op efficiency-verhoging 
opnieuw ingericht en gestructureerd met als voornaamste oog-

(2) 'The human condition', HaRlwhArendl, rhe universily of Chicago 
Press, Chicago 1958. 

sche conclusie trekken dat corruptie voortaan een handelswijze is 
die perfect past in de ontstane wereld van talloze vluchtige re
laties waarin voortdurend 'kostbare' informatie wordt uitge
wisseld? Dienen we onze illusies omtrent de huidige pplitieke 
structuur, de parlementaire democratie, te laten varen en onze 
hoop te vestigen op 'wijze mensen' die opnieuw inhoud geven aan 
het begrip vrijheid? 

The human condition 

In haar hoofdwerk 'The human condition' (2) heeft Hannah 
Arendt getracht door te dringen tot de achtergronden en de be
staansvoorwaarden van de moderne tijd en de gevolgen voor 'het 
politieke' en voor de menselijke vrijheid. In de inleiding bepaalt 
ze onmiddellijk haar positie: "The earth is the very quintessence 
of the human condition". Om de moderne tijd te begrijpen wil 
Arendt terug naar de condities van het menselijk bestaan, naar 
zoals zij ~elf zegt "the most elementary articulations of the hu
man condition, with those activities that traditionaIly, as weIl as 
according to current opinion, are within the range of every hu
man being." (p. 5),(3 ). 

Arendt is een origineel denker en voor een goed begrip van haar 
visie op de moderne maatschappij en haar kritiek erop is het 
noodzakelijk om dieper in te gaan op enkele grondbegrippen van 
haar werk. In 'The human condition' legt Arendt de nadruk op de 
reflectie op het handelen van mensen, oftewel, Uit (de inzet van 
het boek, A.V.) is nothing more than to think what we are doing". 
De conclusie, verraadt zij al meteen aan het begin van het boek, 
is dat de moderne maatschappij van de aarde is vervreemd. De 
moderne maatschappij is een maatschappij, aldus Arendt, waarin 
de vrijheid en het politieke worden verdrongen door de noodzake
lijkheden die verbonden zijn met de zorg om het levensonder
houd, de zorg om het vege lijf. Een maatschappij waarin de men
sen vervreemd zijn van de aarde als 'hart' van de menselijke con
ditie en waarin zij hun toe-'vlucht' hebben genomen tot niets min-

(3) Men dienl hel woord 'condilion' niel alleen op Ie vallen als voonvaar
de, nwar ook als bepaling. Het gaat om de filosofoche relalie lussen Iwee 
belekenissen, omdal helgeen hel beslaan van de mens mogelijk maakt, hel 
daardoor levens mede bepaall. 
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der dan het ongerijmde 'universum' (4). Een maatschappij waarin 
mensen niet meer samen een gemeenschap vormen, maar één die 
bevolkt wordt door eindeloos eenzame wezens die langs elkaar 
heen leven en volledig in zichzelf gekeerd zijn. 
Arendt wil de moderne maatschappij als het ware een spiegel 
voorhouden, met aan de virtuele kant van het glas een afbeelding 
van de antieke tijd. In de antieke tijd maakte men een duidelijk 
en hiërarchisch onderscheid tussen het menselijk bestaan in het 
handelen en in het denken: de 'vita activa' en de 'vita contem
plativa'. In het 'denkende leven', het filosoferen, hield men zich 
bezig met de meta-fysicia, de orde der dingen zoals die buiten en 
boven de menselijke werkelijkheid bestond. In de 'vita activa' was 
men min of meer altijd gebonden aan de noodzakelijkheden van 
het aardse bestaan. 
Binnen de 'vita activa', maakt Arendt op basis van de oude 
Griekse waarden en denkbeelden onderscheid tussen drie funda
menteel verschillende vormen van ' handelen, - 'labor' , 'work' en 
'action' - die zich tevens verschillend verhouden tot 'the human 
condition'. 
'Labor' heeft te maken met het biologische proces van het mense
lijk lichaam. Door 'labor' wordt het leven zelf gereproduceerd. 
Produktie en consumptie volgen onmiddellijk op elkaar waardoor 
de vruchten van de arbeid geen lang leven zijn beschoren; ze zijn 
slechts zichtbaar in het 'voort'-leven van het individu en van de 
menselijke soort. In het domein van 'labor' is de mens niet veel 
anders dan een vruchtbaar dier. Arendt spreekt daar dan ook van 
het menselijke bestaan als een 'animallaborans'. 
Een tweede vorm van handelen, 'work' genaamd, heeft betrek
king op de onnatuurlijkheid van het menselijk bestaan. Door dit 
handelen komt zogezegd de menselijke wereld tot stand: de mate
riële, culturele wereld in tegenstelling tot de natuurlijke wereld 

. van de 'animallaborans'. De menselijke bestaansvoorwaarde ver
bonden met 'work' is wereldlijkheid. De mens verschijnt hier als 
een 'homo faber': met behulp van werktuigen en instrumenten 
voorwerpen maakt (produceert) hij zich een wereld waarin hij 
leeft. 
Bij 'action', de derde en hoogste vorm van handelen, gaat het om 
datgene wat tussen mensen aan handelingen plaatsvindt, zonder 
de inmenging van dingen of materie. Het politieke wordt bij 
uitstek gevestigd door 'action'. Het vrije handelen en spreken in 
de publieke sfeer, ongehinderd door de noodzakelijkheden van 
het lichamelijke en het wereldlijke werden door de Grieken als de 
'hoogste vermogens van de mens gezien. Moed was daarbij de beo' 
langrijkste politieke deugd want: "Whoever entered the political 
realm had fust to be ready to risk his life, and too great a love for 
life obstructed freedom ... " (p. 36). Men moest dus bereid zijn af 
te zien van het belang van het eigen leven. Daar stond echter te
genover dat men zich in de publieke sfeer onsterfelijk kon maken, 
want de publieke sfeer is de enige. sfeer waar men doet aan ge
denken en herdenken van grote daden in dienst van het publieke. 
Meervoudigheid is de bestaansvoorwaarde voor 'action', hetgeen 
Arendt op de volgende páradoxale wijze verwoordt: "Plurality is 

(4) Destijds, 1957, moest men dat ook letterlijk nemen: de lance
ring van de eerste kosmonaut in een baan om de aarde had juist 
plaatsgevonden. Thans , 1995, zou men de algemene fixatie op de 
cyber-space in dezelfde termen van vervreemding van de aarde 
kunnen beschrijven. 

the condition of human action because we are all the same, that 
is, human, in such a way that nobody is ever the same as anyone 
else who ever lived, lives and willlive." (p. 8). 
Zoals gezegd, de driedeling is niet neutraal; het gaat om een hiër

,archie waarbij 'action' de hoogste menselijke waarde vertegen
woordigt, gevolgd door 'work' en tenslotte het dierlijke 'labor'. 

Na deze algemene uiteenzettingen over de bestaansvoorwaarden 
van mensen 'en hun vermogens, maakt Arendt een historische 
analyse van de wording van de moderne samenleving. Econo
mische analyses van Smith en Locke worden vanuit een culturele 
beschouwing bekritiseerd en aangevuld. Ze gaat in discussie met 
Marx en Weber om niet alleen de genese van de moderne kapita
listische samenleving te begrijpen, maar ook de verwording er
van. Deze verwording bestaat uit het feit dat in de moderne sa
menleving het 'labor'-handelen een enorm aanzien heeft gekregen 
en de andere vormen van handelen als het ware heeft verdron
gen. Deze verdringing heeft enorme consequenties voor het po
litieke handelen en voor de inrichting en ontwikkeling van de sa
menleving. 
Zo wordt de publieke sfeer niet langer door de in vrijheid spre
kende en handelende burger ingenomen, maar door de 'animalla
borans'. De activiteiten van 'labor' spelen zich eigenlijk altijd in 
het private domein af. Alle handelingen die te maken hebben met 
het reproduceren van het leven zelf, voltrekken zich van oudsher 
in de privé-sfeer. In de moderne consumptie-maatschappij heeft 
het constante streven naar meer welvaart geleid tot het de-nivel
leren van alle menselijke activiteiten tot 'labor'. Arendt: ''The ra
ther uncomfortable truth of the matter is that the triumph the 
modern world has achieved is due to the emancipation of labor, 
that is, to the fact that the animallaborans was permitted to oc
·cupy the public realm; and yet, as long as the animallaborans re
mains in possession of it, there can be no true public realm, but 
only private activities displayed in the open." (p. 134). De onge
kende toename van welvaart door onteigening van eigendom en 
onttrekking van arbeidskracht aan het individu heeft alleen 
plaats kunnen vinden doordat het belang van het individu onder
geschikt is gemaakt aan dat van een hoger subject, namelijk 'so
ciety as a whoIe' en in de toekomst - door de toenemende interna
tionalisering en het overwinnen van de beperkingen van de af
stand - het belang van de ganse wereld. Hier raakt de cultuur-fi
losofische analyse van Arendt aan de moderne ideologie van de 
globalisering en de wereldgemeenschap. 
De immense uitbreiding van 'labor' rust op het feit dat de groei 
van de welvaart van 'de samenleving' een zelfde plaats'heeft ge
kregen als de reproduktie van het leven van het individu en van 
de soort. Deze groei wordt vervolgens evenals 'de levenskringloop' 
waartoe de mens als natuurlijk wezen behoort als een oneindig 
proces gezien, waar geen grens of norm aan kan worden gesteld. 
Groei is natuurlijk en heil~g. 

Vervreemding van wereld en aarde 

Arendt beschrijft de wording van de moderne maatschappij zon- . 
der aarzeling in termen van vervreemding. Vervreemding ont
staan door culturele ontwikkelingen zoals de Reformatie, de car
tesiaanse twijfel en de wetenschappelijke ontdekkingen van een . 
universum , buiten onze wereld. Deze culturele ontwikkelingen 
leidden tot een omkering van de vita contemplativa en de vita 
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De eindeloze bagagestromen op Schiphol 

activa en binnen de laatste tot een omkering van de hiërarchie 
tussen labor, work en action. De invloed van het christendom be
zorgde de menselijke conditie van de 'animal laborans' voorlopig 
de eindoverwinning. In het christendom is alle leven heilig ver
klaard en dient het gekoesterd te worden als een geschenk Gods. 
Ondanks de ontkerstening was het ontzag voor het leven nog 
steeds zeer groot. In de moderne wereld werd hierdoor het 'leven' 
het hoogste goed in plaats van d!') wereld, zoals bij de oude Grie
ken, en was alle streven voortaan gericht op onsterfelijkheid van 
het individuele leven in plaats van op de onsterfelijkheid van het 
politieke lichaam, zoals de antieke polis. Het is de activiteit van 
de animal laborans die het leven als biologisch procès onder
houdt: "None of the higher capacities of man was any longer ne
ccesary to connect individual life with the life of the species; in
dividuallife became part ofthe life process, and to labor, to assu
re the continuity of one's own life and the life of his family, was 
all that was needed." (p. 321)., (5). 
Arendt sluit bijzonder somber af als ze constateert dat zelfs het 
denken wordt gereduceerd tot het louter 'rekening houden met 
consequenties', "with the result that electronic instruments are 
found to fulfil these functions much' better than we ever could." 
(p. 322). De laatste fase van deze ontwikkeling ligt voor haar in 
de totstandkoming van een samenleving van )obholders' die van 
haar leden een automatische wijze van handelen eist "and the 
only active decision still required of the individual were.to let go,> 

(5) Voor de liefltebbers: de analyse van Àrendt vertoont hie~ grote 
gelijkenissen met het werk van Foucault en met name met wat 
Foucault benoemde als 'bio-politiek'. 

so to speak, to abandon his individuality, the still individually 
sensed pain and trouble of living, and aquiesce in a daze "tran
quilized", functional type ofbehavior." (p. 322). 

De 'laborisering' van Nederland 

Als we de. vragen hernemen waarmee we de diepte van het werk 
van Arendt zijn ingegaan, wat kunnen we dan nu - al opstijgende 
- zeggen over de door Guéhenno opgeroepen vragen omtrent de 
verdwijning van de politiek, het begin van een nieuw keizerrijk 
en de teloorgang van de moraal! We moeten dan vaststellen dat 
er een grote overeepkomst bestaat tussen de analyses van 
Guéhenno en Ahrendt. Het politieke wordt inderdaad overwoe
kerd door de systematische eisen van een sterk geïntegreerde, 
netwerk-maatschappij . De politieke actoren lijken zich niet of 
nauwelijks bewust van deze reductie van het vermogen tot poli
tiek handelen tot een puur functionele manier van handelen, tot 
'labor', tot zakelijk opportunisme. Sterker nog, de politiek is 
thans één van de machtigste pleitbezorgers voor de samenleving 
van )obholders'. In Nederland, evenals in bijna alle andere wes
terse landen, wordt het werkloosheidsprobleem als het voor
naamste politieke probleem gezien. Regeringen en politieke 
fracties in het parlement putten zich uit in analyses van het 
werkloosheidsvraagstuk en zoeken wanhopig naar beleidsinstru
menten om meer mensen aan het werk te helpen. Bevordering 
van de economische groei, een toename van de nationale wel
vaart, lijkt het panacee te zijn tegen de structurele onderbenut
ting van de nationalll beroepsbevolking. Alle politieke VI'aagstuk
ken worden vertaald naar het belang van de groei van de econo-
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mie en de toename aan welvaart van 'dè' samenleving. Het credo 
van het regeerakkoord van het kabinet Kok luidt: 'Werk, werk en 
werk'. Een cynische illustratie van het gelijk van Arendt want on
der druk van de ongebreidelde noodzakelijke groei worden de be
langen van individuele burgers volledig ondergeschikt gemaakt 
aan het belang van de Nederlandse samenleving. Bij de aanleg 
van grote infrastructuurprojecten zoals de Betuwelijn en de uit
breiding van Schiphol worden individuele belangen van burgers 
gediskwalificeerd door te wijzen op het belang van de projecten 
voor de economie en de werkgelegenheid in Nederland. 
De Nederlandse politiek wordt momenteel gekenmerkt door een 
sterke economische oriëntatie en een technocratisch, bureaucra
tische visie op problemen in de samenleving. De debatten worden 
gedomineerd door de specialisten van de fractie die precies op de 
hoogte zijn van de geldstromen die met het onderwerp gemoeid 
zijn en zich vooral bezighouden met de gevolgen van hun voor
stellen voor de nationale economische huishouding. De verkie
zingsprogramma's worden allemaal door het Centraal Planbu
reau doorgerekend en van een economisch keurmerk voorzien. De 
politieke beloftes worden vertaald in procenten economische 
groei, aantallen banen en guldens welvaartsverbetering. De poli
tiek heeft zich in gijzeling laten nemen door het nationale belang, 
zij heeft zich kritiekloos in dienst gesteld van de welvaartsverho
ging van 'de samenleving' en is daarmee onmachtig geworden nog 
langer het 'politieke' te articuleren. 

Partijen en zingeving 

Het 'politieke' lijkt, met andere woorden, te verdwijnen. Hiermee 
zijn we aangeland bij de context waarbinnen de discussie over de 
rol van de politieke partijen wordt gevoerd. De teneur is dat de 
politieke partijen sterk te lijden hebben onder functieverlies, 
verzakelijking en ontworteling. Sommigen roepen zelfs het einde 
van de politieke partij als belangrijke intermediair tussen kiezer 
en gekozene af. In de discussies die recentelijk zijn gevoerd (6) 
over het onderwerp, wordt de 'excentrische positie' van de partij 
steeds benadrukt. Het gaat dan om de bijzondere positie die een 
politieke partij kan innemen waar het gaat om de publieke re
flectie: het nadenken en discussiëren over en formuleren van het 
publieke belang (7). Hieruit blijkt dat het besef doordringt dat het 
denken over de rol van de politieke partijen moet beginnen bij de 
verwording van 'het politieke' in plaats van de sociologische en 
politicologische analyse van de afbrokkeling van de partijen. Op 
de vraag naar het einde van de geschetste ontwikkeling van de 
verdwijning van het politiek en de mogelijkheden van verande
ring kan geen empirisch-wetenschappelijk antwoord worden ge
geven, aangezien het een bij uitstek politiek-filosofische vraag be
treft. Het antwoord ligt besloten in het vermogen tot zinvol han
delen op basis van eigen ontwikkelde inzichten, vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid, gebaseerd op de eigen individuele, sub-

(6) Ik wü hier IlUJt name ven()ijzen naar het themanumlller van 
Beleid en Maatschappij 'Over de toekomst van de politieke partij
ell', 1995-3 meiljunijaargallg XXII en de conferentie hierover op 
19 juni 1995 in Nieuwspoort, georganiseerd door de gezamenlijke 
wetellschappelijke bureaus van CDA, VV,D, PVDA, e,,: D66. 
(7) ibidj conferentieverslag 'Politieke partijen in de toekomst ', in
leidillg door C. Klop, p.14. 

jectieve positie in de wereld. Het is onverbrekelijk verbonden met 
de mogelijkheidsvoorwaarden voor democratie en van subjectieve 
zingeving. En hier begint de belangrijke en onmisbare taak van 
de politieke partijen, namelijk de bemiddelende rol als vereniging 
die een 'excentrische' ruimte biedt aan burgers om hun vermo
gens van reflectie en argumentatie ten overstaan van de publieke 
zaak te benutten. 

Een eerste voorwaarde daarbij is echter wel dat zij zich aan de 
greep van het groei-paradigma weten te ontworstelen. Het is van 
groot belang de culturele dimensie van het groei- en efficiency
vraagstuk goed te begrijpen. De enorme dwang tot schaalvergro
ting en automatisering op basis van efficiencyverhoging en effec
tiviteitsverbetering komt niet voort uit een autonome ontwikke
ling die onontkoombaar in een bepaalde richting gaat. Het is geen 
evolutionair proces (sic!) waar nu eenmaal een prijs voor moet 
worden betaald. Integendeel, de moderne maatschappij is het ge
volg van een eenzijdig culturele preoccupatie waardoor bij de 
maatschappelijke integratie en bij de ontwikkeling en de invoe
ring van nieuwe technieken voortdurend dezelfde culturele con
cepten de richting bepalen. Deze richting is eenzijdig die van de 
functionele rationaliteit (8): het streven is groei door efficiency
verbetering en effectiviteitsverhoging zonder oog te hebben voor 
de sociaal-culturele en de politieke gevolgen. De zogenaamde sub
stantiële rationaliteit, een manier van denken waarbij men de in
terdependentie van verschillende ontwikkelingen juist probeert 
te ontdekken en te analyseren, is niet meer in het geding. Deze 
kan ook pas weer in zicht komen als men zich andere vragen gaat 
stellen: namelijk niet langer alleen de technoCratische 'hoe'-vra
gen, maar ook de meer filosofische - en soms zelfs metafysische -
'waartoe' en 'waarom'-vragen. Vragen die alleen beantwoord kun
nen worden als men niet meer spreekt vanuit het belang van 'de 
samenleving', maar vanuit een 'eigen', zelf-ervaren belang als in
dividu èn verantwoordelijk lid van een gemeenschap. Met andere 
woorden, de hierboven beschreven culturele overheersing kan al
leen worden bestreden door een culturele 'Umwertung' van on
deraf in combinatie met een herstei van de eigen politieke vrij
heid. Mensen die een andere maatschappelijke ontwikkeling 
voorstaan, dienen zich niet meer te laten overheersen door regels 
en normen afkomstig van anonieme stelsels of gebaseerd op ge
reïficeerde eenheden zoals de 'samenleving' of de 'wereld'. Zo kun
nen zij zich een andere democratische cultuur scheppen. Een 
cultuur die gekenmerkt wordt door een houding die zich ook wel 
laat omschrijven als democratisch individualisme. 

Democratisch individualisme 

In het onlangs verschenen 'De open samenleving en haar vrien
den' (9) staat een beschouwing van de socioloog Kees Schuyt, die 
in het kader van dit essay belangwekkend kan worden genoemd. 

(8) Het onderscheid tussen filllctionele en substantiële rationaliteit 
is oorsprollkelijk afkomstig van de socioloog Karl Manllheim die 
aan de hand van deze begrippen probeerde te verklaren waarom in 
hoog-ontwikkelde beschaafde lIaties toch vaak dwaze projecte1l en 
operaties kOllden worden uitgevoerd met ellomw, soms desastreuze 
cOllsequellties. ,I. ' 

(9) 'De open samellleving ell haar vriellden', Christiaa1l de Vries en 
Kees Schuyt , Boom, Meppel 1995. 
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Hij laat zien dat de politiek niet alleen bedreigd en beheerst 
wordt door een al te sterk economistisch denken, maar dat het in 
Nederland vooral ontbreekt aan een sterke democratische cul
tuur. 
Volgens Schuyt hechten de politici zelf niet zozeer aan de econo
mische wetenschappelijke rationaliteit, maar komt hun voorkeur 
voor economische modellen en wetenschappelijk onderbouwde 
stellingen voort uit 'politieke lafheid' (p. 57). Politici verschuilen 
zich op die manier veeleer voor de explicitering van de morele 
keuzen. 
Burgers worden in Nederland stelselmatig buiten het politieke 
spel gehouden vanwege het gebrek aan een "stevige democra
tische cultuur". Essentieel voor een democratie is dat de burgers 
in staat zijn om als lid van de gemeenschap zelf hun eigen be
langen te formuleren en te articuleren. De crisis van de demo
cratie ligt in het huidige onvermogen van burgers om zulks te 
doen: " ... het zijn niet meer de burgers zelf, die met hun vertegen
woordig(st)ers de eigen belangen formuleren, want dat wordt 
steeds meer aan anderen overgelaten. Als er tussen de burgers en 
de politieke besluitvorming rijen buitenstaanders zijn gaan staan 
(wetenschappelijke experts, ambtenaren, adviesraden, lobbyisten 
en dergelijke) dan komt dat vooral omdat er geen cultuur van de
mocratie is ontwikkeld, waarin het vanzelfsprekend is dat na on
derlinge uitwisseling en eventueel vinnige debatten een ge
meenschappelijk en daarmee voor ieder bindend besluit wordt ge
nomen." (p. 60). Schuyt schetst vervolgens de positieve uitings
vormen van het democratische individualisme, zoals zelfredzaam
heid, particulier initiatief, onafhankelijkheid van geest, lichaam 
en levenswijze, responsiviteit jegens de medeburgers die niet 
goed in staat zijn de eigen autonomie gestalte te geven en een ge
zond weerstandsvermogen tegen autoritaire vormen van beheer 
en bestuur. Maar hij ziet ook de (voor het bestuur) negatieve 

(10) Dit ;., tevens de reden waarom D66 zich als partij niet te sterk dient 
te identificeren m~t Paars. Paars;" de kleur van een regering, groen;" de 
kleur van de partij. De eerste kleur;" de uitkomst van een noodzakelijk (en 
gegeven de omstalldigheden ook wenselijk) comprom;", de tweede kleur 

kanten van het democratisch individualisme zoals gewetensvolle 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De conclusie van Schuyt luidt: 
"De recreatie van de democratie in nieuwe levendige vormen ligt 
in handen van burgers." (p. 63). 

Socratische stoorzenders 

Maar zoals gezegd kunnen politieke partijen burgers daarbij een 
handje helpen. Voorwaarde hiervoor is dat zij zich terugtrekken 
uit de bureaucratische verstrengeling tussen politiek en bestuur. 
De politieke partijen zullen zich onafhankelijker van de rege
ringspolitiek en het openbaar bestuur moeten gaan opstellen. In 
D66 termen: de politiek partij moet weer een 'beweging' worden. 
Een vereniging van burgers die gezamenlijk willen trachten om 
het politieke veld in beweging te krijgen, om oude verkalkte 
structuren open te breken, democratisch ongelegitimeerde 
machtsconcentraties te ondermijnen en weer partij worden in de 
discussie over het algemeen belang in plaats van een verlengstuk 
van de uitvoerende macht te worden (10). Of zoals de rechtsfilo
soof René Foqué het onlangs kernachtig formuleerde: "De toe
komstige rol van de politieke partijen ligt in het revitaliseren van 
het politieke, van de reflectie en van het argumentatieve debat 
over de samenhang der dingen en over de grote oriëntaties van 
ons samenleven in een politieke gemeenschap, die zich kenmerkt 
door tegenstellingen en conflicten omtrent de concrete invulling 
daarvan." (11). Politieke partijen zullen zich daarom moeten op
werpen als socratische stoorzenders van de verbureaucratiseerde 
politiek. Ze zullen vragen moeten stellen over het 'waartoe' en het 
'waarom'. Vragen waardoor mensen hun bijzondere vermogen 
weer moeten 'aan'-spreken. Vragen die de energie weer leiden 
naar politieke 'actie' in plaats van naar het politieke hand-'werk' 
en de ambtelijke bestuurlijke 'arbeid' . • 

staat voor de inhoud van het eigen gedachte1lgoed dat men moet trachten 
waar te maken. 
(11) zie 1I00t 6, 'Politieke partijen in de toekomst', confere1llieverslag 
p.32. 

Oude nummers nabestellen ? 
Dat li.an. 

Oude nummers van Idee kunt u, zolang ze 'op voorraad' zijn, nabestellen. 
Zo kunt u uw collectie completeren, of artikelen over onderwerpen die u interesseren maar die 

eerder aan uw aandacht ontsnapten, alsnog lezen . 
. Van artikelen uit ~ummers die niet meer leverbaar zijn kunt u fotokopieën bestellen. 

Wilt u meer weten of een of meerdere nummers nabestellen? 

Neem dan even .contact op met het Wetenschappelijk Bureau van D66, 
op werkdagen met uitzondering van vrijdag telefoon 070-356.60.66. 
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BESCHOUWING 

De politieke praktijk 
van D66 

Wat vertelt de politieke praktijk van D66 
ons over de doeleinden van de partij? 

Wij vroegen het aan Hanneke van Geuns, 
wethouder in Haarlemmermeer, 

aan Boele Staal, lid van de Eerste Kamer, 
en aan Patrick Poebnan, 

fractievoorzitter van de statenfractie 
van D66 in Noord HoUand . . ------------------------------------.. 

D66 als houding 
In gesprek met Hanneke van Geuns 

"I n gemeenten van de omvang van Haarlemmermeer 
(ruim 100.000 inwoners) is het dagelijks bestuur niet zo 

verschrikkelijk politiek. Collegiaal bestuur is nog wel mogelijk. 
Wordt een gemeente groter, dan 'verpolitiekt' de situatie. Er is 
ook een verschil in omgangsvormen tussen de verschillende be
stuurslagen. Bij gemeenten en provincies speelt de waan van de 
dag een minder grote rol. Incidenten kunnen snel worden opge
lost zonder politieke consequenties. Landelijke politici en frac
ties hebben weer meer de behoefte zich van elkaar te onder
scheiden dan gemeenteraadsbestuurders. 
D66 profileert zich hier met name op openheid, manier van be
sturen, aandacht voor duurzame ontwikkeling en milieu. Haar
lemmermeer bestaat uit 26 dorpen en kernen; daarom alleen al 
is de manier van besturen hier een belangrijk punt. Een natio
naal speerpunt als Schiphol bemoeilijkt de zaak wel. Schiphol is 
er de reden voor geweest dat we in Haarlemmermeer een refe
rendum niet in het verkiezingsprogramma hebben opgenomen. 
We zijn wel voor het referendum, maar hier zou er als eerste om 
een referendum over Schiphol worden gevraagd en dan zit je in 
de problemen omdat dat een zaak is waarover het parlement be
slist. Een referendum in het verkiezingsprogramma zou dan dus 
direct al worden ervaren als kiezersbedrog. 

heid dan met grootse meeslepende standpunten. We spelen een 
bemiddelende, samenbindende rol. De bemiddelende rol van 
D66 heeft geleid tot een unaniem standpunt van de gemeente
raad over het kabinetsstandpunt over Schiphol. Dit heeft vervol
gens een rol gespeeld bij de hoorzittingen van de Tweede Kamer. 
In de krant scoort een genuanceerd standpunt helaas minder 
dan de extreme standpunten als: Schiphol moet de grootse 
luchthaven van de wereld worden, of Schiphol mag niet uitbrei
den. 
Sinds ik in 1978 in de raad kwam, is er wat betreft de openheid 
van het bestuur veel veranderd, bijvoorbeeld onder invloed van 
de WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur). Maar hoe besluiten 
tot stand komen, blijft een belangrijk punt. In mijn werk ben ik 
hier dan ook alert op. 
In regioverband heb ik heel lang onderhandeld met de rijksover
heid over VINEX. Dit ging vooral over geld. Na een periode van 
jaren is het VINEX-akkoord met succes door de gemeenteraad 
behandeld. Hierbij kwam het er op aan behoorlijk en open te 
communiceren, zonder in de val te raken van een te strak keurs
lijf, zodat je geen onderhandelingsruimte overhoudt. Dit lukt 
dan ook alleen als je alle overlegpartners voor vol aanziet. Dit 
typeert D66 ook als een houding." (CK) 

D66 profileert zich in Haarlemmermeer meer met deskundig-
~---
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D66 moet wegblijven 
uit de smalle marges 

van de politiel~ 
In gesprek met Boele Staal 

"A Is politieke partij moet je jezelf voortdurend twee vra-
gen durven stellen: heb je bestaansrecht en waar sta je 

voor? Die vragen zijn allebei belangrijk, maar je moet ze niet 
met elkaar vermengen. De eerste vraag moet in de Nederlandse 
context worden gezien tegen de achtergrond van een meer
partijenstelsel met een lange traditie. Dat betekent dat er ruim
te is voor een flink aantal politieke kleuren en nuances. Wij zijn 
geen land voor twee of drie politieke stromingen. De kiezers heb
ben, met hun stemgedrag, telkens weer aangegeven dat zij hech
ten aan meer dan slechts twee of drie politieke partijen om tus
sen te kiezen. Wanneer ik uitga van die werkelijkheden, zie ik 
geen grond voor het streven naar een beperking van het aantal 
politieke partijen of naar een samenvoeging van bestaande par
tijen. Ik vind die discussie dan ook niet zo zinvol. Meer specifiek 
kun je vervolgens constateren dat er veel kiezers behoefte heb
ben aan een partij om op te stemmen, die trekken heeft van een 
liberale partij maar ook van een sociaal-democratische partij. 
Dat is al heel lang zo. In deze tijd komen dergelijke kiezers dan 
uit bij D66. Bijna een miljoen mensen hebben op ons gestemd bij 
de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Wij hebben 24 vertegen
woordigers in de Tweede Kamer. Dat is in feite het belangrijkste 
antwoord op de vraag of deze partij bestaansrecht heeft. En na
tuurlijk, met de idealen van Groen Links is niets mis. Maar dat 
maakt ons nog niet rijp voor een fusie. Want sociaal-economisch 
besef en politiek gedrag dat daarbij hoort, bepaalt het verschil. 
De tweede vraag, waar sta je voor, is van een ander kaliber. Hij 
valt feitelijk uiteen in weer twee vragen: wat wil je bereiken en 
hoe manifesteert de partij zich. Om met dat laatste te beginnen: 
dat heeft allereerst te maken met de vraag of een partij deel uit
maakt van de regeringscoalitie of van de oppositie. Dat lijkt mis
schien een open deur, maar toch denk ik dat veel mensen de 
betekenis van deze factor onderschatten. Voor D66 als rege
ringspartij dient voorop te staan, dat het kabinetsbeleid slaagt 
en winst oplevert voor de mensen die op ons hebben gestemd. 
Daar moeten we ons op richten. En dat moet je in zijn geheel be
zien. Uiteindelijk zullen de kiezers daarop hun oordeel baseren 
bij de volgende verkiezingen. 
Het is weleens moeilijk om dit totaalbeeld voor ogen te blijven 
houden. Het is verleidelijk om te zwichten voor het streven naar 
kleine succesjes en korte termijn winst. Om je te willen profile
ren in het politieke debat door bijvoorbeeld te streven naar 2004 

en niet 2007 als sluitingsjaar voor de kerncentrale in Borssele. 
Of om je heel sterk te maken voor het uitbreiden van een verbod 
op nachtvluchten op Schiphol tot 7 uur in plaats van half 7. Dat 
zijn - wat ik noem - de smalle marges van het politieke debat. Zij 
leveren in de Haagse circuits veel commotie op, maar het is de 
vraag of dat ook geldt voor de burgers. Het probleem is dat veel 
partijen juist die smalle marges aangrijpen om zich naar de me
dia en uiteindelijk de kiezers te profileren. Dat levert soms wel 
effecten op in de polls, maar op middellange termijn (en dan 
denk ik aan de zittingsduur van een kabinet) werkt dat voor een 
partij als D66 eerder tegen je dan voor je. Wij moeten ons beleid 
niet willen ophangen aan de polls als graadmeter voor succes, of 
onze opstelling in het politieke debat daarop richten. Het maakt 
nogal wat uit of je een regeringspartij of een oppositiepartij bent. 
Blijf daarom weg uit een discussie over de marges van de poli
tiek en hoed je vooral voor de neiging om je daarop te willen pro
fileren. 
Juist D66 heeft zich immers vaak verzet tegen een dergelijk ge
drag van andere partijen. Dat maakt deel uit van waar deze par
tij voor staat. Die herkenbaarheid moeten we wel zien te hou
den. Daarnaast moet D66 zich richten op het waarmaken in de 
praktijk van wat er politiek is afgesproken. Veel burgers zien 
dat, terwijl in Den Haag jarenlang over bepaalde zaken wordt 
gesproken, er in de praktijk niet zoveel verandert. Of dat er hele 
nieuwe ontwikkelingen optreden, waarmee onvoldoende reke~ 
ning wordt gehouden bij de uitvoering van eenmaal genomen be
sluiten. Dat is een ernstig manco van het functioneren van het 
politieke bestuur in zijn geheel. D66 wil daar verandering in 
brengen, maar dreigt daarbij ook zelf regelmatig te kort te schie
ten. Wij krijgen soms negatieve trekjes die je ook bij andere par
tijen aantreft. Wij moeten bijvoorbeeld meer aandacht besteden 
aan de uitvoerbaarheid van politieke besluiten en aan de contro
le op die uitvoering. D66 kan hier baanbrekend werk verrichten. 
En dat verwachten onze kiezers ook van deze partij. Neem de 
criminaliteitsbestrijding, of de herijking van de sociale zeker
heid, of de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Dat zijn 
allemaal terreinen waar voortdurend concrete uitvoeringspro
blemen optreden. Maar in plaats van dat de politiek zich daarop 
richt, worden deze problemen toegedekt door steeds weer 
nieuwe stelseldiscussies te initiëren. Wij moeten proberen die 
cirkel te doorbreken, zoals bijvoorbeeld Els Borst dat nu doet in 
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de gezondheidszorg. Zij doet tenminste eindelijk iets aan de 
prijzen en tarieven in de gezondheidszorg. En dat na jaren 
waarin de politiek zich liet meeslepen in allerlei beschouwingen 
over stelselherzieningen en in onderling geharrewar, waarbij 
uiteindelijk Lubbers er aan te pas moest komen om de politieke 
geest weer in de fles te krijgen. Een ander kenmerkend besluit: 
de winkelsluitingswet en andere deregulering bij EZ. Daarmee 
toon je daadkracht. Nog een voorbeeld is het binnenlands be
stuur. Het wordt tijd dat daarin eindelijk weer wat orde wordt 
aangebracht. Maar dan moet je de problemen voorop stellen die 
om een antwoord vragen en niet de bijzondere gevoeligheden 
van een burgemeester in een randgemeente. De zakelijkheid 
mag het niet verliezen van bestuurdersbelangen. Dat is bij de 
uitwerking van het beleid teveel gebeurd en dat accepteren de 
kiezers niet. Zo interpreteer ik althans de uitkomst van de refe
renda in Amsterdam en Rotterdam. En tenslotte de organisatie 
van de politie. De politiek heeft 15 jaar gesproken over de vraag 
wie het op dit terrein voor het zeggen dient te hebben. Intussen 
stapelden de problemen in de praktische uitvoering zich op en 
de gevolgen daarvan zien we nu. Op deze terreinen liggen kan
sen voor D66 die beter zouden moeten worden benut. Dáármee 
kan D66 zich profileren, dat wil zeggen in bestuurdersgedrag 
meer dan in standpunten in de marge. De profileringsdrift op 

standpunten leidt in de praktijk ook vaak tot de neiging om el
ke wet waarover wordt gesproken te voorzien van nadere bepa
lingen, het formuleren van uitzonderingen, het creëren van bij
zondere regels voor specifieke groepen enzovoorts. Partijen zoe
ken dan een uitzonderingsgroep en maken zich daarvoor sterk. 
Het gevolg is dan niet zelden: praktisch onuitvoerbare of zelfs 
nauwelijks begrijpelijke wet- en regelgeving. We moeten juist 
categoraler gaan denken. Vooral de uitvoerbaarheid zou een 
veel belangrijker criterium dienen te zijn dan nu het geval is. 
Belangrijke vragen zijn dan: hoe kan het beter, hoe kan de re
aliteitszin worden verhoogd, hoe kan de uitvoering zo dicht mo
gelijk bij de burger worden gepositioneerd. Als je dat doet kun 
je praktisch laten zien waar je voor staat, wat je tot stand wilt 
brengen en wat je tot stand hebt gebracht. Dat is soms ook las
tig, zeker als je in het kabinet een middenpositie bekleedt. 
Maar als dit kabinet nog twee jaar slagvaardig beleid kan 
maken dat ook goed wordt uitgevoerd, dan ben ik niet ontevre
den. Dan hebben we iets waarmee we naar de kiezers kunnen 
gaan. Zij vellen dan wel hun oordeel over wat we hebben be
reikt. De kiezers denken vaak zakelijker en in veel grotere lij
nen dan politieke partijen zelf. We moeten oog hebben voor het 
verschil tussen leden en de kiezers. Dat is ook een werkelijk
heid die voor een regeringspartij extra weegt." (KB) 

