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Commentaar 

'CDA'ers mogen in de hun stembiljet dus voorna- ingewonnen. Dooralle zijn te vernemen wat het 
toekomst niet zomaar hun melijk afgaan op hetgeen kandidaten op een aantal hoofdbestuur van deze 
tijd uitzitten', luidde de kop kandidaten over zichzelf (tevoren vastgesteld) as- suggesties vindt. Mis-
boven een NRC-artikel kwijt willen, zonder dat pecten te belichten, wor- schien een IDEE voor de 
van 3 december j.l.. Func- een breder beeld bestaat den leden in staat gesteld komende verkiezingen 
tioneringsgesprekken met van hun kwaliteiten . Het een onderlinge vergelij- voor de Tweede Kamer? 
zittende volksvertegen- gevolg is enerzijds dat king te maken en op grond 
woordigers en een gerich- maar een beperkt aantal van eigen afwegingen hun Morion Louppen-Laurant 
te kwaliteitsselectie moe- leden van zijn stemrecht keuze te bepalen. Een (29-12-1988) 
ten het niveau verbeteren gebruik maakt en ander- dergelijk systeem appel-
en een eind maken aan 'de zijds dat zittende volksver- leert aan de mondigheid 
cultuur van vrijblijvend- tegenwoordigers hoog van leden, in plaats van, 
heid' in het CDA. scoren. Dat heeft, bij de zoals het hu idige stemad-

Welke mechanismen summiere kennis die het vies, aan hun 
zorgen er bij D66 voor dat merendeel van de leden volgzaamheid en past dus 
de besten bovenaan de heeft over hun functione- uitstekend in de 066-
lijst belanden? Getuige het ren, vooral te maken met cultuur. Voorzittende 
voorval rond de Europese naamsbekendheid en vol ksvertegenwoord igers 
verkiezingsprocedure, levert bijgevolg een bijna zou daarnaast het met 
waarbi j de partij-top plot- onaantastbare positie op. enige regelmaat afleggen 
seling 'een achterstond Voor nieuwe, relatief on- van verantwoording aan 
aan bekendheid' bij één bekende kandidaten bete- een kwaliteits- 3 
van de kandidaten trachtte kent het dat passeren van bewakingscommissie 
op te heffen, lijkt men zich zittende leden vrijwel is kunnen worden over-
bewu~vandezwakke uitgesloten. Hun kansen wogen . 
kant van ons internever- worden bepaald door De persoon van de kan-
kiezingssysteem. Bedoel- vacatures als gevolg van didaat en zijn of haar 
de actie viel vanwege het vertrek of door uitbreiding zwakke èn sterke kanten 
selectieve karakter niet van het zeteltal. zullen op deze wijze meer 
overal in goede aarde, De vraag is nu op welke in het zoeklicht komen te 
maar maakte tegelijk wel wijze zou kunnen worden staan, maar dat is onver-
de zwakke plek in ons bevorderd dat de kwalitei- mijdelijk wanneerwe een 
systeem duidelijk : het ten van àlle kandidaten optimaal democratische 
gebrek aan informatie b i j evenwichtig in de besluit- en tegelijk kwalitatief 
de leden over de (kwalitei- vorming worden be- hoogwaard ige selectie 
ten van) kandidaten. Juist trekken en bovendien dat willen . Van degenen die 
omdat het partijbestuur meer leden aan de stem- een politieke functie am-
kandidaten niet selecteert, ming deelnemen, waar- biëren mag bovendien 
maar hen slechts in alfa- door een meer afgewogen worden verwacht dat zij 
betische volgorde presen- en representatieve uitslag hiertegen bestand zijn . 
teert, is de mate van geïn- verkregen wordt. De zeg- Tegelijk is er ook moed 
formeerdheid van de le- genschap van de leden voor nodig het Nederland-
den, van wier stem het mag daarbij vanzelfspre- se taboe op het vellen van 
allemaal afhangt, van kend niet worden aange- kwaliteitsoordelen te 
cruciaal belang. De huidi- tast. Die zou zelfs nog doorbreken, maar het 
ge procedure voorziet kunnen worden versterkt, belang van een kwalitatief 
hierin onvoldoende. Het indien het stemadvies hoogwaardige volksverte-
zeldzaam voorkomende zoals we dat nu kennen, genwoordiging behoort 
stemadvies geeft ook al- zou worden vervangen zwaarder te wegen . Van-
leen maar een globale door een bredere, veel zelfsprekend moeten 0 
aanduiding van de keuze meer informatieve zorgvuldige procedures 

m 
m 

'" van de stemadviescom- kandidaten-beschrijving, en prudentie ten opzichte ?' 
z 

missie, zonder nadere ten behoeve waarvan ook van mensen op voorhand '" 
motivatie. Meestal moeten informatie over eerder gewaarborgd zijn . ;0 
leden bij het invullen van politiek opereren wordt Tot slot : het zou aardig 00 
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D66 en de gemeentemads
verkiezingen van 1990 
MEINE HENK KLiJNSMA EN HANSJEEKEL * 

Over ruim een jaar zijn er al weer 
raadsverkiezingen. Voor D66 bieden deze 
verkiezingen de kans om haar positie in de lokale 
politiek enorm te versterken. Dit artikel gaat per 
afzonderlijke provincie in op de electorale positie 
van D66 in het verleden en de kansen voor de 
raadsverkiezingen in 1990.1 Als afsluiting wordt 
kort stil gestaan bij de problemen die overwonnen 
moeten worden om de potentiële zetelwinst ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Groningen 

Van de drie noordelijke provincies is Groningen door
gaans degene geweest waar D66 een net iets beter 
resultaatwistte behalen dan in detwee buurprovincies . 
Deze relatief gunstige positie is het gevolg van de 
klassieke Groninger dichotomie tussen 'stad' en 'Om
meland'. Op het platteland en in de kleinere steden van 
Groningen liggen de resultaten voor D66 op hetzelfde 
lage niveau, zo niet nog lager, als in de meeste andere 
delen van het noorden. In de stad Groningen, de enige 
echte grote stad in het noorden met universiteit en 
bijbehorende D66-gezinde bevolking en in de aan
grenzende forensengemeenten is de aanhang van D66 
echter zeer groot. 

Het bovenstaande beeld werkt door in de positie van 
D66 in de Groninger gemeenteraden. In de stad Gro
ningen en detypischeforensengemeente Haren opere
ren sinds 1982 tweemansfracties; in de periode 1978-
1982 zelfs driemansfracties. In het Ommeland bezet 
onze partij zetels in de gemeenteraden van de kleinere 
stedelijke centra Delfzijl en Veendam, en in de semi
forensengemeente Bedum. Slechts in één platte
landsgemeente, Slochteren, is D66 in de raad vertegen
woordigd . 

De met Bedum vergelijkbare semi-forensengemeen
ten Winsum en Zuidhorn zijn in 1982 respectievelijk 
1986 verloren gegaan. In Hoogezand-Sappemeer be
zette D66 tot 1986 in een combinatie met klein-links 1 
zetel. In 1986 ging de D66-zetel in deze combinatie 
verloren. 

Grosso modo is de positie van D66 in de provincie 
Groningen er sinds 1978 niet sterker op geworden. In 
1978 was D66 in een zeer beperkt aantal gemeentera
den vertegenwoordigd, echter met een sterke positie in 
de bolwerken Groningen-stad en Haren. In 1982 
brokkelden deze bolwerken af. Dit verlies werd even-

* D~ auteurs zijn lid van de redactie. 

wel gecompenseerd doordat in enkele kleinere ge
meenten voor het eerst zetels werden veroverd . In 1986 
nam het aantal gemeenten met een D66-raadsfractie 
weer af; ongeveertot het niveau van 1978, zonder dat in 
de bolwerken het peil van dat jaar werd gehaald. De 
relatief sterke groei van D66 in Groningen bij de 
jongste kamer- en statenverkiezingen - in 'Idee 66', nr. 
1987/2 repten wij van een groei van bijna randstedelij
ke proporties- manifesteerde zich dus nog nauwelijks 
bij de kort daarvoor gehouden raadsverkiezingen . 

Zoals het er nu uitziet, zal de in het noorden krachtig 
doorzettende groei ook doorwerken in de resultaten 
van de raadsverkiezingen van 1990. ln vergelijking met 
andere provincies met eenzelfde verwachte groei blijft 
de zetelwinst in Groningen echter beperkt van omvang. 
De reden hiervoor is gelegen in de aanwezigheid van 
een groot aantal kleine gemeenten met dito kleine 
raden en bijbehorend hoge kiesdrempels. Als de ge
meentelijke herindeling van de provincie Groningen 
tijdig voor de raadsverkiezingen van 1990 wordt gere
aliseerd, wordt deze barrière weggenomen. Dan komt 
de verwachte zetelwinst op een met de stemmenwinst 
corresponderend niveau. Het is evenwel nog niet vol
strekt zeker of deze gemeentelijke herindeling op tijd 
een feit zal zijn . 

Een analyse van de te verwachten winst laat zien dat 
de ele~torale en electoraal-geografische tendenzen 
van 1978 en 1982 in enigszins versterkte mate in elkaar 
schuiven. In de twee bolwerken wordt ongeveer het 
niveau van 1978 weer gehaald : in de stad Groningen 1 
zetel er boven, in Haren 1 zetel er onder. 

Naast de plaatsen waar D66 al in de gemeenteraad 
is vertegenwoordigd, kunnen gemakkelijk zetels wor
den veroverd in de kleinere regionale centra Hooge
zand-Sappemeer (daar moet dan wel de combinatie 
worden beëindigd) en Winschoten, alsmede in desemi
forensengemeenten Leek en Zuidhorn . Ten aanzien 
van de laatste gemeente geldt overigens dat daar als 
gevolg van niet-deelname aan de raadsverkiezingen 
van 1986 de D66-zetel verloren is gegaan; in zo'n geval 
moet de kiezers wel het nodige worden uitgelegd . 

De marges voor het behalen van een zetel zijn 
smaller in de semi-forensengemeenten Winsum en 
uiterst smal in het streekcentrum Stadskanaal. 

Friesland 

De positie van D66 in de Friese gemeenteraden is erg 
zwak. In geen enkele andere provincie is onze partij zo 
slecht op gemeentelijk niveau vertegenwoordigd. De 
raadsverkiezingen van 1986 leverden slechts in de drie 
grootste gemeenten (Leeuwarden, Smallingerland en 
Heerenveen) zetels op. In de plattelandsgemeente 



Wymbritseradeel slaagde een volledig door D66-ers 
beheerste lijst 'Gemeentebelangen' erin twee zetels te 
verwerven : een verdubbeling van het zeteltal vergele
ken met 1982. 

Bij de raadsverkiezingen van 1982 en 1978 behaalde 
D66 iets betere resultaten . Doorbij volt het op dat bij 
elke volgende verkiezing D66 uit meer gemeenteraden 
verdween dan het in andere haar (her) intrede deed. Er 
kan dus worden gesproken van een geleidelijke 
verzwakking van een toch al niet bijster florissante 
machtspositie. 

Het merkwaardige nu is dat deze afkalving haaks 
staat op de electorale ontwikkeling van D66 bij de 
staten- en kamerverkiezingen in Friesland. Bij die ver
kiezingen is juist sprake van een langzaam maar 
gestaag wegwerken van een relatieve achterstand ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. Ditverschijnsel 
kan deels worden verklaard door de deelname van de 
FNP aan staten- en raadsverkiezingen. Een vergelij
king van de door D66 behaalde resultaten bij de 
jongste kamer- en statenverkiezingen toont zonne
klaar aan dat de FNP voor D66 een geduchte concur
rent is. Echter, het bestaan van de FNP kan niet verkla
ren waarom D66 er in 1986 niet in is geslaagd raadsze
tels te veroveren in stedelijke gemeenten als Sneek en 
Harlingen. Dat geldt ook voor het verlies van de 
raadszetel in het niet-Friestalige (en daarom voor de 
FNP weinig perspectiefrijke) West-Stellingwerf, of de 
niet-deelname in de forensengemeente Leeuwardera
deel waardoor een zetel verloren ging. Niet onmoge
lijk is dat hier factoren als een zwakke organisatie of 
het ontbreken van de kiezers aansprekende kandida
ten een rol hebben gespeeld . 

Ook als rekening wordt gehouden met deelname 
van de FNP (en datis hetgeval indien-zoals is gebeurd 
- wordt uitgegaan van de uitslagen van de staten
verkiezingen van 1987), liggen er voor D66 goede 
kansen om haar zwakke positie in Friesland bij de 
komende raadsverkiezingen behoorlijk te versterken. 

In Leeuwarden en Smallingerland is een verdubbe
ling van de huidige éénpersoonsfracties goed moge
lijk. In Sneek, Harl ingen, Tytsjerksteradeel, West-Stel
lingwerf, Oost-Stellingwerf en Boarnsterhim lijkt het, 
althans op basis van de cijfers, tamelijk zeker dat D66 
haar (her)intrede in de raad kan maken met éénper
soonfracties . Dat laatste geldt ook voor Franekera
deel, Skarsterlêln, Menaldumadeel en Lemsterland, zij 
het dat de marges in deze twee gemeenten geringer 
zijn. Dezeconclusie is opzich ook van toepassing opde 
gemeente Leeuwarderadeel; echter met de kantteke
ning dat de herovering van een door niet-deelname 
verloren gegane zetel per definitie extra problemen 
oplevert. 

Voor het geval apart, Wymbritseradeel , is een be
houd van de beide huidige zetels voorspeld . Dit kan 
echter voor hetzelfde geld anders uitpakken . Door de 
zeer eigen lokale situatie valt daar evenwel weinig van 
te voorspellen . 

Drenthe 

De vertegenwoordiging van D66 in de Drentse ge
meenteraden heeft zich sinds 1978 ontwikkeld volgens 
een patroon dat ook bij andere provincies aan de dag 
treedt. In 1978 een fractie in een beperkt aantal ge
meenten, in 1982 uitbreiding onder gelijktijdige 
verzwakking in sommige gemeenten waar al in '78 
zetels werden behaald en in 1986 tenslotte weer een 
inkrimping met in een bescheiden aantal gemeenten 
(waaronder het Drentse Eelde) een bescheiden ze
telwinst. 

In Drenthe heeft D66 in 1978, 1982 en 1986 zetels 
behaald in de gemeenteraden van hetzij de wat grotere 
streekcentra (Assen, Emmen en sinds 1982 ook Hooge
veen), hetzij de op Drents territoir gelegen forensenge
meenten aan de zuidrand van de stad Groningen : in 
Eelde (altijd), Roden (alleen in 1978), Vries (alleen in 
1982) en Zuidlaren (idem) . In de semi-forensenge
meente Zuidwolde is D66 sedert 1978 continu in de 
raad vertegenwoordigd, de populariteit van lijstrekker 
Marga Kool is daar niet vreemd aan. 

De beperkte vertegenwoordiging van D66 in de 
Drentse gemeenteraden is nietverklaarbaarvanuiteen 
zwakke electorale positie. Slechts in enkele Drentse 
plattelandsgemeenten (te weten de confessionele en 
de 'rode' ) haalt onze partij erg -slechte resultaten . De 
meeste Drentse plattelandsgemeenten hebben van 
oudsher een overwegend vrijzinnige inslag en zijn D66 
(daarom) in toenemende mate goed gezind. De grote 
handicap is evenwel dat het hier kleine gemeenten 
betreft met een kleine gemeenteraad en dus een hoge 
kiesdrempel. 

Toch zullen ook andere factoren zoals een zwakke 
organisatie D66 evenzeer parten hebben gespeeld. 
Hoe kan anders worden verklaard dat in 1986 de D66-
zetels in gemeenten als Vries en Zuidlaren - zetels die 
gemakkelijk behouden hadden kunnen blijven - door 
niet-deelname verloren gingen? Hetzelfde verhaal kan 
worden afgestoken naar aanleiding van het absurd 
slechte resultaat in Roden en het feit dat in Norg, Peize 
en Anloo (alle semi-forensengemeenten met goede 
kansen op een raadszetel) nimmer aan raads
verkiezingen is deelgenomen. 

De mogelijk in Drenthe te behalen zetelwinst is 
afkomstig uit twee bronnen : versterking van bestaande 
fracties en (her)intrede in andere gemeenteraden. 
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In de grotere centro Assen, Emmen en Hoogeveen 
kunnen de bestaande eenmansfracties worden ver
dubbeld. In het enige regionale centrum van Drenthe 
waar D66 nietin de raad isvertegenwoordigd,Meppel, 
kan gemakkelijk een zetel worden gehaald. Hetzelfde 
geldtvoorde (se_mi-) forensengemeenten Anloo, Norg, 
Peize, Vries en Zuidlaren. In Roden zijn zelfs 2 zetels niet 
onmogelijk. 

Hiermee zou D66 in de raden van alle wat grotere 
plaatsen en van alle (semi-)forensengemeenten in 
Drenthe zijn vertegenwoordigd. In de kleine vrijzinnige 
gemeenten van Zand-Drenthe en de wat grotere con
fessionele en 'rode' aan de rand van het gewest blijftde 
kans op een doorbraak echter vooralsnog onwaar
schijnlijk. 

Overijssel 

In deze sterk confessioneel-conservatieve provincie 
bezet D66 sinds 1978 vooral raadszetels in de grotere 
verstedelijkte gemeenten. De positie van onze partij 
heeft zich verder ongeveer volgens het Groninger 
patroon ontwikkeld. 1978: intrede in een beperkt aan
tal gemeenteraden; 1982: uitbreiding van de D66-
vertegenwoordiging tot een groter aantal gemeenten 
ondergelijktijdige afkalving van de sterkte van sommi
ge van de al sedert '78 opererende fracties en in 1986: 
verlies van een aantal fracties en zetels, zonder dat in 
de bolwerken van 1978 het niveau van dat jaar weer 
werd behaald. 

Hetverliesvan 1986was in Overijssel evenwel groter 
dan bijna waar ook in Nederland. In Kampen, Olden
zaal, Brederwiede, Borne en Stad-Delden verdween 
D66 uit de gemeenteraad. In Enschede ging de tweede 
zetel verloren. Het ene zeteltje in Deventer werd uiterst 
marginaal. 

Dit slechte resultaat past tot op zekere hoogte wel in 
dealgemene electorale ontwikkeling van D66 in Over
ijssel. De behaalde percentages lagen eraltijd rond het 
gemiddelde van de drie noordelijke provincies. In 
1986-1987 slaagde het noorden erechter in aansluiting 
te vinden bij het in de randstad volop ingetreden 
herstel, terwijl Overijssel daarbij achterbleef. 

De potentiële zetelwinst van D66 in Overijssel is in de 
eerste plaats gelegen in een versterking van de huidige 
fracties en een herovering van de eerder verloren 
gegane zetels. Aldus is een verdrievoudiging van de 
éénmansfracties te Enschede en Deventer mogeli jk. De 
tweemansfracties in Hengelo en Zwolle kunnen ook tot 
driemansfracties uitgroeien, terwijl een verdubbeling 
van de huidige éénmansfractie in Almelo goed moge
lijk lijkt. In Borne, Bredewiede, Stad-Delden, Kampen 
en , Oldenzaal kunnen de in 1986 verdwenen D66-

raadsfracties terugkeren. 
Echte uitbreiding is in zichtdoorde mogelijke intrede 

van D66 in de raden van de traditioneel vrijzinnige 
gemeente Bathmen en de semi-forensengemeente 
Diepenveen. 

Het geheel overziend lijken daarmee de grenzen 
voor D66 in Overijssel voorlopig goeddeels bereikt. In 
het overgrote deel van de gemeenten waar D66 in 1990 
geen kans maakt, worden namelijk lage tot zeer lage 
percentages behaald. Het betreft hier vrijwel alle con
servatief-katholieke of orthodox- danwel ultra-or
thodox-protestantse gemeenten. 

Flevoland 

De goede resultaten die D66 in deze miniprovincie 
behaalt, komen vooral op het conto van de erg hoge 
percentages in de twee Amsterdamse satellietsteden 
Almere en Lelystad. Deze 'new towns' behoren ook 
landelijk gezien tot de topgemeenten van D66. In de 
drie agrarische gemeenten is de aanhang geringer; 
daar ligt zij rond het landelijk gemiddelde. In de ultra
orthodox-protestantse visserijgemeente Urk is de D66-
aanhang nihil. 

De bestaande D66-fracties i n de gemeenteraden van 
Almere, Lelystad en de Noordoostpolder kunnen op 
een forse uitbreiding rekenen. In Lelystad en Almere 
wordt metvierzetels elk bijna hettopniveau van de late 
jaren '70 weer bereikt, terwijl in de Noordoostpolder 
een tweede zetel kan worden veroverd. In Dronten kan 
de in 1982 verloren zetel met gemak worden heroverd. 
En in Zeewolde tenslotte kan eveneens de kiesdrempel 
gemakkelijk worden genomen. 

Gelderland 

De positie van D66 in de Gelderse gemeenteraden is 
sinds 1978 - anders dan in andere provincies - aan 
weinig veranderingen onderhevig geweest. AI in 1978 
was D66 in de raden van de meeste grotere en verstede
lijkte gemeenten vertegenwoordigd. In 1982 verdwe
nen wij uit sommige gemeenteraden, om echtertegelij
kertijd in andere onze entree te maken. In 1986 konden 
de resultaten van '82 goeddeels worden geconsoli
deerd. In Barneveld en Brummen verdween D66 welis
waar uit de raad, in Eist daarentegen werd 1 zetel winst 
behaald. 

Bij de kamer- en statenverkiezingen van 1986 en 
1987 naderde het Gelderse verkiezingsresultaat tot het 
landelijke niveau . In veel gemeenten konden toen al 
percentages worden opgetekend die in de buurtvan de 
kiesdrempel voor een raadszetel kwamen. Het goede 
resultaat van de statenverkiezingen mocht in vrij veel 



Raadsverkiezingen 7986 in Limburg, in 7990 verdubbeld resultaat? 

Gelderse gemeente een D66-raadzetel tot een reële 
mogelijkheid maken; de verwachte electorale groei 
voor 1990 versterkt dit gegeven nog. Door de grote 
omvang van veel Gelderse gemeenten (grote gemeen
teraden, lage kiesdrempel) valt deze groei hoger uit 
dan in veel andere provincies. 

Zo kan in de volgende (semi-)forensengemeenten 
gemakkelijk een zetel worden binnengehaald: 
Beuningen, Brummen (herovering van een in 1986 door 
niet-deelname verloren zetel), Duiven, Epe, Heumen, 
Hoevelaken, Voorst, Westervoort en Wijchen . Voor de 
wat grotere industriële en/of streekcentra Barneveld 
(herovering), Didam, Elburg, Ermelo, Geldermalsen, 
Harderwijk, Wisch en Zevenaar geldt hetzelfde. In de 
laatste gemeente kunnen zelfs twee zetels worden 
veroverd . Overigens kan men zich afvragen waarom 
hier - gelet op de mogelijkheden - in 1986 niet is 
meegedaan aan de verkiezingen. Gebrekkige organi
satie? Ruzie in de afdeling? 

lets minder gemakkelijk, maarzekernietonmogelijk 
is de verovering van zetels in een aantal andere ge
meenten. Het gaat hier om Angerlo, Bemmel, Borculo, 
Buren, Doesburg, Gendringen, Groesbeek, Heerde, 
Lingewaal (voorheen Vuren), Rijnwaarden en Valburg : 
gemeenten die onderling nogal verschillen : 
(semi-)forensengemeenten, kleinere streekcentra en 
industriestad jes en echte plattelandsgemeenten. 