De coalitie in GS 
scherp houden 

In gesprek met Patriek Poelman 

"H et College van Gedeputeerde Staten van Noord Hol-
land slaat niet genoeg acht op openbaarheid en het 

democratisch gehalte van het bestuur. Waarden die voor D66 
belangrijk zijn als het gaat over openbaar bestuur. Er is een 
sterke behoefte aan 'deals', dat wil zeggen: aan onderlinge af
spraken over politieke kwesties tussen bestuurders. Deze spelen 
tegenwoordig een belangrijker rol in de besluitvorming dan de 
uitwisseling van argumenten in een openbaar debat. De andere 
partijen, CDA, VVD en PvdA, allen vertegenwoordigd in het Col
lege, lijken zich in die gang van zaken prima te kunnen vinden. 
Bij ons is dat niet het geval, want D66 is een partij die zich op de 
kwestie zelf wil richten en op basis van argumenten wil discus
siëren alvorens tot een besluit te komen. En dat is wat anders 
dan onderling gemaakte afspraken formeel te laten bekrachti
gen door de Staten. 
Het lijkt erop dat de politiek discussie zich verplaatst naar de 
bestuurskamers van het College en andere belanghebbenden, 
wat strikt genomen neer zou komen op het einde van het politie
ke debat. Laat ik twee voorbeelden geven. Na het referendum 
over de stadsprovincie in Amsterdam is de grote vraag hoe wij 

verder moeten met de bestuurlijke herindeling. De statenfractie' 
van D66 was voor de stadsprovincie omdat er een directe demo
cratische basis voor het bestuur gevormd zou kunnen worden 
die in de huidige structuur ontbreekt, of althans veel minder 
sterk is. 
Het College van GS stelt zich nu op het standpunt dat er tussen 
de betrokken gemeenten functioneel moet worden samenge
werkt. Met andere woorden, een voortzetting van de WGR (Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, CT). Maar waar blijft in deze 
optie het antwoord op de vraag naar de democratische legitima
tie van het bestuur? Dat antwoord is er niet en daar lopen wij 
als D66 fractie tegen te hoop. Want het gevolg van het College
standpunt zal zijn dat de volksvertegenwoordigers op vrijwel 
alle beleidsterreinen niet meer het laatste woord hebben, c.q. 
monddood worden gemaakt. 
Een tweede voorbeeld ontleen ik aan het onlangs uitgebrachte 
jaarverslag Ruimtelijke Ordening van de provincie. Daarin staat 
onder meer te lezen dat de overheid niet boven maar ~sen an
dere maatschappelijke actoren staat. De provincie dient daarom 
samen te werken met partners - gemeenten, bedrijven, be-
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langengroepen, etc. De afspraken die zij maken zullen worden 
voorgelegd aan de statencommissie, in dit geval Ruimtelijke Or
dening, waarna het besluit van de commissie in de vorm van een 
bindend advies aan de voltallige Staten wordt voorgelegd. Dit 
zal mijns inziens niet alleen ten koste gaan van het politieke 
debat in de Staten, maar ook van de inspraakprocedures die na 
de vaststelling van een ontwerp-plan moeten plaatsvinden. Die 
inspraak wordt zo een schijnvertoning. 
Helaas heb ik moeten constateren dat zich binnen D66 op dit 
punt een zekere scheiding der geesten aan het voltrekken is. Bij 
veel leden en volksvertegenwoordigers leeft het idee van de de
mocratische legitimatie heel sterk, maar er zijn ook be'stuurders 
die geen been zien in de huidige 'afspraken-' of'convenanten-cul
tuur'. Maar volgens mij moet dit laatste nu juist worden bestre
den, ook als D66 in een of ander bestuurscollege zit. Tijdens de 
vorige Staten-periode heeft de opstelling van onze fractie regel
matig de ergernis gewekt van het College, waar we toen over
igens zelf inzaten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd tijdens de de
batten over de voorgenomen bouw van een afvalverbrandings
installatie (A VI) bij Alkmaar. Een deel van onze fractie was 
toen, op basis van een analyse van de gegevens, tot de conclusie 
gekomen dat er door de bouw in de nabije toekomst al overcapa-

eiteit zou ontstaan. Zij baseerden die verwachting op de ge
schatte effecten van het milieubeleid. Anders gezegd, door mi
lieuheffingen zou er minder afval worden geproduceerd. De 
toenmalige gedeputeerde wilde hier echter niet van horen. Nu 
blijkt dat zij gelijk hadden, er is sprake van grote overcapa
eitieit, er moet nu zelfs afval uit Limburg naar Alkmaar ge
bracht om te worden verbrand. Het enkele feit dat zij die dis
cussie aanzwengelden werd als deloyaal aangemerkt, er was im
mers een deal met de bestuurders in en om Alkmaar. 
De rol van een oppositie in ons parlementaire systeem is in feite: 
'het scherp houden van de zittende coalitie'. Het initiatief voor 
beleid ligt nu eenmaal bij het dagelijks bestuur, i.C. de coalitie 
die de vorming van het college van GS hebben bewerkstelligd. In 
de provinciale politiek, traditioneel niet zo in het oog springend, 
moeten wij als oppositie op dit moment alle moeite doen om te 
worden gehoord. Dit betekent dat wij af en toe op het effect moe
ten spelen, een combinatie van 'inhoud' en 'lawaai', met name 
via de lokale en regionale media. Alleen dan zal de coalitie ge
neigd zijn meer rekening met onze standpunten te houden. 
Maar altijd staat voorop dat de keuzes helder zijn en dat de tot
standkoming van besluiten zichtbaar wordt gemaakt". (CT) 

..• MAAR WE MOETEN 
ER WEL VOOR 

BLIJVEN KNOKKEN! 

Het waddengebied is sprookjesachtig mooi. Een uniek, 

maar kwetsbaar dieren- en plantenleven. 

De Waddenvereniging blijft knokken voor het wad. 

Uw steun is daarbij onmisbaar! 

Word daarom Vriend van het Wad 

(voor slechts 25 gulden per jaar). 

Als welkomstgeschenk ontvangt u 

de handige Strandwaaier: prachtige 

kleurenfoto's en gedetailleerde 

beschrijvingen van al uw vondsten 

op het strand. Bel vandaag nog: 

05178-15541. 

----------------------------------- 20 -----------------------------------
IDEE - NOVEMBER '95 

WOl 

Del 
zij 
·ken 
stel 
den 
len. 

der' 
poli 

We 
tigs 
een 
mis 
aan 
vra: 
Hor 
me~ 

de j 

190 
kriI 
Bin 
van 
de] 

fom 
de ( 
de 0 

Dez 
gele 
VoOl 

ring 
diep 
vaal 
bec~ 

rech 
jare: 

Dil. 
staal 

rell-ti 



lAt 
BESCHOUWING 

I(an de res publica 
worden ontworpen? 

Door Jacob Kohnstamm 

, , }( an de res publica worden 
ontworpen?' 
Op deze weidse vraag 

word ik geacht een antwoord te geven. 
Deze uitdaging neem ik graag aan omdat 
zij mij een handvat biedt een aantal za
ken, die mij in de afgelopen maanden 
steeds intensiever bezig hebben gehou
den, ook publiekelijk aan de orde te stel
len. Het verhaal zal dus ook zeker op on
derdelen een nogal persoonlijk gekleurd 
politiek credo vormen. 

Hoe is het gesteld met 
de publieke zaak? 

de vrijzinnige stroming niet alleen perso
nen te vinden waren die vonden dat de 
tijd nog steeds niet rijp was voor alge
meen kiesrecht, of voor forse stappen in 
die richting, maar ook principiële tegen
standers van het algemeen kiesrecht. De
ze achtten de grote massa per definitie 
niet in staat tot de ingewikkelde oordeels
vorming die nodig werd geacht voor een 
vruchtbare uitoefening van het algemeen 
kiesrecht. Opvallend in dit verband is al
leen al dat vrijwel dezelfde argumenten 
ook nu nog worden gebezigd door tegen-

Komt haar nog wel 
voldoende ruimte toe 
in een maatschappij, 

waarin staat en economie 
verweven raken? 
Het woord is aan 

de staatssecretaris. 
We leven in de laatste jaren van de twin
tigste eeuw, een fin de siècle dus. Er valt 
een vergelijking te maken over de mate van optimisme en pessi
misme dat nu en aan het eind van de vorige eeuw bestond ten 
aanzien van een aantal belangrijke politieke maatschappelijke 
vraagstukken. 
Honderd jaar geleden was het liberale vooruitgangsgeloof in zijn 
meest ongebreidelde vorm over zijn hoogtepunt heen. Zo waren in 
de theologie de hoogtijdagen van het zuivere , modernisme rond , 
1900 alweer voltooid verleden tijd. In vrijzinnig-protestantse
kring kwam aandacht voor begrippen als zonde en verzoening. 
Binnen de protestantse kerken leidde Abraham Kuyper een deel 
van de hervormde orhodoxie uit het 'diensthuis' van de Hervorm
de Kerk en stichtte een vitaal nieuw kerkgenootschap: de Gere
formeerde Kerken. Bij de R.K kerk was het ultra-montanisme 
de dominante stroming. Daarin werd sterk de nadruk gelegd op 
de onfeilbaarheid van het pauselijk leergezag. 
Deze 'back-lash' werkte ook door in de politieke verhoudingen. De 
geleidelijke verruiming van het kiesrecht werkte meer in het 
voordeel van de confessionele partijen dan van de liberale groepe
ringen. Bovendien ontstond ook binnen het vrijzinnige kamp een 
diepgaand principieel meningsverschil over de mate van gerecht
vaardigd optimisme over de mogelijkheden van de mens. Thor
becke was in beginsel nog voorstander van het algemeen kies
recht, zij het van een geleidelijke totstandkoming daarvan. In de 
jaren '90 werd echter pijnlijk duidelijk dat op de rechterflank van 

Dit artikel bevat de licht bewerkte tekst van een voordracht die door 
staatssecretaris Kol",stallUII werd gehouden op 6 aprü 1995 voor de confe
rentie van de Vereniging voor Bestuursk.",de. 

standers van directere vormen van demo
cratie als het referendum. 

In zijn verhelderende dissertatie 'Gemeenschapszin en plichtsbe
sef uit 1992 plaatst de Groninger historicus Te Velde dit con
servatieve liberalisme in een wat breder perspectief. Hij signal
eert dat in de periode 1890-1914 een synthese tot stand kwam 
tussen het gedachtengoed van het klassieke behoudende sociaal
economische liberalisme en enkele echte conservatieve ideeën. In 
die synthese lag het accent op zaken als een nogal uitbundig 
nationalisme en op traditionele christelijke normen en waarden 
als grondslag voor de maatschappelijke ordening. Dit alles past in 
een nogal fundamenteel pessimisme over de mens. Het is in die 
visie dan ook de overheid die een krachtige rol moet spelen bij het 
handhaven van de traditionele normen en waarden. En ook hier 
gaat op dat dergelijke geluiden nog wel eens gehoord worden in 
wat ik kortheidshalve aanduid als de conservatief-liberale kring. 
Dit fundamenteel pessimistische mensbeeld blijkt duidelijk uit de 
neiging om complexe maatschappelij'ke problemen bewust te ver
simpelen tot overzichtelijke vraagstukken. Immers, wat voor 
beeld van de burger spreekt er uit een dergelijke exercitie? Mijns 
inziens kan dat alleen een beeld zijn van een burger die' geen in
zicht heeft in en te weinig geïnteresseerd is om met de reële, dat 
wil zeggen niet kunstmatig gereduceerde, problemen te worden 
lastig gevallen. Dat de doorsnee-burger in staat moet worden ge
acht een zelfstandige bijdrage te leveren aan de afweging van het 
eigen belang en dat van het collectief, is in dit pessimistische con
servatisme niet aan de orde. In deze visie is het dus ook de politi
cus die, zelfstandig en bovendien in belangrijke mate ongehin
derd door invloed van individuele burgers, de eigenlijke beslissin
gen neemt. De burger heeft immers alleen weet van het geredu-

-------------------------------------- 21--------------------------------------
IDEE - NOVEMBER ''95 



ceerde probleem en niet van het reële! We zien hier al hoe de 
kunstmatige probleemreductie niet alleen oneerlijk is, maar voor
al van een autoritaire manier van denken getuigt. 
Wie de werkelijke omvang van de problemen aan het zicht van de 
burger onttrekt en hem bovendien autoritair bejegent, moet niet 
verbaasd staan dat die burger zich tenslotte afwendt van de po
litiek en zich terugtrekt in zijn privé-domein. Daarom neem ik de 
stelling in dat het pessimistisch conservatisme leidt tot een gerin
ge verbondenheid met en daarmee ook tot een geringe betrokken
heid van de burger bij de 'res publica'. 
Het kan echter anders. Want tegenover de pessimistische liberale 
visie en het conservatisme behoort in een goed dialectische tra
ditie het 'optimistische liberalisme' te staan. En blijkt inderdaad 
het geval te zijn, zowel nu als een eeuw geleden. 
De optimistisch-liberale visie ontstond in de jaren '70 en '80 van 
de vorige eeuw, toen het klassieke 'laissez-faire, laissez-passer'-li
beralisme werd aangevuld met nieuwe denkbeelden over een bre
dere voorwaardenscheppende opdracht voor de overheid. Binnen 
de liberale stroming kunnen de aanhangers van dit optimistische 
liberalisme op de linkervleugel worden geplaatst. Het zijn deze 
vooruitstrevende liberalen geweest die de fundamenten van onze 
verzorgingsstaat hebben gelegd. Daarbij wordt doorgaans vooral 
gedacht aan Van Houten en zijn Kinderwetje. Maar van veel 
groter feitelijk belang waren de vooral legislatieve prestaties van 
de liberale kabinetten in de periode 1891-1901. Met name het ka
binet-PiersonlGoeman Borgesius (1897-1901) heeft zich in dat op
zicht verdienstelijk gemaakt. Concreet kan hierbij worden ge
dacht aan de totstandkoming van de Ongevallenwet, de Woning
wet en de Leerplichtwet. 
Tusen het oude en het nieuwe liberalisme bestond in ideologisch 
opzicht een hoge mate van continuïteit. Ook het oude liberalisme 
ging ervan uit dat binnen door de overheid gestelde kaders met 
als essentialia rechtspleging en veiligheid, de samenleving tot op
timale ontplooiing zou moeten kunnen komen. 
Het optimisme van dit nieuwe vooruitstrevende liberalisme is ge
stoeld op een groot vertrouwen in de wijze waarop individuele 
burgers (en de door hen gevormde verbanden) de samenleving 
zullen inrichten. De ideologie vap deze liberalen kenmerkt zich 
daarom niet alleen door het ontbreken van een blauwdruk voor 
de ideale samenleving, maar ook door een grote huiver om de 
overheid toe te staan te interveniëren in het private domein bij 
uitstek: de beslissingen die individuele burgers nemen over de in
richting van hun leven. 
Ten aanzien van de inrichting van het publieke domein valt het 
optimisme op over de keuzes van individuele burgers, al dan niet 
in georganiseerd verband. Het ontbreken van de blauwdruk im
pliceert immers dat deze burgers onder bepaalde voorwaarden 
zelf de juis'te keuzes zullen maken. Het moreel geladen adjectief 
juiste' laat echter tegelijkertijd zien dat de visie van het optimis
tische liberalisme omtrent de inrichting van het publieke domein 
geen blanco cheque voor de burgers betekent. Het is ' geen vrij
heid-blijheid-ideologie. En omdat het niet voor zich spreekt dat de 
mens uit zichzelf het goede doet, moet aan een aantal 
randvoorwaarden zijn voldaan. Pas dan kan de veronderstelling 
worden gewetti~d dat de burgers, althans de grote meerderheid 
onder hen; de'juiste keuzes maken. 
In de eerste plaats moet er een behoorlijk niveau ~an volks
ontwikkeling zijn bereikt, verder moeten er stabiele maatschap
pelijke en staatkundige mstituties bestaan. Onder maatschappe-

lijke stabiliteit versta ik ook het binnen aanvaardbare perken 
brengen en houden van sociaal-economische ongelijkheid. Ten
slotte dient het publieke en politieke debat goed te zijn georgani
seerd. 
Dit gedachtengoed nu kan, vanwege zijn in ideologisch opzicht 
voorwaardelijke karakter, heel goed worden gekarakteriseerd als 
een 'formele ideologie'. Bij partijen als de vooroorlogse Vrijzinnig
Democratische Bond en ook bij de, mijns inziens in politieke zin 
rechtmatige erfgenaam D66, is deze formele ideologie aanwezig -
je zou zelfs kunnen zeggen: overheersend aanwezig. In dat op
zicht is er dus ook sprake van een groot verschil met het pessi
mistische conservatief-liberalisme (of conservatisme). In het pu
blieke domein leidt dit pessimistische mensbeeld tot een 
conservatief en soms zelfs reactionair maatschappijbeeld: de be
staande verhoudingen dienen zo veel mogelijk in stand te worden 
gehouden. 
Met deze tussenconc1usie kom ik weer in de buurt van het eigen
lijke onderwerp. Het lijkt er namelijk op dat zowel de optimisten 
als de pessimisten de mening zijn toegedaan dat de 'res publica' 
kan worden ontworpen. Zij verschillen echter van opvatting over 
het antwoord op de vraag wié dat dan moet doen. 'De optimis
tische liberalen willen dat overheid en burgers dat gezamenlijk 
doen, waarbij de overheid de randvoorwaarden creëert. De pessi
mistische conservatieven vertrouwen de burgers niet zozeer en 
zien het ontwerpen primair als een overheidstaak. 
Laat ik deze lijnen nog wat doortrekken. De formele ideologie van 
de optimistische liberalen brengt met zich mee dat zij een dyna
misch beeld van de samenleving voor ogen hebben. Daarbij is niet 
alleen sprake van verandering van de samenleving, maar ook van 
de binnen die samenleving geldende normen en waarden. Deze 
visie is door prominente vrijzinnig-democratische rechtsgeleerden 
als Krabbe en Kranenburg nader uitgewerkt in de leer van de 
rechtssoevereiniteit. De premissen bij de leer der rechtssoeve
reiniteit zijn dat de mens in beginsel, dat wil zeggen mits aan en
kele randvoorwaarden is voldaan, goed is (daar is het optimisme 
weer). En dat er voortdurend nog iets te verbeteren valt (hetgeen 
de dyn~ek rechtvaardigt). Het is duidelijk dat het optimistisch 
liberalisme ook een flinke dosis idealisme vergt. Op dit laatste 
punt kom ik aan het slot van mijn inleiding nog terug. 
Vervolgens dient dan de vraag zich aan wat voor soort overheid 
er nodig is teneinde de 'res publica' die de optimistische liberalen 
zich wensen, te kunnen verwezenlijken. Het is logisch dat de for
mele ideologie van de optimistisch-liberalen veel waarde toekent 
aan een goed functionerende democratie. Het democratisch ge
halte van de staatsinstellingen bepaalt immers in hoge mate het 
vertrouwen van de burger in die instellingen, zowel als in de 
kwaliteit van de communicatie tussen beide. Dit alles hangt weer 
ten nauwste samen met de gedachte dat de 'res publica' een geza
menlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid is. De 
overheid schept de randvoorwaarden, de burgers vullen die nader 
in. Publiek en privaat domein bèhoren complementair aan elkaar 
te zijn. De mate waarin de staatsinstellingen democratisch func
tioneren, bepaalt op die manier de mate waarm beide domeinen 
ook daadwerkelijk op elkaar aansluiten. 
Het zal in dit licht niet verbazen dat juist politieke partijen als de 
VDB en zoals bekend ook D66 sterk geporteerd zijn voor staats
rechtelijke hervormingen: hervormingen die gericht zijn op. een 
verdere verbetering van het democratisch gehalte van onze 
staatsinstellingen. Onze staatsinrichting maakt niet alleen in-
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trinsiek deel uit van de 'res publica', maar is eveneens van groot 
belang voor het verdere ontwerp daarvan. Het is daarom uiter
mate relevant om vanuit die invalshoek onze staatsinrichting, 
iets ruimer gedefinieerd: ons staatsbestel, eens kritisch tegen het 
licht te houden. Voldoet zij nog wel aan de eisen die, als deel van 
en als randvoorwaarde voor het verdere ontwerp en onderhoud 
van de 'res publica' mogen worden gesteld? 
Het is duidelijk dat ik als D66-er deze vraag ontkennend zal be
antwoorden. De meeste instituties van ons staatsbestel zijn 1ge
eeuws, of nog ouder. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn. In
tegendeel, langdurig beproefde instellingen 
kunnen soms de voorkeur verdienen boven ex-

te communiceren, maar óók dat daarmee een wezenlijk ander 
concept van vertegenwoordiging binnen handbereik komt. Kan 
aan het relatief grote succes van de Amsterdamse digitale stad 
nu al niet worden afgelezen wat het effect van de electronische 
snelweg op het publieke debat zou kunnen zijn. Dit is echter nog 
maar een eerste stap. Ik zie op termijn zeker mogelijkheden om 
de electronische snelweg ook te gebruiken voor een ingrijpende 
hervorming van ons systeem van publieke besluitvorming: de 
weg naar een electronische democratie ligt open, al geef ik onmid
dellijk toe dat ook ik nog niet precies weet hoé die moeten worden 

bewandeld. Dat weet nog niemand. De voor
zitter van de subcommissie Telecommunicatie 

perimentele. Soms. Zeker niet altijd, wanneer 
wordt bedacht hoezeer onze staatsinstellingen 
zijn gevormd door de tijd waarin zij zijn ont
staan. De tijd van de trekschuit en de kroontjes
pen, als het om de communicatie gaat; de tijd 
van ongekende en wijdverbreide armoede en on
derontwikkeldheid, als het om de burgers van 
Nederland gaat. De aannames waarvan deze 
'founding fathers' van de Nederlandse staatsin
stellingen uitgingen bij hun scheppende werk
zaamheden, waren geënt op een andere werke-

De weg 
en' Financien van het Amerikaanse Huis van af
gevaardigden, Edward J. Markey, merkte on
langs bij de presentatie Clinton/Gore-plan te
recht op: "The good news from Washington is 
that every single person in Congress supports 
the concept of an Information Superhighway. 
The bad news is that no one has any idea what 
that means". 

naar een 
electronische 
democratie 
ligt open. Bij alle onzekerheid kan iedereen nu al wel ga

deslaan wat de potentiële betekenis is van de di-

lijkheid. Binnen het ontworpen stramien zijn 
weliswaar ' naderhand belangrijke wijzigingen aangebracht (de 
geleidelijke groei naar het algemeen kiesrecht en de invoering 
van de evenredige vertegenwoordiging); de essentie van het re
presentatieve stelsel is echter overeind gebleven. Dat geldt overi
gens - zo moet ik toegeven - voor de meeste democratische landen, 
zij het dat men dáár doorgaans een of meerdere stappen verder is 
gegaan met de formele democratisering. Ik denk dan aan het in
troduceren van elementen van directe democratie als referendum 
en volksinitiatief en het afschaffen van niet-democratische insti
tuties als de benoemde burgemeester. Wie de dynamiek in onze 
samenleving onderkent, kan er niet omheen dat een fundamente
le revisie van ons concept van vertegenwoordiging noodzakelijk 
is. De reden hiervoor is - ik wees er net al op - dat de ratio van 
het huidige concept van vertegenwoordiging is gelegen in typisch 
1ge eeuwse omstandigheden; omstandigheden die gelukkig al
lang voltooid verleden tijd zijn. Ik denk dat de conclusie op zijn 
plaats is dat op grond van de nu krachtig doorzettende sociaal
culturele ontwikkelingen, die van Nederland het meest post
materialistische land ter wereld hebben gemaakt, een wezenlijk 
ander concept van representativiteit nodig is. Ik zie niet in waar
om anno 1995 de doorsnee Nederlandse burger, goed opgeleid en 
geïnformeerd als hij is, niet zelf tot verantwoorde keuzes inzake 
de 'res publica' zou kunnen komen. En dat betekent dat de 
krachtsverhouding tussen kiezer en gekozene fundamenteel dient 
te worden verschoven in de richting van eerstgenoemde. Niet 
door een drastische verkleining van het publieke domein, zoals 
prominente conservatieve denkers als Newt Gingrich bepleiten, 
maar door een andere organisatie van de zeggenschap over het 
publieke domein. Lange tijd is het denken over een wezenlijke 
verschuiving van publieke zeggenschap van gekozene naar kiezer 
bemoeilijkt door praktisch-organisatorische overwegingen. Eigen
tijdse technologie die electronische communicatie mogelijk 
maakt, levert de voorwaarde voor de oplossing van veel van de 
praktische bezwaren. Mijn stelling is dat de digitale snelweg on
gekende mogelijkheden biedt aan zijn gebruikers om met elkaar 

gitale snelweg voor het staatsbestel. Interessant 
is het te zien hoe zelfs bij zo'n gloednieuw on

derwerp als dit er al twee 'scholen' tegenover elkaar kunnen 
staan. Enerzijds zijn er Frissen c.s. Zij menen dat door middel 
van electronische democratie een fundamentele decentralisatie 
van de publieke besluitvorming kan plaatsvinden. Het politieke 
machtscentrum zou kunnen worden ontmanteld. Het behoeft 
geen betoog dat in deze visie de meeste van onze nationale 
staatsinstellingen, als zij al niet zullen verdwijnen, deze dan toch 
een metamorfose zullen ondergaan. Ook andere onderdelen van 
ons staatsbestel, zoals politieke partijen, zullen in dit concept een 
ingrijpend andere en veel minder inhoudelijk bepalende rol heb
ben te spelen. Een dergelijke decentralisatie zou tot een andere 
relatie burger-bestuur leiden, waardoor de vaak genoemde kloof 
voor een flink deel als gedicht kan worden beschouwd. Daarte
genover stellen Andeweg en VanGunsteren, hier wat kort door 
de bocht weergegeven, dat er geen kloof tussen burger en bestuur 
zou bestaan. Tegenover de electronische democratie en de daaruit 
voortvloeiende fundamentele decentralisatie staan zij veel min
der positief dan Frissen en de zijnen. Andeweg acht het een uto
pie dat er bij de grote massa voldoende zin voor de 'res publica' 
bestaat om het door Frissen bepleite decentrale model effectief te 
laten zijn. Hij vreest voor de middelpuntvliedende krachten die, 
zijns inziens, inherent zijn aan een dergelijk model. Een zekere 
mate van 'hiërarchisch overheidsgezag is nodig om dit te voorko
men. Allereerst moet mij van het hart dat ik niet begrijp hoe 
Andeweg en Van Gunsteren kunnen concluderen dat er in Ne
derland geen kloof tussen burgers en bestuur bestaat. Het lijkt 
mij evident dat er in brede kririg in Nederland een grote '~ate 
van onvrede bestaat. Een kloof tussen burger en bestuur bestaat 
er wel degelijk. Deze is gebaseerd op een primair gevoel van onze
kerheid, onveiligheid en onmacht bij vele burgers, in combinatie 
met het in de afgelopen decennia gegroeide en door de politiek 
mee gecreëerde verwachtingspatroon, dat de overheid zelf de on
derliggende problemen zal en kàn op lossen, quod n?n. Dat 
laatste verklaart waarom de diffuse onvrede bij veel burgers zich 
zo sterk op de overheid richt. Deze onvrede nu zie ik als een van 



de grootste bedreigingen voor de cohesie in onze samenleving. 
Een groot deel van de oplossing voor dit probleem is - ik zei het al 
- gelegen in het verbeteren van de institutionele verhoudingen 
tussen burger en bestuur. Dat is echter zeker nog niet alles. Ik 
stel dat met enige nadruk, omdat D66 nogal eens wordt verweten 
zich uit te leven op staatsrechtelijke hervormingen en meer in het 
algemeen op procedures, zonder een visie - laat staan oplossingen 
- te hebben voor de echte problemen van het land. Dit verwijt is 
misplaatst, omdat juist in D66-kring (denk aan mensen als Ent
zinger, Idenburg, maar ook Glastra van Loon en De Vries) heel 
sterk het besef leeft dat een ander deel van de oplossing voor de 
kloof bestaat uit het wegnemen van de onderliggende, feitelijke 
problemen, - het is iets dat de overheid overigens niet alléén kan. 
Het is echter wel primair een overheidsverantwoordelijkheid om 
de randvoorwaarden (daar is weer de formele ideologie) voor ·de 
oplossingen ervoor te creëren. Hiervoor is ook menselijk idealis
me nodig, zeker in deze tijd waarin het communisme en in het 
voetspoor daarvan ook het onversneden socialisme, met de val 
van de muur als alternatieve ideologieën voor het vrije markt
denken definitief zijn weggevallen. In plaats van het evenwicht 
dat gevonden kon worden in het getouwtrek tussen die twee 
dreigt er nu een ideologisch vacuüm te ontstaan dat gevuld wordt 
door een ongeremd vrije markt-denken. Dit creëert in mijn ogen 
een even onevenwichtige als ongewenste situatie. Daarom mijn 
pleidooi voor een niet-ideologisch gekleurd idealisme teneinde de 

~ ingewikkelde maatschappelijke problemen te lijf te kunnen. Een 
groot deel van mijn werkzaamheden als staatssecretaris van Bin
nenlandse zaken betreft het scheppen van randvoorwaarden voor 
het oplossen van deze problemen. Het ambitieuze doel daarbij is 
om door middel van een non-conformistische benadering succes
vol te zijn waar eerdere goed bedoelde pogingen faalden. Als 
voorbeeld diene het veiligheidsbeleid. Lange tijd is iedereen op 
grond van het geweldsmonopolie - dat is neergelegd bij justitie en 
politie - uitgegaan van de fictie dat veiligheid een goed was dat 
welhaast monopolistisch door politie en justitie zou kunnen en 
moeten worden geleverd. Nog afgezien van de vraag of dit in het 
verleden ook daadwerkelijk gebeurd is - ik heb daarover ernstige 
twijfels - staat het inmiddels wel vast dat zulks op dit moment 
een gevaarlijke illusie ïs. Veiligheid en veiligheidsgevoel kunnen 
alleen worden gerealiseerd door nauwe en gecoördineerde samen
werking tussen alle bij de veiligheid direct en indirect betrokke
nen. Te denken valt daarbij in het bijzonder aan individuele bur
gers, scholen, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven en horecaon
dernemingen in het bijzonder, welzijnsinstellingen (waar onder 
jeugdhulpverlening en reclassering), gemeentebesturen en ten
slotte politie en justitie. Zowel in het grote stedenbeleid als het 
integraal veiligheidsbeleid wordt onderkend dat het vinden van 
uitvoerbare oplossingen van deze problemen geen zaak meer is 
voor de overheid alleen. Daarvoor zijn de problemen te complex 
en de betrokken bestuursorganen en maatschappelijke verban
den onderling te zeer met elkaar verweven. Deze complexiteit en 
interdependentie maken een ander soort overheid noodzakelijk. 
Niet de alwetende en enigszins verlicht-despotische overheid, 
maar een overheid die in een continu publiek debat met anderen 
het probleem definieert, vervolgens op eenzelfde wijze kaders 
stelt voor de oplossing ervan en tenslotte zichzelf met anderen zo 
veel mogelijk in de gelegenheid stelt de oplossingen te imple
menteren. Een dergelijke 'netwerkachtige' benadering laat echter 
onverlet dat ten aanzien voor de eerste twee fases, probleem-
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definitie en probleemoplossing op hoofdlijnen, het politieke pri
maat onverkort moet blijven gelden en soms zelfs moet worden 
hèrsteld. De door mij noodzakelijk geachte netwerkbenadering bij 
het aanpakken van ingewikkelde maatschappelijke problemen, 
mag niet worden verward met welk (neo-)corporatisme ook. 
Het politieke primaat-nieuwe stijl vraagt echter nogal wat van 
politici. Zo mogen zij, op straffe van de zeker op termijn te ver
wachten vervreemding van de burgers jegens de res publica, de 
ingewikkelde problemen niet reduceren tot 'one liners'. Zij zullen 
deze problemen juist - in al hun complexiteit - inzichtelijk moeten 
maken. Inhoudelijke tegenstellingen mogen niet in achterka
mertjes worden verdoezeld tot slappe en onwerkbare compro
missen. Het wordt steeds meer de kunst om in alle openheid 
bruggen te bouwen tussen de verschillende partijen in het debat 
en dus ook de moed hebben om te blijven uitleggen waarom kno
pen vaak op een zo ingewikkelde manier moeten worden doorge
hakt. Het gaat dan niet alleen om de behendigheid in allerlei 
nuttige vaardigheden, maar vooral ook om het bezit van voldoen
de idealisme om op de door mij beschreven wijze op een effectieve 
manier politiek te bedrijven. Kortom en als conclusie: Res publica 
zullen meer dimensionaal of anders niet worden ontworpen .• 
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Waar ligt de ideologische 
toel~omst van D66? 

D o or M e i n e H e nk Klijnsma 

De visie van Abbes 

In zijn artikel "Het ideologische gezicht 
van D66" distantieert Joop Abbes zich 
van mijn pleidooi voor een Liberale 
Volkspartij (1). Hij baseert zich daarbij 
primair op historische gronden: bij derge
lijke fusies dolven links-liberale krachten 
altijd het onderspit; de gefuseerde partij 
bleek overwegend conservatief. Als voor

Hoe zelfstandig is D66? riële vlak doet daaraan niets af. Uiteraard 
is het mogelijk dat PvdA en D66 op het so
ciaal-economische vlak (weer) naar elkaar 
toegroeien. Ik acht de kans daarop echter 
op korte termijn niet groot, omdat de hui
dige standpunten van beide partijen ter za
ke voor een niet onaanzienlijk deel voort
vloeien uit ideologische overwegingen. 

Moeten wij lonken 
naar de VVD, 

dan wel naar de PvdA? 
De discussie gaat voort. 

e_---------------------------'. 

beeld voert hij het ondersneeuwen van het VDB-element in de 
VVD aan. Voor Abbes is een conservatief-liberaal sociaal-econo
misch beleid een waar schrikbeeld: het leidt namelijk tot grote so
ciale onrust en in het verlengde daarvan tot maatschappelijke 
ontwrichting en toenemende ontvankelijkheid voor totalitaire 
ideeën. Hij stelt daartegenover een op het klassieke links-libera
lisme gebaseerde brede volkspartij, waarvan D66 de kern moet 
vormen, maar waarin ook heel goed de PvdA zou kunnen opgaan. 
Deze visie van Abbes kan ik niet ongemerkt voorbij laten gaan; 
daarom een korte reactie. 

De liberale volkspartij 

Laat ik voorop stellen dat ik in mijn artikel geen rekening heb ge
houden met de suggestieve wijze waarop de VVD met name tij
dens de campagne voor de afgelopen statenverkiezingen heeft in
gespeeld op bepaalde sentimenten (2). In mijn artikel ben ik zelfs 
van een tegenovergestelde ontwikkeling uitgegaan. Ik verwachtte 
dat onder invloed van de gezamenlijk gedragen regeringsverant
woordelijkheid en een conservatieve oppositie van het CDA de 
VVD op het vlak van het rnilieu- en het minderhedenbeleid gema
tigder posities zou gaan innemen. Nu deze door mij verwachte 
ontwikkeling zich niet heeft voorgedaan, is de afstand tussen bei
de partijen te groot om serieus over fusie te speculeren. Een an
dere door mij genoemde mogelijke ontwikkeling is wel werkelijk
heid geworden. Ik doel daarbij op de convergentie tussen de 
standpunten van VVD en D66 op het sociaal-economische vlak. 
Niet alleen op het gebied van ordeningsvraagstukken (positie 
SER, functie CAO's, winkelsluitingswet, etc.) zijn de partijen het 
doorgaans met elkaar eens, maar ook in de fiscale en meer ma
cro-economische sfeer staan D66 en VVD vaak tegenover de 
PvdA. Nu is deze convergentie op zichzelf een te smalle basis voor 
fusie tussen VVD en D66; zij is echter ook een obstakel voor het 
door Abbes bepleite samengaan van D66 met de PvdA. De grote 
mate van overeenstemming tussen PvdA en D66 op het immate-

Meine Hellk Klijnsnw is lid v(m Provinciale Stal.en van Z"id-HoUand 
voor D66. 
(1) Zie Idee, nr.3, 1995, p .25-28, resp. Idee, nr.1, 1995, p. 29-32. 

De ideologische toekomst van D66 

De vraag waar de ideologische toekomst van D66 ligt, is hiermee 
nog niet beantwoord. De door Abbes weergegeven tegenstelling 
tussen conservatief- en sociaal-liberalisme is mijns inziens verou
derd en doet daarom geen recht aan de complexe maatschappelij
ke verhoudingen van deze tijd. Abbes lijkt gefixeerd door de 
maatschappelijke tegenstellingen uit de 'materialistische' perio
de. Het lijkt mij echter vruchtbaarder om bij de ideologische po
sitionering van D66 uit te gaan van de nieuwe, zij het nog niet in 
alle opzichten volledig uitgekristalliseerde, post-materialistische 
vraagstukken. In dat verband is het zinvol de blik te richten op 
de politieke verhoudingen in geavanceerde streken als delen van 
de Amerikaanse westkust en New England. De meeste politici ter 
linkerzijde (de 'liberals' in met nam~ de Democratische Partij en 
in veel mindere mate ook de Republikeinse Partij) aldaar nemen 
inhoudelijke posities in die veel gelijkenis vertonen met de huidi
ge standpunten van D66. Kort door de bocht geformuleerd: op so
ciaal-economisch gebied gematigd-conservatief, ter zake van soci
aal-culturele en milieu-vraagstukken gematigd-progressief tot ra
dicaal. Het succes van deze politiek-inhoudelijke mix in de meest 
welvarende en ontwikkelde delen van de VS zou D66 moeten 
sterken in de gekozen koers. Geredeneerd vanuit de post-materi
alistische context past deze koers ook heel goed in de door Abbes 
(en ook door mij) onderschreven sociaal-liberale uitgangspunten 
als ontplooiing van het individu en harmonie tussen individuele 
en collectieve belangen.Tot wat voor partij vernieuwing deze koers 
van D66 leidt, is op dit moment onduidelijk. Op sociaal-cultureel 
en milieugebied profileert de VVD zich te zeer als een conserva
tieve partij om een aantrekkelijke fusiepartner te zijn. Anderzijds 
is de PvdA op sociaal-economisch gebied te ouderwets-links. Ik 
heb de hoop nog niet opgegeven dat de VVD tot inkeer komt, 
maar het is natuurlijk ook mogelijk dat bij de PvdA op termijn de 
vakbondsvleugel het onderspit delft ten gunste van de liberale 
vleugel rondom Rick van der Ploeg. 

(2) Ik heb mijn artikel geschreven aan de vooravond van het aal/treden van 
het paarse kabillet. Het ("tikei l~erd ec/ller pas een half jaar later illIdee 
gepllbliceerd. 
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COLUMN 

Het stuurwiel van de politiek 
De vorige columnist, Marga K oo l, gaf d e pen do o r aan 

M a rian Lo up pen 

I n Gelderland wordt sedert enige tijd gediscussieerd over de 
vraag hoe het sturend vermogen van Provinciale Staten 

kan worden versterkt. Daarvoor zijn verschillende mogelijkhe
den bedacht, zoals het in een eerder stadium betrekken van de 
Staten in het beleidsproces, het voorleggen van beleidsalterna
tieven, het verstrekken van meer informatie en verbetering van 
de verantwoording. Desondanks houden de Staten het gevoel 
dat zij onvoldoende sturen en dat de feitelijke macht bij het 001-

. lege van GS ligt en misschien wel bij de ambtenaren. Aan deze 
discussie ligt de opvatting ten grondslag dat de politiek een be
langrijke sturende kracht is in de samenleving. De vraag is in 
hoeverre dat anno 1995 nog een juiste veronderstelling is. Hoe
veel valt er in werkelijkheid nog te sturen door de politiek? Ik 
vrees dat politici in het algemeen een rooskleuriger beeld heb
ben van hun sturingsvermogen dan de werkelijkheid toelaat. 
Dat is op zich wel begrijpelijk, want de veronderstelling invloed 
te kunnen uitoefenen, een beetje architect te zijn van een betere 
samenleving, is een belangrijk motief om politiek actief te wor
den. Burgers hebben hierover enigszins tegenstrijdige opvattin
gen. Hoewel men weinig vertrouwen heeft in de politiek, stelt 
men tegelijk hoge eisen aan het probleemoplossend vermogen 
van diezelfde politiek. De praktijk van een dagelijks bestuurder 
brengt de sturingsambitie echter vanzelf tot reële proporties 
terug. De politieke invloed wordt toenemend ingeperkt door de 
diversiteit en de complexiteit van de samenleving, door het enor
me scala van mogelijkheden, door de afhankelijkheid van de in
stemming en medewerking van .betrokkenen, en door de mate 
van handhaaibaarheid van regelgeving. En hoe democratischer 
het besluitvormingsproces, hoe minder ruimte voor (partij)po
litieke invloeden. Dat alles doet de grip van de politiek afnemen. 
Het afnemen van de invloed van de politiek is in feite een na
tuurlijk proces dat paradoxaal genoeg is begonnen toen onze de
mocratie ontstond. Laag geschoolde, beperkt geïnformeerde, ge
zagsgetrouwe burgers, overzichtelijk georganiseerd binnen de le
vensbeschouwelijke zuilen, verschaften de politiek aanvankelijk 
een vooruitgeschoven, invloedrijke positie in de samenleving. 
Door het hogere niveau van kennis en informatie, door technolo
gie en welvaart die ongekende mogelijkheden met zich mee
brachten, en door de democratisering, kregen burgers steeds 
meer mogelijkheden om hun eigen keuzes te maken. Met als on
vermijdelijke consequentie dat de macht van de politiek vermin
dert. Ten dele is dat een positiefte duiden proces: mensen eman
ciperen en nemen meer hun eigen verantwoordelijkheid. Maar 
er zitten tevens zorgelijke kanten aan de erosie van de politieke 
invloed; een proces dat ook nog niet ten einde is. . 

Marian umppen is gedepuleerde voor D66 ill de Provinciale Slalen van 
Gelderlond. 

In een recente publikatie van de Wiardi Beckman Stichting, 
getiteld 'De verplaatsing van de politiek', worden de ontwikke
lingen geïnventariseerd die er toe leiden dat de macht zich toe
nemend verplaatst naar strijdtonelen buiten de politieke arena. 
Naast emancipatie en individualisering, en de technologische 
ontwikkeling (zoals biotechnologisch en genetisch onderzoek) 
waardoor maatschappelijke processen worden gestuurd, doen 
zich nog de volgende ontwikkelingen voor: verambtelijking: 
macht verplaatst zich naar de voorportalen van het beleidspro
ces waar ambtenaren, lobbyisten en andere betrokkenen onder
handelen; regionalisering: macht wordt verplaats naar ver
zelfstandigde en geprivatiseerde bestuursorganen; internationa
lisering; besluitvormingsprocessen verplaatsen zich naar het in
ternationale politieke toneel, terwijl de door de globalisering van 
de economie de invloed van de nationale staten op de econo
mische ontwikkeling verminderd; juridisering: de rechtelijke 
macht krijgt meer invloed. Steeds meer maatschappelijke kwes
ties en belangenoonflicten worden beslist door de rechter omdat 
de overheid er niet in slaagt (tijdig) adequate wetgeving te pro
duceren. 
Van een andere orde is de toenemende invloed van de media op 
de politieke agenda en op de aard en inhoud van de publieke dis
cussie. Kortom, de sturing van de samenleving verplaatst zich 
toenemend naar domeinen buiten de (directe) politieke in
vloedssfeer. De politiek heeft simpel gezegd steeds meer het na
kijken. Dat hoeft niet per definitie ene probleem te zijn, maar 
wel in geval ingrijpende ontwikkelingen eenzijdig worden ge
stuurd door deelbelangen en zich onttrekken aan democratische 
eisen van controle en verantwoording. En dat is te veel het ge
val. Het traditionele politieke instrumentarium is onvoldoende 
toegesneden op de nieuwe manieren waarop invloed wordt uit
geoefend in onze samenleving. 
Mijn conclusie is dat het hoog tijd wordt dat D66 de discussie 
over de democratisering van de samenleving gaat herijken. Er 
dienen zich pregnante nieuwe vragen aan, zoals: in welke mate 
kan en moet de politiek sturing geven aan maatschappelijke 
ontwikkelingen; hoe verhoudt zich verdergaande democratise
ring (directe volksraadpleging; referenda) tot politieke program
ma's en politieke verantwoordelijkheid en hoe kunnen we ingrij
pende ontwikkelingen, die zich toenemend onttrekken aan de
mocratische controle, op ene nieuwe wijze beïnvloedbaar en con
troleerbaar maken. 
De ontstaansgeschiedenis van D66, die zo nauw verbonden is 
met deze thema's, verplicht ons hierover (opnieuw) de discussie 
aan te gaan . • 
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DEBAT 

BeDlesten of lozen 
van afval? 

Doo r C . E e rk e n s , D . Pegt el en L. J ·. de J o n g 

'H et was omstreeks 1980 ook het 
ministerie van landbouw duide
lijk geworden dat het probleem 

van de overmaat aan meststoffen, die uit 
de land- en tuinbouw en veehouderij werd 
geloosd, niet langer kon worden veron
achtzaamd. Onder de toenmalige minister 
van landbouw, de heer Braks, kwam in 
1984 een wet tot stand die een eind moest 
maken aan met name de groei van de var
kensstapel. Deze wet heeft evenwel niet 
geholpen. De varkensstapel is sedert dien 
nog met ongeveer 40% gegroeid en daar
mee de hoeveelheid uitwerpselen van dit 
vee. 

Is mest nou afval 
of grondstof? 

vastleggen van stikstof gas in stikstof-ver
bindingen door bacteriën in bodem en 
water. Ze worden voor een deel afgevoerd 
als vluchtige stoffen: stikstof-oxyden, am
moniak en stikstof-gas. Een deel wordt 
uitgevoerd met de voortbrengselen die we 
elders verkopen. Het grootste deel blijft in 
ons land of komt terecht in de Noordzee. 

Dat blijkt geen gemakkelijke 
vraag, vooral als we zien 

dat zelfs de mest aan 
verouiling onderhevig is. 

Mensen en dieren brengen ook veel uit
werpselen voort. Die zouden kunnen wor
den gebruikt voor de voeding van plan
ten, als mest van organische oorsprong. 
Helaas worden de uitwerpselen van de 
mensen, met tal van andere afvallen, in 
het riool weg gespoeld. Het deel dat daar
van wordt terug gewonnen, is het zuive-

Wat is wijsheid? 
We vroegen het aan leden 

van de SWB-werkgroep 
Landbouw. 

Sedert 1984 hebben regering, parlement, • 
milieu-groepen, waterwinbedrijven, zuive-
ringsschappen, landbouwschap en boeren met elkaar over het 
probeem getwist. Het leidde echter niet tot het verminderen van 
de stroom mineralen die, vooral uit de veehouderij wegzakt naar 
het grondwater, wegspoelt naar het water aan de opervlakte en 
vervluchtigt als ammoniak. 
Nu moeten regering en parlement beslissen over de 'slotfase' van 
dit beleid. Het voorstel van de regering komt er globaal op neer 
dat voor de mineralen fosfaat en nitraat er zogenaamde verlies
normen worden vastgesteld die weer tot het jaar 2008 stapsge
wijs zullen worden verminderd. Op alle grondsoorten en voor elk 
gewas de zelfde norm; als middel van toezicht moeten veehouders 
die 'veel vee per ha hebben, of helemaal geen land, een verplichte 
boekhouding voor de beide mineralen voeren; daaraan is een 
strafheffing verbonden voor overschrijden van de toegestane hoe
veelheid die mag weg lekken. Dat lijkt ons geen gedegen aanpak. 
Het gebruik, per ha, aan meststoffen is in Nederland het grootste 
ter wereld. Zij komen het land binnen als kunstmest, zoals nitra
ten verkregen uit binding van N2 in stikstof-bindingsbedrijven en 
de met mijnbouw of dagbouw gewonnen mineralen, zoals kalium
en fosfor-zouten; met de grondstoffen voor veevoeder; door het 

C. Eerkens is verbonden als onderzoeker aan hel b l$tituut voor Mille" en 
Agri technologie te Wageningen. D. Pegtel is als docent verbonden aan de 
Ulliversiteit van Gronillgen, Laboratori"", voor planten oecologie en milleu 
biologie. LJ: de Jong heeft biologie gestudeerd. Zij zijn leden van de werk,. 
groep Landbouw, NatlLltrbeheer, Visserij van de Stichting Wetenschappelijk 
Burea" D66. 

• 
ringslib, waarover we straks meer te zeg

gen hebben. De rest, namelijk water met een verscheidenheid 
aan opgeloste stoffen, waaronder fosfaten en nitraten, verdwijnt 
in zee. Van de grote massa aan vast afval wordt een gedeelte van 
de verteerbare materialen gebruikt voor de vorming van humus, 
al dan niet met calcium gemengd tot compost. De rest wordt ver
brand. Er is nog meer afval dat organische stoffen bevat, zoals 
bagger uit vaarten, rivieren en havens, de afvallen van fabrieken 
die agrarische grondstoffen verwerken. De aandacht in dit stuk 
zal evenwel vooral zijn gericht op de uitwerpselen van het vee. 
Om verwarring te voorkomen, zullen we enige woorden als be
grippen voorzien van een duidelijke door ons bedoelde om
schrijving. 
Onder mest verstaan we het materiaal, zowel organisch als anor
ganisch, waaruit planten hun minerale voedingsstoffen kunnen 
verkrijgen. Daartoe behoren niet de twee in hoeveelheid belang
rijkste voedingsstoffen, koolzuur en water. Meststoffen zijn de 
minerale voedingsstoffen, zoals nitraten en fosfaten. Bemesten is 
het verstrekken aan het gewas van mest in de hier bedoelde zin. 
Naast bemesten onderscheiden wij het lozen van afval. Door de 
veestapel worden zulke grote hoeveelheden aan mineralen rijke 
uitwerpselen voort gebracht dat een aanzienlijk deel ervan niet 
kan worden benut als mest maar als afval wordt geloosd. Daarbij 
komt dat het streven naar hoge opbrengsten het bemesten in 
hoge doses in de hand heeft gewerkt. De mest, zowel de kunst
mest als die van organische huize, is goedkoop, zodat de verliezen 
aan mineralen de bedrijven niet veel geld kosten. 
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Samenstelling van stoffen 

Verlies aan mineralen zal altijd voorkomen, omdat geen gewas in 
staat is alles wat in de bodem zit er uit te halen. De hoeveelheid 
meststoffen die aan een gewas in het groeiseizoen moet worden 
gegeven, hangt af van tal van factoren: 
- keuze van de soort meststof en de doseringswijze, 
- keuze van de soort plant (genetisch materiaal) en de plantdicht-

heid, 
- de rest hoeveelheid minerale voedingsstoffen uit het voorgaande 

teeltseizoen, 
- de bodemsoort (bodemgenese), 
- de bodemstructuur en organische stof (afhankelijk van de bo-

demsoort en manier van bewerken), 
- het lucht- en vocht-huishouden in de bodem, drainagecriteria en 

thermografische eigenschappen, 
- seizoen en meteorologische omstandigheden tijdens de groei 

(o.a. aantal zonne-uren en neerslag), 
- soorten en hoeveelheden organismen in de bodem (bacteriën, 

schimmels, wormen, larven etc.) 
- de zuurgraad (pH). 

Een deel van de meststoffen in de bodem bestaat uit (opgeloste) 
ionen, de rest maakt deel uit van de lichamen van levende en 
dode maar nog niet verteerde organismen, zijn aanwezig als 
slecht in water oplosbare verbindingen, of verbonden aan bodem
deeltjes waarvan zij niet gemakkelijk los te maken zijn. Door ver
teren, mineralisatie en verzuren kunnen vastgelegde meststoffen 
oplossen en door de planten worden opgenomen. Om een voor
beeld in getallen te noemen: een uit lanbouwkundig oogpunt be
ziene gezonde grond bevat gemiddeld 8000 kg vast gelegde, me
rendeels organisch gebonden, stikstof (N) per ha. 
Omdat het gewas nu in de een of andere vorm weer wordt afge
voerd, moet de bouwgrond worden aangevuld met meststoffen. 
Dat gebeurt in de volgende vormen: 

Kunstmest: 
- Korrels met snel oplosbare meststofverbindingen 
- Korrels met langzaam oplosbare meststofverbindingen 
- Vloeibaar met hoge concentraties 
- Vloeibaar met lage concentraties 

Organische mest: 
- Humus (voornamelijk gevormd uit plantenresten); 
- Compost, humus met calcium; 
- Gier (visceus-vloeibaar); 
-Dunne mest 
- Vaste mest (Stalmest) (veelal als een mengsel van uitwerpselen 

met stro); 
- Rioolslib (slib uit de zuiveringsbedrijven, het zuiveringslib) 
- Baggerslib; 
- Afval van verwerkende indu§trie; 
- Uitwerpselen die tijdens de weidegang van vee op het land 

komen. 

Bij enige van deze materialen moeten nog enkele aantekeningen 
worden geplaatst. Uitwerpselen van het vee en van mensen kun
nen uit medicijnen afkomstige stoffen bevatten. Daaraan moet op 
zich (méér) aandacht worden geschonken. Weliswaar gaat het 
veelal om geringe hoeveelheden, maar er kunnen stoffen bij zijn 

die niet afbreekbaar zijn, ophopen en in lage concentraties giftig 
zijn. Zoals sommige metalen, koper, kwik, cadmium. 
Voor veel gewassen is de gewenste verhouding in de concentra
ties van de meststoffen (N, P, K, Mg, Ca, Fe) bij het gebruik van 
de uitwerpselen moeilijk te regelen of bij te stellen. Dat kan voor 
de teelt nadelig zijn. Dat geldt ook voor het riool- en baggerslib, 
die om hun hoge gehalten aan meststoffen lange tijd zijn aange
prezen en verkocht als mest. Veelal is verzuimd rekening te hou
den met de toxische stoffen in deze materialen. Nauwkeurig moet 
dat worden onderzocht, vóór dat het op het land gebruikt mag 
worden. Vooral de bagger uit vaarten, havenbekkens en rivieren 
kan aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen bevatten. Naar 
onze mening zijn de boeren nooit goed voorgelicht over de nadelen 
van beide soorten slib en zijn zij de dupe van een verkoop-truc ge
worden. Veel land is reeds verpest door dit materiaal. 
Maar ook de meststoffen in compost, humus en fabrieksafval ko
men voor in verhoudingen die niet zijn afgestemd op de behoeften 
van de thans gangbare rassen van gewassen, zodat zij voor een 
deugdelijke bemesting moeten worden bijgesteld met toevoegin
gen. Ook bij deze materialen moet rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van ongewenste stoffen. Evenals de uit
werpselen van vee worden ze niet alleen gebruikt als mest maar 
ook als afval op het land gebracht. 

De belasting van de omgeving 

Naast de problemen die zijn te wijten aan de samenstelling van 
de grondstoffen, is er het probleem van de belasting van de omge
ving met uitgelekte en vervluchtigde stoffen. Dit heeft in ons land 
een zo grote omvang dat zonder overdrijving kan worden gesteld 
dat zowel het water in de grond als aan de oppervlakte èn de bo
dem zijn en worden overbelast met grote hoeveelheden onnutte 
en schadelijke meststoffen. 
Gewassen kunnen niet alle in hun wortelzone beschikbare voe
dingsstoffen volledig opnemen. Een deel spoelt uit, een deel wordt 
in de grond vastgelegd en een ander deel wordt omgezet in gas
sen, NxOls:, N2, ammoniak (NR3). 

Het belasten van de omgeving met meststoffen is te wijten aan de 
vaak ruime dosering. Mest is goedkoop en de boer kiest voor de 
zekerheid dat zijn gewassen niets te kort komen. Door het verbe
teren van het stelsel van bemesten, vaker en in kleinere doserin
gen en dus afgestemd op de groei van het gewas, is op dat punt 
nog wel verbetering te verwachten. 
Ingrijpender is dat de uitwerpselen van vee evenals die van de 
mensen, als rioolslib, al heel lang voor een groot deel op het land 
worden gebracht om het kwijt te zijn, als afval onder de naam 
van mest. Die vorm van 'bemesten' is niet afgestemd op de be
hoeften en mogelijkheden van het gewas en leidt tot belangrijke 
schade aan de omgeving. Schade die onder meer tot uiting komt 
in dicht geslibde watergangen, zuurstof-arme wateren, groot ver
lies aan de verscheidenheid van organismen (biodiversiteit), toe
nemende kosten voor het zuiveren van drinkwater, om enkele 
van de meest belangrijke te noemen. 

Om aan deze ongewenste toestand en ontwikkeling een einde te 
maken, wordt nu getracht door regelgeving en afspraken te ko
men tot 'evenwichtsbemesting'. Daar het gewas, zelfs bij een 
krappe dosering, niet alles kan opnemen dat wordt aangeboden, 
lijkt de titel van evenwichtsbemesting wat eigenaardig. Er wordt 
mee bedoeld dat niet méér meststoffen op het land worden ge-
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Een reuzen-insectachtige mestinjectiemachine 

bracht dan het gewas kan opnemen, verhoogd met de hoeveelheid 
die ook bij zorgvuldige toediening aan de opname door de planten 
ontsnapt. 

Wat te doen? 

De zogenaamde milieu-taken voor de landbouw, die in het jaar 
2000 volgens regering en parlement vervuld moeten zijn, omvat- . 
ten de volgende punten: 
1. evenwichtbemesting voor fosfaat en stikstof; 
2. reductie van de totale ammoniak-uitstoot met 70% ; 
3. reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 50%; 
4. reductie van zware metalen in veevoer tot een noodzakelijk 

minimum; 
5. verhogen van de opbrengst per eenheid energie met 50% in de 

tuinbouw onder glas. 
Wij beperken ons tot de punten 1 en 2. 
Ad. 1. - Voor het bereiken van de beoogde 'evenwichtsbemestÏI!g' 
zijn juristiek en boekhouding geen toereikende middelen. Wij 
hechten meer waarde aan het vakmanschap van de boeren en hun 
inzicht dat de vereisten voor het herstellen en behouden van elln 
schone omgeving (het milieu) van hen offers vragen. 'Dat begrip is 
er bij de meesten wel, al bezorgt het ze geen aanlokkelijke vooruit
zichten. Ervaring en vakmanschap zijn nodig om de toediening 
van de juiste hóeveelheden mest te bepalen, afhankelijk van het 
gewas, de bodemgesteldheid en de vooraf gaande vruchtwisselin
gen. Voor elke bódeiit, elke plant' en na elke vruchtWi.s~eling is er" 

een ander mestregime nodig. Ook de techniek en de frequentie 

van toediening spelen daarbij een rol. Computermodel-program
ma's kunnen helpen. Regels met algemeen geldende normen zijn 
daarentegen geen deugdelijke middelen om de verliezen aan mine
ralen aan de omgeving te beteugelen. De vakman moet aan de 
hand van een helder gesteld doel de vrijheid krijgen dit me.de door 
zijn kennis van het bedrijf te verwezenlijken. Door de slecht ge
fundeerde verplichtingen van de bureaucratie is niet alleen de 
kans groot dat het beleid niet goed is uit te voeren, maar ook nog 
eens dat een goede boer wordt gedupeerd en een slechte boer er fi
nanciële voordelen aan behaalt! 
Me\Îe om deze reden zien wij weinig heil in de verplichte boekhou
ding voor mineralen als middel van toezicht en als grondslag van 
een stelsel van straf-heffingèn. Dit is hoogstens een middel voor 
de boer om een globaal, méér is niet mogelijk, inzicht te verkrijgen 
in de huishouding aan mineralen op zijn be~jf1 do~h dat is zijn 
zaak. Bovendien is er geen reden om de waarschuwIngen in de 
wind te slaan die vertellen dat een derg!3lijke boekhouding ruimte 
laat voor geknoei en dus fraudegevo;;llf. is. 

, . 
De vervuiling van bodem en water door 'In:~ststoffen kan worden 
opgespoord op een aantal manieren die op elkaar moeten aan
sluiten en waarvan de gegevens op' één pl~at~ di~rien te worden 
samen gebracht. In de eerste plal;\ts kunnen bodemmonsters uit de 

! W'i -
wortelzone, vaak de bouwvoor genoemd, worden onnerzocht ,Elke 
goede boer laat dit 'al doen vo6r zijn "bemesting- ep' bouwplan. De 

gewaarmerkte geg;e,:ens dienen bij de oP.d~rzoeks-Ï?~tel1ing ter in
zage voor het opsporingsapparaat te zijn. Ontbrekende 'gegevens 
kunnen worden verkregen dóor fualyse van {bonsters 'die op last 
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van de overheid worden genomen. Het heeft echter geen zin om 
overal monsters uit de bouwvoren te nemen. Dat zou veelal dub
bel werk zijn. Over de gesteldheid van de bodems zijn gegevens 
van het Staring Centrum beschikbaar. 
Zeer belangrijk is dat deze en andere gegevens worden aangevuld 
en vergeleken met die van monsters die volgens een standaard
methode worden genomen onder de wortelzone van het gewas. 
Daar kan de meststof immers niet worden benut door het gewas 
en zal grotendeels naar het grondwater uitspoelen of worden 
vastgelegd. Wanneer controle uitwijst dat er teveel meststoffen 
zijn in die bodemlaag kunnen "de vervuiler betaalt" -principes in 
werking treden en de eigenaar of gebruiker van het land tot het 
betalen van een heffing, boete of schadeloosstelling worden aan
gesproken. 
Aanvullende gegevens kunnen dan worden verkregen uit de mon
sters die waterwin-bedrijven verkrijgen over de toestand in de bo
dem boven hun bronnen en van de waterschappen en zuive
ringschappen over de samenstelling van het water en de bodems 
van wateren die onder hun beheer zijn. Die zijn nodig om te 
weten hoeveel meststoffen daarin zijn terecht gekomen. 
Ad. 2. - De belangrijkste verzurende stoffen zijn zwavel oxyde, 
stikstofoxyden en ammoniak. In Nederland wordt door de land
bouw voor 20-25% bijgedragen aan het verzuren, vrijwel geheel 
met ammoniak (NH3) uit de veehouderij. Dit gas, dat wordt ge
vormd bij de afbraak van uitwerpselen door bacteriën, lost ge
makkelijk op in water tot ammonium-hydroxyde, NH40H >< 
NH4+ + OH-. Deze oplossing is basisch. In de bodem worden uit 
ammonium-hydroxyde nitraat-anionen (N03-) en waterstof-kati
onen (= protonen, H+) gevormd. Zodat ammoniak daar in hoge , 
mate de verzuring teweeg brengt. 
Als ammoniak in de atmosfeer zich verbindt met zwavel oxyde tot 
ammoniumsulfaat \(NH4)2S04j en met stikstofoxyden tot ammo
niumnitraat (NH4N03) leidt dat in de bodem door verdere om
zettingen tot het vormen van zwavelzuur en salpeterzuur, beiden 
sterk gedissocieerde zuren die veel protonen (H+) in oplossing 
brengen. Met het onder de grond werken van uitwerpselen na of 
bij het uitrijden en met andere maatregelen, kan zo veel mogelijk 
worden voorkomen dat de omgeving wordt belast met de uit am
moniak voortkomende zuren. Daar de meeste ammoniak neer 
komt in de nabijheid van de bron moet rekening worden gehou
den met de afstand tussen bron en het te beschermen gebied. 
Door dat ammoniak, ammonium-hydroxyde en stikstof-oxyden 
worden omgezet in nitraten leveren zij meststoffen. Dat moge 
goed zijn voor bouwland, voor de talloze soorten organismen die 
alleen kunnen gedijen in matig voedselrijke tot voedselarme leef
gebieden is het funest. Door deze bemesting van natuurgebieden 
en wateren worät in grote mate de verscheidenheid aan levens
vormen, de biodiversiteit, geschaad. Bovendien worden door de 
toevoer van stikstof-verbindingen in gronden en wateren, die niet 
rijk zijn aan mineralen, de verhoudingen tussen de concentraties 
der minerale bestanddelen al ras verstoord. Ook dat is onge
wenst. 
De opties om bodemvervuiling door te hoge mestgiften tegen te 
gaan zijn: 
a. Met overtreders (vervuilers) afrekenen door in de bodemlaag 
onder de wortelzone te bemonsteren en te bepalen hoeveel resten 
meststof er zijn. De met het toezicht belaste ambtenaar (politie) 
moet met een eenvoudige prikboor snel en gemakkelijk een. mon
ster kunnen trekken op 1,5 a 2,0 meter diepte. De discussie over 

grondonderzoek als instrument van het toekomstig beleid gaat de 
verkeerde richting uit wanneer het uitsluitend wordt gericht op 
onderzoek in de bouwvoor/wortelzone. Een goede boer laat dit zelf 
doen (een aantal maal per decade) om te weten wat de juiste sa
menstelling aan meststoffen moet zijn. Sommige boeren doen de 
bemonstering en analyse zelf. Wel zouden eigenaren of gebrui
kers van het land die verzuimen de bemesting mede te bepalen 
aan de hand van de uitkomsten van onderzoek van de bodem 
kunnen worden verplicht tot het laten doen van dergelijk. 
b. Met overtreders (vervuilers) af rekenen aan de hand van een 
verplichte boekhouding bij de voortbrengers en gebruikers. 
c. Een maximum aantal dieren per bedrijf vaststellen. 
d. De veehouder een heffing op te leggen voor elke kilogram uit- . 
werpselen die wordt voortgebracht en hem te verplichten deze te 
brengen naar een fabriek voor verwerking of behandeling. Met 
deze heffing moeten de verliezen worden betaald die de fabriek 
lijdt bij de productie van schone en droge mest. De hoogte van de 
heffing is afhankelijk van de stand van de techniek bij de verwer
king. De heffing kan ook als prikkel dienen voor zorgvuldig be
mesten en het verbeteren van de techniek om de uitwerpselen tot 
een goed product te verwerken. 
Onze voorkeur gaat uit naar de eerst genoemde mogelijkheid. 
Van de zijde van de regering is tot nog toe gesteld dat het nemen 
en analyseren van monsters te ingewikkeld is en te bureaucra
tisch. Die laatste aanduiding doet uit de mond van de bureaucra
tische overheid evenwel aan als een gotspe. Dat controle door 
middel van grondmonsters, waarvan een groot deel al jaarlijks 
wordt genomen, ingewikkelder en bureaucratischer zou zijn dan 
het nagaan van duizenden mineralen-boekhoudingen zal nie
mand behalve de verkondigers van deze stelling geloven. 
Daar het niet gaat om te ontcijferen wat op papiertjes is geschre
ven maar om inzicht en kennis te krijgen over wat er werkelijk 
gebeurt ten einde de vervuiling van bodem en water te voorko
men, lijkt ons dat ter plaatse moet worden gekeken en niet in de 
lade van het bureau. Wij willen niet vermijden om dit artikel te 
beëindigen met een gevolgtrekking die vooral veehouders hard 
zal vallen. Om in ons land de belasting van het milieu met uit de 
landbouw afkomstige mineralen werkelijk aanzienlijk te vermin
deren, zal bij de huidige stand van de techniek aan het inkrimpen 
van de veestapel niet kunnen worden ontkomen. Daarbij moeten 
we meteen stellen dat ook verscheidene plant-teelten, zoals de 
bollenteelt, de tuinbouw in de open lucht en in kassen in niet ge
ringe mate bijdragen aan het vervuilen van de omgeving. Zij die
nen niet te worden ontzien .• 

, 

Nieuwe publikatie van de SWB: 
'De PBO Bestuurlijke vernieuwing in de' agrarische sector', 
door de SWB-werkgroep Landbouw. 