De zittende fracties in een flink aantal Gelderse 
gemeenten kunnen een uitbreiding tegemoet zien . Arn
hem doet zijn intrede in het selecte gezelschap van 
viermansfracties. De twee andere grote steden Nijme
gen en Apeldoorn moeten het doen met driemansfrac
ties. Dat is ook het geval met het veel kleinere universi
teitsstadje en D66-bolwerk par excellence Wa
geningen. 

Tweemansfracties liggen binnen bereik in het Be
tuwse stadje Culemborg, het industrie- en streekcen
trum Doetinchem, het uitgestrekte en overwegend or
thodox-protestantse Ede, de typische forensenge
meenten Renkum en Rheden en in het IJsselstadje annex 
streekcentrum Zutphen. 

Als deze prognosewerkelijkheid zou worden , maakt 
D66 in Gelderland een grote sprong voorwaarts . 
Slechts in de ultra-orthodoxe bolwerken met weinig 
andersdenkende nieuwkomers binnen hun grenzen en 
in een aantal kleinere overwegend confessionele, zo
wel rooms-katholieke als orthodox-protestantse ge
meenten, is de kans op een D66-representant in de 
lokaal-politieke gremia voorlopig erg klein . 

Utrecht 

Utrecht was en IS In alle opzichten electoraal een 
topprovincie voor D66. De behaalde resultaten liggen 
ervrijwel altijd fors boven het lande I ijk gemiddelde. De 
oorzaak hiervoor is gelegen in de aanwezigheid van 
relatief grote aantallen typische D66-kiezers: goed 
opgeleide en verdienende nieuwe middenstanders. 
Deze kiezers wonen vooral in de universiteitsstad 
Utrecht en het enige andere zelfstandige regionale 
centrum dat de provincie kent: de 'boomtown' Amers
foort en in de talloze nieuwe en oude (semi-)foren
sengemeenten die Utrecht rijk is. 

AI deze gemeenten boden en bieden D66 ruim
schoots mogelijkheden om in de lokale politiek haar 
zegje te doen . Over het algemeen zijn deze mogelijk
heden ook wel benut sinds de eerste wederopstanding 
van onze partij in 1976-1977. Anders dan in de meeste 
andere provincies lukte het D66 in Utrecht al in 1978 om 
in de meeste kansrijke gemeenten daadwerkelijk ze
tels te veroveren. Erg goede resultaten (driemansfrac
ties) werden toen behaald in de stad Utrecht en in 
Amersfoort, De Bilt en Soest. In 1982 moest in deze vier 
bolwerken een zetel worden ingeleverd . Ditverlies kon 
niet worden gecompenseerd door de intrede van D66 
in de raden van enkele andere gemeenten, omdat 
tegelijkertijd in een viertal Stichtse gemeenten in 1978 
aangetreden éénmansfracties het veld moesten rui
men. In 1986 kon evenwel het in sommige gemeenten 
geleden verlies worden geneutraliseerd door winst in 
andere. 

Door herstel van de ooit verloren gegane D66-
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vertegenwoordiging in een aantal Utrechtse gemeen
teraden en een n iet-onaanzien I i jke wi nst i n de gemeen
ten waar al een D66-fractie opereert, kan ook voor 
Utrecht een flinke zetelwinst worden voorspeld. Toch 
va It de verwachte wi nst voor Utrecht n iet zo hoog uit a Is 
voor het aangrenzende Gelderland. De reden hiervoor 
is eerder in dit artikel in feite al genoemd en komt het 
neer op de remmende voorsprong: door een grote 
benutting van het aanwezige potentieel is de ruimte 
voor expansie in Utrecht mindergrootdan in provincies 
waar het potentieel minder goed is benut. 

Laten we de Utrechtse gemeenten de revue passeren, 
dan lijkt het erop alsof het goed mogelijk is dat D66 
terugkeert in de raden van de typische forensenge
meenten Abcoude, Eemnes, Maarn en Leersum. In een 
aantal andere (semi-)forensengemeenten kan D66 ge
makkelijk (Houten, Loenen, Montfoort en Vleuten-De 
Meern) of iets mindergemakkelijk (Harmelen) voor het 
eerst een zetel veroveren. Dat laatste geldt ook voor de 
orthodox-protestantse industriestad Veenendaal. 

In nogal wat andere gemeenten bestaat een grote 
kans dat D66 met een versterkte fractie in de raad 
terugkeert: Utrecht (van 2 naar 4); Amersfoort, De Bilt, 
Nieuwegein, Soest en Zeist (van 2 naar 3); Baarn, 
Driebergen, Leusden, Maarssen, Woerden en ijssel
stein (van 1 naar2) . 

Alleen in een klein aantal Utrechtse gemeenten zal 
D66 in deze prognose niet in de raad zijn vertegen
woordigd. Het gaat in dat verband vrijwel uitsluitend 
om confessionele plattelandsgemeenten die niet of in 
beperkte mate zijn aangeraakt door het forensisme. 

Noord-Holland 

In de electorale geschiedenis van D66 is Noord-Hol 
land bijna altijd als de beste provincie uit de bus 
gekomen. De aanwezigheid van een aantal grote 
steden met een gevarieerde bedrijvigheid en vrij veel 
oude en nieuwe forensengemeenten biedt de belang
rijkste verklaring hiervoor. Daarnaast is Noord-Hol
land, anders dan Zuid-Holland en Utrecht (provincies 
waar D66 ook bovengemiddeld scoort) ook een 
provincie met een sterke (Iinks-)vrijzinnige traditie. 

De positie van D66 in de Noordhollandse gemeen
teraden moet in dit licht worden gezien. Vanaf 1978 is 
onze partij in de raden van de meeste steden, stadjes en 
(semi-)forensengemeenten present. Sinds 1982 is D66 
bovendien doorgedrongen in de gemeenteraden van 
een aantal traditioneel vrijzinnige (plattelands)ge
meenten, zoals Anna Pauwlona en Schoorl . Net als 
elders in den lande moest in 1982 een stapje terug 
worden gedaan in gemeenten waar in 1978 een goed 
resultaat werd geboekt. In Noord-Holland was die 

categorie gemeenten tamelijk omvangrijk : Amster
dam, Haarlem, Purmerend, Hoorn, Alkmaar, Castri
cum, Bussum, Diemen en Heemskerk. 

Omdat Noord-Holland vaak trendsetter is bij een 
weer opkomend electoraal getij voor D66, kon bij de 
raadsverkiezingen al- meer dan elders - een deel van 
het in 1982 verloren terrein worden heroverd. In ge
meenten als Huizen, Heerhugowaard en Zandvoort 
kon zelfs een nooit eerder bereikt resultaat worden 
geregistreerd . 

De werking van de wet van de remmende voor
sprong is op Noord-Holland evenzeer van toepassing 
als op Utrecht. Twee kanttekeningen zijn echter op hun 
plaats. Enerzijds is die wet zelfs nog sterker werkzaam, 
omdat het herstel van D66 in Noord-Holland vroeger 
inzette dan elders. Anderzijds kent Noord-Holland 
(anders dan Utrecht) een aanzienlijk aantal traditio
neel-vrijzinnige plattelandsgemeenten waar D66 nog 
niet in de raad is vertegenwoordigd. Juist in nogal wat 
gemeenten van dit type kan volgens de prognose in 
1990 de kiesdrempel, gemakkelijk of minder gemak
kelijk, worden overschreden. 

Het gaat hier om: Aalsmeer, Akersloot, Beemster, 
Egmond, Graft-De Rijp, Niedorp, Noorderkog
genland, Opmeer (herovering van een in 1986 door 
niet-deelname verloren zetel), Oostzaan, Texel, Wes
terkoggenland en Zeevang. 

In enkele andere gemeenten kan D66 eveneens zijn 
(her)intrede in de raad maken. Namelijk in het confes
sionele Edam-Volendam;de forensengemeenten 
Haarlemmerliede, 's-Graveland (herintrede), Heiloo 
(2 zetels), Uithoorn en Heemstede (ook elk 2 zetels, mits 
echter combinaties met andere partijen worden beëin
digd), Laren, Monnickendam en Stedebroec; de 
Zuiderzeestadjes Enkhuizen (herintrede) en Me
demblik; en tenslotte de grote agrarische Wieringer
meer. 

Als een tweetal in procedure zijnde wetsvoorstellen 
tot gemeentelijke herindeling (Kop van Noord-Hol
land en Waterland) tijdig het Staatsblad haalt, kunnen 
de meeste 'witte vlekken' voor Noord-Holland worden 
ingekleurd. Op basis van deze prognose kan D66 na de 
raadsverkiezingen van 1990 in bijna alle Noordhol
landse gemeenteraden zijn vertegenwoordigd . 

Een substantiële zetelwinst is weggelegd voor onze 
parij in vrij veel gemeenten in Noord-Holland waar al 
D66-raadsfracties zijn. Daarbij wordt doorgaans het 
niveau van 1978 weer bereikt en vaak zelfs nog over
troffen. Tot de eredivisie van gemeenten met vier
mansfracties treden toe: Amsterdam (van 3 naar 4), 
Amstelveen (van 2 naar4) en Purmerend (idem) . Haar
lem blijft net als Den Helder op 3 zetels steken (de wet 
van de remmende voorsprong!). In dezelfde categorie 



van driemansfracties belanden mogel i jk Alkmaar en 
Zaanstad (van 1 naar 3, waarbij het slechte resultaat 
van 1986 onprettige vragen oproept), Haarlemmer
meer, Hilversum en Hoorn (van 2 naar 3). 

Een verdubbeling van één- naar tweemansfracties 
ligt in het verschiet in Castricum, Heemskerk en Naar
den . Ook ten aanzien van deze groep fracties geldt dat 
hier al in 1986 een deel van de potentiële winst werd 
verzilverd . 

Zuid-Holland 

De positie van D66 in Zu id-Holland vertoont gelijkenis 
met die in de beide andere randstadprovincies. Ook 
hier biedt de bevolkingssamenstelling goede perspec
tieven voor onze partij. De aanwezigheid van vele 
grote en middelgrote steden met een gevarieerde en 
hoogontwikkelde bedrijvigheid, forensengemeenten 
en satellietsteden en het bijbehorende type inwoner 
('de' D66-kiezer) heeft ertoe geleid dat de aanhang van 
D66 in Zuid-Holland altijd boven het gemiddelde heeft 
gelegen. In de meer onversneden Zuidhollandse plat
telandsgemeenten doet D66 het veel minder goed dan 
in de noordelijke buurprovincie; de afwezigheid van 
een krachtig gewortelde vrijzinnige traditie is hiervan 
de oorzaak. 

In 1978 deed D66 zijn intrede in de raden van de 
meeste (ofschoon verhoudingsgewijs minder dan de 
beide andere randstadprovincies) gemeenten, waar 
het perspectief op één of meer zetels gunstig was op 
grond van de net beschreven bevolkingssamenstelling . 
Net als elders moest vier jaar later in bolwerken als 's
Gravenhoge, Leiden, Dordrecht, Rijswijk en Voorburg 
een stap terug worden gedaan. Meer dan in Noord
Holland kon deze teruggang evenwel worden goedge
maakt door de entree van D66 in de raden van andere 
gemeenten (bijvoorbeeld Alphen a.d. Rijn, Hendrik Ido 
Ambacht en Moordrecht). 

In 1986 was ook in Zuid -Holland het inmiddels ver
trouwde patroon waarneembaar. Aan de ene kant 
verliezen, met name in gemeenten waar D66 in 1982 
zijn intrede in de raad had gedaan (Gorinchem, Leer
dam en Bleiswijk), maar ook in Dordrecht (zie opmer
king bij Zaanstad en Alkmaar) . Daartegenover stond 
winst in een enkele gemeente (Spijkenisse en Voor
schoten) . 

Door de in verhouding met Noord-Holland en 
Utrecht geringere mate waarin het kiezerspotentieel in 
1978 en 1982 is benut, alsook door het naar randstede
lijke norm beperkte herstel van 1986, is er in 1990 in 
Zuid-Holland voor D66 meerte winnen dan in de twee 
hiervoor behandelde provincies. 

In de raden van een groot aantal (semi-)forensenge-

meenten kunnen D66-fracties hun (r)entree maken, 
namelijk in: Albrandswaard, Benthuizen, Bergschen
hoek, Binnenmaas, Bleiswijk, Cromstrijen, 's-Graven
zonde, Hazerswoude, Hillegom, Lisse, Maasland, 
Monster, Nieuwkoop, Nootdorp, Noordwijk, Reeuwi
jk, Voorhout, Wateringen, Westvoorne, Woubrugge, 
Zevenhuizen en Zoeterwoude. 

Hetzelfde geldt voor nogal wat kleinere (industrie) 
stadjes en zelfs enige meer uitgesproken agrarische 
gemeenten : Alblasserdam, Gorinchem, Katwijk, Ne
derlek, Schoonhoven, Sliedrecht, Vianen en Vlist. Door 
de vrij lage kiesdrempel kan in deze gemeenten, on
danks de niet bijster hoge percentages voor D66, toch 
een zetel in de wacht worden gesleept. 

Veel zittende raadsfracties in Zuid-Holland kunnen 
een soms aanzienlijke zetelwinst tegemoet zien . Abso
lute topper, ook landelijk, is de Haagse satellietstad 
Zoetermeer, waar een vijfmansfractie binnen het ver
schiet ligt (een groei van 3 naar 5 zetels). Viermansfrac
ties lijken mogelijk in 's-Gravenhage, in de universi
teitssteden Leiden en Delft (alle van 2 naar 4) en in de 
Rotterdamse satellietstad Spijkenisse (van 3 naar4). 

Driemansfracties zijn volgens de prognose voor D66 
weggelegd in de gemeenteraden van Alphen a.d. Rijn 
(van 1 naar 3) en Capelle a.d . Ijssel (idem, mits de 
interne vete en het daaruit voortvloeiende schisma 
daartot een goed einde kan worden gebracht). Ook in 
Dordrecht is het op zich mogelijk dat de bestaande 
éénmansfractie in 1990 wordt verdrievoudigd. Een 
winst van 2 naar 3 zetels is mogelijk in Gouda, Leider
dorp, Rotterdam, Rijswijk, Vlaardingen en Voorburg . 
Het gaat hier overigens telkens om (middel) grote 
steden of uitgesproken forensengemeenten. 

Een verdubbeling van de huidige éénmansfracties is 
geprognostiseerd voor de forensengemeenten/satel 
lietsteden Brielle, Hellevoetsluis en Leidschendam. 
Eenzelfde groei zit erin voor de industriestadjes 
Maassluis, Papendracht en Zwijndrecht. 

De kleinere confessionele plattelandsgemeenten in 
het noordoosten van de provincie en de grotere ultra
orthodox-protestantse gemeenten in de waarden en op 
de eilanden blijven voor D66 afgesloten gebied. De op 
stapel staande gemeentelijke herindeling van midden 
en noordoost Zuid-Holland kan voor de eerst genoem
de groep gemeenten echter een verandering hierin te 
weeg brengen. 

Zeeland 

De provincie Zeeland heeft voor D66 nooit veel ge
meenteraadszetels opgeleverd. Dat komt enerzijds 
door de electorale positie van de partij : de stembusre
sultaten 'deinen mee' met de landelijke trend, maar op 
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een 25% lager niveau. Dat komt anderzijds door de 
nog relatief grote hoeveelheid kleine gemeenten. 

In 1978 kreeg D66 zetels in de drie stedelijke centra 
Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. In 1982 verdub
belde het aantal zetels door uitbreiding met het 
streekcentrum Goes en de kleine Zeeuws-Vlaamse 
plattelandsgemeenten Sluis en Aardenburg. Het beeld 
van 1982 is nog exact het beeld van 1986. Zes gemeen
ten, zes zetels : in alle gemeenten waar werd meege
daan (op Veere, een geval apart, na) werd ook een 
zetel behaald . 

Bij de volgende raadsverkiezingen is in principevoor 
D66 in Zeeland behoorlijk watte winnen . Allereerstzal 
vergroting van de bestaande fracties (kunnen) optre
den. De oude drie van 1978, Vlissingen, Middelburg en 
Terneuzen kunnen alle drie een zetel erbij winnen. 
Daarnaast kan D66 voor het eerst zijn intrede doen op 
Schouwen-Duiveland : in Brouwershaven kan een zetel 
worden veroverd. Op Zuid-Beveland kan de positie 
worden verstevigd door de mogelijke entree van D66 in 
de gemeenteraden van Kapelle en Borsele. Op Wal
cheren kan een zetel worden behaald in Valkenisse en 
kan de combinatiezetel in Veere uit 1982 door D66 
worden teruggewonnen. In Zeeuws-Vlaanderen kan in 
199000k in Hulstopeen zetel worden gerekend in deze 
voorspelling. 

Er is veel werk voor de Zeeuwse (sub) regiobestuur
deren te verrichten : een verdubbeling van het aantal 
gemeenten met een D66-vertegenwoordiging behoort 
totde mogelijkheden,zij hetdatmarges in allegevallen 
wel krap zijn! 

Noord-Brabant 

Noord-Brabant is electoraal voor D66 een wat rare 
provincie. In de beginperiode van de partij lagen de 
resultaten hier boven het landelijk gemiddelde. In het 
midden van de jaren '70zakten de Brabantse resultaten 
ten opzichte van ditgemiddelde. Begin jaren '80was de 
zo opgelopen achterstand weer ingelopen, maar bij de 
laatste verkiezingen bleef Noord-Brabant toch weer 
wat achter. 

In het patroon van gemeenteraadszetels is dit beeld 
goed te zien. In 1978 had D66 in 14 raden zetels (plus in 
4 raden combinatiezetels), in 1982 zat D66 in 28 raden 
(+ 2 combinaties), en in 1986 in slechts 19 raden ( + 2 
combinaties). Een toch wel fors verlies, dat het hardst 
zal zijn aangekomen in gemeenten waar wel werd 
meegedaan aan de raadsverkiezingen : dus in Best, 
Boxtel, Cuyk c.a., Dongen, Oisterwijk, Uden en 
Veldhoven. In al deze gemeenten verdween D66 in 
1986 uit de raad. In Boxmeer, Dussen, Oudenbosch en 
Valkenswaard hadden de plaatselijke D66-ers zich 

blijkbaar al voor de verkiezingen vergewist van hun 
'kansen' op succes en afgezien van deelname! 

D66 heeft op dit moment in de Brabantse gemeen
teraden tweemansfracties in de grote steden Eind
hoven, Breda en (iets kleiner) Bergen op Zoom, en -
heel verrassend - in het veel kleinere Berkel-Enschot. 
Voorts is onze partij vertegenwoordigd in de raden van 
Made en Drimmelen, Roosendaal, Oosterhout en 
West-brabantse gemeenten. Idem dito in 's-Hertogen
bosch, Tilburg, Oss en Rosmalen in het midden van de 
provincie; in de streek rond Eindhoven in Nuenen, 
Oirschot, Son en Breugel en Waalre; en in Oost
Brabant in Helmond, Mierlo, Gemert en Asten. Afge
zien van de regio Eindhoven kent D66 in Noord
Brabant geen concentratiegebied . Zowel de verloren 
gegane als de geconsolideerde zetels liggen heren der 
gespreid over de provincie. 

In Noord-Brabantvalt, op basis van onze analyse, de 
grootste groei in raadszetels te verwachten van alle 
provincies . Alle gemeenten waar D66 nu in de raad is 
vertegenwoordigd, blijven natuurlijk behouden voor 
de partij. En hoe! Er zouden driemansfracties kunnen 
ontstaan in Breda en Eindhoven (beide van 2 naar3),en 
in 's-Hertogenbosch, Oosterhout en Tilburg (van 1 naar 
3) . 

Tweemansfracties zouden er kunnen komen in Ber
gen op Zoom en Berkel-Enschot (consolidatie), in 
Helmond, Nuenen, Oss en Roosendaal (alle vier van 1 
naar 2) alsook in de nieuw te veroveren danwel te 
heroveren gemeenten Etten-leur (nieuw), Geldrop 
(nieuw) en Veldhoven (herovering). 

Eénmansfracties in de eerder genoemde gemeenten 
Asten, Gemert, Made en Drimmelen, Oirschot, Rosma
len, Son en Breugel en Waalre blijven gehandhaafd. 
Teruggewonnen worden de in 1986 verloren gegane 
zetels in Best, Boxtel, Cuyk c.a., Dongen, Oisterwijk, 
Oudenbosch, Uden en Valkenswaard. Nieuwe één 
mansfracties ontstaan in Drunen, Eersel, Geertruiden
berg, Gilze-Rijen, Goirle, Grave, Halsteren, Heesch, 
Heeze, Hilvarenbeek, loon op Zand, St. Michielsges
tel, Nieuw-Ginneken, St. Oedenrode, Prinsenbeek, 
Raamsdonk, Schijndel, Steenbergen, Teteringen, 
Veghel, Vlijmen, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en 
Zevenbergen. Een zeer heterogene groep gemeenten. 

In Noord-Brabant is in 1990 dus een ware triomftocht 
te maken : 27 nieuwe raden waar D66 voor de eerste 
keer vertegenwoordigd zal worden en 10 
heroveri ngen! 

Limburg 

De fluctuaties in de D66-aanhang in limburg zijn in de 
afgelopen 20 jaar nog groter geweest dan in Noord-



Brabant. Meestal bleefdescorefors onder het landelijk 
gemiddelde (beginperiode, jaren '70, meest recente 
tijd), maar in twee perioden sprongen de resultaten juist 
boven het gemiddelde, namelijk in 1971-1972 en in 
1981-1982. 

In tal van Limburgse gemeenteraden domineren nog 
steeds de vertegenwoordigers van de plaatselijke par
tijen, van de zogenaamde 'katholieke lijsten'. Dat 
betekent een extra handicap voor landelijk werkzame 
partijen. D66 heeft in Limburg nog maar in een zeer 
beperkt aantal raden zitting gehad. In 1978 in 2 raden, 
in 1982 in 9, en nu in 5 (in '78 en '82 daarnaast nog 
raadszetels via 2 combinaties). In elk van de perioden 
was D66 vertegenwoordigd in de gemeenteraden van 
Maastricht en - voor de echte D66-er niet verba
zingwekkend! - Gennep. In 1982 kwamen daar zetels 
bij in Beek en Brunssum: deze zetels zijn in 1986 
behouden. Voorts kwamen er in 1982 zetels bij in 
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Meerssen en Venlo : 
deze zetels zijn echter in 1986weerverloren gegaan. In 
1986 kwam D66 wel voor het eerst in de gemeenteraad 
van Stein. 

In Limburg behoort een geleidelijke groei tot de 
mogelijkheden. Naast de consolidatie van Gennep (4 
zetels), bestaat de mogelijkheid tot het verkrijgen van 
tweemansfracties in de raden van de drie grootste 
gemeenten Maastricht, Heerlen en Venlo (respectieve
lijk van 1 naar2 en 2 maal een herovering). 

De raadszetels in Beek, Brunssum en Stein (3 één
mansfracties), alle gemeenten gelegen in dewestelijke 
mijnstreek, kunnen worden geconsolideerd . Herove
ring van een zetel kan op basis van de prognose 
plaatsvinden in de nabij Maastricht gelegen semi
forensengemeente Meerssen. Nieuwe zetels zijn te 
verwachten in het midden-Limburgse streekcentrum 
Roermond en de Peelse industriegemeente Venray, de 
Nijmeegse forensengemeente Mook en in Born en 
Sittard, beide gelegen in de westelijke mijnstreek. 

Tussen droom en daad ... 