In deze nota worden de structuur en de werkingswijze van de publiek

rechtelijke bedrijfsorganisatie onder de loep genomen. Vragen over de

centralisering en privatisering en van sectormanagement en democra

tische controle worden in de discussie geïntroduceerd als 'toetsstenen' 

voor het functioneren van het systeem. De werkgroep landbouw heeft 

deze lijn van denken toegepast in een reconstructie van de PBO

structuur. Drie begrippen zijn met name van belang: dynamisering van 

het bedrijfsleven, bestuurlijke vernieuwing en publieke controle. Langs 

deze begrippen wordt de PBO beschouwd en vervolgens wordt een 

aantal aanbevelingen gedaan. 
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Boekbespreking 

Het statenstelsel Europa 

Siep Stuurman, sinds kort hoogleraar 
Europese Ontwikkelingsstudies en daarvoor 
lange tijd hoogleraar geschiedenis van de 
politieke theorie, houdt zich al jaren bezig 
met het versçhijnsel 'staatsvorming'. 

Het zal dan ook niemand verbazen dat hij 
zich in zijn laatste boek met al zijn intel
lectuele denkkracht en academische werk
lust heeft geworpen op de geschiedenis 
van het staatsvormingsproces in Europa. 
Immers, het Europese integratieproces is 
in volle gang, maar tegelijkertijd is het 
niemand duidelijk wat de uitkomst zal 
zijn van de Europese 'eenwording': zal Eu
ropa ooit een zelfstandige staat worden of 
alleen een federatief verband? Blijft de 
eenwording beperkt tot intensieve econo
mische samenwerking op de binnenmarkt 
en afscherming van de buitenmarkt? Wat 
is de Europese identiteit in economische, 
culturele en politieke zin? Dit laatste is de 
centrale vraagstelling van de drie essays 
in het boek. In zijn inleiding zegt Stuur
man een bijdrage te willen leveren "aan de 
historische dialoog over (de identiteit van, 
A.v.) Europa." (p. 10). Vervolgens be
schrijft hij de geschiedenis van duizend 
jaar staatsvorming in Europa in iets meer 
dan 150 bladzijden. Zijn pretentie is ech
ter niet volledig te zijn, maar de patronen 
van het staatsvormingsproces te traceren 
"met het oog op verklaring en vergelij
king". En zo'n taakstelling moge enigszins 
onbescheiden lijken, het dwingt tevens 
respect af. 
Stuwman wil staatsvorming als de harde 
kern van Europa beschouwen. Niet alleen 
vanwege de achtergrond van Europa als 
(christelijke) cultuurgemeenschap, maar 
ook als economisch netwerk: "geheel van 
markten en produktieve activiteiten die 
dankzij hun onderlinge samenhang blij
ven bestaan en zich verder ontwikkelen" 
(p. 15). De grondgedachte is dat de kwets
baarheid van de cultuur en de economie 
een gepacificeerde ruimte vereisen om 
zich optimaal te ontwikkelen. De begrens
de ruimten van de verschillende staten in 
Europa vormen zulke 'gepacificeerde 
ruimten'. Na deze verantwoording volgt 
de beschrijving van de wording van de mo
derne staten die ons achtereenvolgens 
voert langs het feodalisme, de scheiding 
van kerk en staat, de opkomst van de ste
den, het absolutisme, het ontstaan van 

SIGNALEMENTEN 

parlementaire stelsels, de burgerlijke 
revoluties en de opkomst van de ' demo
cratie in de negentiende eeuw. Aan
gekomen bij de jongste tijd, laat Stuur
man zien dat de invloed en het belang van 
de nationale staat nog lang niet tanende 
is. Ondanks de pogingen tot Europese in
tegratie: "De Europese integratiepolitiek 
is in de eerste plaats de voortzetting van 
de nationale politiek met andere midde
len" (p. 150). De besluitvorming in de 
Europese Unie verloopt grotendeels via 
onderhandelingen en compromissen tus
sen de- nationale regeringen en voor de 
uitvoering van de besluiten is de Europese 
Unie sterk afhankelijk van de uitvoering 
door de nationale bureaucratieën. Europa 
is bij lange na nog geen machtige super
staat geworden in weerwil van wat som
mige Eurosceptici beweren. Om zo'n inte
gratie op gang te brengen zou historisch 
gezien een externe militaire bedreiging 
nodig zijn en die ontbreekt vooralsnog ten 
ene male. 
Stuurman is niet pessimistisch over Eu
ropa: "De Europese Unie maakt het moge
lijk het beleid van de lidstaten te coördine
ren in die gevallen waarin de afzonderlij
ke staten machteloos zouden zijn" (p. 151). 
Hier komt zijn analyse dicht bij die van 
Abram de Swaan die aan de hand van het 
zogenaamde 'welbegrepen eigen belang' de 
wording van de moderne verzorgingsstaat 
heeft proberen te verklaren. Stuurman 
legt sterk de nadruk op het feit dat de hui
dige toestand het gevolg is van 'cumu
latieve contingenties' (p. 156); Europa nu 
is het resultaat van het samenvallen van 
toevallige economische, culturele en po
litieke ontwikkelingen en niet van struc
turele determinatie. Hij lijkt daarmee als 
wetenschapper definitief afstand te heb
ben genomen van zijn marxistische verle
den. Er is zelfs enige ruimte voor mystiek 
blijkens de uitspraak: " Het (feodale con
tract, A.V.) is een schoolvoorbeeld van de 
creatieve magie van politieke processen." 
(p. 29). 
De twee resterende bijdragen aan de bun
del zijn theoretischer van aard en gaan 
over de Europese ideeëngeschiedenis. In 
beide stalit de politieke theorie meer op de 
voorgrond en dan met name de kritiek die 
men op _ de 'mainstream benadering' -
Stuurman spreekt van een 'canon' - kan 
formuleren, als zou de voortgang van de 
geschiedenis in het teken staan van toene
mende vrijheid en emancipatie. 
Hoewel er een enorme tijdspanne in het 

boek wordt behandeld, is het zeer goed 
leesbaar. Het gaat dan ook om echte es
says: het tentatief beschrijven en verkla
ren van verschijnselen met een grove pen
nestreek en in een heldere, ondubbelzinni
ge stijl. Het is daardoor toegankelijk voor 
zowel kenners, als voor politici en geïnte
resseerde leken. Vandaar dat men niet al
leen van een gedurfd, maar mijns inziens 
ook van een geslaagd project kan spreken. 
(A.V.) 

'Staatsvonnillg een politieke theorie ', 
Siep StulLnlWn, Uitgeverij Bert Bakker, 
Amsterdam 1995. 

NIEUWE PUBLIKATlES 

'Op weg naar een pluriforme gezondheids
zorg, hebben verschillende visies gevolgen 
voor kwaliteit?' door de SWB-werkgroep 
volksgezondheid. 

Een cahier over niet-conventionele metho
den van geneeskunde, die op dit moment 
nog naast de conventionele methoden wor
den toegepast. De werkgroep pleit in deze 
tekst voor een gelijkwaardige benadering 
van beide methoden. Dat betekent ener
zijds dat de niet-conventionele methoden 
aan dezelfde eisen moeten voldoen als -de 
conventionele methoden, maar anderzijds 
dat beide dezelfde mogelijkheden moeten 
hebben om aan deze eisen te voldoen. Om 
dit te bereiken zal voor de niet-conventio
nele geneeskunde de infrastructuur moe
ten verbeteren. Deze is nu niet aanwezig 
omdat de overheid en de conventionele be
roepsgroep de niet-conventionele metho
den pas willen 'erkennen' op grond van be- , 
wijs. Deze drempel, die het verschil tussen 
wel of niet erkend zijn veroorzaakt, zorgt 
voor een vicieuze cirkel waardoor niet-con
ventionele methoden nooit voldoende be
wijs kunnen leveren. De auteurs bepleiten 
een 'erkennings-Iadder': rechten en plich~ 
ten nemen toe bij het klimmen op deze 
ladder. Naarmate er meer kwaliteit en 
meer bewijs geleverd wordt, verwerft de 
methode een betere infrastructuur. Ten 
behoeve van de zorggebruiker moeten de 
kwalificaties duidelijk zijn, zodat de moge
lijkheden, maar ook de beperkingen van 
de methode ingeschat kunnen worden. 

• 

I 

'De PBO Bestuurlijke vernieuwing in de I 
agrarische sector', door de SWB-werk
groep Landbouw., zie pag.30. 
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REDACTIONEEL 

Het ldeine verschil 

D
e voortdurende en nietsontzien
de strijd tussen Kroaten, Mos
lims, Bosniërs, Kroatische Ser

viërs, Bosnische Serviërs, Bosnische Kro
aten en Servische Serviërs zou een religi
euze en een etnische oorsprong hebben. 
De Kroaten zijn bijvoorbeeld katholiek en 
oud-onderdanen van de Oostenrijks-Hon
gaarse dubbelmonarchie. De Serviërs zijn 
orthodoxe, byzantijnse slaven en werden 
,jarenlang overheersd door de Turken. 
Daartussen bevinden zich dan de Mos
lims, sowieso een uitzonderlijke bevol
kingsgroep in het christelijke Europa. 
Maar we moeten beseffen dat veel van 
wat wij in het Westen van het conflict we
ten, afkomstig is van de strijdende partij-

Een ding is zeker: den begaan. Maar anderzijds ook een ge
voel van verlamming en onmacht te
weegbrachten. Wat kim je in hemelsnaam 
doen tegen zoveel haat, machtswellust en 
schijnbaar doelloos, irrationeel geweld? 
Het antwoord is even bescheiden als onbe
vredigend: proberen de ontwikkelingen te 
volgen en te begrijpen. Begrijpen hoe klei
ne verschillen tussen bevolkingsgroepen 
door machthebbers en nationalistische eli
tes worden uitgespeeld en gebruikt in een 
strijd om de macht. Begrijpen omdat de 
escalatie van het conflict op de Balkan, 
zoals Ignatieff ook zegt, niet uniek is. 
Begrijpen wat nou precies de bemiddelen
de rol is geweest van de internationale or-

de geschiedenis van de 
Balkan is een complexe. 

Kennelijk zo complex dat 
in de loop van de vijf jaar die 

de oorlog in het voormalig 
Joegoslavië heeft geduurd, 

er maar weinigen in geslaagd 
zijn door te dringen tot de 

kern van het conflict aldaar. 

• 

en zelf. Informatie die we vrij kritiekloos en vaak in onwetend
heid klakkeloos hebben overgenomen. Naast de berichtgeving 
over de verschrikkingen en de ondoorzichtige onderhandelingen 
bereikte ons weinig 'neutrale' informatie over de achtergronden 
van de kwestie. Achtergronden die deze dwaze Balkan-oorlog -
hoe vreemd het ook moge klinken - tenminste een menselijk ge
zicht kunnen geven. Volgens de schrijver en politicoloog Michael 
Ignatieff is er in Joegoslavië echter iets geheel anders aan de 
hand dan een etnisch-religieus conflict. In zijn bijdrage 'Het klei
ne verschil en de grote gevolgen'in De Groene Amsterdammer 
van 19 mei 1993 zegt hij : "Veel meer dan dat het verleden het 
heden dicteert, wordt namelijk het verleden door de diverse par
tijen ten eigen bate gebruikt.". Volgens Ignatieff gebruiken natio
nalisten overal in de wereld de geschiedenis ter rechtvaardiging 
van de eigen zaak. Verderop in het essay stelt hij dan ook: "Het 
hele idee dat de Balkan van oudsher door conflicten wordt ver
scheurd, en in dit opzicht zelfs uniek is, is onzin.". 
Het moge duidelijk zijn dat er langzamerhand verschillende le
zingen in omloop zijn van de kwestie in Joegoslavië en dat deze 
behoorlijk uiteen lopen. Mede op grond van deze overweging heeft 
de redactie van Idee enige tijd geleden besloten een themanum
mer te wijden aan de ontwikkelingen in het voormalig Joego
slavië. De bedoeling was zoveel mogelijk te pogen de feitelijke 
gang van zaken te reconstrueren. Deze feitelijke basis is belang
rijk om de vooringenomenheid in het Westen tegenover het con
flict enigszins bij te stellen. Het gaat om ontwikkelingen die bij 
de burgers in West-Europa enerzijds een sterk gevoel van verant
woordelijkheid deed opleven voor de onmenselijke wreedheden en 
de etnische zuiveringen en slachtingen die zo dicht bij huis wer-

Geachte abonnee, 

• 
ganisaties en instanties, zoals de EU en 

de VN, en hoe hun pogingen het conflict te dempen hebben uitge
werkt. Begrijpen hoe de principes van het politieke en het militai
re handelen vaak niet overeenkomen, waardoor militairen en po
litici ook niet met elkaars besluiten uit de voeten kunnen. 

Laten wij elkaar vooral goed begrijpen; ondanks alle belangstel
ling om lering te trekken uit de gebeurtenissen dient men de situ
atie in het voormalig Joegoslavië natuurlijk allereerst te zien als 
een diep menselijk drama. Een tragische ontwikkeling waarbij 
het benadrukken van kleine verschillen grote gevolgen heeft ge
kregen, die ons allen diep hebben geschokt. Maar de mate van be
grip en het terugbrengen tot menselijke proporties hangen nauw 
samen. De kwestie mag niet alleen worden gereduceerd tot een 
clash van irrationele overtuigingen en gevoelens. Zoals Ignatieff 
in 1993 reeds zei: "Door de Balkan afte schilderen als een sub-ra
tionele regio waar uitsluitend onverbeterlijke fanatici wonen, 
waar de haat zo diep geworteld is dat hij eens tot uitbarsting 
moest komen, schuift het Westen een deel van de schuld van zich 
af.". 
Zeker, de geschiedenis van de Balkan is een complexe. Maar is 
dat niet overal het geval waar mensen elkaar naar het leven 
staan? Neem Beiroet, Israël, Noord-Ierland, de Koerdische kwes
tie. Geen enkel verleden kan echter de misdaden en de vijandig
heden rechtvaardigen in een land waar dezelfde personen die el
kaar nu naar het leven staan, jarenlang buren zijn geweest. En 
vanuit dit uitgangspunt dienen wij onze poging tot begrip te on
dernemen. 

Alla" Varkevisser 

Dit nummer van Idee bereikt u (veel) làter dan de bedoeling en het streven is geweest. Een tamelijk landurige ziekte van de eindredacteur is 
daaraan debet geweest. Wij bieden u onze verontschuldigingen aan en zullen er alles aan doen om de in 1996 uit te brengen nummers stipt 
op tijd te laten verschijnen. 

De uitgever. 



PERSPECTIEF 

Onbegonnen werl(. 
De rol van de internationale bemiddelaars 

in het voormalige Joegoslavië 

D
e ondergang van Tito's Joego
slavië doet denken aan de ineen
storting van een stuwdam, waar

van eerst het cement begint los te laten. 
Van enige afstand is er nog niets te zien, 
maar als de golfslag steeds heviger wordt 
en hier en daar al water door de wand sij
pelt, is een naderende ramp haast niet 
meer af te wenden. Nog even en de brok
stukken donderen met veel geraas naar 
beneden, meegesleurd in een woeste wa
terval. Het cement van het oude Joegosla
vië was, zoals bekend, het communisme. 
Dat begon in de loop van de jaren tachtig 
te verweren, terwijl de golven van het na
tionalisme steeds hoger werden. 
Eind jaren tachtig zette de desintegratie 
in van het Joegosiavische staatsbestel. De 
republieken, vooral Slovenië en Kroatië, 
eisten grotere zelfstandigheid en de auto
nome provincie Kosovo (deel van de repu
bliek Servië) drong aan op onafhankelijk
heid. Ook in Servië groeide de ontevreden-

Door Bob de Ruiter 

Om de oorlog tussen Bosniërs, 
Kroaten en Serviërs te 

beëindigen, zijn verschillende 
bemiddelingspogingen 

ondernomen die op een 
gegeven moment succes leken 
te hebben. Er werden immers 
akkoorden bereikt, zoals het 

Vance Owen-plan, die op 
brede steun konden rekenen. 
Toch zonken ze in het zicht 

van de haven. Niet altijd werd 
duidelijk waarom een plan 

het (net) niet haalde. 
Bob de Ruiter doet een poging 

tot verklaring achteraf. 
heid. Academici, politici en romanciers be- • _______________ _ 

wichten naar de regio gestuurd, om er te 
redden wat er te redden viel. Lord 
Carrington, José Cutileiro, Cyrus Vance, 
Lord Owen en Thorvald Stoltenberg be
middelden onvermoeibaar tussen de strij
dende partijen. Maar de oorlog ging, met 
de nodige onderbrekingen, door. Inmid
dels is het falen van de Europese bemid
delaars zowat spreekwoordelijk geworden 
en vooral David Owen, die het als bemid
delaar lang heeft volgehouden, kan bij 
wijze van spreken niet in de schaduw van 
Holbrooke staan. Waar de Amerikaanse 
onderhandelaars vakkundig naar een ak
koord afstevenden (het akkoord van 
Dayton), gingen de vorige bemiddelaars 
hopeloos de mist in, zo is althans de 
beeldvorming. Deze voorstelling van za
ken is echter niet correct. Als we de afge
lopen jaren overzien, valt juist op dat ook 
Cutileiro, Owen en Stoltenberg opmerke
lijke diplomatieke resultaten hebben ge
boekt. Dat wil zeggen: zij slaagden in dat
gene waar ze voor waren ingehuurd. Zij 
gaven goede adviezen, bemiddelden en gonnen te improviseren op het thema dat 

het Servische volk als enige van de bevol-
kingsgroepen zou worden achtergesteld. In 1988 annexeerde 
Belgrado de autonome gebieden Voivodina en Kosovo, wat in de 
andere republieken als bewijs werd opgevat dat Servië uit was op 
de absolute hegemonie. Europa sloeg toen echter nog geen acht 
op de omineuze iIiteme ontwikkelingen in Joegoslavië 
Pas toen in reactie op de onafhankelijkheidsverklaring van Slo
venië het federale leger naar Ljubljina optrok, begonnen de Euro
pese landen zich ongerust te maken. Door tussenkomst van de 
toenmalige minister Van den Broek kwam het zogenaamde ak
koord van Brioni tot stand Guni 1991), maar de voorbereidingen 
voor een hevige strijd werden voortgezet en in het najaar brak de 
oorlog uit tussen Kroatië en Servië. 

De beeldvorming 

Sinds die tijd hebben de EU en de VN vele diplomatieke zwaarge-

Bob de Ruiter is politicoloog en werkzaam op het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Hij schreef dit artikel op persoonüjke titel. 

wisten vredesregelingen te ontwerpen, 
waar de oorlogvoerende partijen, althans hun woorvoerders,-mee 
konden instemmen. Het grote probleem was dat de opdrachtge
vers van de bemiddelaars - de EU-lidstaten, de VS, de VN - vaak 
niet op één lijn zaten, adviezen in de wind sloegen en - tot over
maat van ramp - een ambivalente houding aannamen tegenover 
de vredesplannen die door bemiddelaars waren ontworpen. 

Lord Carrington 

Lord Carrington bezwoer de EG-leiders om alleen in het kader 
van een bredere vredesregeling tot de erkenning van Kroatië over 
te .gaan. Zonder zo'n regeling zou erkenning van Kroatië tot een 
oorlog in Bosnië leiden; de Bosnische Kroaten zouden aanluiting 
zoeken bij Kroatië, de Kroatische Serviërs bij Servië en de Mos
lims zouden het gelag betalen. Eind 1991 besloot de EG ev~nwel 
om de onafhankelijkheid van Kroatië toch maar te erkennen, en 
wel binnen haar oude (republieks-)grenzen. Carrington kon zich 
niet meer herkennen in het beleid en stapte op - en dat siert deze 
'honorable statesman'. 
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Het leek er overigens enige tijd op dat de voorspelling over het 
overslaan van de oorlog naar Bosnië niet zou uitkomen. Tussen 
Servië en Kroatië was een soort patstelling bereikt en in de eerste 
drie maanden van 1992 bleef het betrekkelijk rustig in Bosnië. In 
de dagbladen verschenen al de eerste commentaren over 'het ge
lijk van Duitsland'. Bovendien verliepen de onderhandelingen 
over de toekomst van Bosnië redelijk voorspoedig. 

Het Cutileiro-plan 

Namens de EG trad de Portugese diplomaat Cutileiro als bemid
delaar op. In maart 1992 wist hij de drie partijen over te halen 
akkoord te gaan met een verdelingsplan, waarbij de eenheid van 
Bosnië althans formeel bleef bestaan. De Europese regeringslei
ders beseften toen echter niet dat zij een misschien wel 'winnend 
lot' in handen hadden. lil elk geval gaven zij het nogal makkelijk 
weer weg, toen onder de Bosnische Moslims twijfels rezen over de 
bereikte overeenkomst. 
Wat er gebeurde, is achteraf gezien verwonderlijk. Enige dagen 
nadat hij zijn handtekening had gezet, trok Izetbegovic zijn steun 
aan het plan terug. Tegenover verslaggevers verklaarde hij dat 
de EG hem onder zware druk had gezet om akkoord te gaan met 
het plan. Instemming met het plan zou, aldus Izetbegovic, als een 
voorwaarde voor de erkenning van Bosnië zijn gepresenteerd. 
Daarop trad de EG op haar schreden terug. Het plan werd schie
lijk teruggetrokken, wellicht in de veronderstelling dat een betere 
uitkomst haalbaar zou zijn. 
In elk geval erkende de EGIEU op 6 april 1992 Bosnië als souve
reine staat en daarmee werd tot realiteit verheven wat als poli
tiek wenselijk werd gezien. De Bosnische Serviërs legden zich 
daar evenwel niet bij neer. Zij riepen de 'Republika Srpska' uit en 
begonnen op grote schaal etnische zuiveringen door te voeren. In 
het najaar van 1992 braken bovendien gevechten uit tussen Mos
lims en (Bosnische) Kroaten. De aangekondigde' oorlog was een 
feit. De stuwdam was doorgebroken. 

Het 'succes' van Owen 

Cutileiro was inmiddels teruggetreden. Owen en Vance hadden 
de ondankbare taak over genomen alsnog een vredesregeling te 
ontwerpen. In mei 1993 waren zij er heel dichtbij . Na schier ein
deloze onderhandelingen hadden de bemiddelaars een plan opge
steld, dat de steun genoot van alle hoofd- en bijrolspelers in de 
regio: Tudzjman, Izetbegovic, Milosevic en zelfs Karadzic konden 
worden overgehaald om hun handtekening te zetten. Het 'parle
ment' van de Republika Srpska zette toen echter de voet dwars. 
De volksvertegenwoordigers waren niet gevoelig voor de druk van 
de buitenwereld en lieten zich niet overtuigen van de zegeningen 
van het plan, alhoewel Milosevic, die de cruciale bijeenkomst bij
woonde, daartoe een uiterste poging deed. Het parlement van de 
RS schreef een referendum uit en een meerderheid stemde tegen. 
Toch zou niemand vreemd hebben opgekeken als de Europese 
landen en de VS aan het plan zouden hebben vastgehouden. 
Gelet op de brede steun in de regio voor het plan en op de stevige 
taal die Europese en Amerikaanse politici hadden gebezigd ("in
grijpen!"), lag dat in de lijn der verwachting. Ook Milosevic ver
wachtte dat de wereld zou doordrukken, zoals hij in Dayton - en 
dit keer vermoedelijk terecht - veronderstelde dat de VS zich 
sterk zouden gaan maken voor de uitvoering van het vredesplan. 

In mei 1993 verkeek hij zich echter op de Amerikaanse houding. 
Zoals eerder het Cutileiro-plan geruisloos was afgevoerd, zo ver
dween ook het Vance Owen-plan stilletjes uit het beeld. De EU en 
de VN, in het bijzonder de grotere lidstaten, lieten ook dit plan 
vallen. Hadden zij bij nader inzien ook grote bedenkingen tegen 
de voorgestelde regeling? Deinsden zij op het laatste moment te
rug voor de implementatie van een akkoord dat de inzet van een 
grote vredesmacht zou vergen? 
Een feit is dat na de eerste bijeenkomst van de inmiddels inge
stelde Contactgroep het Vance Owen-plan ter ziele was. Owen zei 
later in een vraaggesprek: "De wereld moet onderzoeken waarom 
het Vance Owen-plan op 22 mei 1993 in Washington werd begra
ven." Hij liet zonder veel omhaal van woorden weten dat het plan 
mislukte omdat de VS weigerde er steun aan te geven. In de 
media is verder gesuggereerd dat de Nederlandse kritiek op het 
plan een belangrijke rol speelde bij de Amerikaanse afwijzing. Of 
deze veronderstellingen kloppen, is nimmer nagevraagd, maar 
dat zal - daarin heeft Owen zeker gelijk - toch eens moeten gebeu
ren. 

Het Owen-Stoltenberg-plan 

In het najaar van 1993 ging de aandacht al weer naar een nieuw 
verdelingsvoorstel: het Owen Stoltenberg-plan. Evenals latere 
voorstellen kwam dit plan neer op een de facto opdeling van 
Bosnië onder de drie bevolkingsgroepen. Om die reden werd ook 
dit plan zwaar bekritiseerd. Uiteindelijk 'aanvaardde' het parle
ment van Bosnië het voorstel, maar zij verbond daaraan wel de 
voorwaarde dat er 'correcties' op de kaart zouden worden aange
bracht. In feite kwam deze reactie dan ook neer op een afwijzing. 
En slechts weinigen in het Westen leken daar rouwig om; in ieder 
geval was voor de Moslims duidelijk dat de VS het hun niet zou 
aanrekenen. 
Opnieuw verdween een plan, waar maanden van onderhandelin
gen aan vooraf waren gegaan, in mum van tijd van tafel. 

Tenslotte stelde de Contactgroep (VS, Rusland, Frankrijk, 
Engeland en Duitsland) een nieuwe regeling voor en presenteer
de dat als het ei van Columbus: 51 procent voor Moslims en 
Kroaten, 49 procent voor de Bosnische Serviërs. De Bosnische 
Moslims en Kroaten gingen akkoord, maar de Bosnische Serviërs 
bleven koppig nee zeggen. Dit keer viel er echter niet meer te on
derhandelen, zo werd keer op keer benadrukt door woordvoerders 
van de Contactgroep. Ondertussen ging de oorlog door en lange 
tijd zag het er naar uit dat de Bosnische Serviërs toch aan het 
langste eind zouden trekken. In de zomer van 1995 vielen ten
slotte de enclaves Srebrenica en Zepa. Niet lang daarna trad ech
ter een kentering op. Kroatië verdreef in een bliksemoffensief de 
(Kroatische) Serviërs en de Navo lanceerde haar luchtaanvallen 
op de (Bosnische) Serviërs, nadat bij een nieuwe granaataanval 
op een markplein in Sarajewo opnieuw veel mensen waren omge
komen. Door middel van de bombardementen op de communica
tiecentra en munitiedepots van de Bosnische Serviërs wilden de 
VN en de NAVO vooral een einde maken aan de wurggreep, 
waarin Sarajewo al zo'n twee jaar verkeerde. De Navo-luchtacties 
waren in dat opzicht succesvol en droegen verder in niet geringe 
mate bij aan de wijziging van de krachtsverhoudingen op de 
grond. Het inmiddels danig versterkte Bosnische leger begon, on
dersteund door eenheden van het Kroatische leger, aan een op-
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De verantwoordelijke ministers voor de inzet van Nederlandse troepen in het voormalig Joegoslavië 

mars die er toe leidde dat de fifty-fifty verdeling van Bosnië, zoals 
grofweg voorzien in het plan van de Contactgroep, in de praktijk 
werd gerealiseerd. Volgens waarnemers waren daarmee de voor
waarden voor een duurzame vrede gecreëerd en de Amerikanen 
namen het diplomatieke initiatief in handen. 

Het akkoord van Dayton 

De toekomst zal moeten uitwijzen of het akkoord van Dayton 
werkelijk zal worden uitgevoerd en of de VS in staat en bereid 
zullen zijn aan de implementatie van een vredesakkoord bij te 
dragen. Maar wat er ook gebeurt, het ontslaat niemand van de 
plicht om terug te blikken op alles wat mogelijk fout is gegaan. 
Dat is een opgave voor de Europese landen, maar ook voor de VS. 
In dat verband zal aandacht besteed moeten worden aan de nog 
onopgehelderde omstandigheden waaronder verschillende vre
desplannen (Cutileiro, Vance Owen, Owen Stoltenberg) van tafel 
werden geveegd. Het leek soms wel alsof bepaalde mogendheden 
hun belangstelling voor een vredesovereenkomst verloren, zodra 
die eenmaal was bereikt. Dachten zij telkens dat een betere uit
komst haalbaar zou zijn? Is de 51/49 verdeling werkelijk zoveel 
beter dan het Cutileiro-plan of het Vance Owen-plan? En zo ja, is 
die dan zoveel beter dat voortzetting van de oorlog er mee te 
rechtvaardigen viel? Als tegen het Vance Owen plan onoverkome
lijke bezwaren bestonden, waarom zijn die dan niet eerder aan de 
onderhandelaars overgebracht? Waarom zijn die bedenkingen 
pas geuit, toen alle betrokken partijen al hun handtekening had
den gezet? 

Conclusie 

Feit is dat de onderhandelaars van de EU en de VN er in slaag
den om vredesplannen te ontwerpen waar zij de instemming van 
hun Joegoslavische gesprekspartners voor wisten te verwerven. 
Als dan later blijkt dat de opdrachtgevers verdeeld zijn over de 
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de bemiddelaa,rs heeft verstrekt) moet om te beginnen de uit
komst van de onderhandelingen zonder aarzelingen aanvaarden. 
Dat gebeurde bijvoorbeeld niet toen Owen en Vance hun plan 
rond hadden: het plan werd vooral in de VS bekritiseerd, onder 
meer omdat het Bosnië in stukken zou verdelen. (Terwijl het ak
koord van Dayton allerwegen wordt toegejuicht, hoewel het in 
een 'clear cut'-deling van Bosnië voorziet.) 
Daarbij moet er de bereidheid zijn om op alle bij het conflict be
trokken partijen zware druk uit te oefenen. In Dayton kwam ook 
de Bosnische delegatie onder zware Amerikaanse druk en dat 
was nodig om Izetbegovic tot instemming met het akkoord te be
wegen. Al eerder had een commentator er op gewezen dat, anders 
dan in het verleden, de Bosniërs niet meer de gelegenheid zouden 
krijgen weg te komen met een afwijzing van een vredesvoorstel. 
Dat was een nieuw gegeven! 
Tenslotte dient een zekere vastberadenheid te worden gedemon
streerd om een vredesplan daadwerkelijk uit te voeren, zodra 
daarvoor de steun van de gesprekspartners wordt verkregen. De 
bemiddelaars moeten althans weten waar zij aan toe zijn: zij 
moeten weten of en in hoeverre de bereidheid aanwezig is om met 
militaire middelen en manschappen een eventuele vredesregeling 
af te dwingen. Die bereidheid was de afgelopen jaren veranderlijk 
en moeilijk in te schatten. In reactie op het akkoord van Dayton 
lieten de Bosnische Serviers in eerste instantie weten niet ak
koord te gaan, zoals zij destijds ook als enigen het Vance Owen 
plan afwezen. Maar anders dan in mei 1993 werden in november 
1995 de Bosnische-Servische protesten nauwelijks serieus geno
men; ze vormden eerder een aansporing om vaart te maken met 
de opbouw van de implementatiemacht van circa zestigduizend 
man, nodig om de uitvoering van de vredesregeling te garande
ren. Het is natuurlijk een goede zaak als thans de nodige vastbe
radenheid wordt gedemonstreerd om vrede in Bosnië te brengen. 
Het blijft wel jammer dat dat zo lang heeft geduurd. Ook onno
dig! • 
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PERSPECTIEF 

Delingen op de Balkan 
"Van de Amerikanen kregen de 

Kroaten en Serviërs wat ze wilden: 
de tweedeling van Bosnië" 

Door Frits Herman de Groot en Bob de Ruiter 

D 
etrez promoveerde in 1986 op 
een studie over de nationale be
wustwording op de Balkan en 

publiceerde in 1992 "De Balkan: van bu
renruzie tot burgeroorlog", dat inmiddels 
diverse keren is herdrukt. Naast de oor
log in het voormalige Joegoslavie behan
delt Detrez in dat boek ook vele andere 
minderhedenvraagstukken in Zuidoost
Europa, zoals de positie van de Hongaren 
in Roemenië, de Turken in Bulgarije, de 
Grieken in Albanië, de kwestie Moldavië, 
De belangrijkste oorzaken van de Joego

Raymond Detrez is docent ge
schiedenis van de Balkan 

aan de Universiteit van Leuven 
en tevens als programntamaker 

verbonden aan de BRT. 
Een verslag van een gesprek 
met de Balkandeskundige in 

zijn werkkamer aan de 
Leuvense Universiteit. 

paald grondgebied verbonden is, binnen 
de grenzen waarvan het bepaalde (voor)
rechten geniet en verplichtingen aan 
volksgenoten en vooral niet-volksgenoten 
kan opleggen. 

Maar hoe valt dit idee te bestrijden? Is dat 
'rampzalige aspect' van het nationalisme 
niet tevens haar wezenskenmerk? 

slavische crisis hebben weinig met etni- ee---------------_ee 

RD: Eerst zou ik er aan willen herinneren 
dat de oude machthebbers in Joegoslavië 
dat idee niet eens wilden bestrijden. Als 
dat zo uitkwam, wakkerden zij het natio
nalisme van de bevolkingsgroepen juist sche spanningen te maken. Deze opmer

kelijke conclusie trekt Raymond Detrez in zijn studie over de 
minderheden op de Balkan. Tot die oorzaken rekent hij wèl de 
economische recessie van de jaren zeventig, de tèloorgang van de 
communistische ideologie en de dood van Tito. Dat neemt niet 
weg dat de economische en politieke tegenstellingen zijn geëscal
eerd tot een burgeroorlog, waarin etnische tegenstellingen gaan
deweg de overhand kregen. Hoe was dat mogelijk? Dat is de voor 
de hand liggende vraag die wij aan Detrez voorleggen. Ervan uit
gaande dat je enigszins moet begrijpen hoe Joegoslavië in elkaar 
zat als je wil weten hoe het uit elkaar kon vallen, begint Detrez 
op ons verzoek maar helemaal bij het begin. 