Wie de moeite neemt de in het voorgaande gedane 
voorspellingen bij elkaar op te tellen komt op een zeer 
forse mogelijkzetelwinstuit. Potentieel liggen voor D66 
520 zetels in 360 gemeenteraden in hetvooruitzicht. Dit 
komtongeveerneerop een verdubbeling van zowel het 
aantal raadszetels als het aantal gemeenten met een 
D66-raadsfractie. 

In provincies metveel kleine gemeenten (Groningen, 
Drenthe, Zeeland) en/of veel (ultra-) orthodox-protes
tanse of conservatief-katholieke plattelandsgemeen
ten (Overijssel) valt minder te winnen dan in andere 
provi ncies met grotere gemeenten met een q ua sa men-

stelling minder 'extreme' bevolking (Friesland, Zuid
Holland, Gelderland en Noord-Brabant). Aan de an
dere kant zijn er ook provincies als Noord-Holland en 
UtrechtwaarD66 in 1990te maken krijgtmetdewetvan 
de remmende voorsprong : daar is het kiezerspoten
tieel al relatief goed benut. 

Daadwerkelijke realisatie van de potentiële ze
telwinst zal niet overal even gemakkelijk zijn. Weinig 
problemen zijn er voor afdelingen waar D66 al in de 
raad is vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor ge
meenten zonder D66-raadsfractie maar meteen goede 
kans daarop, waar een D66-afdeling (met enige ge
schikte kandidaten) bestaat. Lastiger wordt het wan
neer in een dergelijke gemeente geschikte kandidaten 
ontbreken of zich niet besch ikbaa r wi Ilen stellen. Grote 
problemen ri jzen er i n gemeenten zonder D66-afdel i ng 
of met een in diep coma verkerende afdeling. Voor de 
regiobesturen en in mindere mate het hoofdbestuur ligt 
hier nog een moeilijke taak in het verschiet. 

Het is van het grootste belang dat door een krachtige 
inspanning het kiezerspotentieel zo veel mogelijk 
wordt benut. Aldus kan namelijk de lokale basis van 
D66 zeer worden versterkt. Dat laatste leidt tot een 
versteviging van de partij, die anderzins bijna niet kan 
worden bewerkstelligd. 

Enerzijds kunnen meer succesvol opererende D66-
raadsfracties, zekerten plattelande, bijdragen aan een 
vastere binding van het D66-electoraat aan de partij . 
Anderzijds betekent de aanwezigheid van een raads
fractieeen enormestimulans voordeactiviteiten van de 
lokale partij-organisatie. Voorts vormt de lokale poli
tiek nog altijd de beste leerschool voor politici met 
verdergaande ambities. In dat verband kan ook wor
den gedacht aan de mogelijke winst van wethouders
posten. Meer specifiek leidt dat laatste tot een vergro
ting van de groep benoembare D66-kandidaten voor 
burgemeestersposten. 

Noten 
1. Op basis van de uitslagen van de staten
verkiezingen en dedaarbij optredende regionale trend 
hebben wij per afzonderlijke gemeente de mogelijke 
winst voor D66 geprognostiseerd. In gemeenten waar 
bij de raadsverkiezingen van 1986 een percentage 
werd behaald dat boven de prognose voor 1990 lag, is 
eerstgenoemd percentage ook als prognose gehan
teerd . Voorbeelden van dit soort gemeenten zijn Den 
Helder en Wymbritseradiel. 

Omgekeerd is in gemeenten met een gemeenteraad 
die volstrekt wordt gedomineerd door lokale partijen 
de rekenkundig mogelijke zetel voor D66 niet in het 
overzicht opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn 
Schiermonnikoog en Rozendaal (Gld.). 
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Bestuur in agglomeraties 
J. DE LANGE * 

De auteur gaat in dit artikel uitvoerig in op de 
bestuurlijke problematiek in de agglomeratie 
Amsterdam. Dezelfde problemen bestaan ook in 
en rondom de andere Nederlandse agglomeraties. 
De beschrijving - met uitzondering van het element 
binnengemeentelijke decentralisatie- en analyse 
van het vraagstuk, alsook de aangedragen 
oplossing zijn daarom ook van toepassing op 
andere agglomeraties. 

In de Amsterdamse agglomeratie bestaat geen 
geformaliseerde intergemeentelijke 
samenwerking en ook vroeger is er niets van dien 
aard geweest. Dat wijst erop dat het in deze regio 
bijzonder moeilijk is tot gestructureerde 
samenwerking te komen. Er is nu alleen het 
Regionaal Overleg Amsterdam (ROA), een zeer 
lichte constructie met als doelstelling de 
uitwisseling van informatie en het verrichten van 
onderzoek. 

Daar staat tegenover dat de maatschappelijke 
samenhang in de agglomeratie bijzonder groot is. 
Het sociale, economische en culturele leven 
speelt zich af in de agglomeratie als geheel, niet 
binnen de grenzen van ieder van de twintig - of 
iets meer, of iets minder - gemeenten die ertoe 
kunnen worden gerekend. De discrepantie tussen 
de maatschappelijke samenhang en het verdeeld 
bestuurlijk stelsel kan niet blijven voortbestaan. 

De grootstedelijke gebieden hebben op het ogenblik 
de aandacht. In de ruimtelijke ordening is het beleid 
gericht op deconcentratie en overloop grotendeels 
verlaten en vervangen door concentratie in, aan en bij 
de steden. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke 
Ordening wordt de economische potentie van de 
grootstedelijke gebieden krachtig beklemtoond. De 
ontwikkelingen vergen forse investeringen, maar ook 
belangrijke bestuurlijke prestaties vooral van de ge
meentelijke besturen. 

De stedelijke gebieden waarover het gaat zijn alle 
gebieden die territoriaal zijn verdeeld over enkele tot 
vele gemeenten. Het aantal hangt af van de vraag hoe 
men de grenzen van iedere regiowil bepalen. Ik heb het 
hier verder over de regio Amsterdam. Aan de gemeen
te Amsterdam grenzen dertien andere gemeenten 

* De auteur is lid van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland voor D66. Het artikel is op 
persoonlijke titel geschreven. 

rechtstreeks; een aantal andere plaatsen zijn welis
waar niet aangrenzend, zoals Purmerend en Almere, 
maar wel nauw met de stad verbonden. 

De stad heeft rond 700.000 inwoners, de omringende 
gemeenten ongeveer 500.000, de agglomeratie der
halve ongeveer 1 ,2 miljoen. De randgemeenten zijn na 
de oorlog sterk gegroeid, eerst in inwonertal, de laatste 
jaren ook voor wat betreft bedrijfsvestigingen. Naast 
de zeehaven, die grotendeels binnen de stadsgrenzen 
ligt, isde luchthaven,gelegen in de gemeente Haarlem
mermeer, een zeer belangrijke economische factor 
geworden. In die regio functioneert een twintigtal ge
meentebesturen (Ik kom later nog op de begrenzing en 
dus op dit aantal terug) . Die gemeenten zijn zeer 
verschillend in omvang (inwonertal en oppervlakte), 
sociaal-economische mogelijkheden en in beleid. 
Voorzover het beleid al niet verschillend is als gevolg 
van uiteenlopende belangen, kan het uiteraard ook 
verschillen naar gelang de politieke opvattingen, kort
om, Amstelveen is niet gelijk te stellen met Oostzaan. 

Toch zijn deze autonome gemeenten verantwoorde
lijk voor het bestuur, ieder in een afzonderlijk deel, van 
deze zo evident samenhangende regio, terwijl er be
stuurlijk geen gezamenlijke organistie is. Dat kan niet 
zo blijven. Het is niet doelmatig, het belemmert de 
taakuitoefening van iedere eenheid afzonderlijk en het 
is - dus - niet in het belang van de burger. Het bestuur 
zal zich op den duur niet kunnen permitteren de huidige 
situatie te laten voortbestaan. 

De bestuurskundige inzichten laten daarover ook 
geen twijfel bestaan. Aan Bours ontleen ik de stelling : 
'De ruimtelijke organisatie van de samenleving dient 
de territoriale organisatie van de overheid (mede) te 
bepalen'.l Wordt hiermee onvoldoende rekening ge
houden, dan is de taakvervulling door de overheid niet 
in overeenstemming metde relevante ruimte. 2 

Voor sommige onderwerpen is dat klip en klaar: je 
kunt geen verkeersinfractructuur (openbaarvervoeren 
wegen) hebben die niet op de agglomeratie is afge
stemd. Toch is voor wat betreft het openbaar vervoer 
pas een redelijke samenhang tot stand gekomen toen 
het gemeentelijk openbaar vervoer en het streekver
voer beide de facto waren genationaliseerd. Maar wat 
is de relevante ruimte voor ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting, voor grondbeleid of voor bedrijfs
vestigingen? Een bekend gegeven is dat de gemeente 
Amsterdam van oudsher bij voorkeur grond uitgeeft in 
erfpacht en dat bedrijven bij voorkeur grond in eigen
dom hebben. Dat laatste kan in de meeste randge
meenten wel en dat heeft in heel wat gevallen de keuze 
van de plaats van vestiging bepaald of althans 
beïnvloed . Wordt op die manier een optimale sprei
ding over de agglomeratie verkregen? 



Er isthans in opdracht van hetal genoemde ROA een 
onderzoek gaande over de vraag op welke gemeente
lijke beleidsterreinen samenwerking nodig is. Het zou 
mij verbazen als hieruit een wezenlijk andere opsom
ming naar voren zal komen dan vroeger al is vastge
steld. In 1966 noemde de Commissie-Kranenburg 
(waarover later) als agglomeratiebelangen onderwer
pen variërend van ruimtelijke ordening en volkshuis
vesting via onderwijs tot groenvoorzieningn. 

In 1985 leverde een onderzoek in het kader van het 
toenmalige Intergemeentelijke Agglomeratie-overleg 
(IAO) vrijwel dezelfde lijst. Ik zou zelf wel bijzonder 
veel gewicht willen toekennen aan het economisch 
beleid, in samenhang met het ruimtelijk beleid . De 
grootstedelijke agglomeratie is van bijzonder belang 
als trekker van de economie, maar heeft rekening te 
houden met krachtige internationale concurrentie. 
Dan is hetstriktnoodzakelijkdat'deagglomeratie' een 
eensgezind beleid voert, gezamenlijk sterkten uitbuit 
en zwakten bestrijdt en gezamenlijk de investeringen 
bepaalt (en betaalt?) die nodig zijn om de internationa
le concurrentie met andere regio's, vooral buitenland
se, aan te kunnen. 

Politieke en staatsrechtelijke omstandigheden 

Is de noodzaak om te komen tot een nieuwe vorm van 
gemeentel ijke samenwerking dus voldoende duidelijk, 
is er ook een kans dat er iets van komt? Om de 
mogelijkheden te beoordelen moet rekening worden 
gehouden met de volgende drie politieke en staats
rechtelijke omstandigheden. 

Ten eerste is niet te verwachten dat de wetgever tot 
enigerlei besluit komt. Hoewel één en andermaal door 
de Tweede Kamer - soms in de vorm van moties - is 
uitgesproken dat er zoiets als een agglomeratiebestuur 
in de grootstedelijke gebieden moet komen en dit ook 
door opeenvolgende bewindslieden is beaamd, is er 
nog niets in het verschiet. De discussie over nieuwe 
vormen in de bestuurlijke organisatie is vastgelopen en 
het is niette verwachten datop landelijk niveau nieuwe 
ideeën zullen worden geboren. Sterker nog : de bij de 
wet ingestelde agglomeratiebesturen Rijnmond en 
Eindhoven zijn opgeheven. 

Ten tweede bestaat sedert 1984 de nieuwe Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. Ingevolge die wet 
dienen gemeenten hun samenwerkingsregelingen te 
bundelen (en zo mogelijk te integreren) binnen door de 
provincies aangewezen regio's. Bij dieaanwijzing isde 
maatschappelijke samenhang uiteraard een 
zwaarwegend criterium geweest. De regio 'agglome
ratie Amsterdam' is als WGR-gebied aangewezen. 
Aanvankelijk was de gemeente Amsterdam door de 

provincie Noord-Holland 'buiten indeling' gehouden. 
In dat model zouden naast het met zichzelf samenwer
kende Amsterdam - een heel bijzondere opgave- drie 
regio's zijn ontstaan, nl. Waterland, Zaanstreek en 
Amstel- en Meerlanden. Die constructie werd door de 
Kroon vernietigd met als voornaamste motief dat de 
maatschappelijke samenhang van het omliggend ge
bied met de stad Amsterdam zo sterk is, dat een 
bestuurlijke negatie daarvan niet houdbaar is. Nadien 
is door Provinciale Staten de consequentie daarvan 
gehonoreerd en is als regio waarbinnen intergemeen
telijke samenwerking gebundeld en zo mogelijk geïn
tegreerd zou moeten worden een gebied aangewezen 
dat met de stad Amsterdam ook Waterland, de Zaan
streek en Amstel- en Meerlanden omvat. Daarbinnen 
moeten,aldusdeStaten, bestaande intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, als 'subregio's', kunnen 
voortgaan. 

Het derde gegeven waarmee rekening moet worden 
gehouden is dat binnen de gemeente Amsterdam een 
proces van binnengemeentelijke decentralisatie_niet 
alleen op gang is gekomen, maar in een fase is geraakt 
van onomkeerbaarheid. Er zijn talrijke dubia en bijbe
horende moeilijkheden aan verbonden, maarterugke
ren op de ingeslagen weg is niet te verwachten. Dit 
betekent dat over enkele jaren binnen de gemeente 
Amsterdam zeer vele gemeentelijke bevoegdheden 
van niet geringe betekenis zullen worden uitgeoefend 
door gekozen stadsdeelbesturen. Die stadsdeelbes
turen of deelgemeenten hebben een schaal variërend 
van minder dan 40.000 tot ruim 80.000 inwoners. Met 
name deze binnengemeentelijke decentralisatie is een 
belangrijk politiek feit. Er is een nieuw bestuurlijk 
krachtenveld bezig te ontstaan. In plaats van een 
samenstel van één zwaargewicht met - toen - 800.000 
inwoners en ongeveertwintig randgemeenten die teza
men de helft van dat aantal inwoners hebben, is er een 
patroon van 16 of 17 deelgemeenten, waaronder vijf 
met meer dan 50.000 inwoners en omstreeks 20 
randgemeenten, waaronder drie in de categorie 50 -
100.000 inwoners en één met ruimschoots meer dan 
100.000 inwoners. 
Uiteraard kunnen deelgemeenten en randgemeenten 
niet in alle opzichten gelijk gesteld worden, maar het 
aardige is wel dat deelgemeenten zich ongetwijfeld 
zullen oriënteren op de autonome positie van hun 
buren, de randgemeenten. Deze laatstgenoemden zuI
len zich op hun beurt iets meer bewust zijn van de band 
met het stedelijk geheel die zij materieel gemeen heb
ben met de deelgemeenten ook al is de formele positie 
verschillend. Dat kan de bereidheid tot samenwerking 
bevorderen. Misschien is dit erg optimistisch gedacht, 
maar stel dat hettegendeel het geval zou zijn: dan heeft 
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de binnengerneentelijke decentralisatie per saldo de 
fragmentatie die er is versterkt door de creatie van 16 
nieuwe (semi)-randgemeenten. 

Hoe groot is de agglomeratie? 

Voorde begrenzing van de agglomeratie moeten in de 
eerste plaats maatschappelijke maatstaven gelden, 
datwil zeggen zaken als woon-werkrelaties, oriëntatie 
op belangrijke voorzieningen van de overheid en in de 
marktsector, kortom : sociale, culturele en economi
sche relaties . De dagelijkse file-berichten bieden een 
aardige eerste indicatie. Hoe verder van de kern van 
het gebied, hoe minder eenduidig die relaties zijn. Zo 
zullen de inwoners van de verder weg gelegen ge
meenten voor scholen en winkels op andere kernen 
zoals Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Leiden geörien
teerd zijn, terwijl toch zeer velen op de Amsterdamse 
arbeidsmarkt hun werk hebben of zoeken. Precies is 
een grens niet te bepalen, het hangt er vanaf welke 
factoren worden meegeteld en aan welke daarvan het 
grootste gewicht wordt gegeven. 

Dan zijn er natuurlijk ook de bestaande bestuurlijke 
relaties. Ik vind het moeilijk te bepalen hoe die in 
rekening moeten worden gebracht. Want wat blijkt? Er 
zijn, ondanks de maatschappelijke samenhang in het 
gebied, opmerkelijk weinig formele regelingen van 
Amsterdam met één of meer omliggende gemeenten. 
Daarentegen zijn er wel samenwerkingsregelingen 
van de oml iggende gemeenten onderling. In dat pa
troon komt de sterk centrifugale tendens tot uitdruk
king. Bestuurlijk gesproken is er dus geen sprake van 
een agglomeratie-verband, maar van randgemeenten 
die bestuurlijk niet met de centrumgemeente, maar met 
elkaar samenwerken . 

Deze situatie is historisch verklaarbaar uit de vrees 
voor de grote stad, vrees zelfs voor annexatie en in het 
algemeen voortkomend uit de disproportionaliteit van 
een zeer grote gemeente ten opzi chte van een reeks van 
aanzienlijk kleinere. Niet ontkend kan worden dat het 
stadsbestuur zelf ook vaak heeft bijgedragen aan die 
centrifugale tendens door al te zelfbewuste uitlatingen 
en gedragingen. Een trauma is stellig geweest de 
annexatie, eersttijdelijk, laterdefinitief, van de Bijlmer
meer, met als zwaarstwegend argument dat geen en
kele gemeente behalve Amsterdam in staat was de 
bouw daarte realiseren (sic!). 

Dergelijke bijzondere omstandigheden werken lang 
door. Bij het aanwijzen van samenwerkingsregio's in 
het kader van de Wet Gemeenschappel i j ke Regel i ngen 
is in het algemeen gepoogd zowel de maatschappelij
ke samenhang als de gegroeide bestuurlijk sa
melJwerkingsverbanden in de beschouwing te be-

trekken . De gedachte die daar achter ligt is, dat die 
gegroeide verbanden op hun beurt al zijn tot stand 
gekomen als bestuurlijke respons op maatschappelij
ke ontwikkelingen. Ik meen dat dit in de bestuurlijke 
geschiedenis van de Amsterdamse regio niet zonder 
meer het geval is. Hoewel de samenstelling van de 
samenwerki ngsverbanden buiten de stad wel voor een 
deel in overeenstemming is met de maatschappelijke 
ontwikkel ingen, is de disproportionaliteittussen de éne 
grote stad en devele kleinere gemeenten een factordie 
het gegroeide bestuurlijke patroon veel meer heeft 
bepaald. 

Alsvoorhetbepalen van de grootte van deagglome
ratie-en daarmee voor de regio waarin intergemeen
telijke samenwerking gewenst is - wordt afgezien van 
de maatstaf van gegroeide bestuurlijke verbanden, of 
althans, wanneer deze in het lichtvan de omstandighe
den wordt gerelativeerd, dan kan de volle aandacht 
worden gegeven aan de maatschappelijke samen
hang als criterium. Ik heb er geen behoefte aan hiereen 
gepreciseerde opsomming te geven van welke ge
meenten da n volstrekt zeker teza men de agg lomeratie 
vormen. Als echter in rekening wordt gebracht hoe de 
samenhang thans is en bovendien welke belangen 
betrokken zijn bij het functioneren als internationaal 
concurrerende regio, dan moet de agglomeratie vrij 
groot wprden gedefinieerd. Mij lijkt de huidige WGR
regio dus Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Am
stel- en Meerlanden daarmee in overeenstemming. 

Nog één kanttekening over de begrenzing. Soms is 
ter sprake gebracht dat de samenwerking van de stad 
Amsterdam met het zuidelijk gebied (Amstel- en 
Meerlanden) van overwegend belang is, in onder
scheid van samenwerking met het noordelijk gebied, 
dus Zaanstreek en Waterland. Die gedachte is ingege
ven door de inderdaad zeer sterke economsiche ont
wikkelingen in het zuiden, de ruimtelijke consequenties 
daarvan en de bestuurlijke activiteit die in dat verband 
nodig is. Door de bestuurlijke grenzen echter dan ook 
maar tussen zuid en noord te leggen, wordt noord tot 
non-participant gemaakt in een ontwikkeling die voor 
dat deel van de agglomeratie nu juistsociaal en econo
misch van het grootste belang is. 

Onderwerpen van agglomeratiebestuur 

Het kan niet zo blijven dat in de regio Amsterdam wel 
samenwerkingsverbanden functioneren van gemeen
ten buiten de stad, maar niet met de stad. Ook de 
verdeling in drie 'subregio's' is ongerijmd en onge
wenst; in het bijzonder nu een gezamenlijke bestuurlij
ke krachtsinspanning nodig is,op althans enkeleterrei
nen van gemeentelijke zorg. Erzou dus een bestuurlijke • 
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samenwerking moeten komen van alle gemeenten die 
tot de agglomeratie moeten worden gerekend. Die 
samenwerking zou de beleidsterreinen moeten betref
fen waar spake is van wederzijdse afhankelijkheid . 
Gewoonlijk wordt het begrip bovengemeentelijk be
lang gebruikt in onderscheid van intergemeentelijk. De 
eerste van deze twee termen is omineus, omdat er 
meteen al een hiërarchie, een bovenschikking uit zou 
kunnen worden afgeleid en dat is wezenlijk in strijd met 
samenwerking op voet van gelijkheid. Als interge
meentelijk wordt gewoonlijk aangeduid een samen
werking die voortkomt uit technisch-economische 
voordelen van taakuitoefening op een grotere schaal 
dan die van één gemeenten bijvoorbeeld een interge
meentelijke gezondheidsdienst. Dat is nu juist in de 
relatie van Amsterdam met andere gemeenten nooit 
aan deorde,eenvoudig omdat er niet één technischeof 
administratieve taak is die de grootste gemeente van 
het land niet zelf aan kan . Daarentegen is dat wel een 
werkterrein voor de 'subregio's' ieder voor zich. Voor
alsnog houd ik het liever bij het begrip wederzijdse 
afhankelijkheid als maatstaf voor de keuze van be
leidsonderwerpen die in de bestuurlijkesamenwerking 
zouden moeten worden ondergebracht. Als onderwer
pen waar wederzijdse afhankelijkheid bestaat be
schouw ik die waar een zodanige samenhang is tussen 
besluiten van de gemeenten in de agglomeratie dat het 
beoogde resultaat slechts kan worden bereikt als die 
besluiten volledig met elkaar overeenstemmen. 

In 1985 is in opdracht van het toenmalige Informeel 
Agglomeratie Overleg (IAO) geïnventariseerd welke 
taken in het gebied voor gezamenlijke behartiging in 
aanmerking komen. Toen zijn onder meer genoemd: 
ruimtelijke ordening, open-Iuchtrecreatie, verkeer en 
openbaar vervoer, volkshuisvesting, milieuhygiëne, 
politie en nutsbedrijven. Sommige hiervan zijn aange
merkt als intergemeentelijk, bijvoorbeeld brandweer, 
andere als bovengemeentelijk (in mijn termen dus met 
de kwalificatie wederzijdse afhankelijkheid), zoals 
openbaar vervoer. 

Wordt vervolgens bekeken waarmee het nadien 
opgerichte ROAzich feitelijk bezighoudt, dan blijktdat 
zogenaamde regioberaden zijn opgericht voor volks
huisvesting, openbaar vervoer, gezondheidszorg en 
economische zaken. Dat juist deze onderwerpen ter 
hand zijn genomen komt wellicht voort uit een com
munis opinio over urgentie en haalbaarheid. Als dit 
juist is, zouden het de aangelegenheden zijn waarmee 
een agglomeratiebestuur zich zou moeten bezig hou
den, althans datgene waarmee in ieder geval zou 
moeten worden begonnen, omdat kennelijk het ge
meenschappelijk belang ervan is erkend. 

Agglomeratiebestuur op basis van de WGR 

Het is zinvol nog eens te overzien hoe in het verleden is 
geprobeerd de spanning tussen gemeentelijke be
stuurlijke zorg, relevante geografische ruimte en terri
toriale bevoegdheid op te lossen. Lang is de klassieke 
vorm van de annexatie toegepast. 

Niemand kan zich meer voorstellen dat het Con
certgebouw, de Pijp, de Rivierenbuurten het Olympisch 
stadion niet Amsterdams zouden zijn, maar toch is het 
minder dan 100 jaar geleden dat dit deel van de 
toenmalige gemeente Nieuwer-Amstel (Amstelveen) 
werd geannexeerd, inclusiefde bevolking die erwoon
de. Die gemeente daalde in inwonertal van 35.000 
(Amstelveen was dus al eerder een sterke randge
meente!) naar 5.000. Hetzelfde gebeurde 60 jaar gele
den met de gemeente Sloten ten westen en met Water
graafsmeer ten oosten, alsmede met een reeks van 
kleinere gemeenten ten noorden van de stad. De laatste 
annexatie-al genoemd -was die van westelijk Wees
perkarspel, nu beter bekend als Zuid-Oost/Bijlmer
meer, in 1968. Toen is heel expliciet de vraag aan de 
orde geweest of niet lievergekozen moestworden voor 
het creëren van een - nieuwe - sterke randgemeente 
naast de stad in plaats van vergroting van het territori
um van die stad zelf. De keuze is zelfs aangehouden 
door de annexatie tijdelijk, voor 12 jaar, te maken. In 
dietijd moest,aldusde Tweede Kamer (motie-Aarden), 
aan een agglomeratiebestuur worden gewerkt, waar
binnen het tijdelijk geannexeerde gebied alsnog een 
randgemeente zou kunnen worden. 

Door een commissie onder voorzitterschap van de 
toenmalige Commissaris van de Koningin in Noord
Holland, mr. F.J . Kranenburg, is toen een ontwerp voor 
een agglomeratiebestuur gemaakt dat in mijn ogen 
zeer adequaat is. Het is ook heel ver gekomen. De 
meerderheid van de gemeenteraden in de agglomera
tie heeft zich er positief over uitgesproken, zij het 
uiteraard met de nodige voorbehouden en kantteke
ningen in de sfeer van de eigen autonomie. Ook 
Provinciale Staten hebben zich positief uitgesproken. 

Het is nietgerealiseerd omdat inmiddels landelijk de 
meningsvorming over de organisatie van het binnen
lands bestuur was terechtgekomen bij de vorming van 
gewesten (vierde bestuurslaag), later van zogenaam
de mini-provincies. 

Dat waren vormen van generale reorganisatie; een 
bijzondere vorm voor de Amsterdamse agglomeratie 
die een 'lex special is' zou vergen, paste niet in dit 
schema. Zo is het procedureel vergevorderde ontwerp 
van de Commissie-Kranenburg helaas in de la verdwe
nen. Het is wel de moeite waard om het weer uit de la te 
halen teneinde de waardevolle elementen ervan op-
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H. Kranenburg 

nieuw in beschouwing te nemen. Het ontwerp hield in 
dat een agglomeratiebestuur, in de vorm van een 
openbaar lichaam, zou worden gevormd bestaande uit 
Amsterdam en negen omliggende gemeenten, voorna
melijk ten zuiden van de stad. Er zou een raad zijn die 
rechtstreeks zou worden gekozen door alle agglo
meratieburgers. Daarnaast zou een College van Sa
menwerking worden gevormd, bestaande uit repre
senta nten van alle gemeentebestu ren i n de agg lomera
tie op gelijke voet. Dit College zou de positie hebben 
van een verplicht in te schakelen adviesorgaan. Op een 
aantal beleidsterreinen - grotendeels overeenstem
mend met de nu ook relevante onderwerpen, te oorde
len naar het IAO-rappart van 1985 - zou het agglo
meratiebestuur, gehoord het College van Samenwer
king, aan de gemeenten ' richtlijnen' en zonodig 'aan
wijzingen' kunnen geven om bepaalde maatregelen te 
treffen . Zo nodig zou het agglomeratiebestuur zaken 
zelf ter hand kunnen nemen . 

In het licht van de huidige omstandigheden is deze 
constructie zeer interessant. Eerst vanwege het aspect 
dat ~u niet meer ' reçu' is, het element rechtstreekse 

verkiezing. Sinds de discussie over de gewestvorming 
is dit een taboe, omdat er de creatie van een vierde 
bestuurslaag aan is verbonden. Hoe het ook zij, in de 
huidige WGR is er geen plaats voor en zou er dus -
wederom-een lexspecialis nodig zijn om dievorm in te 
voeren. Laat dit element dus maar buiten beschouwing 
blijven, want ikgelooferniet in datop nationaal niveau 
innovatieve besluiten over de bestuurlijke organisatie 
mogelijk zijn. Maar afgezien daarvan is het ontwerp
Kranenburg interessant genoeg. 

Ik onderscheid daarbij drie onderdelen en wel de 
beleidsonderwerpen, de bevoegdheden en hetfedera
le element in de bestuurlijke constructie. De toen, in 
1966, genoemde beleidsonderwerpen zijn in hoofd
zaak dezelfde als die welke in 1985 werden genoemd 
in het IAO-onderzoek en die - blijkens vóórpublicatie 
3) - in het onderzoek in opdracht van het ROA in 1988 
worden aangewezen. Dat wijst erop dat nog steeds 
geen oplossing is gevonden voor dezelfde problemen. 

De bevoegdheid die in het ontwerp-Kranenburg 
voorop staat is het geven van (niet bindende) 'richtlij
nen' die eventueel gevolgd kunnen worden door (bin- • 
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dende) 'aanwi jzingen'. Dat is in de bestuurlijke struc
tuur en cultuur niet gering. Een aanwijzing is duidelijk 
een ultimum remedium. Het feit dat die bevoegdheid 
bestaat, leidt er wel toe dat organen die ermee reke
ning moeten houden hun onderling overleg niet al te 
vrijblijvend kunnen opvatten . 

Tenslotte het federale element. Dat adjectief komt in 
het ontwerp-Kranenburg niet voor en is dus mi jn inter
pretatie ervan. Ik zie ditfederale element in de dubbele 
constructie van een rechtstreeks gekozen agglomera
tie-raad en een College van Samenwerking. Die con
structie is klassiek. Zij is terug te vinden in verscheidene 
nationale constituties zoals de Amerikaanse met een 
Huis van Afgevaardigden op basis van inwoneraantal 
en een Senaat op voet van gelijkheid van 'bondge
nbotschappelijke' staten . Andere nationale staten heb
ben soortgelijke constructies, waarin een bondge
nootschappelijk orgaan opereert naast en met een 
unitair orgaan. Samenwerking van beide is voorwaar
devoor besluitvorming. In dergelijkefederale constitu
ties is kennelijk het doel het belang van het gemeen
schappelijke te verzoenen met de wens het eigene in 
locaallregionaal verband te houden. Als dit op natio
naal niveau al zo lang bestaat, waarom zou het dan op 
gemeentelijk niveau niet kunnen werken? 

Het ontwerp van de commissie-Kranenburg uit 1966 
blijft interessant, maar is helaas niet meteen relevant, 
omdat het was gebaseerd op de veronderstelling dat 
bij wet een openbaar lichaam zou worden gecreëerd. 
Dat is nu niet real istisch, de grondslag zal nu in de WGR 
moeten worden gevonden. Dat sluit in ieder geval een 
rechtstreeks gekozen raad uit, want de WGR laat 
a Ileen een a Igemeen bestuur toe sa mengesteld door en 
uit de raden van de samenwerkende gemeenten. Zo 
ontstaat er een indirect (getrapt) gekozen algemeen 
bestuur, dat een veel sterker binding heeft met de 
deelnemende gemeenten dan een rechtstreeks geko
zen raad . In sommige opzichten is dat een nadeel, met 
name in het licht van de gemeenschappelijkheid van 
belangen van de regio als geheel. Gezien tegen de 
achtergrond van de historisch bepaalde vrees voor de 
grote stad is het bestuurlijk een voordeel. Bovendien is 
de disproportionaliteit in de spreiding van de bevol
king over de agglomeratie niet zo groot meer als 
twintig jaa r geleden, zodat bij samenstelling van het 
algemeen bestuurdooren uitde raden een evenwichti
ge verhouding gerechtvaardigd is . 

Uiterst interessant kan ook nog zijn de deelgemeen
ten van Amsterdam een plaats te geven in het geheel. 
Een opmerkel i jk perspectief zou zijn het algemeen 
bestuur van de agglomeratie samen te stellen uit leden 
gekozen door en uitde raden van 20 randgemeenten en 
16 (of 17) deelgemeenten. Dan is de disproportionali-

teit tussen de deelnemers bijna helemaal van de baan 
of althans niet sterker dan in heel wat andere sa
menwerkingsverbanden . Alleen zou de agglomera
tieraad zelf disproportioneel grootworden, indien aan 
een zekere politieke representatie moet worden vol
daan en dat ligt op zichzelf in de rede. 

Misschien zou die 'brede raad' uit rand- en deelge
meenten dan de plaats moeten innemen van het Colle
ge van Samenwerking uit het ontwerp-Kranen burg, dat 
wel steeds dientte worden gehoord, maar geen uitvoe
rende bevoegdheid heeft. Het charmante zou zijn dat 
rand- en deelgemeenten bestuurlijk in een gelijke 
positie verkeren, alle geöriënteerd op het gemeen
schappelijk belang van de regio, zoals zij naar mijn 
overtuiging ook maatschappelijk in een gelijke positie 
verkeren. Zowel in Amsterveen als in Buitenveldert, 
zowel in Diemen als in Watergraafsmeer, zowel in 
Landsmeer als in Amsterdam-Noord wonen mensen 
die agglomeratieburgers zijn . 

Samenvatting en conclusie 

Ik heb enige beschouwingen en ideeën gegeven over 
een - mogelijk - agglomeratiebestuur voor de regio 
Amsterdam. Ik meen dat de vorming daarvan noodza
kelijk is, omdat niet langer de discrepantie kan blijven 
voortbestaan tussen maatschappelijke samenhang in 
één agglomeratie en bestuurlijke verdeling over om
streeks twintig gemeenten die - vrijwel- geen structu
reerde samenwerking hebben. 

De urgentie wordt bepaald door de sociaal-econo
mische uitdaging waarvoor de agglomeratie zich ziet 
gesteld. 

Er is daarnaast ook een zwaarwegend argumentvan 
democratie. Als het juist is - en ik heb daaromtrent een 
sterke positieve overtuiging - dat de maatschappelijke 
samenhang in de regio bestaat, dan hebben de burgers 
van het gebied recht en aanspraak op een samenhan
gend bestuur van het gebied waarin hun belangen 
liggen en waarin hun dagelijks leven zich afspeelt. De. 
bestuurlijk relevante ruimte behoort te corresponderen 
met de voor de burger relevante ruimte, zodat hij in het 
bestuurlijk kader zijn stem kan laten horen. 

Noten 

1. A. Bours, Syllabus Agglomeratiebestuur, uitg. Vak
groep bestuurskunde en publiekrecht, Universiteit van 
Amsterdam, 1986. 
2. Cf.A.F. Leemans, The spatial hierarchy of decision
making, in: Development and change, Vol. I, 1969/70. 
3. Het Parool, 19 aug. 1988, onderzoek door prof. Yap 
Hong Sang 
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Overheid en hoger onderwijs 
F.A. VAN VUGHT * 

Vanaf hun vroegste bestaan zijn vele pogingen 
ondernomen om instellingen voor hoger 
onderwijs van hogerhand te besturen. Reeds in de 
dertiende en veertiende eeuw beschouwden de 
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders de toen 
nogjonge universiteiten als een soort kerkelijke 
kolonies. De universiteiten, die in die eeuwen op 
allerlei plaatsen in Europa ontstonden, waren in 
hun ogen weliswaar de centrale lokaties voor de 
ontwikkeling van kennis en kunde, maar deze 
prestigieuze instellingen dienden zich wel te 
voegen naar de regels en verordeningen van de 
paus en de bisschoppen. Na de kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekleders werden het vooral 
vorsten en overheidsdienaren die het hoger 
onderwijs wensten te beheersen. 'De universiteit 
is de koning eerbied, eer en onderwerping 
verschuldigd' ,liet de procureur van de Franse 
koning in 1446 aan de universiteit van Parijs 
weten. Koningen en regionale en stedelijke 
bestuurders bemoeiden zich in toenemende mate 
met de instellingen voor hoger onderwijs. Er 
kwamen regels voor studieduur en 
studieprogramma, er werden 
bestuursreglementen afgekondigd en centrale 
salarissystemen ingevoerd. Met de ontwikkeling 
van de nationale eenheidsstaat werd het hoger 
onderwijs in Europa over het algemeen een 
onderwerp van nationaal overheidsbeleid. Dat 
geldt ook voor ons land. In tegenstelling tot de 
situatie tijdens de Republiek der Verenigde 
Nederlanden, bemoeide de overheid ten tijde van 
het begin van het Koninkrijk zich nadrukkelijk 
met het hoger onderwijs. Koning Willem I stelde 
in 1814 vast dat het relatief grote aantal 
universiteiten, waarvan sprake was vóór de Franse 
overheersing, onmogelijk viel te handhaven. De 
universiteiten werden direct afhankelijk van het 
departement, dat het budget bepaalde en de 
bestuurders aanwees. De hoogleraren kregen de 
status van ambtenaar. De voorheen autonome 
universitaire colleges van curatoren kregen nog 
slechts de taak om de beslissingen van de overheid 
uit te voeren. 

* Deze notitie is een bewerking van de inaugurele 
rede die de auteur onder de titel 'Plan- en 
Marktcoördinatie in het Hoger Onderwijs' op 17 
december 1987 hield aan de Universiteit Twente. 
Belangstellenden kunnen zich voor een exemplaar 
van deze rede wenden tot het Centrum voor Studies 
van het Hoger Onderwijsbeleid (CSHOB), 

In deze bijdrage wordt ten eerste de vraag aan de orde 
gesteld of er motieven bestaan die een overheidsbe
moeienis met het hoger onderwijs rechtvaardigen. 
Nadat is vastgesteld dat een zekere mate van over 
heidsbemoeienis op zijn plaats is, komt de vraag aan 
de orde hoe aan een overheidsbeleid ten aanzien van 
het hoger onderwijs kan worden vormgegeven . Daar
bij wordt met name aandacht geschonken aan de 
fundamentele keuze tussen plan- en marktcoördinatie. 
Tenslotte wordt vastgesteld dat het overheidsbeleid ten 
aanzien van het hoger onderwijs - meer dan thans het 
geval is - gekenmerkt zou moeten worden door een 
grote afstandelijkheid en door een marktconforme 
aanpakken. 

Redenen voor overheidsbemoeienis met het hoger 
onderwijs 

Vanaf het begin van de negentiende eeuw acht de 
overheid zich in Nederland verantwoordelijk voor het 
hoger onderwijs, een verantwoordelijkheid die sinds 
de Hoger Onderwijswet van 1876 ook in wetgeving is 
neergelegd. 

Hoewel het geenszins altijd duidelijk wordt aange
geven, ligt aan de overheidsbemoeienis met het hoger 
onderwijs veelal de gedachte ten grondslag dat 'goed' 
hogeronderwijs nietaan hetfunctioneren van de markt 
kan worden overgelaten. Om deze, tamelijk vage, 
gedachte nader te kunnen analyseren, richten we ons 
op de welvaartstheorie. In de welvaartstheorie wordt 
aandacht geschonken aan de vraag welke de markt
feilen kunnen zijn, die - eventueel- aanleiding geven 
tot overheidsbemoeienis. De belangrijkste marktfeilen 
die in de welvaartstheorie worden genoemd, zijn: 
a. het bestaan van collectieve goederen; 
b. positieve of negatieve externe effecten; 
c. het veronderstelde 'merit' - of'demirit' -karaktervan 

goederen; 
d. dalende marginale kosten bij schaalvergroting; 
e. onvolledige informatie en onzekerheid . 
Om de vraag te kunnen beantwoorden welke redenen 
er zouden kunnen bestaan voor overheidsbemoeienis 
met het hoger onderwijs, kan worden nagegaan in 
hoeverre de zojuist genoemde marktfeilen van toepas
sing zijn op het hoger onderwijs. 

Met betrekking tot de vraag wanneer sprake is van 
collectieve goederen worden, over het algemeen, twee 
criteria van belang geacht. Het eerste is dat van de 
'non-rivaliteit in consumptie', dat door Samuelson is 
gehanteerd om collectieve goederen te definiëren als 
goederen waarbij de consumptie ervan door de één 
niet ten koste gaat van de consumptie door een ander. 
Het tweede criterium betreft het 'niet-uitsluitbaarheid' 



karakter van goederen, waarbij het gaat om de vraag 
of iemand van consumptie is uit sluiten. Goederen 
waarvoor geldt dat zij non-rivaliserend zijn in con
sumptie en individuen niet van consumptie ervan kun
nen worden uitgesloten, zijn (zuiver) collectieve goede
ren (defensie, zeeweringen). 

Hoger onderwijs is geen collectief goed. Hoger 
onderwijs voldoet namelijk maartot op zekere hoogte 
aan het eerste criterium ('non-rivaliteit in consumptie') . 
Bovendien is uitsluiting van consumptie zeerwel moge
lijk. De redenen voor overheidsbemoeienis met het 
hoger onderwijs kunnen dan ook niet worden gevon
den in het collectieve-goed-karakter van hoger onder
wijs. In het recentelijk door het ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen uitgebrachte HogerOnderwijs 
en Onderzoek Plan (HOOP), (1987) wordt dit ook 
terecht geconstateerd. 
Aan hoger onderwijs worden veelal wel positieve 
externe effecten toegeschreven, effecten op anderen 
dan de directe gebruiker(s) van een goed. Deze effec
ten kunnen positief of negatief zijn. De redenering ten 
aanzien van de consumptie van hoger onderwijs is, dat 
het volgen van dit onderwijs positieve effecten heeft 
voor anderen dan de consument (bijvoorbeeld door 
middel van een stimulans voor de economische groei). 
De onderkenning van positieve externe effecten is een 
mogelijk motiefvoordeoverheid om deelname aan het 
hoger onderwijs te stimuleren. 

Het 'merit'- of 'demerit'-karakter van goederen be
treft de veronderstelde positieve c.q. negatieve effec
ten op de consumenten zelf. Het gaat hierbij, met 
andere woorden, om een oordeel (doordeoverheid) of 
de consumptie van hoger onderwijs een goede of een 
slechte invloed heeft op de consumenten. Veelal wordt 
hoger onderwijs als een 'merit'- goed aangemerkt. 
Ook in het eerder genoemde Hoger Onderwijs en 
Onderzoek Plan is dat het geval. Hierbij kan echter 
worden aangetekend dat een motivering van de be
moeienis van de overheid met het hoger onderwijs op 
basis van de 'merit'-goed gedachte een paternalistis
che houding impliceert. Omdat de overheid van me
ning is dat hoger onderwijs goed voor ons is, acht de 
overheid een bemoeienis met het functioneren van de 
marktten) met betrekking tot het hoger onderwijs te 
rechtvaardigen. 

Een vierde mogelijke reden voor overheidsbemoeie
nis met het marktfunctioneren is de constatering dat 
sprake kan zijn van afnemende marginale kosten bij 
schaalvergroting. Wanneer een dergelijke ontwikke
ling optreedt, zullen mogelijkerwijs grote aantallen 
aanbieders van de markt verdwijnen (of niet toetre
den), hetgeen kan leiden tot een beheersing door één of 
enkeleaanbieders (monopolieofoligopolie). Ten aan-

zien van het hoger onderwijs lijkt een ontwikkeling van 
afnemende marginale kosten bij schaalvergroting niet 
erg voor de hand liggend . Er zal immers bij schaalver
groting ook sprake zijn van een toename van de 
coördinatie- en communicatiekosten. Een directe re
den voor overheidsbemoeienis met het hoger onder
wijs biedt dit punt niet. Wel geldt dat de overheid de 
taak toekomt om monopolistische en oligopolistische 
tendenzen op de hoger-onderwijsmarkttegen te gaan. 

Onvolledige informatie en onzekerheid bij deconsu
menten ten aanzien van de door hen te nemen beslissin
gen vormen geen doorslaggevende reden voor over
heidsbemoeienis met het hogeronderwijs. De onzeker
heid waarmee consumenten worden geconfronteerd 
ten aanzien van hun keuzen om wel of niet (bepaalde) 
hogere opleidingen te volgen, kan door de overheid 
niet fundamenteel worden gereduceerd. Een dergelij
ke onzekerheid wijkt overigens niet afvan de onzeker
heid waarmee actoren op een reguliere marktte maken 
hebben. 

Concluderend kan worden gesteld dat, behalve het 
tegengaan van monopolistische en oligopolistische 
tendenzen op de hoger-onderwijsmarkt, de twee be
langrijkste redenen voor overheidsbemoeienis met het 
hoger onderwijs de veronderstelde positieve externe 
effecten en het veronderstelde 'merit' goed-karakter 
van hoger onderwijs zijn. Wat deze laatste reden 
betreft mag overigens worden opgemerkt dat sprake is 
van een paternalistische opstelling door de overheid . 
Een reden van een geheel andere aard dan de zojuist 
genoemde, wordt gevormd door de vaak naar voren 
gebracht rechtvaardigheidsoverwegingen ('hoger on
derwijs voor velen'). Deze reden impliceerteen politie
ke acceptatie van de opvatting dat iedereen, ongeacht 
zijn of haar financiële positie, hoger onderwijs moet 
kunnen volgen. 

Plan- of marktcoördinatie in het hoger 
onderwijsbeleid? 

Met de constatering dat een zekere mate van over
heidsbemoeienis met het hoger onderwijs te rechtvaar
digen is, is nog niets gezegd over de vraag hoe aan de 
overheidsbemoeienis vorm gegeven kan worden. In 
principe doemt hier de keuze op tussen pIancoördina
tie en marktcoördinatie. 

Bij plancoördinatie is sprake van beheersing. Be
heersing duidt in dit verband zowel op de overtuiging 
van een actor (in casu; de overheid) bepaalde ontwik
kelingen naareigen wensen inzichtte kunnen besturen, 
als op het streven van die actor om de gedragsalterna
tieven van één of meer andere actoren te beïnvloeden 
in overeenstemming met de doelen van de eerstge-
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noemde actor. 
Bij marktcoördinatie gaat het om een vrijwillige 

uitwisseling van prestaties . Een markt is een sociale 
structuur bestaande uit ruilbetrekkingen. Marktcoör
dinatie is een sociaal mechanisme dat, door middel van 
de vrijwillige uitwisseling van prestaties, een niet door 
één actor ontworpen afstemming tot stand brengt van 
de interacties en wederzijdse houdingen van indivi 
duen, groepen en organisaties . 

Plancoördinatie en marktcoördinatie zijn beide ge
richt op afstemming in sociale systemen, maar tussen 
plan- en marktcoördinatie bestaan grote verschillen. 
Gaat het bij marktcoördinatie om een vrijwillige af
stemming van de beslissingen en acties van een relatief 
groot aantal actoren, bij plancoördinatie gaat het om 
een beheersing door één of enkele actoren. Het accent 
bij marktcoördinatie ligt op spontane ontwikkelingen 
en vrijwillige ruilrelaties. Bij plancoördinatie ligt de 
nadruk op een bewust ontwerp en een gerichte beheer
sing. 