RD: Laat ik voorop stellen dat het joegoslavische staatsbestel in 
veel opzichten helemaal niet zo slecht was als tegenwoordig vaak 
wordt aangenomen. De ontwerpers hadden een systeem ge
creëerd waarin de nationale identiteit van alle volkeren, nationa
liteiten en etnische groepen in Joegoslavië maximaal werd be
schermd. Maar de vraag is of het nationalisme niet te veel ruimte 
heeft gekregen. Men heeft verzuimd om de angel uit het nationa
liteitenvraagstuk te halen. Het Joegoslavische regime heeft nage
laten een einde te maken aan de territorialiteit van de culturele 
en politieke autonomie van de diverse volkeren in het land. 
Daardoor continueerde ze in feite het rampzalige aspect van het 
nationalisme: het idee dat een volk onlosmakelijk aan een be-

Frill Hennan de Groot u werkzaam op het Minuterie van Defemie en 000-
sec re tam builenland van het hoofdbeltuur van D66. Bob de RuÎler is poli
ticoloog en üd van de redactie van Idee. 
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aan. Aan mistige concepten, zoals nationale identiteit, gaven zij 
een betekenis, die in geen enkele verhouding stond tot de vrijwel 
onbestaande reële inhoud ervan. De status van een bevolkings
groep werd zelfs verhoogd of verlaagd, als dat tenminste nodig 
was om het interne evenwicht te bewaren. Het regime dankte na
melijk zijn voortbestaan flan het precaire evenwicht tussen de re
gionale machtscentra, wier bestaan precies door hun respectieve 
nationale identiteit werd gelegitimeerd. 
Het oude Joegoslavië bestond uit republieken die op etnische ba
sis waren opgericht en die tot grote hoogte zelfstandig waren. De 
republieken koesterden de eigen identiteit, taal en cultuur. Om 
het nationale gevoel te strelen, hielden de meeste republieken er 
zelfs een eigen luchtvaartmaatschappij op na. Het lijkt mij echter 
dat etno-culturele gemeenschappen worden beschermd, zonder ze 
meteen te territorialiseren. Anders gezegd: zonder elk van de be
volkingsgroepen aan een bepaald grondgebied te koppelen. De be
langen en rechten van de verschillende bevolkingsgroepen kun
nen immers ook op het federale niveau gewaarborgd worden. 
Maar de kans om een alternatieve, niet-geterritorialiseerde mul
ticulturele en multinationale samenleving uit te proberen, werd 
niet benut. 
Toen in de jaren tachtig economische en politieke tegenstellingen 
op de voorgrond kwamen, namen de regionale politici steeds va
ker hun toevlucht tot nationalistische retoriek. Op die manier 
wisten zij hun verantwoordelijkheid voor de gerezen problemen 
te ontlopen. Voor de regionale politicus, die geconfronteerd werd 
met economische achteruitgang, was het aantrekkelijk om ande
ren daarvoor de schuld te geven. Hij sprak, zoals altijd en overal, 
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liever niet over zijn eigen fouten. Nee, het was de fout van de fe
deratie, de Serviërs, de Kroaten of van wie dan ook, maar het was 
zeker niet de eigen schuld. De situatie in Kosovo kan tot voor

beeld dienen. Deze provincie kreeg van alle regio's verreweg de 
meeste steun van de federale overheid. Maar om diverse redenen 
die vooral te maken hadden met verkeerd management en on
danks alle hulp bleef Kosovo arm en onderontwikkeld. Om de kri
tiek vanuit de bevolking voor te zijn, begonnen de leiders van 
Kosovo de nationale sentimenten te bespelen en met succes. In de 
andere republieken en regio's kwamen vergelijkbare ontwikkelin
gen op gang. Het feit dat de politici de kans hadden om het natio
nale sentiment als laatste redmiddel aan te grijpen, tekent de te
kortkomingen van het Joegoslavische stelsel. In een werkelijk 
multinationale en multiculturele samenleving zouden zij die kans 
niet zo snel hebben gekregen. 
Zowel in Servië als in Kroatië kreeg de nationalistische beweging 
steeds venijniger trekken. Ook de Serviërs voelden zich door de 
ontwerpers van Joegoslavië tekort gedaan; grote Servische min
derheden waren namelijk in andere republieken ondergebracht. 
Tito had dat inderdaad met opzet zo geregeld om te voorkomen 
dat de Serviërs zich een te overheersende positie zouden ver
werven. Servië voelde zich geroepen om op te komen voor de be
langen van de Servische minderheden in Kroatië en Bosnië, maar 
voor het onafhankelijkheidsstreven van de Albanezen in Kosovo 
had deze republiek maar weinig begrip. Toen Milosevic de auto
nome status van Kosovo en Voivodina introk, begon de kettingre-

actie die tot het uiteenvallen van Joegoslavië zou leiden. 
(Zowel Kosovo als Voivodina hadden een stem in het federale be
stuur, evenals de republieken. In totaal waren er acht stemmen: 
naast die van Kosovo en Voivodina die van Servië, Montenegro, 
Kroatië, Slovenië, Macedonië en Bosnië. Toen Servië zich de stem
men toe eigende van Kosovo en Voivodina, in de wetenschap dat 
zij ook op de stem van bondgenoot Montenegro zou kunnen reke
nen, verwierf Servië zich een dominante positie. BdR.) 
Begin jaren negentig viel de breuklijn tussen hervormingsgezin
den en conservatieven samen met de grens tussen de noordelijke 
republieken, Slovenië en Kroatië, en de zuidelijke, Servië en 
Montenegro. Ik heb wel eens gedacht dat de oorlog had kunnen 
worden voorkomen als de overgang van het titoïSme naar de de
mocratie in Servië vlotter zou zijn verlopen. Ik moet echter toege
ven dat Kroatië en Servië in politiek opzicht niet zo heel veel van 
elkaar verschillen. Kroatië heeft als eerste enkele stappen gezet 
in de richting van democratisering, maar niet veel later heeft Ser
vië soortgelijke stappen gezet. In Servië is formeel sprake van een 
meer partijen stelsel, persvrijheid en noem maar op. Maar in feite 
deelt de SPS van Milosevic, net als de HDZ van Tudjman, de la
kens uit. Het parlement komt nauwelijks bijeen en weliswaar 
mogen particuliere dagbladen verschijnen, in de praktijk is het 
heel moeilijk die kranten te drukken en te verspreiden. 
Tegenwoordig hoor je vaak dat in Bosnië de diverse bevolkings
groepen wèl in pais en vree met elkaar samen leefden; dat was 
nou eens een multinationale samenleving! In werkelijkheid was 

Ontmoeting op een camping met vluchtelingen uit voonnalig Joegoslavië 
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dat maar tot op zekere hoogte het geval. Er waren - inderdaad -
geen grote spanningen tussen de verschillende volkeren. Maar 
dat was vooral te danken aan het grotere geheel waar Bosnië deel 
van uitmaakte. Er was een zeker evenwicht: de Bosnische Ser
viërs gingen er van uit dat hun belangen beschermd zouden wor
den door Servië, terwijl de Bosnische Kroaten rekenden op rug
dekking van Kroatië, terwijl de Moslims zich door de federatie 
zelf beschermd voelden. Toen Europa besloot de republiek Kro
atië te erkennen als onafhankelijke staat, en zo het uitgangspunt 
bevestigde dat zowel Kroaten als Serviërs in een eigen staat moe
ten kunnen leven, belandde Bosnië in een onmogelijke positie. Je 
zou wel kurinen zeggen: toen Joegoslavië werd opgegeven, werd 
ook Bosnië opgegeven. De Bosnische Serviërs en de Bosnische 
Kroaten zouden namelijk vanaf dat moment naar afscheiding C.q 
opdeling van Bosnië streven. Izetbegovic voelde dat ook aanko
men. Hij heeft zich zo lang als dat kon verzet tegen de ontmante
ling van Joegoslavië. De Europese landen sloegen toen echter 
geen acht op zijn waarschuwingen. Pas later ging men goed naar 
Izetbegovic luisteren; toen hij om erkenning vroeg van Bosnië als 
eenheidsstaat. Ik vind echter dat men op dat verzoek weer te snel 
is ingegaan: de erkenning van Bosnië was werkelijk een kapitale 
fout, maar na ook de voortijdige erkenning van Kroatië die hele
maal verkeerd uitpakte, had men niet veel keuze meer. 
De enorme haast waarmee op de erkenning van Kroatië is aange
stuurd, is hoogst ongebruikelijk. Het is om te beginnen al geen 
gewoonte om een land te erkennen dat in een oorlog verwikkeld 
is. Maar afgezien daarvan: doorgaans vergt het proces van staats
vorming zeer veel tijd. Denk bijvoorbeeld maar aan de Palestij
nen of de Koerden. Uitgangspunt van het volkenrecht is dat met 
alle betrokkenen uitgebreid wordt overlegd, alvorens tot de er
kenning van een nieuwe staat kan worden besloten. De erken
ning van Kroatië is echter in korte tijd doorgedrukt. Het was 
vooral Duitsland dat geen enkel geduld kon opbrengen. Ik vraag 
me nog steeds af waarom Duitsland zo'n haast had. In elk geval 
zagen de Europese landen niet dat een staat als Joegoslavië, met 
al haar beperkingen, gebaseerd was op een aantal evenwichten. 
Je kan uit zo'n stelsel niet zomaar een bouwsteen weghalen zon
der ook op andere plaatsen het bestaande evenwicht te verstoren. 
Er werd zomaar aangenomen dat Bosnië zou kunnen voortbe
staan, terwijl grote delen van de bevolking daar helemaal niet 
voor voelden. Met betrekking tot Bosnië lagen in feite drie claims 
op tafel. Die van de Serviërs, die van de Kroaten en die van de 
Moslims. Het was onmogelijk alledrie de claims te honoreren. 
Een oplossing die alle partijen tevreden stelt, was er niet en is er 
nog steeds niet. Tenminste een van de drie zou benadeeld wor
den. Uiteindelijk heeft men er voor gekozen om tegemoet te ko
men aan het streven van de Moslims, die om de erkenning van 
Bosnië als onafhankelijke staat vroegen. Daarmee werd de claim 
van de partij die in militair opzicht het sterkste was, de Bos
nische Serviërs, afgewezen. Je hoeft geen geniale politicus te zijn 
om dan te weten dat er - op z'n zachtst gezegd - grote problemen 
komen. Men kon of wilde geen rekening houden met de machts
verhoudingen in de regio. 

Op verzoek van de EU is eerst een referendum over de toekomst 
van Bosnië georganiseerd. Een grote meerderheid sprak zich toen 
uit voor het voortbestaan van Bosnië als souvereine staat. 

RD: De Bosnische Serviërs deden echter niet mee aan dat refe-
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rendum: zij hadden toen al' hun zinnen gezet op aansluiting bij 
Servië. De Bosnische Kroaten waren verdeeld. De Kroaten 'in het 
westen van Hercegovina wilden per se een eigen staat, die zich 
zou kunnen aansluiten bij Kroatië. Zij richtten Herceg Bosna op, 
een zelfbenoemde staat op etnisch zuivere basis. De Kroaten in 
centraal Bosnië zagen destijds wel wat in de onafhankelijkheid 
van Bosnië. Ze leefden verspreid over dat gebied en wisten dat zij 
zich niet zo makkelijk op etnische basis zouden kunnen organise
ren. Verder stelde ook het juist onafhankelijk geworden Kroatië 
zich als voorstander van de erkenning van Bosnië op, althans 
verbaal. Erkenning van Bosnië kwam Zagreb, op dat moment wel 
goed uit. Dat zou om te beginnen een nieuwe tegenslag voor 
Servië zijn en bovendien zouden door de creatie van een onafhan
kelijk Bosnië ook de Servische aanvoerlijnen naar de Kroatische 
Serviërs in de verdrukking kunnen komen. De aanvoerlijnen van 
Servië naar de Krajina liepen immers over het Bosnische grond
gebied. Er was dan ook enige verwarring over de positie van de 
Kroaten. In werkelijkheid echter streefde Kroatië toen al, evenals 
Servië, naar de opdeling van Bosnië. Al in 1992 kwamen Bel
grado en Zagreb overeen om aan te sturen op de opdeling van 
Bosnië. De beruchte S-bocht, die Bosnië grofweg in twee stukken 
snijdt en die ook prijkt op de menukaart van Tudjman, was toen 
al getrokken. (Tijdens een diner in Engeland tekende Tudjman op 
een menukaart hoe Bosnië verdeeld zou worden tussen Servië en 
Kroatië. Red.) 

ln het officiële beleid van het Westen, in het bijzonder dat van de 
VS, staat de onafhankelijkheid van Bosnië nog steeds centraal. In 
hoeverre kan deze doelstelling alsnog worden verwezenlijkt? 

RD: Gelooft er dan werkelijk nog iemand dat die doelstelling ver
wezenlijkt zal worden? Het zal toch zeker uitlopen op een twee
deling. Er zijn veel mensen die al een tijd geleden voorspelden 
dat Bosnië in tweeën gedeeld zal worden. De Europese bemidde
laars, zoals Owen en Stoltenberg, hebben echter steeds getracht 
de eenheid van Bosnië op de een of andere manier te behouden. 
Toen de federatie van Moslims en Kroaten tot stand kwam, in 
maart '94 in Washington, was echter wel duidelijk dat Bosniê in 
twee stukken uiteen zou gaan vallen. De Amerikanen mikten van 
meet af aan op die tweedeling en zowel de Kroate~ als de Ser
viërs hadden dat meteen door. Het kwam hun wel goed uit dat 
Amerika zich er mee ging bemoeien. Van de Amerikanen kregen 
ze wat de Europeanen vooralsnog niet wilden geven: de defacto 
tweedeling van ' Bosnië. Onder begeleiding van de Amerikanen 
gaan ze in zekere zin een eindje terug in de geschiedenis, naar 
1939 om precies te ·zijn. In dat jaar kwam een fameus akkoord tot 
stand, de 'Sporazum'. Dit wordt doorgaans vertaald met het 
'Vergelijk'. Deze overeenkomse~oorzag in een autonoom Króatië 

dat bestond uit h~~ na-oorlog~ Kroati~ aangevuld . ~et W?te' 
stukken van Bosme: . Hercego-fula en ZUIdwest Bosme. De rest 
van Bosnië ging naar Servë. 

De Amerikanen zeggen zelf dat' zij aansturen op herstel van de 
eenheid van Bosnié. ' IC 

RD: Het formele doel is dat de' federatie van de Moslims en Bos-, 
nische Kroaten enerzijds en dk 'Republika Srpska van ~e Bos~'! 
nische Serviërs áIiderzijds samen een nieuwe eerilieid' v~rmeIi: , 
Maar de (Bosnische) Kroaten will~n de Serviërs er niet bij hebben 
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en de Serviërs willen weer niets met de Kroaten en de Moslims te 
maken hebben. Ik kan niet anders dan concluderen dat een soort 
vreedzame coëxistentie tussen de federatie en de RS het maxi
maal haalbare is. De federatie zal bovendien - conform het ak
koord van Washington - op langere termijn een confederatie vor
men met Kroatië. De RB zal op haar beurt sterke banden ontwik
kelen - of beter gezegd: houden - met Servië. Alleen de Moslims 
hopen op een onafhankelijk Bosnië. De Moslims zijn heel goed in 
hopen. Maar ik vraag me af of het wel zo fair is om de Moslims 
aan te moedigen om te blijven geloven in een ongedeeld en souve
rein Bosnië. 

In het Westen is de algemeen heersende mening dat de EU en de 
VN veel te lang een neutrale houding hebben aangenomen en dat 
zij de Serviërs veel eerder hard hadden moeten aanpakken. Toch 
valt ook wel eens de opvatting te beluisteren dat het Westen eenzij
dig de Serviërs de schuld geeft en dat de oorlog geen strijd is van 
'good guys' tegen 'bad guys'. Charles W. Boyd, de onlangs gepen
sioneerde generaal van de Navo, schrijft in het laatste nummer 
van Foreign Affairs: "The distinction among the factions is more 
power and opportunity than morality. n 

RD: Ik ben het eens met die uitspraak. Zowel de Moslims als de 
Bosnische Kroaten en de Bosnische Serviërs willen koste wat het 
kost voorkomen dat zij een minderheid worden in eigen land. Om 
aan dat lot te ontsnappen is vrijwel alles toegestaan, vinden ze. 
De Moslims waren echter lange tijd de zwakste partij en hebben 
het meeste te verduren gehad. De Moslims hebben overigens in 
de 'media warfare' heel goed gepresteerd. Het is verder opvallend 

dat de Kroaten tot nu toe zo makkelijk zijn weggekomen. Kroatië 
streeft op een nog brutalere manier dan Servië haar doelen in 
Bosnië na. Herceg Bosna is al helemaal geïntegreerd in Kroatië, 
de Kroatische Kuna is daar zelfs als het officiële betaalmiddel in
gevoerd. Het Kroatische regeringsleger is verder openlijk actief in 
Bosnië. Dat de Kroaten zelfs in Mostar, waar een Europese bur
gemeester een oogje in het zeil houdt, met die etnische zuiverin
gen zijn doorgegaan, is toch wel kras. Tenslotte heeft Zagreb ook 
nog eens de Serviërs uit de Krajina kunnen verdrijven, zonder in
ternationale protesteri uit te lokken, laat staan economische sanc
ties. Je zou kunnen zeggen dat de Kroaten het heel slim hebben 
gespeeld, veel slimmer dan de Serviërs in elk geval. Die houden 
zich al langere tijd min of meer afzijdig en gaan toch nog gebukt 
onder internationale sancties. De conclusie dat ook de Kroaten en 
Moslims zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan etni
sche zuiveringen en dergelijke houdt overigens geen relativering 
in van de ernst van de vele misdaden die door de Serviërs zijn be
gaan. 

In commentaren klinkt soms de opvatting door dat etnische zuive
ringen, hoe gruwelijk ook, een deel van de oplossing zijn, in de 
trant van: als we het dan toch niet tegen kunnen houden, dan 
moet het maar snel gebeuren. 

RD: Etnische zuiveringen zijn voor de Balkan geen nieuw ver
schijnsel. In de geschiedenis van dit gebied zijn herhaaldelijk et
nische zuiveringen uitgevoerd. En steeds werd het doel bereikt 
dat de organisatoren voor ogen stond. Ik vrees dat het dit keer 
niet veel anders zal zijn .• 
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PERSPECTIEF 

Politieke dovemansoren 
en Dutchbat 

Door Dr e a Berghorst 

D
epresidenten van Bosnië, Kro

. atië en Servië ondertekenden op 
21 november 1995 het akkoord 

De besluitvorming over 
de inzet van Nederlandse 

uitzenden van een gevechtseenheid. De 
roep om een extra Nederlandse bijdrage 
zette de toenmalige minister van Defen
sie, de PvdA-er Relus ter Beek, onder 
grote politieke druk. Hij zag echter geen 
mogelijkheden om aan de wens van de 
Tweede Kamer tegemoet te komen. De 
twee parate bataljons van het Korps 
Mariniers waren al ingezet in Cambodja. 
De luchtmobiele brigade verkeerde nog in 
de oprichtingsfase en zou naar ver
wachting pas in november dat jaar opera
tioneel inzetbaar zijn. De overige voor uit-

dat een einde moest maken aan de toen al 
drieënhalf jaar durende oorlog in Bosnië
Herzegovina. Een door de Navo geleide 
'implementatie'-macht van 60.000 man 
zou moeten toezien op de naleving van 
het akkoord. De grote fracties in de 
Tweede Kamer toonden een voorzichtige 
houding die, met het Dutchbat-fiasco vers 
in de herinnering, niemand vermocht ver
bazen. De kamerleden wensten eerst 
meer duidelijkheid over de opdracht, de 

troepen in het voormalig 
Joegoslavië is geen 

toonbeeld van wijsheid 
en helderheid geweest. 

Een reconstructie 
van de feiten. 

• 

bevelsstructuur en de voorwaarden waaronder tot een eventuele 
uitzending zou worden besloten, want - zo luidde de ondertoon -
nooit meer mogen Nederlandse militairen worden opgezadeld 
met een onmogelijke opdracht. 
Deze plotselinge omzichtigheid roept de vraag op hoe de Tweede 
Kamer destijds dan toch heeft kunnen instemmen met de uitzen
ding van het luchtmobiele bataljon naar Srebrenica. In dit artikel 
wordt een poging ondernomen om het besluitvormingsproces 
rond Srebrenica te reconstrueren. 

De Nederlandse bijdrage 

In maart 1993 leek een akkoord voor Bosnië aanstaande. De on
derhandelaars David Owen en Cyrus Vance wachtten nog slechts 
op de instemming van de strijdende partijen met hun verdelings
plan. De internationale gemeenschap maakte zich intussen op 
voor wat de grootste vredesoperatie in de geschiedenis zou moe
ten worden. Voor de uitvoering van het vredesplan zouden mins
tens vijftigduizend militairen nodig zijn. De Tweede Kamer ken
de geen twijfel. In een debat drong zij aan op het sturen van méér 
troepen. 
De Nederlandse bijdrage aan de conflictbeheersing in Bosnië was 
toen al aanzienlijk. De Koninklijke landmacht was aanwezig met 
een transport- en logistiek bataljon. Uit de suggesties van de ka
merleden bleek echter dat de gedachte dit keer uItging naar het 

Drea Berghorst studeerde eind augrtstlts af als bestuurskundige aan de Vrije 
Universiteit, op een scriptie over de besluitvomung rond de uitzending van 
Itetluc/ttmobiele bataljon naar Bosnië-Herzegovina. Voor het onderzoek 
zijn interviews gehouden met diverse betrokkenen, waaronder de toenmalige 
nunister van Defe'tsie, A.L. ter Beek, de toenmalige chef defensiestaf, luite
nant-generaal (b.d.) A.K. van der Vlis , en de beveUUlbber der landstrijd,. 
krachten, luitenant-generaal H.A. Coltzy. De citaten zijn ajkontstig uit de 
interoÎews. 

• 
zending in aanmerking komende ge

vechtseenheden van de Koninklijke landmacht bestonden uit
sluitend uit dienstplichtigen en konden alleen worden uitgezon
den met hun volledige instemming. Omdat zij zich 'tot op de 
vliegtuigtrap' konden bedenken was uitzending van deze eenhe
den te onzeker en niet aan de orde. Alleen op logistiek of onder
steunend gebied kon wellicht nog iets extra's gedaan worden. 
De Tweede Kamer nam hiermee geen genoegen. In mei 1993 
voerde zij de druk op de minister van Defensie verder op. De re
gering zou snel met militaire eenheden bij moeten dragen aan 
een oplossing van het conflict in Bosnië. Verschillende kamerle
den pleitten voor de vorming van een extra bataljon uit man
schappen van verschillende eenheden. Als dat niet zou kunnen 
moest de luchtmobiele brigade worden ingezet. Zelfs Groen 
Links, de partij die zich tijdens de Golfoorlog verzette tegen 
welke Nederlandse bijdrage dan ook, bepleitte het inzetten van 
grondtroepen. 

Morele verontwaardiging 

De kans op een spoedige vredesregeling voor Bosnië was inmid
dels alweer verloren gegaan, zodat volstrekt onduidelijk was ge
worden waarvoor zo'n extra Nederlandse bijdrage zou moeten 
gelden. De Tweede Kamer liet zich echter leiden door morele ver
ontwaardiging, niet door de politiek-militaire situatie van dat 
moment. De militaire top stak haar ergernis over zoveel politieke 
naïviteit niet onder stoelen of banken. De bevelhebber der land
strijdkrachten, luitenant-generaal H.A. Couzy, wees de parle
mentariërs in een interview met Algemeen Dagblad op hun ver
antwoordelijkheid. Ook betwijfelde hij het nut van een extra 
Nederlandse bijdrage. De toenmalige chef defensiestaf, generaal 
AK van der Vlis, waarschuwde dat zonder duidelijke taakom
schrijving en zonder uitzicht op een vredesregeling de Neder
landse militairen in een hopeloze situatie terecht zouden komen. 
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Omdat de Moslims steeds verder in de verdrukking raakten, 
werd het eerder in Irak gebruikte VN-plan voor de inrichting van 
zogeheten veilige gebieden ook op bepaalde delen van Bosnië van 
toepassing verklaard. Voor de bescherming van deze gebieden 
zou eveneens een aanzienlijke troepenmacht nodig zijn, al werd 
vrijwel meteen duidelijk dat geen land bereid was de vereiste 
aantallen militairen te leveren. Hierop kwam men met een mini
mum-optie van 7.500 militairen. Het was volstrekt onduidelijk 
hoe de VN dit plan verder zouden uitwerken. De chef defensiestaf 
kende grote bezwaren tegen het plan en maakte deze publiekelijk 
kenbaar. Generaal Couzy deelde de bezwaren van de chef defen
siestaf. "Ik kon praten als Brugman, maar tegen dovemansoren", 
aldus Couzy over zijn gesprekken met kamerleden. 

Minister Ter Beek moest uiteindelijk buigen voor de aanhouden
de druk uit de Tweede Kamer. Op 22 mei '93 nam de Tweede Ka
mer unaniem een motie aan waarin de tegenstribbelende minis
ter werd gedwongen het luchtmobiele bataljon ge-

Dramatische afloop 
Inmiddels kennen we de dramatische afloop. In plaats van een 
voor de Koninklijke landmacht en de luchtmobiele brigade zo pro
fijtelijk geacht optreden onder echte oorlogsomstandigheden, 
waren de Dutchbat-militairen machteloos. Uiteindelijk bleken zij 
zelfs niet in staat de aan haar toevertrouwde Moslim-bevolking 
van Srebrenica bescherming te bieden. De aanvankelijk lovende 
woorden bij het helden onthaal op Soesterberg maakten gauw 
plaats voor - tot op de dag van vandaag voortdurende - beschuldi
gingen en verdachtmakingen. 
Begin november 1995 presenteerde minister Voorhoeve van De
fensie het langverwachte 'debriefingsrapport' naar aanleiding 
; an de val van Srebrenica. De geruchtenstroom bleef echter aan
houden, hoezeer het ministerie van Defensie ook hoopte op een 
spoedige afwikkeling van de zaak. De Tweede Kamer, die in 
meerderheid te kennen gaf een onafhankelijk onderzoek niet 
nodig te vinden, liet niet na de minister naar aanleiding van elk 

gerucht ter verantwoording te roepen. 
reed te maken voor inzet in Bosnië-Herzegovina. 
In september, tijdens een bezoek aan de secreta
ris-generaal van de VN, stelde Ter Beek het Ne
derlandse luchtmobiele bataljon ter beschikking 
van de vredesmacht. Op dat moment lag opnieuw 
een vredesregeling ter ondertekening voor. De 
verwachting was dat het Bosnische parlement 
binnen onafzienbare tijd haar goedkeuring zou 
verlenen aan het zogenaamde Owen Stoltenberg
plan. De secretaris-generaal van de VN, Boutros 
Boutros Ghali, noemde de Nederlandse bijdrage 
hieraan "very good news". Het nieuws verslechter
de echter snel toen een maand later meer duide-

"Ik kon praten 
als Brugman, 

Intussen wilde de Tweede Kamer haar invloed op 
beslissingen tot uitzending van militairen in het 
kader van vredesoperaties, verder uitbreiden. In 
een debat over het door de ministers van Bui
tenlandse Zaken en van Defensie gepresenteerde 
toetsingskader, eiste zij een vastgelegd instem
mingsrecht bij toekomstige besluitvorming. 

maar tegen 
dovemansoren" , 

luitenant-generaal 
Couzy, over zijn 

gesprekken 
met kamerleden 

Wie de gang van zaken rond de uitzending naar 
Srebrenica kent zal betwijfelen of dit laatste tot 
betere besluiten zal leiden. De Tweede Kamer 
was immers volop in de gelegenheid de besluit
vorming naar haar hand te zetten. Daarbij ver-

lijkheid kwam over de uiteindelijke opdracht. Niet voor de uitvoe
ring van een vredesregeling, maar voor de bescherming van de 
veilige gebieden zouden de rode baretten worden ingezet. Een op
dracht waarvoor het Nederlandse aanbod eigenlijk niet was be
doeld. Bovendien had, na het mislukken van de vredesregeling, 
niemand rekening gehouden met deze mogelijkheid. De minimaal 
vereiste 7.500 man, nodig voor de uitvoering van het VN-plan 
waren er immers niet gekomen. Daardoor stond vooraf vast dat 
de veilige gebieden niet te verdedigen waren. Een Nederlandse 
bijdrage aan deze onuitvoerbare en risicovolle opdracht zou niet 
meer dan een politiek gebaar zijn. Op dat moment terugkrabbe
len zou echter gezichtsverlies hebben betekend. 
Op 12 november '93 werd in de ministerraad het besluit genomen 
tot uitzending van de luchtmobiele brigade naar Bosnië-Her
zegovina. Op dat moment had de staf van de landmacht zich nog 
niet kunnen vergewissen van de omstandigheden in de enclave 
Srebrenica die de VN voor het Nederlandse bataljon op het oog 
had. Op basis van een telefoongesprek met de Belgische VN-com
mandant in Bosnië, generaal Briquemont, oordeelde de staf ven 
de landmacht echter dat het ging om een "eervolle, niet eenvoudi
ge, maar uitvoerbare opdracht". Ook de Tweedè Kamer zag geen 
reden het besluit terug te draaien. Op 16 november keurde zij het 
zonder veel aarzelingen goed. Volgens D66-kamerlid Ter Veer 
ging "hiermee (..) het signaal uit naar de internationale gemeen
schap dat we onze handen niet willen aftrekken van voormalig 
Joegoslavië". 

zuimde zij vooraf duidelijkheid te verlangen over 
de taken en omstandigheden waarmee de blauwhelmen te maken 
zouden krijgen. Een politiek van morele genoegdoening werd ver
kozen boven een politiek die ruimte liet voor een rationele en 
zorgvuldige afweging. Het besluit tot uitzending naar Srebrenica 
was daardoor onverstandig en onverantwoord. "Vragen om moei
lijkheden", aldus luitenant-generaal Couzy. De politiek wenste 
haar ogen echter te sluiten voor deze voorzienbare problemen. 
Daardoor had zij een groot aandeel in het échec van Srebrenica. 

Onafhankelijk onderzoek 

De uitzending naar Srebrenica heeft eens te meer aangetoond dat 
het bij uitzending van militairen gaat om leven of dood. Bij de 
voorbereiding van beslissingen met zulke verstrekkende gevolgen 
is inderdaad uiterste zorgvuldigheid geboden. In dit verband 
merkte oud-minister Ter Beek terecht op dat zo'n besluit ook na 
drie jaar nog zou moeten kloppen. Maar het besluit dat leidde tot 
de uitzending naar Srebrenica klopte in feite vooraf al niet. Het 
zou van moed getuigen en de geloofwaardigheid van de politiek 
ten goede komen wanneer de parlementariërs zouden pleiten 
voor een onafhankelijk onderzoek naar de voorgeschiedenis van 
het drama dat zich in Srebrenica voltrok. Al was het alleen maar 
om de "oenigheden" (zoals Voorhoeve zei) van het ministerie van 
Defensie en de vermeende nalatigheid van Dutchbat-militairen 
terug te brengen tot de juiste proporties. • 
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BESCHOUWING 

Cruciale fouten 
Lessen in buitenlands beleid 

Welke lessen kunnen getrokken worden uit het falende optreden 
ten aanzien van het drama in Joegoslavië dat zich onder de ogen 

van de internationale gemeenschap voltrok? 
We vroegen het aan Bob van den Bos, 

Geert Jan Siccama en Laurens Jan Brinkhorst 

Falende diplomatie 
In gesprek met Bob van den Bos 

"U it het falende optreden van de EU en de VN ten 
aanzien van Joegoslavië blijkt dat een militair 
ondersteunde niet-vrijblijvende diplomatie van 

het grootste belang is. Er moet hen een duidelijk doel voor ogen 
staan en men moet minder improviserend te werk gaan. De in
ternationale gemeenschap heeft zich laten overvallen door het 
conflict, terwijl het risico groot was dat het zou losbarsten. 
Een van de belangrijkste problemen die we hebben kunnen 
waarnemen is dat Europa nog steeds niet in staat blijkt te zijn 
politiek en militair op te treden zonder de steun van de VS. De 
grote Europese landen zijn niet groot genoeg en bovendien had
den Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in deze 
kwestie ook nog eens tegengestelde opvattingen. De Europese 
saamhorigheid moet dus nog sterker nagestreefd worden dan al 
het geval is. 
Overigens zal ook het volkerenrecht een andere houding ten 
aanzien van binnenstatelijke conflicten moeten ontstaan. Er 
moet ook zonder toestemming van de strijdende partijen kunnen 
worden ingegrepen als de humanitaire omstandigheden daar om 
vragen. De nationale soevereiniteit moet van minder belang 
worden in de overweging om te interveniëren. Het voorstel van 
Van Mierlo om een permanente VN-brigade ter beschikking te 
hebben, vind ik daarom uitstekend. Het blijkt - helaas - van het 
grootste belang te zijn, want er zijn veel meer potentiële brand
haarden in Europa. 
Je kunt je achteraf natuurlijk afvragen waarom er niet eerder 
hard is ingegrepen, maar daar zijn volgens mij heel duidelijke 
redenen voor aan te wijzen" Nationale regeringen brengen niet 
graag hun eigen soldaten in een gevaarlijke positie. Er werd 

Bob van dell Bos û buitenlandspecwlût 
vall de D66-fractie in de Tweede Kamer. 

geen vitaal nationaal belang gediend met het sturen van troe
pen. Vandaar ook het pleidooi voor een eigen leger van de VN 
(een modern vreemdelingenlegioen!), zodat er geen discussies 
meer ontstaan over of beroepsmilitairen nu wel of niet gestuurd 
kunnen worden. 
Een andere reden waarom de internationale gemeenschap niet 
veel eerder in actie is gekomen, heeft te maken met de interna
tionale onenigheid over de te volgen lijn. De vroegtijdige erken
ning van Kroatië blijkt achteraf een cruciale fout. Hierdoor zijn 
er gevaarlijke verstoringen opgetreden in het evenwicht tussen 
etnische groeperingen, die weer tot een verheviging van het con
flict hebben geleid. Desondanks houd ik vol dat de internationa
le gemeenschap naast de diplomatieke onderhandelingen, in een 
veel vroeger stadium militair had moeten ingrijpen. 
Terugkijkend kun je je afvragen waarom het Vance Owen-plan 
zo makkelijk van tafel is geveegd. De hele oorlog was volkomen 
irrationeel, emoties werden uitgebuit en dat leidde tot collec
tieve waanzin. Het plan werd als onrechtvaardig beschouwd, 
men zag het als een beloning voor de agressor. Men was dus ge
neigd om te wachten tot er een rechtvaardiger plan uit te voeren 
zou zijn. 
Dat de tijd nu wel rijp was voor een vredesverdrag, komt omdat 
de militaire situatie is veranderd. Voor de Serviërs viel er niet 
veel meer te winnen op het slagveld; de Kroaten hebben veel 
grond terugveroverd en de Moslims zijn doodmoe van de oorlog. 
De partijen konden niet veel anders meer dan tot overeenstem
mingkomen. 
Het feit dat deze overeenkomst tot stand is gekomen door be
moeienis van de VS heeft naar mijn mening te maken met het 
feit dat president Clinton aan de wereld en vooral aan kiezers 
wilde laten zien dat hij wel degelijk een leidende rol in de we
reldpolitiek kan spelen. Bovendien was de NAVO en daarmee 
natuurlijk de positie van Amerika in diskrediet gebracht en 
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moest er dus eindelijk krachtdadig worden opgetreden. 
Nu lijkt er dan een einde te zijn gekomen aan het conflict, maar 
voor mij blijft het onzeker of Bosnië als eenheidsstaat zal blijven 

bestaan. Alle betrokkenen zullen hun volledige medewerking 
moeten geven om de vrede gestand te doen en de internationale 
gemeenschap zal er bovenop moeten zitten, zij zal er als het wa
re als een schaduw overheen moeten blijven hangen. Dit ak
koord zou bovendien toch nog de aanzet kunnen zijn voor een 
opdeling van Bosnië tussen Servië en Kroatië in een later stadi
um. In ieder geval blijft het voorlopig een potentieel kruidvat. 
Wat ik betreur in de overeenkomst die nu is gesloten, is dat er 
géén waterdichte afspraken zijn gemaakt over het berechten 
van de oorlogsmisdadigers. Milosevic en Karadzic krijgen welis
waar geen politieke functies, maar van uitlevering aan het In
ternationale Gerechtshoflijkt geen sprake. 
Om dit soort conflicten in de toekomst te voorkomen, moeten de 
NAVO en de VN en de EU en de VN tot betere afstemming ko
men. We hebben nu gezien dat te veel overleg tussentijds het 
conflict alleen maar aanwakkert. Het concept van de Contact
groep, die lange tijd de onderhandelingen voerde met de strij
dende partijen, is in principe goed, maar functioneerde in deze 
situatie niét, omdat er teveel tegengestelde meningen waren. 