Wat de vormgeving van het overheidsbeleid ten 
aanzien van het hoger onderwijs betreft, geldt (zoals 
ten aanzien van zeer veel overheidsbeleid) dat er 
sprake is van een keuze tussen plancoördinatie en 
marktcoördinatie. Valt de keuze op plancoördinatie, 
dan zal worden gegrepen naar instrumenten van regu
lering en beheersing. Valt de keuze op marktcoördina
tie dan zal zoveel als mogelijk worden gestreefd naar 
de toepassing van een marktconforme aanpak. 

Plancoördinatie in het hoger onderwijsbeleid 

De overheidsbemoeienis met het hogeronderwijs heeft 
vanaf het begin in hetteken gestaan van pIancoördina
tie. Ondanks een zeker respect voor de autonomie van 
de instellingen voor hoger onderwi js, heeft de overheid 
toch altijd gemeend het hoger onderwijssysteem te 
moeten beheersen . Het meest duidelijk komt de be
hoefte van de overheid aan planmatige sturing van het 
hoger onderwijs tot uiting in het, in de loop van de 
afgelopen decennia ook op dit terrein zo riîk gescha
keerd geraakte notabeleid. Met grote regelmaat is het 
hoger onderwijs, eerst vanuit Den Haag en later vanuit 
Zoetermeer, overspoeld met nota's, vaak met uiterst 
prozaïsche titels. Voor al deze nota's geldt een soort 
vanzelfsprekende onderschrijving van het mechanis
me van de plancoördinatie. Sommige nota's zijn er 
zelfs alleen maar op gericht om een planstelsel of 
planprocedure op te zetten of in te richten . Het eindrap
port van het adviesbureau McKinsey (1971) over een 
omvangrijke planning in het wetenschappelijke onder
wijs en de nota 'Planning voor het Hoger Onderwijs' 
van qewerkgroep Leibbrandt (1975) zijn slechts enkele 

voorbeelden van de grote stapel stille getuigen. 
De als vanzelfsprekend ervaren keuze voor plan

coördinatie heeft in ons land in de jaren zeventig een 
aantal elkaar snel opvolgende planningsbena
deringen in met name het wetenschappelijk onderwijs 
opgeleverd, die achteraf, met enig gevoel van re
lativering, wel als een 'omgekeerde processie van 
Echternach' zi jn aangeduid . 

Steeds weer is gepoogd nieuwe planningsvarianten 
te introduceren, telkens in de hoop dat de nieuwe 
variant de nadelen van de oudere zou ondervangen. 
Tot aan de recente harde bezuinigingsingrepen van de 
kant van de minister, heeft men daarbij getrouw de 
mode van de planningsliteratuur gevolgd en de plan
ning een steeds flexibeler en communicatiever karak
ter gegeven. Het resultaat was dat de besturing van het 
hoger onderwijs aan het eind van de jaren zeventig in 
handen lag van een nog slechts voor ingewijden begrij
pelijk planningsnetwerk, waarin door overleg en on
derhandeling tussen ministeriële vertegenwoordigers 
en instellingsbestuurders werd bepaald hoe de toe
komst van het hoger onderwijs er uit moest zien. Toen 
echter bleek dat het geld op was, was het met de fraaie 
overleg- en onderhandelingsplann ing snel gedaan. 
Nadat de minister in de operatie 'Taakverdeling en 
Concentratie' (TVC) de WO-instellingen nog de kans 
had gegeven zelfde nodige bezuinigingsvoorstellen te 
formuleren, is daarna duidelijk geworden dat de plan
coördinatie in het wetenschappelijk onderwijs een 
rechtstreekse beheersing door de overheid impliceert. 

Het is echter de vraag of de keuze voor pIancoör
d inatie in het hoger onderwijsbeleid wel zo vanzelf
sprekend is als kennelijk veelal wordt gedacht. Tegen 
de opvatting dat plancoördinatie mogelijk en zinvol is, 
is een tamelijk fundamentele kritiek aan te voeren. 
Deze kritiek die door Hayek is aangeduid als de kritiek 
op het constructivisme, raakt de grondvesten van het 
idee van 'maatschappelijke maakbaarheid'. Omdat 
de bedoelde kritiek een sterk epistemologisch karakter 
heeft (en daardoor wellicht niet zo goed past bij de 
nagestreefde discussie) ga ik er hier verder aan voor
bij . lk wijs er overigens op dat deze kritiek wel van groot 
belang is wanneer de vraag aan de orde is in hoeverre 
een sturing van de samenleving door de overheid 
mogelijk is. 

Er zijn, naast de kritiek op het constructivisme, ten
minste nog twee redenen te noemen waarom hoger 
onderwijs en plancoördinatie niet zo goed bij elkaar 
passen. 
De eerste heeft te maken met enkele karakteristieke 
kenmerken van hoger onderwijssystemen, met name 
de gefragmenteerde organisatiestructuur en de pro
fessionele autonomie. Deze kenmerken geven aan dat 



overheidsbestuurders niet of nauwelijks in staat zijn om 
de specialistische eenheden van hoger-onderwijsin
stellingen binnen te dringen. Een beheersing van de 
activiteiten aan de basis van een hoger-onderwijssys
teem is nagenoeg onmogelijk. 
Zoals de literatuur met betrekking tot innovaties in 
hoger-onderwijssystemen laat zien, is het bijzonder 
moeilijk en vaak ook zeer kostbaa r om opgelegde 
veranderingen in die systemen doorte voeren . Vanwe
ge hun typische kenmerken, voortkomend uit het pri
maat van de kennis, zijn instellingen voor hoger onder
wijs zeer goed in staat om van buitenaf geïnitieerde 
beheersingsstrategieën te negeren. Dat is het privilege 
van de grote autonomie in het hoger onderwijs. Be
leidsvoerders en planners die ertoe overgaan die auto
nomieaan te tasten, worden nietalleen geconfronteerd 
met de woede van de academische p rofessionals, 
maar ondervinden ook dat zij het tegengestelde berei 
ken van wat zij nastreven. Juist door de vergaande 
sturingsingrepen neemt de effectiviteit van het systeem 
af. 

Gewoon/ijk weinig tevreden over het bestuur 

Een tweede reden waarom hoger onderwijs en plan
coördinatie niet goed bij elkaar passen hangt samen 
met de wijze waarop in universiteiten hetfundamentele 
wetenschappelijke onderzoek is georganiseerd. De 
kracht van de universitaire organisatie van het funda
mentele onderzoek schuilt in de mogelijkheid van een 
symbiotische relatie tussen universitaire instellingen en 
wetenschappelijke onderzoekers. Onderzoekers voe
len zich op de eerste plaats verwant'aan hun collega's 
van de eigen wetenschappelijke discipline. De weten
schappelijke gemeenschap is in hun ogen een discipli
nair ged ifferentieerde gemeenschap, die gestalte 
krijgt in nationale en internationale netwerken. Univer
siteiten functioneren als de thuishavens voor weten
schappelijke onderzoekers. Zij verschaffen hen de 
mogelijkheid hun disciplinair gerichte activiteiten te 
ondernemen en ontvangen, wanneer die activiteiten 
succesvol zijn, daarvoor hun deel van het verworven 
prestige. De symbiotische relatie tussen onderzoekers 
en universiteiten is echter gevoelig voor de specifieke 
omstandigheden aan een universiteit. Aan de Duitse 
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universiteiten van de tweede helft van de negentiende 
eeuw zijn die omstandigheden bijzonder stimulerend 
geweest. Hetzelfde kan worden gezegd voor de huid i
ge Amerikaanse ' research universities'.ln beide geval
len blijken de wetenschappelijke activiteiten op het 
terrein van het fundamentele onderzoek tot opmerke
lijke resultaten te leiden. 

Of men nu wel of niet de idealen van Von Humboldt 
onderschrijft, geconstateerd kan worden dat beide 
genoemde gevallen voorbeelden zijn van situaties 
waarin wetenschappelijke gemeenschappen zonder 
inmenging van buitenaf kunnen functioneren . Het zijn 
in deze situaties de wetenschappelijke gemeenschap
pen zelf die beoordelen watvalide kennis is. En het zijn 
de wetenschappelijke gemeenschappen zelf die, op 
basis van disciplinaire criteria, nieuwe lijnen voor 
onderzoek uitzetten. Plancoördinatie past niet in dit 
beeld . Plancoördinatie heeft een negatief effect op de 
mogelijk symbiotische relatie tussen onderzoekers en 
universiteiten. Wanneer hetfundamentele universitaire 
onderzoek wordt onderworpen aan plancoördinatie 
wordt de autoriteit van de wetenschappelijke gemeen
schappen aan banden gelegd . Mede via het universi 
taire beleid worden dan van buitenaf beoordelingscri
teria (bijvoorbeeld ten aanzien van de gewenste 
toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten) aan de 
gemeenschappen opgedrongen en met behulp van de 
geldbuidel worden onderzoekers op niet zelf gekozen 
sporen gezet. Het resultaat is de aantasting van de 
spontane orde in het wetenschappelijke onderzoeksy
steem en een mogelijkerwijs remmende werking op de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis. 

Marktcoördinatie in het hoger onderwijs 

Plancoördinatie en hoger onderwijssystemen staan 
met elkaar op gespannen voet, maar hoe zit dat dan 
met marktcoördinatie? Is het idee van marktcoördina
tie wel een categorie die aansluit bij hoger onderwijs
systemen? 

Ten aanzien van het hoger onderwijs zijn uiteraard 
consumenten, producenten en productiefactoren te 
onderscheiden. Er kan gesproken worden van een 
vraag naar en een aanbod van onderwijs, van afstude
renden, van onderzoeksuitkomsten, van dienstverle
ning en van met name arbeid en kapitaal. Het hangt 
voor een belangrijk gedeelte van de aard van het 
overheidsbeleid ten aanzien van het hoger onderwijs 
af in hoeverre de genoemde markten als coördina
tiemechanismen kunnen functioneren. In de meeste 
Europese landen is in tegenstelling tot de Verenigde 
Staten, de coördinatiecapaciteit van deze markten 
tamelijk beperkt. 

Het is echter merkwaardig dat, terwijl nagenoeg 
iedereen het erover eens is dat hetfunctioneren van een 
hoger onderwijssysteem in grote mate afhankelijk is 
van de vele beslissingen en acties van over autonomie 
beschikkende individuen en groepen, in het Europese 
hoger-onderwijsbeleid zo weinig belangstelling be
staat voor het verschijnsel van de marktcoördinatie. 
Marktcoördinatie in het hoger onderwijs is een ver
schijnsel, waarvan wordt gevonden dat het maar beter 
aan de andere kant van de oceaan kan blijven . Maar 
zelfs wanneer men geen voorstander is van het Ameri
kaanse 'smorgasbord van hoger onderwijsinsteI
I i ngen', moet men toch constateren dat het functioneren 
van een hoger-onderwijssysteem en een markt op 
diverse punten parallellen te zien geven. 

Zowel in een hoger-onderwijssysteem als voor het 
principe van de marktcoördinatie geldt bijvoorbeeld 
het ideaal van een ongelimiteerde en vrijwillige com
petitie. Op de markt zorgt deze competitie ervoor dat 
iedere consument en producent steeds weer over de 
optie beschikt te kiezen uit bestaande of nog te schep
pen alternatieven. In een hoger-onderwijssysteem 
heeft de competitie betrekking op de op basis van 
argumenten te voeren discussie over ideeën. De grote 
vijand van de marktcoördinatie is de metdwangmidde
len opererende monopolist. De vijand van de intellec
tuele discussie is de autoritaire opvatting van de niettot 
een debat bereid zijnde specialist. Zowel hoger-onder
wijssystemen als markten vertonen daarnaast een 
overeenkomst ten aanzien van hun fundamenteel open 
karakter. Het open karakter van het hoger-onderwijs
systeem komt onder meer tot uitdrukking in het belang 
dat wordt gehecht aan het wetenschappelijke forum. 
Op de markt is het open karakter aan te treffen in het 
principe van de vrije mededinging. Een andere over
eenkomst tussen hoger onderwijs en marktcoördinatie 
betreft het belang dat in beide systemen wordt gehecht 
aan creativiteit en originaliteit. In een hoger-onderwijs
systeem is de uiteindelijke beloning de erkenning door 
collega's en studenten. Op de markt is de beloning de 
gunst van de consumenten. 

De overeenkomsten tussen het functioneren van ho
ger-onderwijssystemen en het principe van de markt
coördinatie zouden nog verder kunnen worden ver
kend . Het doel is hier echter slechts te onderstrepen dat 
de geringe aandacht in het hoger-onderwijsbeleid 
voor het mechanisme van de marktcoördinatie niet 
vanzelfsprekend is . Misschien is er, zoals Stigler op
merkt, bij intellectuelen sprake van een fundamentele 
afkeer van de markt als mechanisme voor maatschap
pelijke afstemming. Hoe dit ook zij, door beleidsvoer
ders ten aanzien van het hoger onderwijs wordt vaak 
niet onderkend dat de specifieke aard van een hoger-



onderwijssysteem wel eens zou kunnen impliceren dot 
een opgelegde sturing de aanwezige ordening slechts 
vernietigt en dat een marktconforme coördinatie een 
serieus a Iternatief is voor de juist i n het hoger onderwi js 
weinig aantrekkelijk plancoördinatie. 

Slot 

Enige tijd geleden is in het Nederlandse hoger-onder
wijsbeleid - wat wordt aangeduid als - een nieuwe 
besturingsfilosofie gelanceerd. In de beleidsnota 'Ho
ger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit' (HOAK) wordt 
geconstateerd dat het hoger-onderwijsstelsel flexibe 
ler en slagvaardiger zou moeten aansluiten bij nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen. De variëteit in het 
hoger-onderwijssysteem zou moeten toenemen en een 
belangrijke mogelijkheid om dit te bewerkstelligen is 
een vergroting van de autonomie van de instellingen 
voor hoger onderwijs, alsdus de HOAK-nota. 

Geconstateerd kan worden dat de door de Minister 
van Onderwijs en Wetenschappen voorgestelde nieu
we besturingsfilosofie weliswaar aanzienlijk minder 
dirigistisch is dan de besturingsaanpak die tot nu toe 
ten aanzien van het hoger onderwijs werd gehanteerd, 
maar dat ook onder het HOAK-regime nog steeds het 
idee van plancoördinatie op de voorgrond staat. Het 
aangekondigde streven naar een 'zoveel mogelijk 
zelfregulerend systeem van hoger onderwijs' impli
ceert kennelijk niet het onderschrijven van het belang 
van de spontane sociale orde en de acceptatie van het 
mechanisme van de marktcoördinatie. 

De nieuwe besturingsfilosofie ten aanzien van het 
hoger onderwijs is inmiddels uitgewerkt in de richting 
van de communicatieve planningsbenadering, die ook 
al in de jaren zeventig de inspiratiebron vormde voor 
de toenmalige overlegstructuur. In het onlangs gepu
bliceerde 'Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan' 
(HOOP) wordt een lans gebroken voor planning door 
middel van overtuiging en dialoog. Met alle waarde
ring die men voor deze poging moet hebben en met 
erkenning van de hier en daar in het HOOP genoemde 
nagestreefde vergroting van de invloed van de markt
coördinatie, moet toch ook worden geconstateerd dat 
de voorgestelde planningsbenadering nog steeds een 
beheersingsstrategie is . Het gaat - om in HOOP
termen te spreken - om een 'globale' en 'repressieve' 
overheidsstu ri ng, waa rbi j de' aa ngrij pi ngspunten voor 
de beïnvloeding op een niet te laag niveau worden 
gezocht. 

Het meestduidelijk komt het streven naar beheersing 
tot uiting in het belang dat wordt gehecht aan 'output
sturing' en 'prestatie-indicatoren'. De hoger-onder
wijsinstellingen krijgen weliswaar een grotere vrijheid 
om hun eigen zaken te regelen, maar tegelijkertijd 

worden de uitkomsten van hun activiteiten nauwkeuri
gerdan voorheen bezien en beoordeeld . De mogelijk
heid om van de toegenomen autonomie gebruik te 
maken, wordt afhankelijk van de prestaties die met 
behulp van die autonomie worden geleverd. De keuze 
voor 'output-sturing' impliceert zodoende weliswaar 
een meer globale, maar niet zonder meer een minder 
omvangrijke overheidssturing. 

Voorde opstellers van de HOOP-nota is het vanzelf
sprekend dat 'aan de overheid een beperkte reeks van 
bevoegdheden ter beïnvloeding van onderwijs en on
derzoek is toegekend'. De vraag is natuurlijk hoe aan 
die bevoegdheden wordt vormgegeven. De vraag is, 
met andere woorden, hoe men zich in het hoger
onderwijsbeleid opstelt ten aanzien van de keuze tus
sen plan- en marktcoördinatie. 

In het HOOP valt de keuze uiteindelijk toch weer op 
plancoördinatie. Laat ik dit met twee voorbeelde toe
lichten: ten eerste het in het HOOP voorgestelde mis
siebudget. Het missiebudget is een bekostigingscate
gorie die erop is gericht de hoger-onderwijsinstel
lingen in staat te stellen een strategisch beleid te 
ontwikkelen. Vanuit het perspectief van marktcoör
dinatie is dit een zinvolle gedachte. Het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen meent echter gedetail
leerd te moeten regelen hoe de beschikbaarstelling 
van het missiebudget zal plaatvinden, hetgeen een 
keuze voor plancoördinatie impliceert. Het tweede 
voorbeeld betreft het geïntroduceerde onderwijsvou
chermodel. Deze onderwijsbekostigingssystematiek 
wordt zeker gekenmerkt door marktconforme elemen
ten, maar van een echte marktcoördinatie is geen 
sprake. In het voorgestelde model houdt de overheid 
het alleenrecht ten aanzien van de prijsstelling van het 
onderwijs en wordt de, voor marktcoördinatie zo cru
ciale, consumentensouvereiniteit niet gehonoreerd. 

HOAKen HOOPzijn belangrijkestappenopdeweg 
van plan- naar marktcoördinatie. De nieuwe be
sturingsfilosofie erkent de noodzaak van een grotere 
afstandelijkheid in hetoverheidsbeleidten aanzien van 
het hoger onderwijs, maar het accent ligt nog steeds op 
plancoördinatie. In HOAK en HOOP wordt onvol
doende gerealiseerd dat elke poging om maatschap
pelijke problemen op te lossen erbij gebaat is wanneer 
we ons niet verlaten op te toepassing van de kennis van 
enkelen, maar wanneer we de vele ervaringen en 
inzichten die de basis van elke spontane sociale orde 
vormen, weten aan te wenden. Dit geldt zeker voor een 
beleidsterrein als het hoger onderwijs, waar de intel
lectuele vrijheid de meest fundamentele waarde is en 
waar de vrije menselijke interactie als principiële basis 
dient voor het streven naar kennisvergroting en kennis
overdracht. 
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Milieubeleid in Europees 
perspectief 
L.J. BRINKHORST * 

De afgelopenjaren is het project Europa 1992 
vooral geïdentificeerd met het tot stand komen 
van een grote binnenmarkt zonder grenzen, 
waarin personen, goederen, diensten en kapitaal 
vrij kunnen circuleren. Dat is zeker essentieel 
voor het tot stand komen van een nieuwe 
dynamiek in ons oude continent om de 
concurrentiekracht en de slagkracht van het 
Europees bedrijfsleven tegenover de 
economische reuzen Amerika en Japan te 
versterken. 

Louter liberalisatie alleen door grensbelemmeringen 
op te heffen is onvoldoende. Naast deze negatieve 
integratie is een positieve integratie noodzakelijk, o.a. 
door een krachtig regionaal en sociaal beleid te voe
ren. Daarnaast moet dit beleid zich kenmerken door 
aandacht voor de kwalitatieve kant van de samenwer
king, tot uiting komend in een actief Europees milieube
leid. Een geprofileerd milieubeleid vormt een essentië
le randvoorwaarde voor op zichzelf noodzakelijke 
economische groei. Het inzicht dat beide nodig zijn is 
een verworvenheid van de jaren '80 en ligt ten grond
slag aan het zogenaamde Brundtland Rapport,,,'Our 
Common Future', dat spreekt over de noodzaak van 
'sustainable economic development', waarin nog eens 
duidelijk wordt gesteld dat we ecologisch in één on
deelbare wereld leven. De bedreigingen die uitgaan 
van hetbroeikaseffecten van hetweerkerendegat in de 
ozonlaag hebben dit stellig nog eens onderstreept. 

Overlevingsbeleid 

Inderdaad is milieubeleid steeds meer geworden tot 
overlevingsbeleid: de beheersbaarheid van economi
sche processen garanderen, in de geïndustrialiseerde 
wereld, maar niet minder en misschien wel zelfs vooral 
in de Derde Wereld. Zeker, het bewustzijn daarvoor is 
in de afgelopen tijd in een stroomversnelling gekomen. 
Zeer recent nog waren er uitspraken van een toch 
bepaald niet groen te noemen premier als Margaret 
Thatcher, en oproepen van President Bush en President 
Gorbachow. De kersttoespraak van Koningin Beatrix 
was geheel aan het milieu gewijd. Het nieuwjaarsnum
mer van Time Magazine ging bijna helemaal over de 
'BedreigdeAarde', metals opschrift'Whaton Earth are 

* De auteur is directeur-generaal Milieuzaken, 
consumentenbelangen en nucleaire veiligheid van de 
Europese Commissie. 

we doing?'. Anders dan gebruikelijk was niet een Man 
of Vrouw van het Jaar gekozen, maar de Aarde als 
Planeet van het Jaar. 

Milieubeleid heeft natuurlijk een sterk morele kant. 
Hebben we het recht om de aarde te verknoeien voor 
onze medeburgers, voor onze nazaten, of hebben we 
deverantwoordelijkheid op een andere wijze met onze 
omgeving om te gaan? Datwas en is de centrale vraag 
van het Rapport Brundtland . De cijfers zijn dramatisch, 
of we het hebben over de vernietiging van tropische 
regenwouden, over de verstoring van het ecologisch 
evenwicht in de oceanen, over de schade toegebracht 
door zure regen of over ongecontroleerde dumping. 

Morele verontwaardiging alleen is echter onvol
doende. Milieupolitiek is ook en moet in de eerste 
plaats een hele praktische politiek zijn . Daarop zal ook 
een partij als D66 zich de komende tijd moeten richten. 
Politieke keuzen mogen daarbij natuurlijk niet worden 
ontlopen. Voor de EEG is milieupolitiek in ieder geval 
een belangrijke nieuwe uitdaging. Men mag verwach
ten datde nieuwe Commissie die juistdezerdagen istot 
stand gekomen, een belangrijke nieuwe prioriteit zal 
geven aan de milieu-dimensie. 

Nationalisme 

Als er één onderwerp is waarvoor het nationale soeve
reiniteitsbegrip achterhaald is dan is hetwel het milieu
beleid . Niemand kan in gemoede meer beweren dat 
milieumaatregelen alleen op nationale schaal kunnen 
worden genomen. Datwater,lucht, producten en afval 
de grens overkomen, staat buiten discussie, maar in de 
praktijk worden daaraan niet altijd de juiste conse
quenties verbonden. Ook op milieugebied viert natio
nalisme nog regelmatig hoogtij en zien politici nog niet 
altijd in dat we alleen door samen handelen, in aller
eerste instantie in Europees, maar ook in breder ver
band, verder komen. 