Dat is te voorkomen door in een veel vroeger stadium een alge
meen mandaat aan de uitvoerende organisatie te geven en één 
leider aan te wijzen. Dan zullen mogelijke sancties, of ze nu eco
nomisch of militair van aard zijn, meer effect hebben. Nu werd 
er mee gedreigd, maar veelal werden ze niet uitgevoerd. Het on
derscheid tussen de troepen die worden ingezet voor 'peace-kee
ping'(VN) en voor 'peace enforcement' (NAVO) moet helder zijn; 
deze hebben nu contraproduktief gewerkt. 
De internationale gemeenschap zal alert moeten blijven. Het 
conflict op de Balkan is niet uniek, ook in andere nieuwe, soci
aal-economisch zwakke Europese staten met een onvolgroeide 
democratie dreigen etnische conflicten uit te groeien tot oorlo
gen. Europa èn de VS zullen zich daar vroegtijdig mee moeten 
gaan bemoeien om een herhaling van zo'n oorlog te voorkomen. 
Daarnaast zal het 'menselijke' drama hopelijk een afschrikwek
kend voorbeeld zijn voor de diverse etnische groepen in Europa. 
Want hoe je het ook wendt of keert, er zullen nog wel een of twee 
generaties overheen gaan voordat de verhoudingen in Bosnië 
weer enigszins genormaliseerd zijn. Ik hoop en verwacht dat alle 
internationale krachten zich erop zullen richten om een derge
lijk drama elders in Europa of de wereld te voorkomen." (MvS) • 

Gewatteerde interventie 

In gesprek met Jan Geert Siccama 

, 'V olgens mij kan je vier lessen trekken uit de gang 
van zaken in Joegoslavië. De eerste les gaat over 
de timing van interventies. Interventies moet je 

preventief uitvoeren, als er nog geen sprake is van escalatie tot 
een gewapend conflict. De andere mogelijkheid is te intervenië
ren als de strijd tussen beide partijen is uitgewoed. Je moet niet 
ingrijpen als men volop aan het vechten is. Over dit uitgangs
punt is men het misschien internationaal wel eens, maar de col
lectieve besluitvorming in de VN-Veiligheidsraad duurt veel te 
lang om op het juiste moment te kunnen interveniëren. 
De tweede les is dat je duidelijke politieke doelstellingen moet 
hebben. Die hadden we niet en voorzover we ze hadden, werd er 
verschillend over gedacht. Er zijn maar weinig landen die eerlijk 
zeggen wat hun doelstellingen zijn. Ik heb drie jaar lang keer op 
keer gevraagd wat Nederland wilde bereiken, maar behalve alge
meenheden kwam er geen helder antwoord. 
Les drie houdt in dat er geen sprake mag zijn van tegenstrijdige 
mandaten. Ik druk me nu gematigd uit; het is een minimumeis. 
Het dwangkarakter in het akkoord van Dayton schept helder
heid, maar het is de vraag hoe onpartijdigheid zich laat vereni
gen met de wens van de Verenigde Staten het Bosnische leger te 
bewapenen. De Amerikanen geven ook al steun aan de Kroaten. 
Ze proberen een land bijeen te houden, terwijl tegelijkertijd op 

Geert Jan Siccama is hoofd van de afdeling onderzoek van instituut 
Clingendael en bijzonder hoogleraar internationale veiligheidsvraagstw.. 
ken aan de Universiteit van Utrecht. 

een militair machtsevenwicht wordt aangestuurd door het ver
sterken van twee legers. Ik denk niet dat de Bosnische Serviërs 
dit als onpartijdig zien. Als Holbrooke zegt: "De grootste verlie
zers zijn de Bosnische Serviërs", dan is dat niet bemoedigend. 
Een ander probleem biedt de verhouding tussen humanitaire 
hulp en humanitaire bescherming. Er is sprake van een NAVO
operatie met daarnaast een hoge commissaris van de VN voor ci
viele zaken. De afstemming tussen beide is niet geregeld. 
Zo kom ik bij les vier; er moeten heldere, eenduidige bevelstruc
turen zijn. Maar de militaire en de civiele leiding kunnen niet in 
één hand worden gelegd, want de NAVO zegt zich niet te willen 
bemoeien met humanitaire hulp. Hier voel ik wel iets voor, bij
voorbeeld het organiseren van verkiezingen is immers geen kern
taak van de NAVO. Verder moet je op de een of andere manier de 
Russen erbij betrekken en die willen niet rechtstreeks onder 
bevel van de NAVO opereren. Bovendien bestaan er veel ver
schillende opvattingen over de relatie tussen humanitaire hulp 
en humanitaire bescherming. Er spelen dilemma's als : moet je 
wachten met bombarderen wanneer er nog wordt onderhandeld? 
Of, omgekeerd: hoe krijg je het voedsel waar het zijn moet, zon
der militaire bescherming? Het botert niet zo tussen de militaire 
en de civiele organisaties. Er zijn competentieproblemen. 
De taakverdeling tussen de Verenigde Staten en Europa houdt in 
dat de militaire leiding bij de VS berust. De Europeanen hebben 
een civiele hoofdtaak. Clinton moest bij het akkoord van Dayton 
de termijn van een jaar noemen om het Congres mee te krijgen. 
Ik vrees dat de Amerikanen denken dat de Europeanen hun taak . 
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over een jaar over willen nemen. Dat kunnen ze niet. Ik ben 
bang dat de Amerikanen over een jaar weggaan, en het valt niet 
uit te sluiten dat je dan moet constateren dat de gevechtspauze 
is benut om op adem te komen en dat de oorlog weer begint. Als 
er geen vervanging komt voor de VS, kan de strijd immers weer 
losbarsten. 
Het opheffen van de onafhankelijkheid van Kosovo en Voivodina 
midden jaren tachtig heeft het interne machtsevenwicht in Joe
goslavië verstoord. Als de EG toen economische sancties had ge
troffen, was het conflict misschien op tijd gedempt. Later heeft 
de EU zich er te intensief mee bemoeid. Dit had bijbedoelingen: 
Van den Broek wilde Genscher laten zien dat er sprake was van 
een EU-identiteit op veiligheidsgebied. Maar de EU had niet de 
militaire middelen om de vrede af te dwingen. Dan kun je er be
ter buiten blijven en alleen humanitaire hulp verlenen. Suc
cesvol interveniëren had tot eind augustus '92 gekund met ac
ties uit de lucht. Ik heb nooit gepleit voor het massaal zenden 
van grondtroepen. De EU heeft een halfslachtige politiek ge
voerd van 'gewatteerde' interventie. Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden. Dit heeft de zaak alleen maar verergerd; in 
het andere geval zou de oorlog eerder afgelopen zijn geweest en 
waren er minder slachtoffers gevallen. Ook het Vance Owen-

plan heeft geen kans gekregen, omdat men niet met militaire 
middelen de zaak kracht bij wilde zetten. De Fransen en de 
Britten waren tégen iedere militaire actie gericht tegen de Ser
viërs. 
Tot augUstus '92 was ik het eens met de VN-Veiligheidsraad dat 
er sprake was van een interstatelijk conflict, met Servië als 
agressor. In deze benadering paste interstatelijk georiënteerd 
beleid, zoals de eenzijdige sancties van de VN-Veiligheidsraad 
tegen Servië. Daarna is het interstatelijk gerichte beleid ver
mengd met intrastatelijk beleid. Deze vermenging is heel slecht; 
men heeft Bosnië-Herzegovina erkend, terwijl men het nooit als 
levensvatbaar heeft beschouwd. Het is bijna misdadig dat het 
wapenembargo toen toch werd voortgezet. 
Nu staat het intrastatelijk karakter voorop. Er is sprake van 
één staat Bosnië, maar dat is waarschijnlijk onhoudbaar. Het 
Servische deel splitst zich dan af en vormt Klein Joegoslavië. Er 
blijft dan een moslim rompstaat over, die eventueel wordt ver
deeld tussen Servië en Kroatië. Ik ben het met Bart Tromp eens 
dat de oorlog zelf heeft geleid tot etnische conflicten en niet om
gekeerd." (eK) . 

Iedereen is 'sadder and 
wiser' geworden 

I n gesprek met Laurens Jan Brinkhorst 

D e eerste en belangrijkste les die je kunt trekken uit 
het conflict in het voormalig Joegoslavië is, dat een 
politieke visie gepaard dient te gaan met de bereid

heid om militair in te grijpen. Als deze bereidheid ontbreekt, 
word je een speelbal van enge nationalisten, xenofoben en ande
re extremistische actoren in een conflict. Uiteindelijk ontbrak in 
het geval van Joegoslavië deze bereidheid en ik heb daar de vol
gende verklaring voor. Het is in hoge mate een generationele 
kwestie. We hebben thans te maken met de tweede generatie 
na de laatste grote oorlog in Europa, de Tweede Wereldoorlog. 
Deze generaties zijn vergeten wat het betekent om de eindver
antwoordelijkheid te nemen teneinde essentiële waarden te ver
dedigen. Deze eigen verantwoordelijkheid houdt in dat je in 
laatste instantie bereid zult zijn om je leven te geven ter verde
diging van deze essentiële waarden. Zij hebben dat nooit hoeven 
doen of ook maar hoeven overwegen, want zij hebben zich jaren
lang kunnen koesteren in de vermeende veiligheid van de 
NAVO. Hierdoor hebben deze generaties zich een houding van 
vrijblijvend pacifisme kunnen veroorloven. Dat is op zich heel 

u.uren. Jan BrinkJaorsl is lid van hel Europarlement voor D66 en U>fU ja,. 
renlang werbaam aU direcleur generaal milieu en IWCleaire veiligheid bij 
de Europe.e Commissie. Hij w"' leven. Slaaluecrelaris van BuilenlaruUe 
Zaken, Tweedekamer-lid en fraclievoorziJter van D66. 

begrijpelijk, maar deze houding leidt wel tot het accepteren van 
vrede tegen elke prijs. Ik vind dit ,ook blijken uit de houding in 
Nederland tegenover de gang van zaken in Srebrenica. Het 
overheersende beeld was dat de Nederlandse militairen er 
koste wat het kost levend uit moesten komen. Daarvoor heeft 
men wel duizenden Moslims aan hun lot moeten overlaten. 
Gedurende de oorlog in Joegoslavië heeft al die tijd een discre
pantie bestaan tussen de politieke doelstellingen en de bereid
heid om militair in te grijpen. Het onderscheid tussen peace
keeping en peace-enforcing blijkt in de praktijk niet werkbaar. 
En hoe kun je nou militairen ongewapend de vrede laten bewa
ren tussen burgers die elkaar met alle mogelijke middelen naar 
het leven staan? Iedereen is wat dat betreft 'sadder and wiser' 
geworden. 
De crisis in Joegoslavië leert ons feitelijk dat ook in Europa een 
ordenend beginsel noodzakelijk is dat op militaire wijze krach
tig kan worden ondersteund. Er is in Europa nog geen sprake 
van een 'Pax America'. Geen van de nationale staten in Europa 
is in staat geweest ook maar iets in substantiële zin te onderne
men zoals het afdwingen van vredesonderhandelingen. Het 
conflict heeft heel duidelijk-gemaakt dat alleen een gezamenlijk 
optreden in EU-verband effect kan hebben op de strijdende par
tijen. En het is evenzeer duidelijk geworden dat er ondanks het 
Europese integratieproces van de laatste jaren geen echt 
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Europees buitenlands beleid tot stand is gekomen. Het Europese 
beleid wordt nog steeds bepaald door het nationale beleid van de 
lidstaten. De noodzaak van een gezamenlijk beleid wordt thans 

wel onderkend, maar de kansen op een echt Europees buiten
lands beleid hangen sterk af van de nationalistische ideeën van 
de lidstaten. En ik hoef in dit verband alleen maar te verwijzen 
naar de opvattingen binnen Groot Brittannië om enig enthousi
asme op voorhand te matigen. Maar zonder een eigen buiten
lands beleid van de Europese Unie zal men in Europees verband 
nooit kunnen ingrijpen in een conflict zoals dat in Joegoslavië. 
Ik meen dat de Europese Unie in een eerder stadium nog wel 
iets had kunnen doen. Men had binnen de Unie bijvoorbeeld in 
1989 de noodzaak van het aangaan van een associatieovereen
komst met Joegoslavië kunnen inzien. Een overeenkomst waar
mee men de economische omntwikkeling had kunnen stimule
ren door het openen van Europese markten voor de 'Joego
slaven'. Daarnaast had men veel eerder en veel meer financiële 
steun kunnen toezeggen. Maar dat is achteraf redeneren. Zes 
jaar geleden was het geo-politieke klimaat heel anders dan nu: 
Joegoslavië werd nog gezien rus een buffer tussen de Sovjet Unie 
en Europa, en als een ex-communistisch land met een geheel an
dere oriëntatie dan de landen in West-Europa. 
Het Vanee Owen-plan is destijds jammerlijk mislukt, maar het 
zou ook alleen kans van slagen hebben gehad als alledrie de par
tijen voordelen zouden hebben gezien bij het afsluiten van een 
akkoord in die periode. En dat was juist niet zo. Elke partij had 
redenen om het plan te verwerpen. De Serven waren aan de 
winnende hand en de verdeling zoals voorgesteld in het Vanee 

Owen-plan paste niet bij de realiteit van het slagveld op dat mo
ment. De Moslims hoopten dat het tij nog zou keren en dat bij
voorbeeld de VS zich in het conflict zouden mengen. En de Kro

aten wilden eerst de verliezen goedmaken die zij in het begin 
van de oorlog hadden geleden. Kortom, de tijd was nog niet rijp 
voor een akkoord. Misschien zou het plan wel aangenomen zijn 
als de VS zich nadrukkelijker achter het akkoord zouden hebben 
geschaard, zoals dat nu bij het akkoord van Dayton wel het ge
val is. 
Voor de toekomst van Bosnië zie ik zowel een somber als een op
timistisch scenario. Om met het eerste te beginnen voorzie ik de 
mogelijkheid dat in Sarajewo tussen de verschillende bevol
kingsgroepen een guerilla-strijd ontbrandt, waarbij de Bos
nische staat zich achter de moslimbevolking schaart, met alle 
gevolgen van dien. Maar het is ook mogelijk dat door de militai
re aanwezigheid van de VS en de EU, het financiële en economi
sche herstelprogramma en een eventueel aanbod van de EU om 
op termijn toe te kunnen treden tot de Europese Unie, er een 
gunstig klimaat voor vrede zal ontwikkelen. Door de wederop
bouw komt er opnieuw perspectief voor de mensen in het gebied 
en krijgt men ook het gevoel iets te verliezen te hebben als er 
weer een oorlog zou uitbreken. Wat de komende jaren gebeurt, 
zal beslissend zijn voor de ontwikkelingen op de langere termijn 
in deze regio. Daarbij moet bedacht worden dat Amerika zich 
maar voor één jaar zal binden en dat ook in Nederland geluiden 
opklinken om onze verplichtingen slechts op korte termijn te be
zien. Maar Rome werd niet in één dag gebouwd en in Joe
goslavië zal dat ook niet het geval zijn (A.V.) • 

Oude nummers van Idee 
kunt u nabestellen. 

Oude nummers van Idee (vanaÜ991) kunt u, indien ze nog voorradig zijn, altijd nabestellen. Van nummers die 
niet meer voorradig zijn kunt u fotokopieën bestellen, óók van een of meerdere artikelen uit zo'n nummer. 

RetzeHde geldt voor uitgaven in de reeksen Ideeën en SWB Cahier. 

Voor informatie en bestellingen kunt u telefonisch contact opnemen met de SWB 068, teL 070-356.60.68. 
Van maandag t(m donderdag tijdens kan.l0oruren. 

(Advertentie) 
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Speciale boekaanbieding voor D66-leden 

De open santenleving en haar vrienden 
in discussie met Jan Glastra van Loon 

Jan Glastra van Loon werd in 1995 75 jaar. Oud-promovendi, oud-collega's en vrienden tracteren hem en u op het 
vriendenboek 'De open samenleving en haar vrienden' . In de winkel kost het boek f39,50. D66-leden betalen via de 
SWB slechts f29 ,50 (exclusief verzendkosten). Het boek bevat bijdragen over het democratisch karakter van onze 
maatschappij , vanuit filosofische, sociologische, juridische en cultuurtheoretische achtergrond. 
De auteurs: Kees Schuyt, Pieter Fokkink, /nge van der Vlies, Heikelien Verrijn Stuart, René Foqué, Herman van Gun
steren, Dorien Pessers, Lolle Nauta, Greetje Den Ouden-Dekkers, R.A. V. van Haersholte, Cees Afaris en Christiaan de 
Vries. 

B ESTELLEN = BELLEN: 070 - 356.60.66, SWB D66. 

• De open samenleving en haar vrienden, in discussie met Jan Glastra van Loon, /995, Uitgeverij Boom, Amsterdam, 
272 pagina's. Prijs f39,50. D66-ledenprijs f29,50 ex. porti. 
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BESCHOUWING 

Integreren in Nederland 
Door Helga de Valk 

I
nde afgelopen dertig jaar is onze 
opstelling ten opzichte van nieuw
komers in ons land sterk veran

derd. Het is genoegzaam bekend: in de ja
ren '60 kwamen er 'buitenlanders' naar 
ons land om het krappe aanbod op de ar
beidsmarkt voor laag geschoold werk aan 
te vullen. Destijds was de algemene hou
ding - positief geformuleerd - gebaseerd 
op een vorm van 'vreedzame coëxistentie'. 
In feite kwam het echter vaak neer op on
verschilligheid en werden de leden van 
deze eerste generatie 'nieuwkomers' aan 
hun lot overgelaten. In de jaren '70 wer
den de groepen die zich min of meer per
manent in Nederland hadden. gevestigd 
ontdekt als minderheden: specifieke be
volkingsgroepen van migranten met een 
achterstand op het gebied van huis
vesting, werk en scholing. Vanuit het Rijk 
werd een zogenaamd minderhedenbeleid 
ontwikkeld. Eind jaren '80 werden de 

Sinds kort staat het thema sorteerd. Thans staat men met het nieuwe 
inburgeringsbeleid een sluitende aanpak 
voor, waarbij de zelfredzaamheid van 
nieuwkomers in de Nederlandse samenle
ving op een hardere en meer verplichten
de wijze wordt afgedwongen. Men hoopt 
hiermee een preventief beleid te voeren, 
opdat de jongste generatie nieuwkomers 
niet ook op lange termijn in een uitzichts
loze achterstandssituatie zal geraken. 
Door middel van het afsluiten van een 
contract moeten zowel de nieuwkomer als 
de overheid zich binden aan duidelijke, 
welomschreven rechten en plichten tij
dens het doorlopen van een op de nieuw
komer toegesneden inburgerings-'traject'. 
Het maatwerk moet geleverd worden door 
de gemeenten, die met ingang van 1 janu
ari 1996 verantwoordelijk zijn voor de op
zet, uitvoering en controle van de inburge
ringstrajecten voor de nieuwkomers in 
hun gemeente. Het nieuwe beleid beoogt 

van de nieuwkomers. en hun 
integratie in de Nederlandse 

samenleving hoog op de 
politieke agenda. Niet in de 

laatste plaats vanwege de 
plannen van het kabinet om 

een inburgeringscontract 
in te voeren. Welke inspannin
gen getroostte Nederland zich 

eigenlijk tot voor kort om 

nieuwkomers op te vangen? 
Een verkorte weergave 

van een onderzoek. 

• 
nieuwkomers en hun nakomelingen opnieuw in kaart gebracht 
maar nu als allochtonen: het anders zijn werd opnieuw bena
drukt, maar op een nogal paradoxale wijze. Meer en meer werd er 
gesproken van segregatie, aanpassingsproblemen en een gebrek 
aan actief burgerschap bij de migranten. Geconstateerd moest 
worden dat het eerdere minderhedenbeleid gefaald had waar1let 
ging om het integreren van de nieuwkomers in de Nederlandse 
samenleving. Het beleid had zelfs een geheel ander effect omdat 
het de culturele eigenheid van de allochtone bevolkingsgroepen 
benadrukte, hen opsloot in hun eigen culturele leefwereld en veel 
nieuwkomers 'doodknuffelde' waardoor ze in feite niet leerden op 
eigen benen te staan. Met dit laatste werd bedoeld dat zij te wei
nig waren aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het 
beleid werd dan ook in deze zin gewijzigd: het werd veel minder 
specifiek en een beroep op de eigen verantwoordelijkheid kwam 
voortaan centraal te staan. 
Toch heeft ook het allochtonenbeleid niet het gewenste effect ge-

Helga de Valk is afgestudeerd in de !ociale wetenschappen aan de 
Univeniteit Utrecht 
Dit artikel is geba!eerd op een onderzoek naar opvang en integratie van 
nieuwkomen binnen 10 gemeenten in Nederland in opdracht van de SWB 
van D66. Sind! het ver!chijnen van het onderzoehverslag in februari 1995 
zijn er een aantal veranderingen met betrekking tot het nieuwkomer.beleid 
doorgevoerd. Ik ga echter uit van de !ituatie zoau die tot februari 1995 
bestond. Zie: 'Integreren in Nederland, een onderzoek naar de gemeente
lijke projecten in het kader van integratie van nieuwkomers in Nederland', 
HoA.G. de Valk, /lUJartI995. 

• 
een 'integratie' van alle reeds bestaande vormen van inburgering 
en i~ onder meer gebaseerd op de passages in het paarse regeer
akkoord waarin melding wordt gemaakt van het ontwikkelen van 
een inburgeringscontract. De vraag is natuurlijk hoe men zo'n 
omvangrijke operatie succesvol kan laten verlopen. Kan men 
hierbij teruggrijpen op opgedane ervaringen uit het verleden? 
Zijn die toereikend om vervelende missers te vermijden? Middels 
een onderzoek is nagegaan hoe het integratiebeleid zich tot febru
ari 1995 heeft ontwikkeld en welke lessen men hieruit kan trek
ken voor het te ontwikkelen 'sluitende' nieuwkomersbeleid. 

Nieuwkomersbeleid 

Het nieuwkomersbeleid (1) zou, zoals gezegd, vooral gestalte moe
ten krijgen op gemeentelijk niveau. Dit houdt verband met de 
wenselijk geachte differentiatie waardoor maatwerk voor elke in
dividuele nieuwkomer mogelijk zou worden, maar het kan ook 
worden gezien als een uitvloeisel van de trend tot decentralise
ring van beleid welke in de jaren '80 opkwam. Vanuit het Rijk 
wordt geld ter beschikking gesteld, maar vormgeving en uitvoe-

(1) . Hoewel de tenn nieuwkomers hier aU vanzelfsprekend wordt gebruikt, 
was het in het recente verleden allennin!t duidelijk welke mensen onder de 
definitie vallen en welke niet. Vielen bijvoorbeeld de verblijf.gerechtigden 
nu wel of niet onder de doelgroep? Door het Ministerie van VWS was wel 
een definitie gegeven, /lUJar deze werd door venchillende gemeenten op 
venchillende wijze geïnterpreteerd en gehanteerd. 
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ring zijn in handen van de gemeente. Hoewel gemeenten in het 
verleden vaak hebben aangegeven dat de migranten in hun ge
meente als een probleem worden ervaren, hebben zij voor deze 
groep meestal zelf niet eerder geprobeerd preventief beleid in de 
zin van inburgeringsprojecten voor nieuwkomers te ontwikkelen. 
Over het algemeen kwamen gemeenten pas in actie nadat vanuit 
het Rijk geld werd toegezegd om een dergelijk project op poten te 
zetten. Door sommige gemeenten worden overigens nog steeds re
latief weinig eigen middelen ingezet voor de financiering van in
burgeringsprojecten. Op zich is dit niet zo verwonderlijk gezien 
de bescheiden middelen waarover gemeenten beschikken en de 
steeds zwaardere belasting die zij bij de uitvoering van overheids
beleid krijgen opgelegd. Ik wil hier eigenlijk vooral wijzen op de 
incongruentie tussen het signaleren van integratieproblemen en 
de wijze waarop beleid uiteindelijk tot stand komt. Dit heeft bij
voorbeeld gevolgen voor de verantwoordelijkheidstoedeling tus
sen Rijk en gemeenten, die voor wat betreft het inburgeringsbe
leid steeds moeizaam is verlopen. 

In 1989 is het Ministerie van VWS begonnen met een experiment 
voor het ontwikkelen van inburgeringsprojecten voor nieuwko
mers in de gemeenten Tilburg en Den Haag. In de loop der tijd 
zijn daar andere gemeenten bijgekomen die op basis van een door 
VWS ontwikkeld model, 'Integratiemodel voor gemeenten', ook 
een inburgeringsproject hebben opgezet. De financiële middelen 
die de gemeenten ter beschikking werden gesteld, waren slechts 

bestemd voor een bepaalde vastgelegde periode. Vandaar dat de 
meeste gemeenten er voor kozen het nieuwkomersbeleid als pro
ject aan te bieden. Een voordeel hiervan zou kunnen zijn dat er 
een snelle bijsturing van het beleid kan plaatsvinden indien er 
zich veranderingen zouden voordoen. In de praktijk bleek dit ech
ter niet het geval te zijn en leidde de tijdelijke geldstroom vaak 
juist tot moeilijkheden bij afspraken die binnen de gemeente 
moesten worden gemaakt om het project op gang te houden. 
Alleen in de gemeente Arnhem werd het nieuwkomersbeleid na 
enige tijd structureel binnen het gemeente-apparaat opgenomen. 
In zo'n geval kan dus eigenlijk niet meer worden gesproken van 
een project. 

In verreweg de meeste gevallen zijn de projecten rechtstreeks 
voortgekomen uit de beschikbaarstelling van Rijksgelden. In de 
gemeente Apeldoorn was sprake · .. an een particulier initiatief. 
Een aantal welzijnsorganisaties h .,d zich daar gebundeld en on-

1 
der verantwoordelijkheid van één van hen werd het project opge-
zet. De aandacht voor en invloed vanuit de gemeenteraad op de 
vormgeving was meestal niet bijzonder groot. In de meeste geval
len beperkte de discussie over de inburgeringsprojecten zich bin
nen de raad tot het verlenen van goedkeuring aan de jaarversla
gen. De projecten bleken toch vooral vorm te krijgen door middel 
van een ambtelijk proces, met ambtelijke besluitvorming waarop 
nauwelijks beïnvloeding of bijsturing plaatsvond vanuit de ge
meenteraad. Mgezien van de betrokkenheid van het college en de 

Nederlandse taaUes voor nieuwkorrwr8, KANS, Utrecht 
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beleidsverantwoordelijke wethouder, waren de gemeenteraadsle
den in de door mij onderzochte gemeenten veelal van mening dat 
ze maar weinig invloed op het proces konden uitoefenen. Ze 
meenden over te weinig expertise te bezitten. Voor de meeste 
raadsleden is het nieuwkomersbeleid ook maar één element bin
nen hun rijkelijk gevulde cultuur-, welzijns en onderwijs-porte
feuille. Hierdoor wordt hun aandacht sowieso gespreid en meer 
gericht op reguliere politieke onderwerpen dan op het nieuwe en 
relatief complexe nieuwkomersbeleid. In veel gemeenten werd 
het nieuwkomersbeleid dan ook aan de wethouder en de ambtelij
ke diensten overgelaten. 

De nieuwkomer in de gemeente 

In de grotere gemeenten in Nederland werd het nieuwkomersbe
leid de afgelopen jaren actief opgepakt. Omdat in het kader van 
bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen vrijwel iedere gemeente 
in Nederland wel met nieuwkomers geconfronteerd wordt en ook 
de Rijksoverheid de geldstromen voor inburgeringsprojecten ver
ruimde en voortzette, kon men in 1994 in meer dan 200 gemeen
ten nieuwkomersbeleid aantreffen (3). Vanuit het Ministerie van 
VWS werd echter de eis gesteld dat een gemeente minimaal 50 
nieuwkomers per jaar moest ontvangen voordat zij voor subsidie 
in aanmerking zou komen. Daarom maakten kleinere gemeenten 
met een lagere instroom aan nieuwkomers samenwerkingsaf
spraken. Dit gebeurde zowel door aansluiting te zoeken bij een 
grotere buurgemeente, als door het starten van zogenaamde re
gioprojecten om een scholingsaanbod voor de nieuwkomer te kun
nen realiseren. 

Het aantal nieuwkomers dat bij een gemeente binnenkomt heeft 
belangrijke consequenties voor de organisatiemogelijkheden van 
het project omdat de financiering verloopt per nieuwkomer. De 
gemeente moet voor een bepaald bedrag per nieuwkomer zorgen 
voor de werving, intake, individuele trajectbepaling en -begelei
ding, en cursussen Nederlandse taal en maatschappijoriëntatie. 
Met een kleine groep nieuwkomers per jaar is het moeilijk om de 
gewenste diversiteit aan instroommomenten en de differentiatie 
in het 'onderwijs te realiseren. Voor grote gemeenten is het rela
tief gemakkelijker om een gedifferentieerd aanbod te realiseren 
en aansluiting te bewerkstelligen bij het niveau van de individu
ele nieuwkomer. Hoewel daar de case-load - het aantal mensen 
dat door een begeleider individueel wordt begeleid - zeer hoog 
kan oplopen (tot meer dan 450 in Rotterdam). 

Iedere gemeente kreeg de vrijheid het project voor een groot deel 
zelf in te vullen. Deze invulling bleek nogal eens te verschillen. 
Dit kan gemakkelijk worden verklaard vanuit de verschillen in 
instroom van nieuwkomers en uit de economische en culturele 
verschillen tussen de diverse steden en regio's in Nederland. 
Daardoor is sprake van soms grote verschillen in problematiek 
tussen verschillende streken. Vooral op het terrein van huis
vesting en arbeid verschillen de regio's duidelijk. Uit mijn onder
zoek kwam echter naar voren dat huisvesting juist niet en arbeid 
maar gedeeltelijk in het project voor de nieuwkomers werden 
meegenomen. 

(2). Zie: "Overzichl van de inlegralieprojeclen voor nieuwkomers in de 
Nederlandse gemeenlen", Nieuwkomers catalogus 1994 van hel Landelijk 
Experli&e Cenlrum, Laes Lealemi&, Rijswijk 1995. 

Vonngeving van de projecten in de gemeenten 

Over het algemeen vond de coördinatie van het project plaats 
vanuit een zogenaamd bureau nieuwkomers of werd het project 
ondergebracht bij een gemeentelijke instantie of een stichting, zo
als bijvoorbeeld in Apeldoorn en Tilburg. Aan alledrie de organi
satievormen kleven voor- en nadelen. Sommige gemeenten von
den het een voordeel om in de gemeentelijke structuur te zijn in
gepast omdat daarmee volgens hen de ambtelijke lijnen korter 
zijn. Andere waren daarentegen van mening dat met het oprich
ten van een zelfstandige stichting het bureau niet zo snel bij in
terne conflicten tussen gemeentelijke instellingen zou worden be
trokken. In de gemeente Dordrecht heeft men daarom ook ge
tracht het Bureau Nieuwkomers en de gemeentelijke diensten los 
te koppelen. 
De meeste nieuwkomersprojecten waren ondergebracht bij ofwel 
de dienst Welzijn ofwel de dienst Sociale Zaken. Met als uitzonde
ring Amsterdam, daar was het ondergebracht bij de dienst Bur
gerzaken. Dit had te maken met het feit dat het bureau in 
Amsterdam niet meer dan een doorverwijs-functie had en de ac
tiviteiten beperkte tot het werven van deelnemers. 
De verdere uitvoering van het inburgeringsproject werd overi
gens in alle onderzochte gemeenten grotendeels overgelaten aan 
de reguliere instellingen, zoals de instellingen voor basiseducatie 
en voor Volwasseneneducatie (BENAVO) en het Regionaal Bu
reau Arbeidsvoorziening. Op basis van contracten huurde men de 
expertise van deze instellingen in. Men wilde zoveel mogelijk pro
beren het ontstaan van een apart zorgcircuit voor de nieuwkomer 
te voorkomen. 
Maar als een belangrijk deel van de uitvoering van het project 
aan anderen wordt uitbesteed, zijn communicatie en controle van 
extra groot belang. In de praktijk van het nieuwkomersbeleid 
leek het alsof men zich dit niet of nauwelijks realiseerde .. AI snel 
stremde de organisatie van een project op de - meestal oude - ri 
valiteit tussen diverse instellingen die bovendien controle van bo
venaf niet wenselijk achtten. 
De gemeente Arnhem had als enige als proef naast de gemeente
lijke instellingen voor basiseducatie ook een commerciële onder
wijsinstelling in de arm genomen. De bedoeling was om te kijken 
of deze laatste tot betere resultaten zou komen en daarnaast hoe 
de basiseducatie tot meer prestatiegericht werken zou kunnen 
worden aangezet. 

Een opvallend kenmerk van de projectorganisatie was, dat het 
project in de door mij onderzochte gemeenten vaak vooral vorm 
werd gegeven op de manier zoals het de projectcoördinator voor 
ogen stond, uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden 
van de betreffende gemeente. 
Het Ministerie van VWS gaf weliswaar richtlijnen voor de organi
satie, maar door deze regelgeving en normstelling van hogerhand 
werd het juist voor de hand liggend dat de projectcoördinator zelf 
beslissingen nam over de vormgeving van het project. Vanuit de 
gemeenteraad werden hiervoor immers ook maar weinig sugges
ties gegeven. De projectcoördinator kon zo - als ook de verant
woordelijke wethouder zich onttrok aan zijn sturings- en regiet
aäk - zeer creatief te werk gaan en in een aantal gevallen zullen 
zijn eigen stokpaardjes sterk de nadruk hebben gekregen. Zoals 
bijvoorbeeld de nadruk op het maatschappelijk werk in het kader 
van de trajectbegeleiding. 
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Eindtemum van inburgering 

Een inburgeringstraject kan meerdere eindtermen cq. doelstellin
gen kennen. Dit kan variëren van sociale zelfredzaamheid - in 
staat zijn om zich verstaanbaar te maken en weten waar wàt te 
halen is in de Nederlandse samenleving - tot educatieve zelfred
zaamheid - bij machte zijn om en toegang hebben tot het volgen 
van een gerichte opleiding - en economische, professionele zelf
redzaamheid - in staat zijn voor zichzelf te zorgen middels het 
verrichten van werk op de reguliere arbeidsmarkt. Meestal - en 
zeker formeel - zijn ze alledrie in het geding. De doelstellingen 
houden alle verband met het eerder genoemde belang om zelf
standig in de maatschappij te kunnen functioneren. De belang
rijkste aandachtsgebieden in het inburgeringstraject zijn derhal
ve onderwijs in de Nederlandse taal en maatschappelijke ori
ëntatie, en begeleiding in de sfeer van arbeid en huisvesting. Uit 
mijn onderzoek kwam echter naar voren dat het aspect onderwijs 
verreweg het meest concreet was uitgewerkt. De andere twee as
pecten bleven onderbelicht, waarbij huisvesting zelfs vaak geheel 
buiten de projectopzet viel. Nieuwkomers werden daarvoor ver
wezen naar de reguliere instanties binnen de gemeente. Ener
zijds lijkt dit logisch daar men voor de nieuwkomer geen apart 
zorgcircuit op wilde zetten, maar anderzijds is het vreemd temeer 
daar er nauwelijks samenwerking en ruggespraak met de diverse 
instanties op het gebied van huisvesting en arbeidsbemiddeling 
bestond. Zo bleek het bijvoorbeeld nogal eens moeilijk om vanuit 
het projectbureau tot duidelijke afspraken met het arbeidsbureau 

. te komen voor verdere bemiddeling van de nieuwkomer. Hoewel 
het vinden van arbeid als een soort eindterm van het traject voor 

de nieuwkomer werd gezien, werd hiervoor in concrete zin weinig 
ondernomen. Na de afronding van het onderwijsdeelliep het tra
ject meestal ten einde. 