Uiteraard wordt niet in de Europese Gemeenschap 
overal op dezelfde wijze gedacht over milieupolitiek. 
Dat heeft te maken met het feit datwe ons voor het eerst 
op continentale schaal organiseren. Binnen Europa 
bestaan nu eenmaal grote verschillen in economische 
ontwikkeling . In Nederland, maar ook in andere noor
delijke landen, bestaat soms de neiging te menen dat 
wij op het gebied van de milieubescherming beter zijn 
dan de rest van de Europese Gemeenschap, m.n. dan 
dezuidelijke landen. (Die neiging heeft Nederland ook 
op andere gebieden wel, daar wil ik het nu niet over 
hebben) . We vergeten dan vaak dat in de hooggeïn
dustrialiseerde landen van het Noorden het milieu veel 
ernstiger verontreinigd is dan in die zuidelijke landen. 
Daarom zou enige bescheidenheid in opstelling, ook in 



Europees verband, landen als Nederland en Duitsland 
passen. 

Ook in Nederland geldt vaak : 'Erst kommt das 
Fressen, dann die Moral' om met Bertold Brecht te 
spreken. Ook in Nederland moest het milieu eerst 
aanzienlijk verontreinigd zijn, alvorens daarop poli
tiek werd gereageerd. Een goed voorbeeld daarvan is 
de ernstige landbouwverontreiniging. Er is geen land 
van de Gemeenschap met een zo grote milieuproble
matiek op landbouwgebied als Nederland. Dat is niet 
in de eerste plaats een Europese kwaal, het is eerder het 
gevolg van het te succesvol opereren van onze land
bouw in economisch opzicht in enge zin. Het is geen 
verwijtaan de boeren, maareerdereen gevolg van een 
gebrek aan inzicht dat een land met zo'n beperkt 
areaal en zo'n hoge grondwaterstand, zijn fysieke 
grenzen heeft. 

Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat 
uiteraard de positieve milieuopstelling in Brussel van 
Nederland waardering verdient. Ik wil er alleen voor 
waarschuwen dat in sommige opzichten de Neder
landse geloofwaardigheid op het spel komt te staan 
wanneer wij maatregelen verlangenvoor de Gemeen
schap als geheel, die elders nietofveel minder naodza
kelijk zijn. Het is een feit dat de luchtverontreiniging in 
landen als Spanje of Partugal een minder grote rol 
speelt als gevolg van de minder sterke industriële 
ontwikkel ing. Wat ik dan aok zou willen bepleiten is dat 
wij werken in een richting die verhindert dat deze 
landen in de toekomst hetzelfde pad van verontreini
gingopgaan. Datzal meer effect hebben dan het heffen 
van de boze vinger en het zich koesteren in het eigen 
gelijk. 

Bovendien moeten we niet vergeten - en de Neder
landse situatie op landbouwgebied is daarom illustra
tief - dat Nederland op verschillende terreinen vanuit 
een milieuachterstand moetwerken: wij zijn hooggeïn
dustrialiseerd, hebben een super-intensieve landbouw 
en leven met een dichte bevolking in een relatief 
kwetsbaar ecologisch gebied. Voor slechts weinig 
landen in de Europese Gemeenschap gelden deze 
zelfde factoren cumulatief. 

Rol van de EEG 

Welke rol kan en moet de Europese Gemeenschap 
spelen om de wereldwijde milieucrisis het hoofd te 
bieden? Er is zowel een interne als een externe taak 
voor de Gemeenschap. In de eerste plaats moeten we 
beginnen zelf orde op zaken te stellen. Sinds de tot
standkoming van de Europese Akte is milieubeleid een 
volwaardige taak voor de EEG geworden. Nu bestaat 
ook op dit gebied de mogelijkheid van besluitvorming 

met meerderheid van stemmen, in de hoop daarmee het 
beleid te kunnen versnellen . 

Er is zeker ruimte voor intensivering en verbetering 
van de EG milieuwetgeving die in de laatste 15 jaar is 
opgebouwd. De lidstaten moeten die wetgeving beter 
naleven, de Commissie moet meer personele en 
budgettaire middelen krijgen om de dialoog met de 
nationale regeringen te intensiveren. Dat geldt eigen
lijk voor alle sectoren: voor bodem-, water-, en luch
twetgeving zo gaed als voor de Europese regels ter
zake van chemie, afval en natuurbescherming. 

Even belangrijk is dat de eisen die door het milieu 
worden gesteld in de andere takken van Gemeen
schapsbeleid worden geïntegreerd . De Europese Akte 
stelt dat als doel, maar het is momenteel nog onvol
doende het geval . Aan sectoren als landbouw en 
visserij, transport, energie en regionale politiek moe
ten veel scherpere milieu-eisen worden gesteld dan tot 
dusver is gebeurd. Hier ligt ook een opdracht voor de 
industrie die op milieugebied veelal nog een (ver
ouderde) defensieve opstelling kiest. Vaak nog wordt 
milieu als kostenfactor gezien in plaats van als poten- · 
tiële groeifactor. Investeringen in milieu-technologie 
kunnen niet alleen arbeidsplaatsen opleveren, maar 
ook een verbeterde uitgangspositie in de steeds scher
per wordende concurrentiestrijd binnen en buiten de 
EEG bieden. Het is daarom goed dat zowel werkge
vers- als werknemersorganisaties oproepen tot een 
meer positief milieubeleid. Het is uiteindelijk kwali
teitsbeleid en kan in die zin ook ageren als impuls voor 
het management van een bedrijf. 

Extern milieubeleid 

Naast het milieubeleid binnen de Europese Gemeen
schap is een extern milieubeleid niet minder van be
lang. De recente Rhodosverklaring van de Europese 
regeringsleiders heeft nog eens onderstreept dat de EG 
lidstaten in de wereldwijde fora actief moeten bijdra
gen om de globale milieuvraagstukken aan te pakken. 
Het gaat daarbij om heel concrete zaken zoals het 
beleid tot bescherming van de ozonlaag dat al geleid 
heeft tot een eerste overeenkomst (het Montreal 

• Protocol) en dat uiteindelijk moet leiden tot het uitban
nen van alle chloorfluorkoolwaterstoffen (aerosols, 
oplosmiddelen, piepschuim, koelkastgassen enz.). 

Evenzo is het hoog tijd dat wordt begonnen aan het 
uitwerken van een wereldwijde strategie om de gevol
gen van het broeikaseffect te reduceren. De Europese 
Commissie heeft medio-november '88 daarover een 
eerst Memorandum gepubliceerd. 

Verder wordt er op dit ogenblik actief onderhandeld 
over de totstandkoming van een wereldwijd verdrag tot 
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regeling van de export van chemisch afval. De Europe
se Gemeenschap kan daarbij als uitgangspunt haar 
eigen interne regeling die uiteindelijk nu door bijna alle 
lidstaten in nationaal recht is omgezet kiezen . 

Het gaat niet alleen om optreden van de Gemeen
schap in multilaterale fora. Ook is het nodig dat in het 
eigen bilaterale Gemeenschapsbeleid de milieucom
ponentwordtgeïntensifieerd.lk denk bijvoorbeeld aan 
de onderhandelingen over het vernieuwde Lomé IV 
Verdrag met 64 Afrikaanse, Caraïbische en Pacific 
landen. Langs deze weg kan de Gemeenschap con
structief inwerken op het milieubesef van de Derde 
Wereld . Uiteraard geldt dit ook voor de bilaterale 
akkoorden met vele andere ontwikkelingslanden 
waaronder niet in het minst potentiële economische 
reuzen als India, China en Brazilië. 

Ook directer bij huis op en rond ons eigen Europese 
continent is een belangrijke taak weggelegd. Aller
eerst hoopt de Commissie in het komende jaar met 
voorstellen te komen voor een geïntegreerd beleid om 
de verontreiniging van de Middellandse Zee tegen te 
gaan . Een eerste Mededeling is daarover al goedge
keurd door de Commissie, het gaat er nu om om mede 
met behulp van de sterk gegroeide Europese structuur
fondsen in dit ecologisch zeer kwetsbare gebied een 
actief beleid te voeren. Dit geldt in niet mindere mate 
voor de noordelijke zeeën van de Gemeenschap zoals 
de Noordzee en de Baltische Zee die sterk door rivieren 
als de Rijn, de Elbe en de Weserworden vervuild. 

Tenslotte is er de gigantische taak om samen met 
onze EFTA buren ook een Oost-West milieubeleid te 
starten. Dat zal niet meevallen omdat het Oost-euro
pees economische systeem niet of nauwelijks het be
grip kostpr i js kent, waardoor ook de reële prijs van het 
milieu niet meetbaar is. Toch moet nagegaan worden 
hoe milieutechnologie uit het Westen ook in dienst kan 
worden gesteld van de verbetering van het milieu in het 
Oosten. 

Tot elkaar veroordeeld 

Het bovenstaande lijkt een indrukwekkende agenda . 
Dat is het ook. De Gemeenschap heeft een unieke kans 
om in het licht van de komende binnenmarkt zowel 
intern als extern een geprofileerderopstelling te kiezen 
dan voorheen mogelijk was . Uiteraard kan dat niet 
zonder een actieve medewerking van de lidstaten. Als 
er één gebied is waar Europese samenwerking een 
vereiste is dan is hetwel het milieu. We zijn als het ware 
tot elkaar veroordeeld . Door de grensoverschrijdende 
effecten van de nationale maatregelen kan een natio
naal milieubeleid maar een zeer beperkt effect heb
ben: Anderzijds is het duidelijk dat de Gemeenschap 

de actieve medewerking van de lidstaten nodig heeft 
zoals in iedere federale structuur het geval is. Het 
Amerikaanse of Canadese of zelfs Westduitse milieu
beleid kan slechts een klein onderdeel zijn van detotale 
milieu-inspanning van de deelstaten. Daarmee is de 
cirkel rond . De komende jaren zal het milieubeleid in 
Europees perspectief een wezenlijk onderdeel moeten 
worden van het totale project 'Europa 1992'. 



Het effect van 'Europa' 
op het onderwijsbeleid 
J.W. BERTENS 

In elke samenleving is onderwijs in de meest 
ruime zin van het woord het fundament voor de 
samenlevingsopbouw, een noodzakelijk 
ingrediënt voor democratie en de uitgangsbasis 
voor de versteviging van de economie en het 
veiligstellen van de concurrentiepositie in de 
toekomst. 
Om die redenen heeft D66 onderwijs tot de eerste 
prioriteit gekozen voor een toekomstgericht 
beleid. Deze bijdrage wil- binnen dit kort bestek
aangeven welke de effecten zijn van de Europese 
samenwerking en het wegvallen van de 
binnengrenzen op de nationale 
onderwijssystemen. Daarbij gaat het mij minder 
om de formele aspecten van deze problematiek 
(zoals de erkenning van de diploma's). Ik wil 
veeleer op een aantal inhoudelijke aspecten 
wijzen. 

1989 
EUROPESE 

VERKIEZINGEN 

De burger zal 'aan den lijve' ondervinden wat het 
betekent te leven in een 'Europa zonder grenzen'. Een 
aantal van die effecten zijn nu al te merken: de jaarlijk
se vakanties zijn grote volksverhuizingen, waarbij 
Europeanen elkaars landen verkennen. De ontwikke
ling van satelliet- en kabeltelevisie trekt de gordijnen 
van de huiskamers in andere landen open. 

Wanneer de vrije interne markt gerealiseerd wordt 
zal het contact tussen Europeanen minder incidenteel 
(zoals i'n de vakanties) en minder oppervlakkig (in 
tegenstelling tot de satelliet-programma's) worden . 

Europa kent echter een aantal 'grenzen' die niet zo 
gemakkelijk op te heffen zijn: taal en cultuur. Deze 
culturele verscheidenheid is Europa's rijkdom, maar 
zal in de praktijk werkelijk contact hinderen, wellicht 
verhinderen. 

Ik denk daarom dat 'onderwijsbeleid in een Europe
se context' meer moet omvatten dan het tegemoet 
komen aan de, overigens terechte, wensen van de 
economie en de daar opererende captains of industry. 

In het onderwijs zal een aantal onderwerpen (weer) 
meer aandacht moeten krijgen, om te beginnen : ge
schiedenis. Alle inwoners van de lidstaten zijn genera
ties lang geïndoctrineerd met de eigen nationale ge
schiedschrijving . Er zal onderwijs gegeven moeten 
worden in Cultuur, gericht op meer kennis van de eigen 
cultuur (in brede zin) en op een groter besef van de 
relatie tot andere culturele tradities in Europa. 
Aandacht voor het talenonderwijs zal (weer) drastisch 
moeten toenemen . De uitdaging voor Europa is, in dit 
opzicht, het behoud van de Europesetalen en tevens het 
creeëren van omstandigheden die moeten voorkomen 
dat er een Europees 'slang', bestaande uit een 
Franglais-achtig vocabulair, ontstaat. 

Er zal gerichtere aandacht moeten komen voor een 
vak als sociale geografie waarbij de samenlevingsop
bouw in Europa verduidelijktwordten de uitgangspun
ten voor een positie van Europa ten opzicht van andere 
continenten worden verduidelijkt. Het is hoog tijd dat 
de kennis van Oost-Europa - onze buren in het 'twee 
onder één kap' huis dat ons halve continent vormt -
toeneemt. 

We moeten constateren dat er heftig bezu i n igd wordt 
op het onderwijs. Dat is een probleem dat tot nu toe 
vooralsnog in de nationale context moet worden opge
lost. Maar binnen deze trend kan, vanuit het Europese 
Parlement, gewerkt worden aan een herverdeling van 
tijd en gelden in het onderwijs waarbij - relatief- recht 
gedaan wordt aan bovenomschreven aandachtsge
bieden . Op scholieren en studenten zal een beroep 
gedaan moeten worden om hun blikveld te verwijden . 
Nieuwevormen van her-, om-, en bijscholing (vanuitde 
overheid, vanuit het bedrijfsleven of in public private 
partnerships) zullen gestimuleerd worden om de ach
terstand die alle Europeanen hebben op bovenge
noemde 'vakken' in te lopen. Juist vanuit het Europees 
Parlement kan gerichtsti mulerend gewerkt worden met 
het opzetten van Europese onderwijs projecten voor de 
genoemde onderwerpen. 
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Kernenergie 
J.L.A. BOOGERD-QUAAK 

In het ontwerp Europees verkiezingsprogramma 
van D'66 wordt het standpunt ingenomen, dat zo 
lang veiligheids- en afvalproblemen niet zijn 
opgelost geen nieuwe kerncentrales moeten 
worden gebouwd. 
Ook binnen onze partij leeft het idee dat vanwege 
het broeikaseffect er een nieuwe discussie dient te 
komen. Een herziening van ons standpunt moet 
worden gemotiveerd op grond van nieuwe feiten. 
De belangrijkste criteria om een standpunt in deze 
kwestie te bepalen zijn: afvalberging, 
veiligheidseisen, de kostprijs van kernenergie en 
alternatieve mogelijkheden. 

De stand van zaken 

Volgens internationale publicaties (I.A.E.A.) kan het 
huidige opgestelde kernvermogen voorzien in 18% 
van de wereldstroomproductie. 
In 1987 werd 16% van de elektriciteit met kernenergie 
opgewekt. In Europa wordt in landen als Frankrijk en 
België een hoog percentage van de elektriciteitsbe
hoefte nucleairopgewekt, respectievelijk 70% en 66% . 
De overige elektriciteit wordt voornamelijk àpgewekt 
op basis van fossiele brandstoffen. 

De winning van water-, wind- en zonnestroom neemt 
toe. In Zweden en Ierland vinden evenals in Amerika 
experimenten plaats met agrarische producten als 
grondstofvoor elektriciteitsopwekking. Een belangrijk 
alternatief ter voorkoming van uitbreiding van de hui
dige basislast éénheden vormt nog steeds energiebe
sparing. In Amerika werd in enkele staten de voorkeur 
gegeven aan actieve besparingsprogramma's boven 
nieuwe centrales. De vraag is dus of we Nederland of 
Europa nog een hogere bijdrage moeten leveren aan 
energieopwekking met kernstroom dan we al doen en 
of een dergeli jke keuze zich verdraagt met eerder door 
ons geformuleerde voorwaarden. 

De afvalberging 

Radioactief afval bestaat uit verschillende soorten, 
waarbij het meest problematische afval, het afval is uit 
opwerkingsprocedé's. (Nederlandse staven worden 
opgewerkt bij Cogéma te Cape La Haque) . 
Bij dit afval worden elementen aangetroffen met een 
halveringstijd van enkele tientallen tot duizenden of 
tienduizenden jaren . Het beheer van dit afval dient 
uiterst zorgvuldig te gebeuren onder optimale 
veiligheidsvoorwaarden. Bij dit beheer wordt onder
scheid gemaakt in tussentijdse opslag en eindopslag. 
In Nederland is de oplossi ng van de afvalproblematiek 
nog niet verder dan de voorgenomen opslag, in de 

nabijheid van de kerncentrale te Borsele, voorca. 100 à 
150 jaar. Over mogelijkheden voor eindopslag bij
voorbeeld in zoutformaties, rotsformaties, speciale 
kleilagen of zelfs in woestijnen, staat veel op papier, 
maar er is nog nergens ter wereld een definitieve keuze 
gemaakt. In Nederland is het meeste onderzoek ge
daan naar eindberging in de zoutformaties in het 
noorden van het land. 

De veiligheid 

Door de commissie Reactorveiligheid zijn recentelijk 
drie adviezen openbaar gemaakt. Deze adviezen be
treffen: bij ernstige reactorongevallen de bronterm, de 
Post-Osart werkplannen en de brandveiligheid. Deze 
studies bevatten nogal wat aanbevelingen voorverde
re beveiliging bij bestaande centrales. Verder wordt 
ervan uitgegaan dat bij nieuwte bouwen kerncentrales 
de risico's verder terug te dringen vallen . Kansen op 
ongevallen als met de centrale te Harrisburg in 1979 
worden voornieuwecentrales geschat op minderdan 1 
op 100.000 reactorjaren. Bij 1000 centrales nog altijd 
een kans van 1 x per 100 jaar. Voor de veiligheid van 
de bestaande centrales in Nederland zijn de Post Osart 
studies van belang. De aanbevelingen daaruit worden 
grotendeels gevolgd en hebben totforse investeringen 
en personeelsuitbreidingen te Borsele geleid . Niette
min voldoen de bestaande kerncentrales niet aan de 
normen, die men met nieuwe kerncentrales denkt te 
bereiken . 

Vanaf 1980 hebben zich in Borsele meer dan 100 
gemelde storingen voorgedaan. Eenzelfde beeld zien 
we Europees en mondiaal, waarbij sommige storingen 
als zeer risicovol worden aangeduid. Bij sommige 
centrales vielen de koelsystemen ten dele uit. Op 
E.E.G.-niveau richt de aandacht van de Europese Com
missie zich met name op de veiligheid van de centrales, 
het vervoer van radioactieve stoffen, de veiligheid bij 
afvalberging, de risico's bij de ontmanteling van 
kerninstallaties en stralingsnormen . De afgelopen ja
ren is het merendeel van de Europese energieonder
zoekscapaciteit gespendeerd aan onderzoek m.b.t. 
kernenergie. 

De kostprijs 

De kostprijs van kernenergie is de afgelopen jaren fors 
gestegen, in Borselevan ca. 2,5 ctper kWh tot ca. 8 à 9 ct 
per kWh. Deze stijgingen worden veroorzaakt door 
onvoorziene kosten m.b.t. ontmanteling en opslag en 
door de strengere veiligheidseisen. De kostprijs van 
energie uit nieuw te bouwen centrales varieert volgens 
de eerste offertes voor Borsele tussen de 13 en 15 ct per 



kWh (1986) . De Belgische elektriciteitsproducenten 
hebben vostgesteld dot de kostprijs van kolenstroom 
momenteel lager ligt dan die van kernstroom. 

Beleidsaanbevelingen en conclusies 

Ten aanzien van de essentieel door ons gestelde voor
waarden is nog weinig vooruitgang geboekt. De prak
tische toepassing van veel studies en aanbevelingen 
stuit nog steeds op onzekerheden of politieke onwil. 
Nederland heeft ten aanzien van kernenergie de laat
ste jaren geen voortrekkersrol vervuld . Voor het me
rendeel van de oplossingen en verbeteringen zal Ne
derland afhankelijk zijn van buitenlandse technolo
gieën. Nederland is verder één van de dichtsbevolkte 
gebieden in Europa en heeft daardoor maar weinig 
potentiële vestingsplaatsen. Economisch is kernener
gie momenteel minder aantrekkelijk. Nederland is een 
van de weinige landen in de E.E.G ., die zich nog uitstel 
van beslissingen over kernenergie kan veroorloven. 

Onze partij zou erwijs aan doen haarstandpuntvoor 

de Europese verkiezingen niet te wijzigen. Van veel 
groter belang acht ik het gegeven om in de politieke 
discussie de nadruk te leggen op het besparingsbeleid 
en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en 
om die reden te pleiten voor verschuivingen in de 
onderzoeksbudgetten. Op de langere termijn kunnen 
we een aantal keuzen niet ontlopen. Het lijkt me echter 
zuiverder om voor de maatregelen die we kunnen 
nemen ter bestrijding van het broeikaseffect een aantal 
opties te formuleren. 
Hetzelfde kunnen we doen m.b.t. de elektriciteitsvoor
ziening op wqt langere termijn. Op basis van de voor
en nadelen van de verschillende opties dienen we dan 
te kiezen . 
Op die wijze dragen we bij aan een zuivere besluitvor
ming, die recht doet aan de verschillende belangen. 
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CDS, kennismaking met 
een mogelijke partner 
HANS GLAUBITZ 

Tijdens de zittingsperiode 1984-1989 van het EP 
is een nieuwe situatie ontstaan door de toetreding 
van Spanje en Portugal. Het parlement werd met 
84 tot 518 zetels uitgebreid: 60 voor Spanje. 24 
voor Portugal. Al onmiddellijk na 1 januari 1986 
konden Spaanse en Portugese 
Europarlementariërs naar Straatsburg afreizen; 
de afvaardiging geschiedde op grond van de 
zetelverdeling in de nationale parlementen. 

De meeste Spaanse en Partugese parti jen hebben in het 
EP onderdak gevonden bij reeds bestaande, traditio
nele groeperingen, maar sommige partijen hebben 
nog geen keuze gemaakt. Dat geldt in het bijzonder 
voor de Spaanse partij CDS, waarvan de naam al 
herhaaldelijk is gevallen, telkens wanneer de laatste 
tijd binnen D66 over eventuele samenwerking in het EP 
werd gediscussieerd . 

Wat is hetCDS? CDS betekent ' Centro Democraticoy 
Social'. De partij is in 1982 voortgekomen uit de UCD, 
indertijd de portij van Adolfo Suarez, die van 1976 tot 
1981 de eerste Minister-President van het (opnieuw) 
democratische Spanje was . Thans is Adolfo Suarez de 
leidende politicus binnen het CDS. 

In oktober 1982 deed het CDS voor het eerst mee aan 
algemene verkiezingen, met mager resultaat: 2 zetels 
op de 350 in de Spaanse Cortes. De tweede maal ging 
het al iets beter (12 zetels bij de verkiezingen in juni 
1986), en bij de eerste rechtstreekse verkiezingen voor 
het EP in Spanje, in juni 1987, behaalde het CDS 7 van 
de 60 beschikbare zetels. Op grond van de laatste 
peilingen verwacht het CDS bij de Europese verkiezin
gen in juni a.s . tenminste 10 zetels te behalen. Tegen de 
achtergrond van de huidige politieke situatie in Spanje 
lijkt die verwachting niet te hoog gespannen. Immers, 
de Spaanse kiezer raakt langzaam maar zeker een 
beetje uitgekeken op de PSOE (sociaaldemocraten) 
van Felipe Gonzalez. Aan de andere kant van het 
politiek krachtenveld dreigt de uiterst conservatieve 
Alianza Popular (AP) aan interne strubbelingen ten 
onder te gaan . Het CDS lijkt er aardig in te slagen het 
vacuum in het centrum op te vullen met een ondogma
tisch gematigd progressief programma. 

Ik ben geneigd aan de aanwezigheid van Spanje in 
de Europese Gemeenschap meer belang te hechten 
dan aan die van Groot-Brittannië, omdat Spanje, on
danks een evidente achterstand, blijk geeft van een 
oprechte Europese instelling, terwijl het tegelijkertijd 
beschikt over economische mogelijkheden, waarvan 
het de werkelijke dimensies nog maar net zelf aan het 
ontdekken is . Spanje zal zich naar mijn idee gaan 
ontwikkelen tot één van de locomotieven van de Euro
pes.e Gemeenschap, terwijl het VK steeds meer de rol 

van remwagen zal gaan spelen . 
Voor D66 is het een interessante uitdaging om op 

deze ontwikkeling in te spelen en de blik zuidwaarts te 
richten . HetCDSwil, volgenszijn Europees programma 
van 1987, een progressieve parlementaire fractie for
meren. Tot op heden is het daarin niet geslaagd. 
Evenmin is hetCDStoegetreden totde ELDR (fractie van 
Europese liberalen, waarin o.m. de VVD is vertegen
woordigd), ondanks het feit, dat het CDS wel lid is 
geworden van de Liberale Internationale en Adolfo 
Suarez zelfs gekozen is tot Vice-President daarvan . In 
het EP zegt dat allemaal niets: de ELDR-fractie bestaat 
uit partijen die soms wel, soms niet lid zijn van de 
Liberale Internationale, terwijl er ook partijen in het EP 
zijn vertegenwoordigd, die weliswaar lid zijn van de 
Liberale Internationele, maar desondanks geen deel 
uitmaken van de ELDR-fractie. Er zal binnen het CDS 
zeker een debat worden gevoerd over al dan niet 
toetreden tot de ELDR, maar of dit inderdaad zal 
gebeuren is allerminst een uitgemaakte zaak. Naar het 
algemeen gevoelen binnen het CDS is de ELDR te 
conservatief. 

Mijn persoonlijke inschatting is, dat het CDS het zich 
op dit moment, waarop het op het punt staat het 
politieke centrum in Spanje te veroveren, niet kan 
veroorloven zich aan te sluiten bij een fractie in het EP 
die doo~ belangrijke stromingen binnen het CDS als 
conservatief wordt beschouwd. Het interessante pers
pectief dat zich thans aandient is, dat er zich binnen het 
EP wel eens een geheel nieuwe centrum -linkse fractie 
zou kunnen gaan vormen rond het CDS. Want dat het 
CDS, met de 10 zetels die het verwacht te behalen, de 
spil van zo'n nieuwe fractie zal zijn lijkt mij zonneklaar. 
D66 zal zich daarin best thuis kunnen voelen, evenals 
de Ital iaanse Republikeinen en enkele Franse afge
vaardigden, die thans nog deel uitmaken van de ELDR, 
maar niet altijd tot hun eigen tevredenheid . 

Zal D66 in zo'n samenwerkingsverband een eigen 
gezicht kunnen behouden? Ik denk van wel, al zal de 
getalsmatige inbreng vanzelfsprekend worden weer
spiegeld in het eindresultaat. Het hele proces van 
Europese integratie is een voortdurende aaneenscha
keling van het sluiten van compromissen . Fractievorm
ing in het EP is daarvan niet uitgezonderd. Als D66 het 
spel wil meespelen,zal hethieren daarookwaterbij de 
wijn moeten doen. Daartegen heb ik geen enkel be
zwaar (tenzij D66 een getuigenispartij zou zijn gewor
den). Samenwerking in het EP kan niet worden vergele
ken met coalitievorming op nationaal niveau. Dat is nu 
juist hetaardige van het EP: hetverruimtde blik en biedt 
ongekende nieuwe mogelijkheden. Wij zouden, als 
D66, toch wel gek zijn als wij daarvoor onze ogen 
zouden sluiten? 



De burger moet er in 
geloven 
BOB VAN DEN BOS 

De komende maanden brandt als het goed is de 
electorale strijd los voor de verkiezing van het 
Europese Parlement injuni. Worden het 
volwaardige verkiezingen? Zullen voor kiezers 
belangrijke politieke geschilpunten duidelijk 
gemarkeerd worden en zal het electoraat beseffen 
om welke kandidaten het eigenlijk gaat? Bij de 
vorige twee Euro-verkiezingen leek dit nauwelijks 
het geval. mede getuige de lage opkomst. Beide 
keren werden de verkiezingen meer beschouwd 
als een graadmeter voor de landelijke 
verhoudingen dan als de uitkomst van een strijd 
om Europese beleidsvoorkeuren. Ook het gebrek 
aan reële bevoegdheden van het EP heeft destijds 
de gang naar de stembus niet bevorderd. Bedoeld 
als legitimatie van de Europese 
volksvertegenwoordigers. fungeerden de 
verkiezingen eerder als vergrootglas op de kloof 
tussen de burger en het Europese bestuur. 

Zal het nu anders gaan en welke rol kan D66 hierbij 
vervullen? Onmiskenbaar staat Europa thans veel 
meer in de publieke belangstelling dan vijf jaar gele
den. Na jarenlange stagnatie door het probleem van 
de Britse bijdrage en de landbouwoverproduktie werd 
met de oplossing hiervan de weg vrij gemaakt voor de 
totstandkoming van de interne markt. Ditheeftvooreen 
nieuw élan gezorgd bij de Europese besluitvormers en 
een groot deel van het bedrijfsleven. Met de invoering 
van de Europese Akte is bovendien de rol van het EP 
versterkten de besluitvorming in de Raad van Ministers 
verbeterd. 

Het moet echter worden betwijfeld of grote groepen 
kiezers hiervan diep onder de indruk zijn. Bij delen van 
het electoraat bestaat onzekerheid over of zelfs angst 
voorde gevolgen van Europa '92voorhun persoonlijke 
situatie. Wordt het bedrijfwaar ik werk weggeconcur
reerd? Gaan onze sociale voorzieningen omlaag? 
Kunnen misdadigers, drugshandelaren en terroristen 
zo de grens over? Velen weten zich volstrekt onvol
doende geïnformeerd. 

Ook ziet het er niet naar uit dat de grote partijen veel 
- voor de kiezer - herkenbare geschilpunten zullen 
uitdragen. Voorzover nu bekend zullen de prioriteiten 
en schone intenties elkaar niet sterk ontlopen . Alle 
partijen bepleiten een drastische verbetering van het 
milieu en niemand ontkent dat Europa '92 ook een 
socialedimensie moetkrijgen. Er bestaatovereenstem
ming overde noodzaak de nationale culturele identiteit 
te behouden of zelfs te versterken. Uitbreiding van de 
bevoegdheden van het EP en versterking van de positie 
van de Commissie komt in alle programma's voor. Met 
andere woorden, de drie grootste Nederlandse partij-

en erkennen dat er op Europees niveau een duidelijke 
achterstand C.q. scheefgroei is ontstaan ten aanzien 
van het democratisch gehalte, de sociale dimensie 
t.O. v. de economische vooruitgang, om maarte zwijgen 
van het milieu. 

De ontroerend goede voornemens van de drie groot
ste partijen komen in een uiterst merkwaardig daglicht 
te staan als we bedenken wie Europa de laatste jaren 
eigenlijk heeft bestuurd en het dus zover heeft laten 
komen. Christen-democraten, socialisten en liberalen 
vormden de regeringen die de Ministerraad beheer
sten; dezelfde partijen hadden de meerderheid in het 
EP. Waarom hebben zij zelf deze problemen niet eer
der aangepakt? Het antwoord luidt dat de eensgezind
heid onder de betrokkenen veel mi nder groot is dan zi j 
zelf doen voorkomen als er verkiezingen in zicht zijn . 
Op de keeper beschouwd verschillen socialisten,chris
ten-democraten en liberalen met hun geestverwanten 
uit de diverse Europese landen, door nationale belan
gentegenstellingen, uiteenlopende interpretaties van 
de eigen ideologie en de uiteindelijke 'staatsvorm' van 
Europa. Achter de ogenschijnlijke eensgezindheid in 
de vage conceptprogramma's gaan belangrijke ges
chilpunten schuil. 

D66 heeft het terecht zeer betreurd dat zij de afgelo
pen periode niet op het Europese toneel was vertegen
woordigd. Daar staat evenwel tegenover dat zij geen 
verantwoordelijkheid heeft gedragen voorde nu alom 
erkende scheefgroei. Op basis van onze politieke 
traditie kunnen wij bovendien geen enkele wijze ver
dacht worden van gelegenheids-standpuntbepaling 
als het gaat om Europese gezindheid, radicale demo
cratisering, milieu en sociale rechtvaardigheid in hun 
onderlinge verbondenheid . Dat geldt in dezelfde mate 
voor het principe 'de burger zo dicht mogelijk bij het 
bestuur'. Voor de toekomstige D66-Europarlementa
riërs zie ik dan ook twee hoofdtaken weggelegd. Ten 
eerste op Europees niveau het beleid zo effectief moge
lijk conform ons blijkbaar nog steeds zeer actuele 
gedachtengoed beïnvloeden en daarnaast het blijvend 
onderhouden van intensieve contacten met de Neder
landse kiezer. Immers, alleen als de burger er echt in 
gelooft kan Europa worden wat D66 er zich van voor
stelt. 
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Slechte gedachten 

Toch had die Lindner iets te pakken toen hij in de 
Volkskrant begon over de de bijzondere rol die D66 
in de politiek zou kunnen spelen door jrisser tegen 
de zaken aan te kijken. En het gaat er in de 
Tweede Kamerfractie zo keurig aan toe. zo luidde 
de klacht. Men kent zijn zaalges. De glanstukken 
van dejractie zijn winkelsluiting. omroep. 
pensioenbreuk en VUT. Niets op tegen. maar 
toch ... Het was niet de eerste en lang niet de enige 
keer dat in de pers wat schamper werd gedaan 
overde partij. 
Nu is die Lindner een Haagsejournalist en zijn 
werkterrein bestrijkt alleen het Binnenhof. Niet 
onbelangrijk. want zoals wij weten zetelt de 
overheid in Den Haag en speelt de democratie zich 
op het Binnenhoj aj. maar toch ... het zou 
interessant zijn te weten oj het in de 12 provincies 
en 124 gemeenten waarin D66 is 
vertegenwoordigd. net zo gaat. Is D66 een keurige 
partij geworden. ojis de pers alleen wat kritisch 
uitgevallen als het over D66 gaat? 
Natuurlijk moet D66 voor de ook maar enigszins in 
de sociaal-democratie opgevoedejournalist een 
ondoorgrondelijk schouwspel bieden. Zijn er bij 
jullie nooit kuiperijen? En metgrootgenoegenj.s " 
het conflict rond het 'lijsttrekkerschap' voor de . 
Europese verkiezingen uitgemolken. ook lang 
nadat het was 'gesust' (natuurlijk niet: bijgelegd). 
De partijtop heejt dat toch maar mooi voor elkaar 
gekregen. alle schapen weer terug in het hok. 
Vooral bij Van Mierlo gaat. als wij de Lindners 
mogen geloven, de kamerdeur alleen open om te 
sussen. 
Maar een partij die zich afficheert als partij met èn 
tegenover de andere partijen, die pretendeert 
'andere politiek' te kunnen oj moeten bedrijven. 
vraagt natuurlijk om andere maatstaven dan 
'gewone' partijen. De houding van de pers. 
variërend van welwillende meewarigheid tot 
schamper schouderophalen. is een spiegel van 
niet waargemaakte pretenties. De wens tot 
radicale democratisering dringt zich via elk 
programmapunt op aan het volk. in elke partij
uiting schuimt de andere verhouding tot de macht 
aan de oppervlakte - ojje kunt er maar beter over 
op houden. Ook was er ooit het begrip ideeënpartij. 
Het is ongeveer gelanceerd op het moment dat de 
partij niet meer metjrisse ideeën kwam - alleen 
nog maar met die woordcombinatie. 
De keurige houding tegenover een kritische pers is 

watschichti~. Je moet er voorzichtig mee zijn. Je 
wordt onzeker over je produkt en probeert je in te 
dekken. Ook belangrijke partij-uitingen worden 
met de nodige voorbehouden omgeven en niet 
meer groot in de publiciteit gebracht. Hoezo. denkt 
de pers. valt er wat te verbregen? 
Er zijn nog maar weinig D66-ers die deel hebben 
gehad aan die pretentieuze begintijd. toen een 
wereldlijke gideonsbende de maatschappij in 
enkelejaren op zijn kop zou zetten en het 
partijenstelsel laten ontploffen. Kiesstelsel. 
sociale zekerheid en belastingen. milieu, alles 
ging op de schop. Zo ver hoeven we nu ook weer 
niet te gaan. Halverwege zou al heel aardig zijn. 
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Commentaar 

. . 
Rondpompen van geld het NMP werd geconfron- Dat het 'rondpompen 

teerd. Een onthullend kijk- van geld' niet het ideale 
Het is wel zeker dat tussen je in de Haagse machts- middel is om dat tot stand 
het schrijven en het verhoudingen: het parle- te brengen mag bij voor-

t gelezen-worden van dit mentaire stuk NMP is nog baat duidelijk zijn, maar 
commentaar het Natio- niet gepubliceerd, maar het is haast onvermijdelijk 
naai Milieubeleidsplan het ambtelijke commen- naarmate het milieu meer 
(NMP) van tijd tot tijd in het taar van de CEC daarop achter in de rij moet plaats 
nieuws is geweest. De wordt meteen wereldkun- nemen en andere maat-
lezer weet daardoor meer dig gemaakt-en niemand schappelijke prioriteiten 
dan de schrijver. Toch zijn legt de vi nger op deze moet laten voorgaan. Nog 
er in de discussie totnutoe aantasting van het 'pri- onlangs heeft de Tweede 
al voldoende momenten maat van de politiek', Kamer bij de Oort-
geweest die een commen- zeker niet de mopperkon- operatie bijvoorbeeld de 
taar rechtvaardigen. ten van de pers die van 'auto van de zaak' fiscaal 

Onvermijdelijk komt de I i n ks tot rechts (en of ze het ontzien (en meer dan dat). 
poging, het milieu meer in milieu nu een goed hart Na dat douceurtje aan het 
het centrum van de maat- toedragen of niet) vooral gemotoriseerde deel van 
schappelijke activiteit te over een nieuwe ruzie de natie moet alweer heel 
plaatsen, voor een belang- berichtten. wat meer geld worden 
rijk deel tot ons als een Als wij ons proberen los rondgepompt om het ver-
greep naar de macht van te maken van de negatieve keer op milieuvriendelijke 3 
het milieudepartement. context, kunnen we alleen grondslag te brengen. 
Aan de lange rij wachten- maarverheugd zijn over Echte aandacht voor het 
den voor het loket van de komst van een rege- milieu vereist onder meer 
maatschappelijke priori- ringsdocument waarin het verwijderen van alle 
teiten is er weer een toege- voor het eerst in de ge- milieuschadelijke aan-
voegd en zelfs één die schiedenis de invloed van sporingen in ons 
direct vraagt om een een goede milieuzorg op belasting- en premie-
plaatsje vooraan. Dat alle sectoren van de sa- stelsel. 
roept weerstand op in de- menieving het volle pond De CEC heeft haar me-
ze toch a I n iet rustige ri j, er krijgt. Wanneer van vele dewerking daaraan nog 
worden vuisten geheven vervuilende stoffen de niet toegezegd. Wel heeft 
en er worden dreigende en uitworp in de komende zij blijk gegeven van een 
vermanende woorden vijfentwintig jaar met 80 à plotselinge voorliefde 
gesproken tegen de on- 90% naar beneden moet voor strenge milieu-eisen 
genode voordringer. (zoals blijkt uit de RIVM- in verguhningen. Daaraan 

Hoe goed het voordrin- publikatie 'Zorgen voor mag zij worden gehouden. 
gen al lukt, blijkt wel uit de morgen' en wat door Rut-
middelen die de opponen- ten c.s. niet wordt weer- Erik van der Hoeven 
ten moeten gebruiken om sproken), zal dat van in- (5-3-1989) 
dat te voorkomen. vloed zijn op alle sectoren 
Economie-goeroe Rutten van de samenleving, niet 
greep naar het zwaarste alleen op produktiepro-
middel, een advies van de cessen, maar ook op het 
Centrale Economische huishouden, het verkeer en 
Commissie (CEC) om de de bedrijfsorganisatie. Die 
staf te breken over het integrale benadering van 
'rondpompen van geld' het milieuvraagstuk is er 
waartoe het NMP zou totnutoe bij ingeschoten 0 
leiden in de vorm van hef- door de sectora Ie verde- m 

m 

fingen hier en subsidies ling van Haagse bevoegd- '" -'" 
daar. Dat was meteen ook heden. Het NMP lijkt een z 

;0 

het moment waarop de serieuze poging die verde-
.., 

'" burger voor het eerst met ling te doorbreken. co 
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De weg naar democratisering: 
botsende belangen en goede 
bedoelingen 
MARIAN LOUPPEN-LAURANT* 
Binnenkort komt in het parlement in behandeling 
het Wetsvoorstel houdende 'Regels ter 
bevordering van het democratisch functioneren 
van instellingen op het terrein van de 
intra-murale zorgverlening', kortweg 'Wet 
democratisch functioneren zorginstellingen' . Het 
beoogt voor betreffende instellingen gelijktijdig 
en eenduidig een regeling te treffen voor de 
samenstelling van besturen, de totstandkoming 
van bewoners-, respectievelijk cliëntenraden, de 
openbaarheid van beleidsstukken en de 
bescherming van de belangen van bewoners resp. 
patiënten. 1 Voor democraten vanzelfsprekend 
een belangrijke aangelegenheid. 

Hetwetsvoorstel heeft een lange historie. Ruim veertien 
joar is gediscussieerd over de manier waarop de 
medezeggenschap vorm zou moeten krijgen, over de 
wijze waarop de democratiseringsregels in wetgeving 
zouden moeten worden neergelegd en over de secto
ren waarop de regels van toepassing zouden moeten 
zijn . De cruciale vraag of het wetsvoorstel de toets der 
democratische kritiek kan doorstaan zal ik in het navol
gende trachten te beantwoorden. Eerst zal ik kort stil 
staan bij het belang van democratisering . Vervolgens 
wordt het historisch perspectief geschetst dat bepalend 
is geweest voor de totstandkoming van het wetsvoor
stel. Na de weergave van de hoofdlijnen van het 
wetsvoorstel volgt een kritische beschouwing van de 
inhoud en vervolgens een conclusie. 

Het belang van democratisering 

Het streven naar radicale democratisering van de 
samenleving neemt sedert de oprichting van D66 een 
prominente plaats in de statuten van de partij in . De 
maatschappelijke ontwikkelingen sedertdien, zoals de 
voortgaande emancipatie, de secularisatie en de in
dividualisering versterkten de noodzaak de burger 
inspraak en medezeggenschap te geven bij zaken die 
zijn belangen raken . De opvatting dat democratisering 
een beginsel is vergelijkbaar met de grondrechten of 
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
heeft inmiddels brede instemming gevonden .2 De 
grond voor het streven naa r democratiseri ng I igt u itei n
delijk in het respectvoorde menselijke waardigheid, in 
de gedachte dat mensen nimmer gereduceerd mogen 
worden tot objecten van zorg en leiding, doch dat zij 
een stem moeten hebben in de omstandigheden waar
onder zij leven en werken.3 Van recenter datum is het 

argument dat in een tijd waarin de capaciteit van de 
diverse gesubsidieerde instellingen niet meer groeit of 
zelfs terugloopt en de vraag naar diensten blijft toene
men, de betekenis van democratisering toeneemt als 
instrument om de kwaliteit in stand te houden en de 
acceptatie van de genomen beslissingen zoveel moge
lijk te bevorderen.4 

Democratisering heeft ook raakvlakken met doel
matigheid: enerzijds zal er tijd en inspanning mee zijn 
gemoeid,anderzijds zullen door de inbreng van prakti
sche deskundigheid van het personeel en de ervarings
deskundigheid en directe betrokkenheid van cliënten 
knelpunten en behoeften (tijdiger) bekend worden, 
hetgeen van groot belang is voor het draagvlak, de 
kwaliteit en de effectiviteit van het beleid. 

Historische ontwikkeling 

De meeste gesubsidieerde instellingen komen voort uit 
het zgn. Particulier Initiatief (p.I.): mensen die zich op 
een gemeenschappelijke noemer verenigden en ge
steund door kerken of particuliere weldoeners, hulp 
verleenden aan burgers die daarvoor in hun visie in 
aanmerking kwamen. Op grond van de groeiende 
overtuiging dat veel van de door hen verleende dien
sten eigenlijk collectieve taken waren, ging de over
heid het P.1. in toenemende mate subsidiëren. De ten
slotte grotendeels collectieve financiering tezamen met 
de ontwikkelingen van ontzuiling en professionalise
ring, hebben ertoe geleid dat de overheid subsidie
voorwaarden ging stellen, maar in bestuurlijke zin 
bleven de instellingen in belangrijke mate autonoom. 
Zij beriepen zich met succes op het subsidiariteitsbe
ginsel en op de 'souvereiniteit in eigen kring', door 
J.J.A. van Doorn getypeerd als een bijna geniale for
mule: 'baas in eigen huis en het huis ten laste van de 
gemeenscha p'. 5 

In de jaren '60 groeide de onvrede over de geringe 
betrokkenheid van de burger bij de politieke en maat
schappelijke besluitvormingsprocessen . Voor wat be
treft het laatste resulteerde dat in 1974 in de instelling 
van een commissie die moest adviseren over het demo
cratisch en doelmatig functioneren van gesubsidieerde 
instellingen, de zgn. Commissie Van der Burg. 

De belangrijkste aanbevelingen van het in 1977 
verschenen eindrapport luidden samengevat: 
Ten aanzien van cliënten : 

naarmate de afhankelijkheid van cliënten ten op
zichte van de instelling groter is, bestaat er meer 
reden hen invloed te geven op het bestuur; 
als regel wordt participatie van cliënten in het be-

* De auteur is lid van Provinciale Staten van stuur gewenst geacht; 
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Gelderland en tevens van de redactie. cliënten moeten daarnaast kunnen meespreken en 
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meebeslissen op diverse niveaus binnen de instel
ling; 
er dient een gewaarborgde klachtenbehandeling te 
komen. 

Ten aanzien van andere betrokkenen: 
er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 
belangenbehartiging van het personeel, dit dient in 
de Ondernemingsraad te geschieden en anderzijds 
de inbreng van het personeel in het beleid als des
kundigen . De deskundigheidsinbreng zal op diverse 
niveaus tot uitdrukking moeten komen : in interne 
commissies etc., maar ook in het bestuur door be
noeming van bestuursleden, bij voorkeur namens het 
personeel; 
ook vrijwilligers moeten kunnen participeren in het 
bestuur; 
als derde bestuurscategorie worden de zgn 'maat
schappij-vertegenwoordigers' of' andere betrokke
nen' genoemd, waartoe velen van de zittende be
stuursleden zouden kunnen worden gerekend. 