Het onderwijsdeel bestond in de door mij onderzochte gemeenten 
uit cursussen Nederlands als tweede taal en maatschappij-oriën
tatie. Bij de verdere invulling van het traject kon weer een scala 
aan mogelijkheden worden gevonden. In de gemeente Rotterdam 
kreeg de nieuwkomer voorafgaand aan het onderwijs een intro
ductieprogramma (op Nederland en het verdere traject) aangebo
den. In Amsterdam werd de nieuwkomer daarentegen alleen 
doorverwezen naar de reguliere onderwijs-instellingen. Vanuit 
het Bureau Nieuwkomers werd daar verder niets aangeboden. In 
twee andere gemeenten bleek de projectcoördinator zelfs niet op 

. de hoogte van de verdere invulling van de cursussen zoals die in 
het kader van het project werden aangeboden! 
In veel gevallen werd de invulling van het onderwijs aan de ex
pertise van de onderwijs-instellingen overgelaten. Een probleem 

. daarbij was dat er niet altijd nauwgezette controle en sturing 
vanuit het bureau nieuwkomers mogelijk was. De bepalende fac
tor bij de organisatie van de cursussen leek in de meeste gemeen
ten dan ook de (on-)mogelijkheden van de kant van de onder
wijsinstellingen te zijn. 
Ook in de mate van begeleiding bij het doorlopen van het traject 
bestonden grote verschillen tussen de verschillende gemeenten. 
Dit varieerde van in het geheel geen begeleiding (Amsterdam), 
tot een uitgebreide vorm van 'maatschappelijk werk' (Dordrecht). 
De voornaamste functie van de begeleiding is het bewaken van en 
controle op de deelname aan het traject en het daarmee voorko-
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men van uitval. Door begeleiding kunnen problemen in de voort
gang van het traject tijdig worden gesignaleerd en kan men de 
deelnemer gemotiveerd houden voor deelname. Diverse gemeen
ten signaleerden dat het van groot belang is allochtone trajectbe
geleiders in dienst te hebben. Zij kunnen voor de deelnemers een 
voorbeeldfunctie hebben, maar wekken eveneens eerder vertrou
wen bij de nieuwkomer. 

In de meeste onderzochte gemeenten bestond (nog) geen verplich
ting tot deelname aan het project. Alleen nieuw-

Daarnaast blijkt het moeilijk precies aan te geven hoeveel 
mensen uitvallen gedurende het traject. Een goede begeleiding 
van de deelnemers kan tussentijdse uitval voorkómen en het suc
ces van het project vergroten. Factoren die kunnen bijdragen aan 
succes van het project zijn de mogelijkheid om zowel dag- als 
avondonderwijs aan te bieden, een differentiatie aan te brengen 
naar niveau van onderwijs èn het geven van aparte vrouwencur
sussen. Algemeen wordt erkend dat het bereiken van vrouwen 
onder de nieuwkomers een voornaam probleem vormt. Ver-

klaringen hiervoor worden vooral gezocht in het 
komers met een bijstandsuitkering in Rotterdam 
en Utrecht werden wel verplicht tot meedoen. De 
sanctie bij niet-deelname bestond uit een korting 
op of het gedeeltelijk intrekken van de uitkering. 
Het nut van sanctionering werd door diverse ge
meenten in twijfel getrokken en zij voerden het 
daarom in de eigen opzet ook niet door. Daarnaast 
meende men dat het niet juist is de ene groep 
nieuwkomers (zij die afhankelijk zijn van een bij
standsuitkering) wèl en de andere niet te ver
plichten (omdat de wettelijke basis daarvoor ont
breekt). 

Het is niet 
mogelijk om tot 

niet mógen deelnemen, het ontbreken van goede 
kinderopvang en de veronderstelde onmisbaar
heid van de vrouw bij het uitoefenen van huishou
delijke taken. Hierdoor wordt deelname van vrou
wen aan het traject ernstig bemoeilijkt. een algemeen 

model te komen 
- communicatie en overleg 

dat een 
succesvolle 

aanpak 
garandeert 

Een andere conclusie is dat een aantal knelpun
ten in de organisatie van de projecten voor een 
groot deel terug te voeren zijn op het gebrek aan 
communicatie en heldere afspraken tussen de 
deelnemende instellingen. In een aantal gevallen 
speelt daar ook een competentiestrijd tussen de 

Zoals al eerder gezegd werd vanuit de gemeente-
raad weinig sturing gegeven aan de opzet en de vormgeving van 
het inburgeringsproject. Ook D66-raadsleden zagen voor zichzelf 
op dit terrein geen of slechts een beperkte functie weggelegd. Zij 
bleken de uitvoering over te willen laten aan deskundige derden. 
Er waren grote verschillen in betrokkenheid bij en kennis van het 
project tussen de gemeenteraadsleden. Vooral informatie vanuit 
het projectbureau zelf werd door de meeste lokale politici hoog ge
waardeerd. 
Voorts was het opvallend dat de zelf-organisaties van migranten 
in maar weinig gemeenten een belangrijke rol hadden bij het in
burgeringsbeleid. Ook op het terrein van beleidsontwikkeling was 
dat zo. Als er al contact met hen bestond, bleef deze vaak beperkt 
tot het uitwisselen van informatie vanuit het projectbureau. In 
een aantal gemeenten gaf men aan er bewust voor gekozen te 
hebben de migrantenorganisaties geen actieve rol te laten vervul
len. In andere gemeenten werden tijdgebrek en het bestaan van 
ofwel weinig, ofwel de grote verscheidenheid aan migrantenorga
nisaties, als verklaring voor het niet betrekken in het project ge
noemd. 

Knelpunten voor het inburgeringsbeleid 

Op basis van het voorgaande kan men concluderen dat het niet 
mogelijk is om tot een algemeen model te komen dat een succes
volle aanpak van het opzetten en uitvoeren van een nieuwko
mersproject garandeert. Het is wel mogelijk knelpunten te onder
scheiden en een aantal zijn in dit artikel al terloops aan de orde 
gekomen. Enkele andere problematische aspecten zou ik hier nog 
graag onder de aandacht brengen. 

- beperkt bereik 
Het bereik van de projecten wordt soms als maatstaf voor succes 
aangeduid. Dit blijkt echter een problematisch criterium; alleen 
al vanwege het grote verschil in de keuze van doelgroepen en de 
wijze van werving van de deelne,mers tussen de gemeenten. 

instellingen in mee. Door onduidelijkheden in de 
taakafbakening en de neiging om de eigen expertise te bescher
men, ontstaan al snel fricties tussen de instellingen die diensten 
leveren aan het project nieuwkomers. Hier zou de gemeentepoJi. 
tiek voor meer duidelijkheid en samenwerking kunnen zorgen 
door een regie-functie op zich te nemen. Het gemeentebestuur en 
de gemeenteraad zijn juist in staat om de noodzakelijke dwars
verbanden te leggen en de onderlinge communicatie op gang te 
houden. Zij zijn degenen die het zogenaamde maatschappelijk 
draagvlak voor een gedegen integratiebeleid kunnen bevorderen. 
Hoewel zij ervoor moeten waken dat het niet zo moet zijn dat de 
communicatie alleen nog maar via de bestuurders en de politiek 
verloopt. 

- afstemming tussen gemeenten 
Zoals binnen de gemeente vaak weinig afstemming, overleg en 
samenwerking plaatsvindt, zo lijkt dit ook het geval tussen ge
meenten. Hoewel projectcoördinatoren van een aantal gemeenten 
onderling contact hebben via het 'Transferpunt Opvang Nieuw
komers' (TON), blijft samenwerking meer uitzondering dan regel. 
De verschillen tussen de onderzochte gemeenten zijn natuurlijk 
aanzienlijk. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de regio
nale verschillen in instroom van nieuwkomers, werkgelegenheid 
en arbeidsmarkt, onderwijsaanbod, huisvestigsmogelijkheden, 
enzovoort. Maar ook op punten als definiëring van inhoud van 
het inburgeringstraject en de eindtermen blijkt er een groot ver
schil en eveneens onduidelijkheid te bestaan. Dit is natuurlijk 
geen goede zaak, aangezien het toch om integratie in de Neder
landse samenleving gaat en niet om een regionale aangelegen
heid. 

- duidelijke richtlijnen 
In diverse gemeenten wordt het door de projectleiders , als wense
lijk gezien dat de Rijksoverheid duidelijke richtlijnen stelt. Door 
bijvoorbeeld het ontbreken van eenduidige criteria aan het onder
wijs, kan de kwaliteit van het aanbod aanzienlijk verschillen. 
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Bovendien bleef het tot voor kort onduidelijk wanneer een deelne
mer uit het onderwijs kon uitstromen, wat tot gevolg had dat cur
sussen 'vol' bleven. Bovendien was niet duidelijk op welk niveau 

de nieuwkomer in vervolgonderwijs-trajecten dan wel arbeidstoe
leiding kon doorstromen. 
Inmiddels zijn er tussen VNG en Rijksoverheid afspraken ge

maakt over de verdere vormgeving, ontwikkeling en financiering 
van de inburgeringstrajecten. Vanaf januari 1996 zal deelname 
aan het traject door de nieuwkomer worden verplicht. In de toe
komst zal nog moeten blijken of deze afspraken op landelijk ni
veau ook tot verbetering van de hier genoemde knelpunten op ge
meentelijk niveau zullen leiden. 

Onbedoelde gevolgen van het inburgeringstraject 

Het accent in de projecten ligt toch met name op het taalonder
wijs. Daarbij is echter geen duidelijkheid over de eisen waaraan 
dit onderwijs moet voldoen en waartoe het moet leiden. Het is 
eveneens de vraag in hoeverre dit de enige onderdelen voor het 
nieuwkomersproject mogen zijn. Met alleen Nederlands komt de 
nieuwkomer misschien een beetje op weg, maar daarmee kan hij 
zich zeker nog niet volledig redden en zich ontwikkelen tot een 
volwaardig burger van onze samenleving. Juist contact met Ne
derlanders lijkt dan ook van groot belang. Als de vervolgtrajecten 
geen uitwerking krijgen, kan het beleid zelfs als onbedoeld effect 
kunnen hebben dat het de nieuwkomers op den duur alleen maar 
bewuster maakt van de eigen minderwaardige situatie. En dan 
bereikt men in feite het tegendeel van integratie, namelijk mili
tante en fanatieke segregatie .• 
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DEBAT 

Nederlandse 
ontwildi.elingshulp 

en de ldeine herijl,ing 
Door Thijs de Ruyter van Steveninck 

H oewel de herijkingsnota al is 
voltooid, zou ik alsnog enkele 
suggesties voor een heroriën-

Mede door de herijking van 
het Buitenland Beleid vormt 

sprake van beter functionerende institu
ties en een beter economisch beleid. Het 
feit dat de meeste Nederlandse hulp naar 
de laatstgenoemde categorie landen gaat, 
betekent dus dat de kans op misluk
kingen per definitie groot is. Dit wil na
tuurlijk niet zeggen dat de effectiviteit 
van de hulp geen punt van discussie mag 
zijn, maar dat het belang ervan ook weer 
niet moet worden overdreven. In dat ge
val zouden we al onze hulp beter aan 
D.uitsland en Japan kunnen geven: effec
tiviteit gegarandeerd. 

tatie van het Nederlandse ontwikkelings
hulp- of samenwerkingsbeleid willen doèn. 
Twee persoonlijke opvattingen over doel 
en nut van de hulp staan daarbij centraal. 
Ten eerste dient ontwikkelingshulp vooral 
te worden gegeven ten behoeve van ar
moedebestrijding in de ontvangende lan
den. De achterliggende opvatting is dat 
het onacceptabel is dat een groot gedeelte 
van de huidige wereldbevolking nog in 
middeleeuwse omstandigheden van hon
ger, ondervoeding, en onwetendheid leeft, 
terwijl dat gegeven de huidige stand van 
de wereldeconomie en de wetenschap niet 
nodig is. 

ontwikkelingshulp in het 
algemeen, en het Nederlandse 
ontwikkelingshulpbeleid in het 
bijzonder, weer een populair 

onderwerp van discussie. ' 
Ontwikkelingseconoom 

Van Steveninck geeft zijn 
visie op de problematiek 
en zet enkele lijnen voor 

Om te bepalen of hulp effectief is, is een 
duidelijke definitie van effectiviteit uiter
aard een eerste vereiste. Effectiviteit 
wordt hier gedefinieerd als de mate waar
in hulp er (op lange termijn) in slaagt de 
armoede terug te dringen (2). Hieruit 

de langere termijn uit. 

.'---------------------------. 
Ten tweede ben ik niet erg overtuigd van 
de welwillendheid van bestuurders van 
arme landen om een actieve bijdrage te leveren aan de armoede
bestrijding in eigen land, of dat nu geldt voor de besteding van 
hulpgelden of van lokale middelen. Het grootste deel van. de pro
blematiek van de Derde Wereld is het gevolg van ondeugdelijk 
economisch beleid in de landen zelf. Het probleem is echter dat de 
mensen die deze problemen veroorzaken niet dezelfden zijn als zij 
die er onder lijden. 

Effectiviteit 

Wat vaak in discussies over effectiviteit van ontwikkelingshulp 
over het hoofd wordt gezien, is dat er een principiële tweedeling 
bestaat tussen landen waar hulp goed werkt en landen waar hulp 
hard nodig is (1). In de landen van de eerstgenoemde categorie is 

Thijs de Ruyter van Stevenick is onttvikkelingseconoom, en hoopt biline,," 
kort te promoverelI a{m de Economische F{tculteit van de EmsmIts 
Universiteit. Hij is tevens lid van de werkgroep Buitenland van D66. 
(1) Voor een recente gezaghebbende studie over de effectiviteit van ontwik
kelingshulp in het algemeen, zie Robert Cassen, Does Aid Work?, Reportto 
an lntergovemmental Task Force, OxfordlClarendon Press, 1994. 

volgt dat hulp alleen effectief kan zijn als 
zowel donor als ontvanger het als een instrument tot armoedebe
strijding zien. In de praktijk is dit echter lang niet altijd het 
geval. Een groot gedeelte van hulpgelden is en wordt verspild als 
gevolg van oneigenlijke donormotieven. Een ander, misschien nog 
wel groter, gedeelte door oneigenlijke ontvangermotieven. 
Een belangrijk voorbeeld van hulp die wèl veel effect heeft gesor
teerd, wordt gevormd door de ervaringen met Oost Aziatische 
landen als Taiwan, Zuid Korea, en Japan. Deze drie landen ont
vingen na de Tweede Wereldoorlog in ruime mate ontwikkelings
hulp van de VS. Bovendien had de donor in alle gevallen een ste
vige vinger in de pap wat betreft het binnenlands economisch be
leid, hetgeen met name tot uitdrukking kwam in het gelijker 
maken van de inkomensverdeling. Hierdoor kon later de export
promotiestrategie, die uiteindelijk tot de fenomenale successen 

(2) Ollder effectiviteit versta ik dlts niet de nwte waarin bijvoorbeeld het 
communisme wordt temggedrongell of de winsten in exporterende bedrijven 
stijgen, hoe prijzenswaardig deze doelen op zich vanuit andere doelste/ü,," 
gen ook mogen zijn. 
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van de jaren '70 en '80 heeft geleid, in werking worden gesteld 
(3). Uit de ervaringen met TaiwanJKoreaiJapan kunnen een 
paar belangrijke lessen worden getrokken. Ten eerste: hulp' al
léén werkt niet, het gevoerde beleid moet ook goed zijn (of door 
de hulp verbeterd worden), Ten tweede: de effecten van hulp 
kunnen lange tijd op zich laten wachten. Met name investerin
gen in infrastructuur en menselijk kapitaal zullen vaak pas dec
cenia later hun vruchten afwerpen. Tenslotte en ten derde: hulp 
is extra effectief indien de donor veel 'leverage' (macht) over de 
ontvanger heeft èn deze op de juiste manier aanwendt. 

Donor- en ontvangermotieven 

-donormotieuen 

Donoren bieden, naast de bestrijding van armoede om humani
taire redenen, op basis van nog drie andere motieven hulp. 
Ten eerste 'binden' veel landen hun hulp aan de 
verplichting deze te besteden in het land van her
komst. Het steunen van bepaalde binnenlandse 
bedrijven of bedrijfstakken wordt dan als neven
motief opgevoerd. Het effect is echter dat de ont
vangers niet meer naar de goedkoopste aanbieder 
kunnen gaan, zodat een gegeven nominaal bedrag 
aan hulp resulteert in een kleiner reëel bedrag. 
Ook het op deze manier steunen van bedrijven is 
niet erg efficiënt: directe subsidies of overheidsbe
stedingen zouden vermoedelijk meer effect sorte
ren. Ten tweede werd, vooral tijdens de Koude 
Oorlog, veel hulp gegeven aan 'strategische' bond
genoten. Vrijwel alle Sovjet-hulp ging bijvoorbeeld 
naar drie landen: Cuba, Vietnam, en Mongolië. Vanuit de Ver
enigde Staten ging het gros, zij het in minder extreme mate, 
naar Israël, Egypte, en Pakistan. Het is duidelijk dat bijvoor
beeld in het geval van Zaïre de op oneigenlijke gronden gegeven 
hulp een regime in stand heeft gehouden, dat het land vrijwel te 
gronde heeft gericht. Gelukkig is de Koude Oorlog voorbij en 
daarmee ook de voornaamste bestaansreden van dit hulpmotief. 
Tenslotte geven donorlanden hulp op basis van historische ban
den (voormalige koloniën) of geografische verwantschap: Japan 
aan Azië, de VS aan Latijns Amerika, Europa aan Afrika en 
Oost Europa. Zolang dit gerechtvaardigd wordt door betere ken
nis van de problemen van de ontvangende landen kan men daar 
in principe geen bezwaar tegen maken. 

-ontuangermotieuen 

Ontvangerlanden hebben voor de hun ter beschikking staande 
middelen (eigen financiën of hulpgelden) naast armoedebestrij
ding nog drie andere 'doelstellingen'. De eerste is zelfverrijking: 
Mobutu in Zaïre, de familie Duvalier in Haïti, en Marcos in de 
Filippijnen zijn de bekendste en meest extreme - maar zeker 
niet de enige - voorbeelden.In de tweede plaats is continuering 
van de eigen machtspositie een zeer belangrijke, en dikwijls on
derschatte, doelstelling van veel Derde Wereldregeringen. Nogal 

(3) Voor Illeer over het succes van de Oostaziatische landen (Hang Kong, 
Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, en Zuid Korea), 
zie de Wereldbankstudie The East Asian Miracle, Washington, DC, 1993. 

wat regeringen in ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van po
litieke steun uit stedelijke gebieden omdat de inwoners aldaar 
beter georganiseerd en dus mondiger zijn. Het gaat hierbij voor
alom consumenten van agrarische produkten en (in vakbonden) 
georganiseerde arbeiders. Zij profiteren vaak van politieke steun 
in de vorm van lage voedselprijzen en strenge ontslagbepalin
gen. De verliezers zijn dan met name arbeiders in de informele 
sector (die moeilijker legaal aan het werk komen) en boeren (die 
lagere prijzen voor hun produkten ontvangen). Zij hebben met 
elkaar gemeen dat ze zich moeilijk kunnen organiseren, en dus 
niet via stakingen politieke druk kunnen uitoefenen. Dit ver
schijnsel staat ook wel bekend als de 'urban bias', de structurele 
achterstelling van het platteland ten opzichte van de stad, die 
dus soms indirect door ontwikkelingshulp kan worden versterkt. 
Een laatste doelstelling is gebiedsuitbreiding (of het voorkómen 
van afscheidingen). Vooral in Afrika heeft de koloniale erfenis 
staten met zeer veel verschillende volkeren binnen de eigen 

landsgrenzen opgeleverd. Het bijeen houden van 
deze staten heeft zeer hoge kosten met zich mee 
gebracht, zowel als gevolg van hoge militaire uit
gaven als van in burgeroorlogen verwoeste pro
duktiecapaciteit. 

Als ontvangerlanden meer geïnteresseerd zijn in 
bovengenoemde motieven dan in armoedebestrij
ding, dan zullen ze in veel gevallen belang hech
ten aan een sterk leger. Hoge militaire uitgaven 
zijn dus een indicatie dat zijn dat armoedebestrij
ding een minder belangrijke politieke doelstelling 
wordt gevonden. 

- uoorwaarden en fungibiliteit 

Een regelmatig terugkerende vraag in het hulpdebat is in hoe
verre een donor zich kan bemoeien met het binnenlandse beleid 
van een ontvanger. Mogen er eisen worden gesteld aan het eco
nomisch beleid en aan de besteding van de hulpgelden? Ik ben 
geneigd deze vraag bevestigend ,te beantwoorden, met de kantte
kening dat er grote praktische bezwaren zijn. 
Tot in de jaren '80 dacht men dat, indien een donor wilde dat 
hulpgelden op een bepaalde manier werden besteed, projecthulp 
de geëigende methode was. Tegenwoordig weten we dat deze 
methode door het optreden van 'fungibiliteit' in de praktijk niet 
werkt. Fungibiliteit ontstaat wanneer de donor het hulpgeld 
voor project X heeft bestemd, maar de ontvanger er in slaagt 
door verschuivingen binnen het eigen budget de hulp te gebrui
ken om project Y te financieren. Het klassieke voorbeeld is de si
tuatie waarin een ontwikkelingsland aan haar donor geld vroeg 
voor een nieuw operagebouw. De donor weigerde dit, waarop het 
land vervolgens geld vroeg voor de bouw van een plattelandszie
kenhuis. Daar de donor dit wèl-een zinnig doel achtte, werd het 
gevraagde bedrag overgemaakt. Uiteindelijk werden het zieken
huis èn de opera gebouwd. 
Men moet zich voorstellen dat de ontvanger een prioriteitenlijst 
heeft waarop al zijn wensen in afdalende volgorde genoteerd 
staan. 
Een deel kan uit eigen middelen worden bekostigd, voor de rest 
zal een beroep op donoren moeten worden gedaan. Zelfs in het 
gunstige geval dat bovenaan de lijst de meest nuttige projecten 
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Een zelfvoorzienende sarrumleving in Afrika 

(zoals het ziekenhuis) staan en pas daarna de prestigeprojecten 
komen, dan nog financiert de donor in de marge deels ook de pro
jecten in de laatstgenoemde categorie. De enige manier waarop 
dit kan worden voorkomen, is dat de donor de precieze lijst van 
de ontvanger kent, nagaat of de nuttige projecten bovenaan 
staan, zo ja of deze geheel uit eigen middelen betaald kunnen 
worden, en pas als dat niet het geval is, overgaat tot het geven 
van hulp. Het moge duidelijk zijn dat dit in de praktijk niet vaak 
voorkomt. 
Een andere mogelijkheid die de donor tot zijn beschikking heeft, 
is het selecteren van ontvangerlanden waarin hij het vertrouwen 
heeft dat de wensen van de lokale machthebbers min of meer spo
ren met zijn eigen ideeën. Overigens staat het voorwaarden stel
len door een donor geheel los van het feit dat lokale expertise zo
veel mogelijk, meer dan nu het geval is, benut moet worden. Dat 
heeft namelijk drie belangrijke voordelen: Lokale experts zijn 
meestal goedkoper dan Westerse ex-patriates, zij zijn bovendien 
beter op de hoogte van de lokale problematiek, en tenslotte zijn 
de totale multiplier-effecten van de hulp groter (ex-patriates be
steden een veel kleiner deel van hun salaris in het ontwikkelings
land zelf). 

(4) Herijking buitenlands beleid: een veranderde ontwikkelingssamenwer
king in een veranderde wereld, advies nr. 105, Nationale Adviesraad voor 
Ontwikkelingssam.enukrking, Den Haag, 7 juni'1995. 

Minder concentratielanden 

In en recent NAR-rapport4, wordt gesteld dat het aantal landen 
waaraan Nederland hulp verleent terug zal moeten worden ge
bracht naar tien. Ik deel deze opvatting volledig: concentratie op 
slechts een beperkt aantal ontvangerlanden heeft meerdere voor
delen. 
Ten eerste kan dan per land een grote(re) deskundigheid worden 
opgebouwd. Het ambtenarenapparaat van het Directoraat Gene
raal van Internationale Samenwerking, DGIS (het de facto Mini
sterie van Ontwikkelingssamenwerking), moet zich nu concentre
ren op ruim 50 landen. Een reductie tot 10 betekent dat 3 á 4 
keer zo veel mensen per land kunnen worden ingezet (een niet
concentratieland kan nog wel hulp krijgen, maar minder en al
leen in meer uitzonderlijke omstandigheden). Inmiddels is geble
ken dat de Minister van Ontwikkelingssamenwerking de sugges
ties van de NAR heeft genegeerd (5).Kennelijk is de aanwezigheid 
van Nederland in zoveel mogelijk landen belangrijker dan het ef
ficiënter maken van de Nederlandse hulp.In de tweede plaats 
heeft Nederland, bij een gelijkblijvende hulpbegroting, per land 
dan meer te besteden. Indien we voorwaarden aan de hulp willen 
verbinden, dan hebben we ook een groter leverage: dit punt wijst 

(5) In het nieuwste document VUil DGIS, 'Hulp in uitvoering
Ontwikkelillgssnmenwerking en de herijking van het Buitenlandse beleid' 
wordt (h.et ndvies vnn) het NAR-mpport niet eenmanl genoemd. 
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ook in de richting van een voorkeur voor kleine landen als part
ners. Het is duidelijk dat bij de ruzie met Indonesië het feit dat de 
Nederlandse bijdrage slechts een klein percentage van de totale 
Indonesische hulp uitmaakte, een belangrijke rol heeft gespeeld 
bij de opstelling van de Indonesische regering jegens Nederland. 
De kerngedachte is hier dat het stellen van voorwaarden per pro
ject of programma door het bestaan van fungibiliteit zeer moeilijk 
te realiseren is, en dat het daarom beter is om landen te selecte
ren waarvan we met een redelijke kans kunnen verwachten dat 
de ontvangen gelden (relatief) goed besteed zullen worden. 
Ten derde kan Nederland een scherpere selectie maken van mo
gelijke ontvangerlanden. De vraag naar Nederlandse ontwikke
lingsgelden ligt structureel hoger dan het aanbod. Dit betekent 
dat als een land duidelijk 'misbruik' maakt van Nederlandse 
hulpgelden, het zich moet realiseren dat het de hulp weer kan 
kwijtraken, omdat er nog genoeg andere potentiële ontvangerlan
den zijn. 
Een laatste punt van overweging is dat concentratie op een ge
ring aantal landen de mogelijkheid opent tot het verminderen 
van donorspreiding. Het onderhouden van contacten met meerde
re donoren is vooral voor kleinere ontvangerlanden een zware ad
ministratieve last. Zij hebben vaak de beschikking over slechts 
een gering aantal bekwame ambtenaren en hoe meer tijd deze 
kwijt zijn aan donorcoördinatie, des te minder tijd hebben zij voor 
het maken van goed binnenlands beleid. 

Selectiecriteria en bestedingsmogelijkheden 

De landen die deel uit zouden kunnen maken van de - verkleinde 
- groep van Nederlandse hulpontvangers zouden op grond van 
één of (liefst) meerdere van de volgende criteria kunnen worden 
geselecteerd: 

-lage of dalende militaire uitgaven 

Zoals eerder opgemerkt wordt in de meeste ontwikkelingslanden 
het leger vaker ingezet tegen binnenlandse dan tegen buitenland
se vijanden. Vooral sinds het einde van de Koude Oor-log zijn de 
meeste oorlogen in de Derde Wereld burgeroorlogen en geen oor
logen tussen landen. Er bestaat inmiddels een grote consensus 
over het feit dat het netto-effect van militaire uitgaven op de eco
nomische ontwikkeling negatief is. 
Er zijn echter enkele praktische problemen bij de toepassing van 
dit criterium. Zo zijn de militaire statistieken nog minder be
trouwbaar dan normale statistieken. Verder lijken er belangrijke 
schaalvoordelen te bestaan in de defensiesector, oftewel, grote 
landen kunnen met relatief minder geld evenveel defensie 'ko
pen'. Geografische overwegingen spelen soms een belangrijke rol: 
de lengte en het soort van grenzen bepalen voor een deel de beno

. digde hoeveelheid defensie. Tenslotte maakt uit in welke regio 
een land ligt: in het Midden Oosten lijkt een gegeven niveau van 
militaire uitgaven minder snel afdoende dan in Zuid Amerika. 
Deze kanttekeningen maken het lastiger om bij een bepaald land 
te bepalen of de militaire uitgaven te hoog zijn. Zo kan men er
voor kiezen de beoordeling op het verloop in de tijd te baseren; 
waarbij men kan vragen om een verantwoording van een langdu
rige stijging (bijvoorbeeld door een externe oorlogsdreiging). 
Mochten militillre uitgaven inderdaad een belangrijker ijkpunt 

worden, dan zou dat bijvoorbeeld consequenties kunnen hebben 
voor landen als Pakistan en India. 

-actieve bevolkingspolitiek 

De bevolkingsproblematiek vormt een buitengewoon ingewikkeld 
onderwerp, maar de kern van het probleem is dat de bevolkings
groei het hoogst is in die landen die de gevolgen feitelijk het 
slechtst kunnen dragen. Het gaat hier vooral om delen van Afrika 
ten zuiden van de Sahara. In de meeste van de landen daar zou 
een daling van de bevolkingsgroei leiden tot hogere economische 
groei, minder werkloosheid, een beter functionerende gezond
heidszorg- en onderwijssector, en eliln verminderde druk op de mi
lieugebruiksruimte. Het beschikbaar stellen van extra middelen . 
voor het laten afnemen van bevolkingsgroei (uiteraard alleen 
daar waar aan deze middelen een gebrek bestaat) heeft dan een 
zeer hoog sociaal en economisch rendement. In de praktijk beÜl
kent dit dat voor landen met een te hoge bevolkingsgroei een"ac
tief bevolkingsbeleid een positief, en het gebrek daaraan een ne
gatief, punt van overweging zou kunnen vormen. 
Een bijkomend facet van het helpen terugdringen van de bevol
kingsgroei in de Derde Wereld is, dat dit op langere termijn ook 
noodzakelijk zal zijn vanuit een mondiale milieu-doelstelling en 
dat het daarmee tevens direct van aantoonbaar belang is voor het 
leefklimaat in de rijke landen zelf. 

- schuldvermindering 

Het kwijtschelden van (een gedeelte van) buitenlandse schuld 
kan in bepaalde gevallen een nuttige vorm van ontwikkelings
hulp zijn. De voordelen hiervan kunnen zowel een direct (vermin
dering van jaarlijkse rente- en aflossingsverplichtingen) als een 
indirect (betere toegang tot buitenlandse kapitaalmarkten) ka
rakter hebben. Bijvoorbeeld het opkopen en kwijtschelden van 
een schuld van $ 100 mln. komt overeen met een project met een 
gegarandeerde jaarlijkse opbrengst in dollars van de wereld
marktrente maal $ 100 mln. Bovendien is deze opbrengst anticy
clisch: wanneer de rente hoog is, wordt ook de opbrengst hoger. 
Een belangrijke kanttekening is wel dat van kwijtschelding geen 
'verkeerde' prikkels mogen uitgaan: slecht gedrag moet niet wor
den aangemoedigd. Veel landen hebben hun hoge schulden te 
danken aan een vroegere periode van wanbeleid en een aantal 
van hen heeft pijnlijke aanpassingsprocessen doorlopen om weer 
een normale relatie met hun crediteuren te bereiken. Als zij nu 
zien dat landen, die deze aanpassing voor zich uit hebben gescho
ven, hun schulden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden krijgen, 
dan zou dit eventueel toekomstig aanpassingsbeleid ontmoedi
gen. Een mogelijk selectiecriterium zou hierbij een verandering 

. van regime (of regering) kunnen zijn. In veel landen treft de he
dendaagse (democratische) machthebbers geen blaam voor de lo
pende buitenlandse schuld, aangezien deze meestal werd opge
bouwd tijdens en door vroegere (militaire) regimes. Schuld
kwijtschelding stelt zo'n land in staat om weer met een schone lei 
te beginnen, onder de voorwaarde dat de huidige regering een ge
loofwaardig economisch beleid zal voeren. Landen als Oeganda, 
Ethiopië, en Eritrea lijken goed in deze categorie te passen. De de 
facto schuldenbetalingen van veel Afrikaanse landen, overigens; 
bestaan vooral uit betalingen aan internationale financiële instel-



lingen (IFIs), zoals de Wereldbank en het IMF. Hoewel bilaterale 
schulden getalsmatig groter zijn, gaan multilaterale schulden 
voor ('senior debt'). Kwijtschelding van bilaterale schulden ver
laagt wel de totale schuld, maar aangezien deze toch niet in zijn 
geheel zal worden afbetaald, is dat niet zo relevant. De schulden
dienst (het bedrag aan aflossingen en rentebetalingen) verandert 
hierdoor nauwelijks. Druk uitoefenen op de IFI's om ook mul
tilaterale ~chulden kwijt te schelden, of het additioneel ter be
schikking stellen van gelden hiervoor, zijn minstens zp belang-

ook I l 
nJ . . 

- het milieu 
. V • 

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen grensoverschrijden
de en niet-grensoverschrijdende vervuiling. In het eerste geval 
gaat het om vonnen van vervuiling waarvan de lokale bevolking 
de meeste problemen ondervindt. In het tweede geval om gevol
gen van vervuiling zoals het versterkte broeikaseffect . . 
Met betrekking tot niet-grensoverschrijdende vervuiling geldt 
zeer sterk dat een schoon milieu een zogeheten luxe goed is: de 
vraag er naar neemt toe naarmate het inkomen 
stijgt. Dit betekent dat als in arme landen een keu
ze moet worden gemaakt tussen een hoge economi
sche groei en weinig (lokale) vervuiling, dikwijls de 
eerste de voorkeur krijgt. In rijke landen ligt dit 
steeds vaker andersom. Donoren moeten dus niet 
de fout maken om op basis van hun eigen voorkeu
ren te bepalen hoeveel vervuiling een ontvanger
land mag accepteren. 
Voor grensoverschrijdende vervuiling daarentegen 
geldt dat de veroorzaker er vaak nauwelijks last 
van heeft. Voorlopig geldt nog dat de meerderheid 
van de C02-uitstoot (belangrijke veroorzaker van 
het versterkte broeikaseffect) in de rijke landen 
plaatsvindt. Het aandeel van de Derde Wereld
landen, met name van China en India, zal echter 
de komende decennia als gevolg van een combinatie 
van bevolkingsgroei en economische ontwikkeling 
sterk toenemen. Als donoren prijs stellen op minder 
grensoverschrijdende vervuiling, dan zullen zij ont
vangerlanden daarvoor moeten compenseren. 
De overdracht van milieutechnologie - hetzij deels , 
gesubsidieerd, hetzij geheel gratis - is in beide ge
vallen een betere vonn van ontwikkelingshulp dan 
het toetsen van projecten op de invloed die zij kun
nen hebben op het milieu in het ontvangerland. 

-good governance 

Het principe van 'good govemance' verwijst naar 
een nieuwe rol voor de publieke sector in het ont
wikkelingsproces. Overheden moeten zich minder 
met de directe produktie van goederen en diensten 
gaan bezighouden en meer.·met activiteiten die de 
partIculiere sector met kan of wil uitvoeren. Hierbij 
moet men denken aan bemoeienis met en zorg dra
gen voor terreinen als OIlderwijs, gezondheidszorg, 
infrastructuur, en macro-economisch beleid. Het is 
ook belangrijk dat de' overheid niet wordt gebruikt 

als 'directe oplossing' van het werkgelegenheidsprobleem. Het 
scheppen van een ovennaat aan arbeidsplaatsen binnen de pu
blieke sector heeft in veel landen geresulteerd in een slecht func
tionerende overheid die een rem op de economische ontwikkeling 
zette. 
Hulp zal effectiever zijn in landen die bestuurd worden op basis 
van 'good govemance'. Het misschien wel belangrijkste basisin
grediënt ervoor, een competente en welwillende overheid, ont
breekt echter in veel landen. Een belangrijk nadeel van de mees
te Afrikaanse landen in dit opzicht is dat ze relatief klein zijn. 
Kleine landen hebben een schaalnadeel op het gebied van het 
werven van bekwame bestuurders. Hulp kan bij institution buil
ding een belangrijke rol spelen en zo het beleid en bestuur verbe
teren. De nadruk dient hierbij vooral te liggen op onderwijs aan 

~ de inwoners van de partnerlanden. Onderwijs aan bestuurders in 
spe zorgt voor een directe aanzet tot een beter functionerend 
overheidsapparaat. Bovendien zorgt goed primair onderwijs er 
voor dat de bewoners van een slecht bestuurd land, niet alleen 
produktiever worden (en daarmee rijker), maar zich ook beter te 
weer kunnen stellen tegen onbekwame leiders. 

De jonge generatk in Afrika 
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Oost Europa als ontwikkelingsgebied 

Hoewel de meeste landen in Oost Europa inmiddels erkende ont
wikkelingslanden zijn, komen zij m.i. niet in aanmerking voor de 
status van toekomstig partnerland. Het gaat om midden-inko
menslanden (met uitzondering van Albanië en Macedonië) die 
aanzienlijk rijker zijn dan onze huidige partnerlanden. 
Armoedebestrijding is in Oost Europa veel minder noodzakelij,k 
dan in Afrika en voor hun investeringsbehoeften kunnen deze lan
den zich tot de kapitaalmarkt wenden. 
De motivatie om deze landen te steunen lijkt op andere dan de 
traditionele gedachtengronden te berusten. Anders dan de 'echte' 
ontwikkelingslanden vormen zij een directe bedreiging voor West 
Europa, met name in de gedaante van grote en onbeheersbare mi
grantenstromen en grote milieurampen. Hoewel deze bedreigin
gen niet moeten worden overdreven, is het belangrijkste motief 
voor Westerse hulpverschaffing aan Oost Europa toch voorname
lijk Westers eigenbelang. Dit houdt voor Nederland in dat hulp 
niet door BZ/DGIS hoeft te worden gefinancierd, maar bijvoor
beeld door EZ of Defensie. 
Het moge verder duidelijk zijn dat het openstellen vaD. de 
Westeuropese markten - met name die 

de Europese markt hebben. De weerstand van diverse (Westerse) 
belangengroeperingen zal bovendien waarschijnlijk groot zijn. 
Echter, marktopening en het geven van hulp hoeven ·elkaar hele
maal niet uit te sluiten: 'trade and aid'. Hetzelfde geldt voor het 
creëren van hoge economische groei; hierdoor neemt de vraag naar 
e~porten uit Derde Wereldlanden toe en daarmee de mogelijkhe-

, dèi hun eigen groei te verhogen. 
JIet argument voor lagere overheidstekorten in OESO-landen, 
tenslotte, is dat hoge overheidstekorten in de rijke landen in een 
relatief grote vraag naar .fapitaal op de internationale financiële 
markten resulteren. Hierdoor stijgt de wereldmarktrente en daar
me'e de kosten van rentebetalingen (en eventuele nieuwe lenin-
gen) voor schuldenlanden. , 
Thans bestaat een grote mate van consensus over de stelling dat 
slecht bestuur en te lage nationale scholingsgraden de belangrijk
ste oorzaken van onderontwikkeling vormen. Wanneer hulp op 
precies deze factoren wordt gericht, kan het een fundamentele bij
drage leveren aan armoedebestrijding. De vaak gehoorde opmer
king dat hulpstromen momenteel in het niet zinken bij de particu
liere kapitaalstromen, gaat voorbij aan het feit dat de armste lan
den nauwelijks toegang hebben tot de internationale kapitaal-

markten. Voor deze landen blijft hulp 
een kwestie van overleven. voor landbouwprodukten - hier veel meer 

zoden aan de dijk zou zetten dan welke 
vorm van hulp dan ook. In tegenstelling 
tot veel traditionele ontwikkelingslanden 

Trade not aid Hulp zal v09rnamelijk moeten worden 
gemotiveerd door de bereidheid ande-
ren die het veel slechter hebben te 

beschikken deze landen over concurre-
rende exportprodukten, niet in de laatste 
plaats door de lagere transportkosten. 
Hulp geven aan Oost Europa en tegelijk-

Trade and aid 
helpen. In de meeste gevallen zal de 
gever er zelf weinig aan hebben. Hulp 
zal vermoedelijk dan ook niet veel bij-

ertijd de grenzen gesloten houden, is dus 
zinloos. Bovendien, als we onze markten toch openen, dan zinkt de 
hulp die we zouden kunnen geven bij de positieve effecten hiervan 
geheel in het niet. 

Conclusies 

In het bovenstaande heb ik een aantal suggesties gedaan teneinde 
op lange termijn de structurele effectiviteit van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp te vergroten. Hiernaast wil ik nog drie manie
ren noemen waarop de Westerse landen de Derde Wereld kunnen 
helpen met vormen van beleid die hun eigen economische groei be
vorderen, hun eigen overheidstekorten laag houden en open han
delsrelaties bevorderen. 
Het oudste en bekendste argument is 'trade-not aid'. Toegang tot 
de Westerse markten levert de Derde Wereld als geheel veel meer 
op dan hulp. Een aantal Derde Wereldlanden, met name in Sub
Sahara Afrika, zal hier zeker op korte termijn niet veel aan heb
ben. De tegenstanders van hulp hebben meerder malen gewezen 
op het negatieve verband tussen ontvangen hulp en economische 
groei in de Derde Wereld Het is in dit licht opmerkelijk dat nie
mand heeft gewezen op de slechte economische prestaties van 
Lome-landen (voormalige koloniën in Afrika, het Caraïbisch ge
bied en de Stille Oceaan) die immers een relatief grote toegang tot 

dragen aan een vermindering van mi
grantenstromen. De grote verschillen in 

loonniveau's zullen alleen bij zeer hoge groei in de arme landen 
snel genoeg slinken om migratie minder aantrekkelijk te maken. 
In Nederland heeft het VNO zich meerdere malen uitgesproken 
ten faveure van verplichtingen voor hulp-ontvangers de door hen 
ontvangen gelden in Nederland te besteden. Deze verplichting is 
niet zo rationeel als ze misschien lijkt: als Nederlandse onder
nemingen graag willen verdienen aan de hulp, dan zullen ze goed
kope en kwalitatief goede produkten moeten maken. Binding van 
hulp is noch rechtvaardig (want het neemt een deel van de hulp 
weer terug) noch efficiënt (want het stimuleert het Nederlandse 
bedrijfsleven niet tot concurrerender produceren): het is alleen 
verdedigbaar als het tot een aanwijsbaar groter maatschappelijk 
draagvlak voor ontwikkelingshulp leidt. En zelfs in dat geval zou 
het nuttig zijn als zou kunnen worden aangegeven in hoeverre de 
binding de effectiviteit van het hulpbedrag vermindert. 

In het algemeen ben ik van mening dat we niet te ambitieus moe
ten zijn in onze doelstellingen. Hulp zal geen e~el arrri land 'in 
korte tijd rijk maken. Veel factoren die de armoede in de Derd~ 
Wereld veroorzaken, liggen buiten bereik van zelfs de machtigste 
donoren. Aan de andere kant heeft de praktijk uitgewezen dat met 
de inzet van weinig middelen veel ellende kan worden voorko
men . • 

-------------------------------------- 29 --------------------------------------



COLUMN 

Lof der onaangepastheid 
De vorige columnist, Marian Louppen, heeft de pen 

doorgegeven aan Albertine van Vliet 

S
indseen paar maanden luisteren we (in ons gezin) inten
sief naar de muziek van de componist Simeon ten Holt. 
Een componist, die een partituur schrijft als een abstract 

schilderij, waarbij de uitvoerenden grote vrijheid hebben in keu
zes ten aanzien van de weg die ze afleggen tussen het begin en 
het eind van de compositie. Een 'open scenario' dat een groot be
roep doet op de sociale saamhorigheid van de spelers. Het is een 
zaak van 'leven met', en niet leven naar de wensen van een diri
gent. 
Het CDA krabbelt weer overeind met een boodschap over de her
waardering van de samenlevingsverbanden en in het bijzonder 
die van het gezin. Onder gezin verstaat Heerma de vorm van sa
menleven, waarin "duurzaamheid en verantwoordelijkheid" de 
kernwoorden zijn. Deze komen het meest tot uitdrukking dáár 
waar het samenwerkingsverband het kleinst is en de verantwoor
delijkheid tot elkaar het grootst, aldus Heerma. Hij zei dit bij de 
presentatie van het boek 'De verweesde samenleving' van W.S.P. 
Fortuyn, die ook al pleit voor een herwaardering van het gezin. 
Het lijkt alsof de brede belangstelling voor waarden en normen 
een centraal thema is en daarom door de politieke partijen op de 
agenda van de regering wordt gezet. Maar de discussies binnen 
het CDA en de VVD richten zich vooral op het middel en niet op 
het doel. Het middel is dan de erkenning, ook door de overheid, 
van de centrale rol die het gezin speelt bij de opvoeding van onze 
nieuwe staatsburgers. Zo op het oog nogal voor de hand liggend, 
maar met die erkenning zijn we er nog niet. Waarom deze 'revi
val' van normen en waarden? 
Volgens mij is er in iedere samenleving een spanning tussen de 
ontwikkeling van enerzijds de vrije, individuele mens en ander
zijds de samenlevende mens. Het zoeken naar een balans tussen 
deze polen dient net als de slinger van de klok een constante be
weging te zijn. Een blijvend evenwicht is er niet en dat moeten we 
ook niet nastreven, want dan staan we als samenleving stil, net 
zoals de klok stilstaat wanneer de slinger niet beweegt. 
Het is voor een goed begrip nuttig deze verworvenheden in een 
historisch perspectief te bezien. De tijd van armoede voor een 
groot deél van onze bevolking ligt nog niet zo heel ver achter ons. 
De brede welvaart is in ons land eigenlijk pas enkele decennia 
aanwezig. Het zinnig omgaan met deze verworvenheden vraagt 
een periode van aanpassing. 
Als democraten moeten we onze zegeningen tellen: de democrati
seringsprocessen die op allerlei terreinen effect hebben gehad, de 
emancipatie die meer kansen heeft gegeven aan grote groepen 
binnen de samenleving en tot slot de individualisering die ons 

Alberline van Vliet u dijkgraaf van het waterschap OOlt-Veluwe_ 

heeft verlost van veel ballast van het vroegere gezinsdenken! 
Het wegvallen van bindmiddelen, zoals de levensbeschouwelijke 
zuilen, mag dan door sommigen als lastig worden ervaren, maar 
mag niet leiden tot het zoeken naar nieuwe bindmiddelen, opdat 
het oude weer wordt gerestaureerd. Van het terugzetten van de 
klok kan geen sprake zijn. 
Zelden wordt maatschappelijke emancipatie in de eerste plaats 
en uitsluitend door de overheid tot ontwikkeling gebracht, maar 
veelal door de kritische leden van de samenleving, die zich niet 
op voorhand willen aanpassen aan bestaande structuren. Het 
zoeken naar nieuwe vormen voor onze samenleving moet vooral 
gebeuren door creatieve leden van de samenleving. Met andere 
woorden: door onaangepast gedrag, worden veranderingen in de 
maatschappij bewerkstelligd. Verzet kan vruchtbaar èn belang
rijk zijn, kan vernieuwing èn vooruitgang brengen. Onaange
pastheid kan inspirerend-werken en geesten wakker schudden. 
Natuurlijk is er binnen de samenleving als geheel en in al zijn 
delen een grote onderstroom nodig van samenwerking en samen
spel als dragende geordendheid, waarbij storingen - zoals onaan
gepast gedrag -gering zijn. Maar onmaatschappelijk gedrag van 
kunstenaars en andere creatievelingen wordt gewaardeerd, is 
zelfs een conditio sine qua non voor het in gang zetten van veran
deringen. De toonaangevers van de nieuwe orde, mogen zich wat 
mij betreft wat duidelijker laten horen, opdat onze gidsen niet de 
heren Heerma en Bolkestein zijn. 
Simeon ten Holt raakte geïnspireerd door de studie van 
Milikowski naar de onaangepastheid aan het einde van de jaren 
zestig. Ten Holt componeerde in 1971 'Inferno ll' of 'Lof der on
aangepastheid'. In emotionele termen vertaald, zo licht hij zijn 
compositie toe, is de studie van onaangepastheid het wezen van 
de menselijke vrijheid. 
Zo vrij als de muziekstukken van Ten Holt de vertolkers laten, 
maar ze tevens dwingen om volkomen af te stemmen op hun 
mede-spelers, zo vrij zouden burgers moeten opgroeien met een 
diep bewustzijn, dat men gezamenlijk verantwoordelijk is voor 
de anderen. 
We staan op een keerpunt. Het is aan ons om een nieuw even
wicht tot stand te brengen tussen individuele ontplooiing ener
zijds en maatschappelijke verantwoordelijkheid anderzijds. La
ten we in plaats van stabiliteit te zoeken in het herstel van oude 
waarden, of de -verheerlijking van het gezin als opvoedings
instituut, luisteren naar muziek en ruimte geven aan kunstuitin
gen die ons de weg naar veranderingen kunnen wijzen. 
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vorm aan 

uw es uit. 
Creative Communications verhoogt de 

e ectiviteit van uw voorlichting door op 
een professionele en creatieve wijze vorm 
te geven aan uw besluiten en beleid . 

Onze samenbundeling van meer dan 
40 jaar expertise in communicatie-advies, 
vormgeving en copywriting resulteert in 
onderscheidend voorlichtingsmateriaal, dat 
optimaal rekening houdt met de perceptie 
van de hedendaagse burger/consument. 

Naast de advisering van institutionele en 
commerciële opdrachtgevers zijn wij gespe
cialiseerd in overheidscommunicatie en 
werken thans o.a. voor de Provincie Noord
Holland, het Stadsdeel Amsterdam-Noord 
(80.000 inwoners) en het Stadsdeel 
Rivierenbuurt (30.000 inwoners). 

Belt u ons op voor een vrijblijvend ken
nismakingsgesprek. Daar zullen u en uw 
afdeling voorlichting geen spijt van krijgen. 

Creative Communications. 
Voor de vorm. 
Creative Communications bv, communicatie-adviesbureau. 
Prins Mauritslaan 116, 2051 KE Overveen. 
Telefoon 023-526.58.20. Fax 023-526.58.20. 
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Boekbespreking 

Extreem-rechts en 
paraatheid in 
West-Europa 

Over extreem-rechts als maatschappelijke 
en politiek verschijnsel zijn de laatste jaren 
enkele behartenswaardige boeken versche
nen, onder meer van VN-journalist Rinke 
van den Brink. en de politicoloog Meindert 
Fennema. De voorlopig laatste in de rij is 
'De staat paraat?' van de onderzoeker Jaap 
van Donselaar . 

Van Donselaar schreef eerder een boek 
over fascistische en racistische organi
saties in Nederland van na 1950. In zijn 
jongste boek gaat Van Donselaar in op "de · 
barrières voor extreem-rechts in de poli
tieke systemen en de repressieve respons 
van overheden op uitingen van rechts-ex
tremisme" (p. 15). Zowel de rechts-extre
misten als de overheden staan in de prak
tijk voor een dilemma. De rechts-extre
misten groeperingen moeten zich aan de 
ene kant hoeden voor het risico dat zij 
worden gecriminaliseerd of zelfs verboden, 
en aan de andere kant voor het feit dat zij 
teveel op de gangbare politieke stromin
gen geen lijken waardoor zij zich niet 
meer kunnen profileren. Van Donselaar 
noemt dit het aanpassingsdilemma. De 
overheden op hun beurt zijn enerzijds ge
houden aan het feit dat zij de politieke 
grondrechten dienen te respecteren, maar 
anderzijds kunnen en willen zij ook vaak 
repressieve maatregelen treffen tegen 
rechts-extremisten. 
Van Donselaar onderzocht voor een vijftal 
landen de conflictueuze interactie tussen 
extreem-rechts en de omringende samen
leving. De overkoepelende vraag was hoe 
paraat de staat is om verschijnselen van 
extreem-rechts tegen te gaan. Er blijken 
belangrijke verschillen in de aanwending 
van repressieve middelen tussen de vijf -
Engeland, Frankrijk, België, Frankrijk, 
Duitsland en Nederland te bestaan. 
Algemene conclusie is dat daadwerkelijke 
bestrijding van racistische propaganda ef
fectief is en een matigende werking heeft 
op extreem-rechtse groeperingen. Op basis 
van zijn bevindingen beveelt Van Donse
laar aan dat de politieke toetreding via 
wijzigingen in het kiesstelsel zoveel moge
lijk moet worden bemoeilijkt en dat men 
overheidssubsidies moet stopzetten in het 
geval van geconstateerde racistische uitla-

SIGNALEMENTEN 

tingen. Tenslotte zou men aparte voor
zieningen in het leven kunnen roepen om 
de distributie van 'foute' publikaties te be
perken. 
Van Donselaar is een behoedzaam onder
zoeker. Een definitie van extreem-rechts 
geeft hij niet, de term is voor hem een vlag 
die de lading dekt. Extreem-rechts valt op 
vele verschillende manieren te benaderen 
en te beoordelen. Vandaar dat er geen 
universele definitie te geven valt. Van 
Donselaar kiest voor het naast elkaar 
plaatsen van de benaderingen. Hij waar
schuwt tevens voor het kritiekloos overne
men van succesvolle methoden uit andere 
landen om extreem-rechts in te tomen. De 
repressieve handelswijze van de overheid 
dient te worden afgestemd op de specifie
ke situatie in het betreffende land zelf. 
Daarvoor is wel nodig dat deze landen vol
doende doen aan onderzoek en monitoring 
naar de omvang en intensiteit van ex
treem-rechts. Daarmee wordt tevens de 
staat van paraatheid onderhouden, een 
taak die Van Donselaar toeschrijft aan de 
minister van Binnenlandse Zaken. Zijn 
laatste conclusie naar aanleiding van de 
vergelijking is het meest opmerkelijk: er 
bestaat een sterke parallel tussen de si
tuatie in Duitsland en in Nederland. Hij 
beveelt dan ook aan de betrekkingen tus
sen de twee landen met name op het punt 
van bestrijding van extreem-rechts aan te 
halen. 

'De staat paraat? De bestrijding van ex
treem-rechts in West-Europa', Jaap van 
Donselaar, Uitgeverij Babylon De Geus, 
Amsterdam 1995, 380 p. 

De onzichtbare 
samenleving 

In 'De onzichtbare samenleving' heeft de 
journalist Jos van der Lans een aantal es
says en artikelen bewerkt en gebwideld die 
hij eerder schreef voor O.a. De Groene 
Amsterdammer en De Helling. 

De rode draad in het boek vormt schijn
baar de verhouding van Van der Lans tot 
zijn vader - ''het prototype van een vrijwil
liger" (p. 7) - maar in feite gaat het om de 
verhouding van zijn vader tot de publieke 
moraal van de oude en de moderne sa
menleving. De verschillende artikelen vor-

men volgens de omslag een speurtocht 
naar de publieke moraal en die omschrij
ving is terecht. Door de verrassende men
geling van persoonlijke anekdotes, levens
echte betrokkenheid en politieke beschou
wingen is Van der Lans er in geslaagd een 
goed en leesbaar boek te schrijven over 
een complex en zwaar onderwerp: de 
moeizame relatie tussen de overheid en de 
burgers. Over het algemeen hebben be
schouwingen over de publieke moraal en 
de relatie tussen overheid en burger een 
lood- en loodzwaar en veelal abstract ge
halte. Zoals de recente geschriften van de 
kant van het CDA en de VVD over com
munitarisme aantonen. Van der Lans lar
deert zijn betoog echter met voorbeelden 
uit de praktijk en met luchtige elementen, 
zoals een kijkje in de toekomst van de we
reld van het welzijnswerk in 2010. De te
neur van de bundel is dat de samenleving 
ook thans een zichtbare en aanwezige 
overheid nodig heeft: "een vliegwiel dat 
zich permanent bezighoudt met het aan
drijven van de mechanismen van inslui
ting en integratie" (p. 122). Het progres
sieve politieke project van Van der Lans 
bestaat uit het ontwikkelen van een "door
zichtige publieke dienstverlening" (.) 
"waarin de geest van de permanente in
sluiting van burgers, een eigentijds en mo
dern leven wordt ingeblazen." (p. 123). 
Van der Lans weigert zich neer te leggen 
bij het liberale adagium van de terugtre
dende overheid en toont overtuigend aan 
dat er wel degelijk een rol is voor een ster
ke overheid in de moderne samenleving, 
zelfs in een onoverzichtelijke en gefrag
menteerde (vandaar: onzichtbare) als de 
onze. 

De onzichtbare samenleving', Jos van der 
Lans, Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn NIZW, Utrecht 1995, 139 p. 

Sferen van integratie 

Nederland is een immigratieland. De laatste 
jaren is dit feit, hoewel enigszins schoor
voetend en voorzichtig, ook nitgangspnnt 
geworden van het officiële beleid met be
trekking tot integratie en opvang van 
nieuwkomers in de samenleving. Lange tijd 
- te lang - is men nit blijven gaan van het 
'te gast zijn' van de migranten in N eder
land. Met deze constatering begint het ze
vende jaarboek van Beleid en Maatschap
'Sferen van integratie - Naar een gediffe
rentieerd allochtonenbeleid' . 
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In deze bundel wordt de integratie van 
nieuwkomers in een zevental maatschap
pelijke sferen onder de loep genomen. De 
redenering is dat er minstens zoveel sfe
ren van integratie zijn en dat men dus 
niet van een eenduidige alomvattende in
tegratie kan spreken. In de verschillende 
sferen gelden specifieke integratieprinci
pes waarmee in het integratiebeleid reke
ning moet worden gehouden. Bij het inte
gratiebeleid van de overheid staan meest
al alleen arbeid, onderwijs en huisvesting 
centraal. In het jaarboek worden daar po
litiek, religie, recht en cultuur aan toege
voegd. In de inleiding wordt nadrukkelijk 
gesteld dat de drie eerstgenoemde welis
waar de belangrijkste zijn, maar de ande
re vier sferen niet mogen overheersen. 
Bovendien wordt door de redacteuren, 
Godfried Engbersen en René Gabriëls, ge
waarschuwd voor een onterechte etnise
ring van het integratievraagstuk: "Het 
project van de Europese integratie en pro
cessen als individualisering en globalise
ring maken duidelijk dat het vraagstuk 
van sociale integratie ook autochtonen be
treft." (p. 10). 
Na de inleiding buigen zeven auteurs zich 
over de integratieprincipes binnen 'hun' 
deskundigheidssferen. In de slotbeschou
wing poogt de filosoofLolle Nauta de poli
tiek-filosofische vraag te beantwoorden 
onder welke voorwaarden mensen zich tot 
competente burgers (kunnen) ontwikke
len. Een waardige afsluiting van een 
waardevolle bundel, vooral met het oog op 
het nieuwe verplichtende nieuwkomersbe
leid van het paarse kabinet dat per 1 
januari 1996 zal worden ingevoerd. 

'Sferen van integratie: Naar een gediffe
rentieerd allochtonenbeleid', G. Engbersen 
en R. Gabriëls, Beleid en Maatschappij 
Jaarboek 1994 - 1995, Boom, Amsterdam 
Meppel, 260 p. 

100 jaar liberalen 
versus socialisten 

Het wetenschappelijk bureau van de VVD, 
de Telderstichting, komt 100 jaar na de 
oprichting van de SDAP, de socialistische 
voorloper van de PvdA, met een jubileum
publikatie. 

Het lijkt wel alsof in het tijdperk van 
paars werkelijk alle bakens worden verzet 
en de klassieke verhoudingen worden om-

gekeerd ?!! 'Tussen polarisatie en paars' is 
echter voortgekomen uit een reeks artike
len die tussen 1991 en 1994 in het tijd
schrift 'Liberaal Reveil' zijn versc,henen. 
Het getuigt dus enigszins van opportunis
me om de bundel de extensie paars mee te 
geven. Bovendien is nergens sprake van 
de inbreng van D66, toch een noodzakelijk 
ingrediënt om tot een paars recept te kun
nenkomen. 
De publikatie is al met al een vervolg op 
de andere publikaties van de Telderstich
ting die de geschiedschrijving van het libe
ralisme in Nederland tot onderwerp heb
ben. Niet echt een bundel over paars, 
maar wel interessante geschiedenissen. 

'Tussen polarisatie en paars', P.G.C. van 
Schie, Prof Mr. B.M. Telderstichting en 
Kok Agora, Kampen 1995, 200 p. 

• 
Overheidsbemoeienis en 
informatievoorziening 

Het Rathenau-instituut timmert stevig aan 
de weg. Voor degenen die het nog niet ken
nen: het Rathena~-instituut is een onafhan
kelijke organisatie die onderzoek doet naar 
vraagstukken die te maken hebben met 
technologische ontwikkelingen. De resulta
ten van de onderzoeken zijn allereerst be
stemd voor het Nederlandse parlement en 
dienen om de politieke oordeelsvonl1.ing te 
onderstennen. 

Rathenau werkt sinds enige tijd aan een 
groot onderzoeksproject, 'Fatima, eigena
resse van een delicatessenwinkel in Rot
terdam', dat de ontwikkelingen en tot
standkoming van de elektronische snel
weg behelst. De doelstelling is bouwste
nen voor het politieke debat over taken 
van de overheid op het terrein van infor
matievoorziening en -verzorging aan te 
dragen. In het kader van het onderzoeks
project Fatima is onlangs een onderzoeks
verslag gepubliceerd over de media in Ne
derland, 'Toeval of noodzaak?'. Het gaat in 
deze studie om de betrokkenheid van de 
overheid bij het ontwikkelen en aanbieden 
van diensten op de terreinen van de telef
onie, de pers, de openbare bibliotheken en 
de omroepen. De overheid toonde betrok
kenheid uit economische dan wel cultuur
politieke overwegingen. De behandeling 
van de historische casussen moet meer in
zicht bieden in de mogelijke rol van de 
overheid bij de komst van de elektronische 

snelweg. 

'Toeval of noodzaak? Geschiedenis van de 
overheidsbemoeienis met de informatie
voorziening', Fatima reeks, Rathenau in
stituut, Den Haag 1995 

• 
Bijeenkomsten 

• Themadag over technologie van het 
Opleidingscentrum van D66 

Op zaterdag 17 februari organiseert het 
Opleidingscentrum van D66 een thema
dag over technologie. Aan deze dag wordt 
medewerking verleend door vertegenwoor
digers uit de landelijke en Europese poli
tiek, wetenschap en het bedrijfsleven. Aan 
de orde komen ondermeer de relatie tus
sen technologie en ecologische duurzaam
heid, technologie en economie en de rela
tie met werkgelegenheid. Deze themadag 
is een uitstekende opstap naar het voor
jaarscongres van 30 en 31 maart, waar 
het onderwerp 'Technologie' één van de 
belangrijkste hoofdthema's is. De dag 
komt tot stand in samenwerking met de 
werkgroep Technologie van de Advies
raad. 
De bijeenkomst is in . het Techniek
museum in Delft en de deelnamekosten 
zijn f 35,00 (inclusief lunch en bezoek aan 
het museum). 
Inlichtingen en aanmelding bij het Op
leidingscentrUm van D66 

• Conferentie Technologie van 
deSWB 

Op 2 maart 1996 organiseert de SWB een 
conferentie over technologiepolitiek. De 
directe aanleiding voor de conferentie is 
het binnenkort verschijnen van het boek 
'Technologie in politiek perspectief, de 
rapportage van de projectgroep Techno
logie van de SWB. In dit boek wordt inge
gaan op de dynamiek van technologieont
wikkeling en op de politieke, economische 
en culturele aspecten ervan. Er wordt ge
pleit voor een andere manier van kijken 
naar technologieontwikkeling die tevens 
grote consequenties heeft voor het voeren 
van een technologie politiek. Zes uitge
werkte casussen van technologieontwikke
ling -van de Betuwelijn tot gentechnologie 
en van windenergie tot flexibele produk
tieautomatisering - dienen om te illustre
ren hoe een politieke beoordeling van 
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ren hoe een politieke beoordeling van 
technologieontwikkeling tot stanq kan 
komen. Tijdens de conferentie zal eerst 
door de voorzitter van de SWB-pro
jectgroep, Frits Prakke, worden ingegaan 
op de analyse van technologie-ontwik
keling en de totstandkoming van de po
litieke verantwoordelijkheid. Daarna zal 
een co-referent (of meerdere) een globale 
reactie geven. Vervolgens zal middels het 
opnieuw reconstrueren van enkele ca
sussen worden gediscussieerd over de 
waarde van de door de projectgroep voor
gestelde benadering. 
De conferentie vindt plaats in het Pol
manshuis te Utrecht op zaterdag 2 maart 
1996 en begint om 13.00 uur. 
Inlichtingen en aanmelding bij het weten
schappelijk bureau van D66. 

• Conferentie Openbaar bestuur 
van het wetenschappelijk bureau 

Op zaterdag 16 maart 1996 staat het the
ma openbaar bestuur centraal. de inrich
ting en het functioneren van het openbaar 
bestuur vormen van oudsher aandachts
punten van de politiek van D66. De SWB, 
met één vim haar medewerkers, de be
stuurskundige Carel Tielenburg, heeft ge
tracht het denken van de partij over het 
openbaar bestuur opnieuw bij de kop te 
nemen en met moderne inzichten bij de 
tijd te brengen. In maart zal tevens een 
publikatie van de SWB verschijnen waar
in door middel van uitgewerkte casussen 
van een woningbouwcorporatie en de reor
ganisatie binnen het politiek:apparaat 
wordt getoond hoe bepaalde veronderstel
lingen over het functioneren van ons open
baar bestuur thans niet meer opgaan. De 
democratische controle is veelal zoek en 
de instanties hebben als het ware een 
eigen werkelijkheid geschapen waarbin
nen zij functioneren. Onder de noemer 
van bureaucratisering wordt hier aan
dacht aan .besteed, alsmede aan de moge
lijkheid om dit proces tegen te gaan. 
De conferentie vindt · plaats in zalencen
trum Zeezicht op zaterdag 16 maart 1996 
en begint om 13.00 uur. 
Inlichtingen en aanmelding bij het weten
schappelijk bureau van D66 . 

• 

Puhlikaties in 
voorbereiding 

. • Boek 'Technologie in politiek perspec-
tief 

• Een cahier over openbaar bestuur 
• Een cahier over het basisinkomen 
• Een boek, in samenwerking met de 

Boekmanstichting, over 'kunstenpo
litiek voor D66' 

• Een nota over economische clusters 
en dynamiek 

. zJ,e voor meer 
interessante 
uitgaven van 
het Stichting 

Wetenschappelijk 
Bureau D66 
de fondslijst 
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• • 

(Advertentie) 

Voor de D'raad 

Voor de D'raad heeft bijna 1500 abon
nees, en wordt gelezen door een veelvoud 
aan raads- en statenleden, afdelingsbestuur
ders, leden van de Tweede Kamer en (lo
kaal) geïnteresseerde D66-ers. 

Het tijdschrift verschijnt tien maal per 
jaar met artikelen en intervieuws over lo
kale en regionale gebeurtenissen, wetens
waardigheden en nuttige informatie. Voor 
de D'raad laat zien hoe bestuurders en 
leden van D6 in de rèst van Nederland te 
werk gaan. Daarnaast biedt het vergelij
kingsmateriaal, nieuws van de Bestuur
dersvereniging en het actuele aanbod van 
het Opleidingscentrum. 

Een abonnement kost f 48,-- per jaargang. 
Het lidmaatschap van de Bestuurders
vereniging kost f 166,-, hierbij is een 
abonnement op de D'raad inbegrepen. 
Voor meer informatie D66 - Bestuurders
vereniging, Noordwal 10, 2513 EA Den 
Haag. Telefoon: 070 - 365.60.66. 
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Idee-lezers worden bewindspersonen. 

Onbekende namen in het 'Paarse' kabinet? Dat is maar hoe je het bekijkt. Wij kenden ze allang. 
Idee doet immers méér dan het volgen van de politieke 'waan van de dag'. Idee graaft naar achtergron
den. Belicht aspeèten. Beziet theorieën. En bekijkt de praktijk. 

Zo inspireert Idee een nog steeds groeiende groep graag-lezers, die van een politiek opinieblad méér verwach
ten dan het begaan van reeds betreden paden. 
Idee is dan ook het spraakmakende tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66. Met volop aandacht 
voor actuele en minder actuele kwesties in de (inter)nationale politiek . 
Onmisbaar voo~ gemeenteraads- en statenleden. Voor bestuurders. En voor iedereen die graag 'behind the 
headlines' duikt. Want in Idee gáát het ergens over. 

r-----------------------------------~---------, 

! Ja., ik abonneer nrlj op Idee ! 
I I 
I I 
I I 
: NAAM: ......................................... ............................................... ...... ................. :. 

:ADRES: ........................ .... .. ... ...... ......... ... ................................... ... .... ... .. ..... ..... .. : 
: POSTCODE: ... ......... ..... : ....... .. .. .. ..................... .............. ................................. . 1. 
I I 
: PLAATS: ................. ............................................ ........... .................. .. .............. ..: 
:TELEFOON: ..... ..... ......... ........ ..... ... , .............................. .......... ... ..... .... ............ : 
I I 
I I 
: (Kopie van de) bon ÎJJ. gefrankeerde envelop zenden naar: : 
I Idee, Noordwal 10,2513 EA Den Haag. Ofbel: 070-3621515. I L _____________________________________________ ~ 

• Jaarabonnement f74,- (6 nummers) 
• Losse nunmtersJ17,~ 
• Abonnententen gelden tot wederop

zegging (zie colofon pagina 2) 
• Stuur geen geld mee; u ontvangt 

een acceptgirokaart 

Idee. Voor wie meer wil. 
------------~-------------------- 36------~--------------------------
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