Andere aspecten van democratisering: 
cliënten, personeel en andere betrokkenen dienen 
evenwichtig in besturen te zijn vertegenwoordigd; 
beleidsstukken behoren openaarte zijn; 

- er dienen procedures met betrekki ng tot klachtenbe
handeling te komen. 
De commissie geeft de voorkeur aan gedifferen

tieerde uitwerking in bestaande wetgeving (zodat aan
passing mogelijk is aan de zeer verschillende omstan
digheden en mogelijkheden), bóven een afzonderlijke 
wet met algemene democratiseringbepalingen, die 
volgens de commissie onvermijdelijk vaag zal zijn . 

In november 1980 werd het definitieve regerings
standpunt gepresenteerd. De aanbevelingen van de 
Commissie Van der Burg werden op hoofdlijnen onder
schreven, evenals de voorkeur voor het opnemen van 
democratiseringsbepalingen in bestaande wetten. 
Voorts was de regering van opvatting dat de demo
cratiseringsmaatregelen de identiteit van instellingen 
(de levensbeschouwelijke richting, maar bv. ook 
eigenheid van methodiek) niet zouden mogen aantas
ten . Participanten zouden hiertoe dienen te verklaren 
dat zij de identiteit onderschrijven danwel respecteren . 
Bij de bespreking in de kamercommissie in maart '81 
werd al gehoord dat de invoering van een afzonderlij
ke wet met algemene bepalingen toch de voorkeur zou 
verdienen . De vrees bestond dat het regeringsstand
punt zou uitmonden in het doen van aanbevelingen in 
plaats van detoekenning van rechten, waardoorteveel 
vrijheid zou worden overgelaten aan instellingen. 
Overwegingen hierbij waren dat waar het gaat om 
grondrechten, rechtszekerheid en uniformiteit vereist 
zlln . 

Aanvankelijk voelde de regering hier niet voor. Een 
interdepartementale stuurgroep onder voorzitter
schap van prof. P.L. Dijk kreeg de opdracht voorstellen 
te doen voor uitwerking van de democratiseringsregels 
in de in aanmerking komende wetten . Later werd in het 
regeerakkoord van het 2e kabinet Van Agt (sept. '82) 
toch besloten tot het concipiëren van één wet met alge
meen geldende democratiseringsbepalingen voor ge
subsidieerde instellingen. Inmiddels waren in diverse 
sectoren al democratiseringsbepalingen van kracht 
geworden, deels vooruitlopend op wettelijke 
verankering .6 

Conform haar gewijzigde opdracht kwam de stuur
groep in 1985 met een concept voor een algemene wet 
die door een breed scala van instellingen op hetterrein 
van zorg, volkhuisvesting, cultuur, educatie en recrea
tie gehanteerd zou kunnen worden . Nadat van ver
schillende instanties adviezen waren ontvangen stag
neerde de indiening. In de Memorie van Toelichting op 
het huidige wetsvoorstel7 stelt de regering dat zij op 
grond van de ontvangen adviezen en gelet op de 
ontwikkelingen van maatschappelijke en politieke 
aard, uiteindelijk heeft besloten af te zien van het 
indienen van een wetsvoorstel van zeer algemene 
strekking. Het kabinet merkt dienaangaande op dat 
'blijkt dat de ontwikkeling van de democratisering van 
instellingen binnen de diverse sectoren in een verschil
lend tempo en vanuitverschillende invalshoeken voort
gang vindt, waarbij gezocht wordt naar participa
tievormen Voor cliënten die met inachtneming van doel, 
aard en achtergronden van de instellingen voor hen 
hanteerbaar zijn en aansluiten bij hun belangen. De 
regering is tot de conclvsie gekomen, dat de regeling 
van de democratisering van instellingen van over
heidswege daarbij behoort aan te sluiten'.B Vanuitdeze 
overwegingen is het concept-wetsvoorstel van 1985 
aangepast en is de reikwijdte beperkt tot die sectoren 
van zorg, waarbinnen cliënten in een duurzaam sterk 
afhankelijke positie verkeren . Dit alles heeft geresul
teerd in het eind vorig jaar gepresenteerde wetsvoor
stel dat thans in discussie komt in de Tweede Kamer. 

De inhoud van het wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel bevat democratiseringsregels voor 
de volgende sectoren : bejaardenoorden, verpleegin
richtingen, zwakzinnigeninrichtingen, psychiatrische 
ziekenhuizen, regionale instellingen voor bescher
mende woonvormen, dagverblijven of gezinsver
vangende tehuizen voor gehandicapten, inrichtingen 
voor zintuigelijk gehandiCapten en gezinsvervangen
de tehuizen voor kinderen . 

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn : 
Ten aanzien van de identiteit: 

de wet laat de mogelijkheid open dat statuten van 
instellingen voorwaarden bevatten met betrekking 
tot de identiteit waaraan bestuursleden moeten vol
doen. Voor een derde deel van de bestuursleden, of 
voor minimaal drie personen, mogen deze voor
waarden echter niet verder gaan dan dat zij beloven 
de identiteit te respecteren (in plaats van 'onder
schrijven') . 

Ten aanzien van de bestuurssamenstelling : 
de cliëntenraad en de ondernemingsraad kunnen 
personen aanbevelen voor benoemi ng tot lid van het 
bestuur; 
de houder maakt vervolgens bekend wie hij voorne
mens is te benoemen; 
de cliëntenraad en de ondernemingsraad kunnen 
tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maken 
op grond van de verwachting dat de voorgestelde 
persoon ongeschikt zal zijn als bestuurlid èf indien 
benoemi ng tot gevolg zou hebben dat n iet ten minste 
een derde deel van de bestuursleden, doch in elk 
geval drie personen, het vertrouwen van respectie
velijk cliëntenraad en ondernemingsraad zou heb
ben; 
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een dergelijk bezwaar wordt voorgelegd aan een 
arbitragecommissie bestaande uit drie personen: 
één aantewijzen door degenen die bezwaar maken, 
één door de houder en als derde een voorzitter, aan 
te wijzen door de twee leden gezamelijk. Deze 
commissie doet een bindende uitspraak. 

Andere aspecten van democratisering: 
in elke instelling moet een cliëntenraad bestaan; 
nadere bevoegdheden en samenstelling van de 
cliëntenraad worden geregeld bij AMvB, waarbij 
sectorale differentiatie wordt overwogen; 
in de Memorie van Toelichting is een voorontwerp 
opgenomen; 
de cliëntenraad mag advies uitbrengen over een 
aantal nader omschreven voorgenomen besluiten; 

- de houder stelt een reglement vost ter behartiging 
van de belangen van de cliënt, waarin tenminste is 
opgenomen een procedure terzake de interne be
handeling van klachten en de beslechting van ge
schillen. Bij Algemene Maatregel van Bestuur kun
nen hiervoor (eventueel per sector) nadere regels 
worden gesteld. Voor bejaardenoorden wordt deze 
bevoegdheid bij Provinciale Staten gelegd; 
daarnaastwordt in elke provincie, alsmede in de vier 
grote steden, een (externe) klachten- en geschillen
commissie ingesteld; 
de volgende stukken dienen openbaar te zijn: be
groting, financiële rekening, uitgangspunten voor 
beleid, notulen en besluitenlijsten van bestuursver
gaderingen, het reglement ter bescherming van de 
belangen van de cliënt en het jaarlijkse verslag over 
de wijze waarop de democratiseringsregels zijn 
toegepast; 
iedere belanghebbende kan bij de kantonrechter 
naleving van de wet vorderen; 

- tot slot wordt een aantal democratiseringsvoor
schriften in de Wet op de Bejaardenoorden en de 
Wet Voorzieningen Gezondheidszorg ingetrokken. 
In de Memorie van Toelichting stelt de regering dat 

d'e in de Wet opgenomen bepalingen gezien moeten 

worden als minimum-regels: het stoot de houder vrij 
verdergaande bevoegdheden te verlenen aan betrok
kenen. Bij nadere doordenking ziet de regering of van 
hetstellen van regels voorde paritaire bestuurssamen
stelling en eveneens van een benoemingsrecht voor de 
cliënten- en de ondernemingsraad.9 Het recht van 
aanbeveling tezamen metde mogelijkheid bezwaar te 
maken wordt als voldoende garantie voor invloed 
gezien. Op grond van de overweging dat aangesloten 
dient te worden bij bestaande ontwikkelingen en om
dat men de effecten op de samenstelling en de continuï
teit van het bestuur vreest is de bestuurssamenstelling 
zoveel mogelijk overgelaten aan de (statuten van de) 
rechtspersoon die de instelling in stond houdt.10 

In een apart hoofdstuk 'Deregulering' wijst de rege
ring nog eens nadrukkelijk op het terughoudende 
karakter van het Wetsvoorstel. Ook elders klinkt de 
nadruk op deregulering door en wordt gewezen op de 
beperkte mogelijkheid van de overheid veranderingen 
terzake te bewerkstelligen: het gaat volgens de rege
ring veel meer om een mentaliteit, die niet is af te 
dwi ngen, don om regels. De verwachti ngen omtrent de 
resultaten van 'samenspraak' en 'goed overleg' zijn 
daarentegen hoog gespannen. In deze overtuiging 
wordt ervoor gekozen de invulling van de democrati
seringsregels in belangrijke mate over te laten aan het 
overleg tussen de betrokkenen binnen de instelling. 

In het bijgevoegd 'Voorontwerp besluit cliëntenra
den' (AMvB) dat nadere regels stelt met betrekking tot 
de samenstelling en de bevoegdheden van de cliën
tenraad is vooral relevant de passage waarin de cliën
tenraad het recht van instemming wordt toegekend ten 
aanzien van een aantal belangrijke besluiten. Indien de 
cliëntenraad zijn instemming onthoudt, kan de houder 
bij de kantonrechter beroep aantekenen. 

Maakt het wetsvoorstel zijn pretentie waar? 

Allereerst dient opgemerkt te worden dot het op zich 
verheugend is dot er eindelijk een wetsvoorstel ligt met 
betrekking tot democratisering van instellingen. Het 
algemeneuitganspuntdatderegering in navolging van 
de Commissie Van der Burg hanteert, dat democratise
ring metnomevan belang iswaarcliënten in grote mate 
duurzaam afhankelijk zijn van instellingen, kon wor
den onderschreven. Dit laat echter onverlet dat ook bij 
instellingen waar in mindere mate sprake is van afhan
kelijkheid, democratisering gewenst is. Ten aanzien 
van de reikwijdte kan worden gesteld dat ook binnen 
het uitgangspunt van de regering een aantal instellin
gen in aanmerking komt om alsnog onder de reikwijdte 
van deze wet te worden geplaatst: te denken valt aan 
jeugdhulpverleningsinstellingen met een langdurige 
verblijfsfunctie, maor ook aan instellingen waarbij niet 
op grond van de verblijfsduur, maar op grond van het 
gebrek aan alternatieven de afhankelijkheid van de 
gebruikergroot is. Dot laatste geldt bv. voorziekenhui
zen, waar een proces van fusie gaande is dot de 
keuzevrijheid aantast en leidt tot een feitelijke mono
polie-situatie in een regio. Gezien de korte verblijfs 
duur zou hier een aangepaste vorm van participatie 
door externe patiëntenorganisaties of patiëntenplat
forms op zijn plaats zijn. 

Het inhoudelijke deel van het wetsvoorstel en de 
Memorie van Toelichting kenmerken zich door: 
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De onevenwichtige · machtsverhouding tussen de 
houder van de instelling enerzijds en de direct betrok
kenen, i.c. de cliënten en medewerkers anderzijds. Het 
ontbreekt zowel cliënten als medewerkers aan garan
ties om rechtstreeks invloed te kunnen (doen) uitoefe
nen door middel van bestuursparticipatie. Ze krijgen 
geen benoemingsrecht, maar slechts het recht van 
aanbevel ing. Hetzelfde geldt voor de cliëntenraad: 
ook deze krijgt niet meer dan het adviesrecht. Voorts 
stelt de houder het reglement ter bescherming van de 
belangen van de cliënt vast; de inbreng van de cliënt 
zelf komt daarbij geheel niet ter sprake; 

De nadruk die wordt gelegd op de noodzaak van een 
terughoudend optreden van de overheid . Deregule
ring lijkt daarbij prioriteit te krijgen boven democrati
sering. Tegelijk wordt de mogelijkheid om gewenste 
ontwikkelingen via wetgeving te beïnvloeden opmer
kelijk gebagatelliseerd; 

De opvatting over het respecteren van de identiteit. 
Op zich niet nieuw of verrassend, maar door de maat
schappelijke ontwikkelingen van secularisatie en 
emancipatie komen dezeopvattingen in een nieuw licht 
te staan. Daarnaast zijn er nog twee andere aspecten 
die de aandacht vragen nl. het gebrek aan toezicht op 
de naleving van de wet en de verhouding tussen de wet 
en de ontwerp-AMvB. 

Het eerste punt, i.C. de machtsconcentratie bij de 
houder is natuurlijk onverteerbare kost voor rechtge
aarde democraten. De constatering van de regering 
dat democratisering vooral een kwestie is van mentali
teit, behoort niet te leiden tot een terughoudende op
stelling van deoverheid, in de hoop op verandering van 
mentaliteit bij de houder, maar integendeel tot een 
actieve opstelling waarbij zodanige maatregelen wor
den getroffen dat cliënten en medewerkers niet langer 
afhankelijk zijn van de willekeurige mentaliteit van de 
houder. Goede bedoelingen zijn, zeker voor een wet
gever, niet voldoende. Zolang cliënten en medewer
kers zich niet kunnen beroepen op substantiële rechten 
wordt infeiteweinig toegevoegd aan de situatie zonder 
de wet. Het gebruik van de term minimum-regeling 
sticht overigens op z'n minst verwarring. Bezien vanuit 
de regelende taak van de overheid en vanuit de garan
ties die geschapen worden voor cliënten en medewer-

.... en nieuw: democratiseren 

kers heeft het voorstel nl. een maximum-karakter. Het 
minimum-karakter bestaat eruit dat de houder vrij is 
verdere bevoegdheden toete kennen, maardezesitua
tie wordt niet door deze wet geschapen. Die vrijheid 
heeft de houder al lang, overigens zonder dat dit 
indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd. Zulke 
vrijblijvendheden behoeven geen wettelijke 
verankering . Watwèl wettelijkeverankering behoeft is 
het recht op medezeggenschap op alle niveaus van de 
instelling, inclusief het bestuursniveau, hetgeen nu juist 
niet gebeurt. De toekenning van dit recht is ook qua 
duidelijkheid, uitvoerbaarheid en doelmatigheid te 
prefereren boven de procedure die het kabinet be
dacht heeft en die bovendien kan leiden tot uiterst 
precaire situaties. Immers, indien de cliënten- ofonder
nemingsraad zijn voordracht niet gehonoreerd ziet, 
staat men voor het dilemma of te bewijzen dat de te 
benoemen kandidaat ongeschikt is, of te verklaren dat 
minder dan twee-derde van het zittende bestuur het 
vertrouwen heeft, i.C. dat meer dan twee-derde door 
hen wordt gewantrouwd. Een dergelijke procedure is 
dermate onaantrekkelijk en verslechtert zodanig de 
verhoudingen, dat het er in de praktijk veelal op neer 
zal komen dat men zich neerlegtbij een onwelgevallige 
beslissing. Het predikaat 'democratisch' is hier niet 
meer van toepassing. Devoorgestelde regeling dwingt 
ook tot oneigenlijk handelen. In het algemeen gaat het 
er immers niet om dat het zittende bestuur niet wordt 
vertrouwd, maar om de wens een bestuurslid te benoe
men dat zich gevoelsmatig verwant voelt met de be
trokken groepering en geacht wordt haar opvattingen 
goed te kunnen vertolken . Met een benoemingsrecht 
(geen plicht) voor cliënten en IJledewerkers zal de 
samenstelling van het bestuur representatiever zijn en 
meer rechtdaen aan degezamelijkeverantwoordelijk
heid van de betrokkenen. Het antbreken van het recht 
op bestuursparticipatie staat verder haaks op de op
roep van de regering tot het meer dragen van verant
woordelijkheid door burgers. 

Ten aanzien van het tweede punt, de afstandelijke 
taak-opvatting van de overheid, wordt door de rege
ring onvaldoende anderkend dat het bij democrati
seringswetgeving in essentie gaat om het afstaan van 
macht, in dit geval van de hauder aan cliënten en 
medewerkers. De geschiedenis leert evenwel dat 
macht vrijwel naoit ap basis van vrijwilligheid wordt 
afgestaan . In plaats van de benodigdetaekenning van 
rechten krijgt de deregulering evenwel sterk de aan
dacht, maar dit mag natuurlijk nooit ten koste gaan van 
primaire i.C. demacratische rechten. Belangrijke mo
tieven voor overheidsoptreden en dus doelstelling van 
veel wet- en regelgeving, zijn juist gelegen in de be
scherming van zwakkeren en het bevorderen van recht
vaardigheid . Waar deregulering heerst, regeert de 
sterkste. Zonder te ontkennen dat de verwachtingen 
omtrent de mogelijkheden van de overheid in het 
recente verleden sams te hoog gespannen zijn ge
weest, moet tegelijk worden vastgesteld dat de over
heid met de haar ter beschikking staande instrumenten 
in de laop van de laatste decennia op vele terreinen niet 
geringe resultaten heeft gebaekt bij het beschermen 
van de (belangen van de) zwakkeren. Tegenover de 
zelf-haat die de overheid de laatste jaren heeft ontwik
keld, mag dit gegeven wel eens meer onder de aan
dacht worden gebracht. De slinger was inderdaad te 
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ver doorgeslagen, maar hetzelfde lijkt nu aan de 
andere kant te gebeuren. Waar gestreefd wordt naar 
het terugtreden van de overheid en het weer zelfdragen 
van verantwoordelijkheid door mensen, is het de taak 
van deoverheid devoorwaarden te scheppen opdat dit 
op een zorgvuldige en rechtvaardige wijze kan ge
schieden . Aan deze eis wordt in het voorliggende 
wetsontwerp onvoldoende tegemoetgekomen. Verder 
kan met reden gevreesd worden datverworven rechten 
in sommige gevallen worden teruggedraaid . Dit zou 
zich bv. kunnen voordoen in bejaardenoorden, waar 
ouderen op grond van provinciale verordeningen ver
dergaande rechten hebben gekregen dan deze wet 
voorschrijft. De bepalingen in de Wet Bejaardenoor
den die hieraan ten grondslag liggen, worden met deze 
wet ingetrokken. 

Het derde genoemde kenmerk van het wetsvoorstel, 
de bescherming van de identiteit in relatie tot democra
tisering, is al vanaf het begin onderwerp van discussie. 
Zonder iets afte willen doen aan het benodigde respect 
voor individuele opvattingen en overtuigingen kan toch 
worden gesteld dat de identiteit van instellingen geen 
autonoom gegeven is, maar de representant dient te 
zijn van opvattingen van mensen. Het specifieke identi
teits-karakter van een privaatrechtelijke instelling 
verhoudt zich helaas nogal problematisch tot het pu 
blieke karakter van dienstverlening uit collectieve mid
delen. Waarde identiteit hetpotentiëlecliëntenbestand 
inperkt, vraagt het publieke karakterom een toegangs
mogelijkheid voor iedereen. De eis tot het respecteren 
van de identiteit zou dan ook alleen mogen worden 
gesteld indien keuzevrijheid bestaat, dat wil zeggen 
indien alternatieven voorhanden zijn. In hetgeval cliën
ten bij gebrek aan alternatieven, min of meer gedwon
gen van de diensten van een instelling gebruik maken, 
is er in feite sprake van een monopolie-situatie. Dat kan 
tot gevolg hebben dat cliënten in meerderheid duur
zaam andere beleidsopvattingen hebben dan het be
stuur, terwijl zij nietde mogelijkheid hebben zich tot een 
instelling te wenden die overeenkomstig hun opvattin
gen handelt. In een dergelijke situatie ontvalt de grond 
aan de eis dat de identiteit dient te worden beschermd . 

Tot slot mag het een omissie worden genoemd dat in 
het wetsvoorstel niet is voorzien in enige vorm van 
toezicht, met daaraan gekoppelde sanctiemogelijkhe
den . De weg naar de kantonrechter zal, de regering 
merkt dit zelf terecht op, niet zo snel worden bewan
deld. Dat gegeven onderstreept de noodzaak te voor
zien in toezicht, waarbij hetde voorkeurverdientaan te 
sluiten bij reeds bestaande vormen van toezicht en 
inspectie, zoals voor de Volksgezondheid en de Be
jaardenoorden. Voorts zou een mildere, aan de situatie 
aangepaste sanctie overwogen moeten worden op 
niet-naleving, waarvan tegelijk een preventieve wer
king uitgaat. Te denken valt hierbij aan een sanctie die 
enerzijds de zorg voor cliënten niet direct in gevaar 
brengt en anderzijds voldoende onaantrekkelijk is; bv. 
een strafkorting op het budget in de orde van grootte 
van 5%. Ook een openbare berisping kan een effectief 
middel zijn . 

De Algemene Maatregel van Bestuur met betrekking 
tot cliëntenraden die als proeve van ontwerp bij de 
stukken is gevoegd, voorziet in een op zich wenselijke 
sectorale differentiatie. Logisch zou echter zijn dat de 
meest essentiële zaken (in algemene termen) bij Wet 

worden geregeld. Hier is het omgekeerde het geval : 
een essentiële zaak als het overigens toe te juichen 
instemmingsrecht van de cliëntenraad, wordt opgeno
men in de AMvB, in plaats van in de wet. 

Conclusie 

Gezien het voorgaande kan geconcludeerd worden 
dat, hoewel op onderdelen zeker instemming kan 
worden betuigd met de voorstellen, zoals met de ver
plichte instelling van cliëntenraden, de openbaarheid 
en de klachtenbehandeling, het wetsvoorstel toch ern
stig tekortschiet op een aantal cruciale onderdeleh van 
democratisering. Cliënten en medewerkers zijn op 
belangrijke punten nog steeds primair afhankelijk van 
de goede wil van de houder en in tweede instantie van 
een arbitragecommissie. Het mag op z'n minst opmer
kelijk worden genoemd, dat na jaren van studeren en 
discussiëren over democratisering, het eindresultaat in 
essentie weinig méérwaarde bevatten opzichte van de 
beginsituatie omdat de afhankelijkheid van de houder 
blijft bestaan en dat daarnaast voorzover er wel voor
uitgang geboekt is, dat niet te danken is aan dit wets
voorstel, maar aan i nmiddels los van deze wet tot stand 
gekomen regelingen, waarbij de regering slechts aan
sluit. Op sommige terreinen dreigen er zelfs verwor
venheden verloren te gaan. 

Dit alles heeft natuurlijk ook partij-politieke implica
ties . Duidelijk mag zijn dat zolang geen bestuurs
verbreding plaatsvindt, de dominante positie die het 
CDA inneemt in het maatschappelijk middenveld niet 
zal worden aangetast; De meest interessante factor zal 
de opstell ing van de VVD ten aanzien van ditwetsvoor
stel zijn. Blijft zij trouw aan de eerder ingenomen 
standpunten, dan kan D66 zeker steun van die zijde 
verwachten (bij de PvdA veronderstel ik deze trouw 
zonder meer) en zal de uiteindelijke wet misschien toch 
nog de toets der democratische kritiek kunnen door
staan . . 
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Van crisismanagement naar 
strategie 
Een balans van 6 jaar strompelen door het 
schuldenmoeras 

KEES KLOMPENHOUWER * 
De recente demonstraties rondom de 
vergaderingen in Berlijn van IMF en Wereldbank 
en het daar gelijktijdig gehouden tribunaal, tonen 
aan dat de schuldenproblemen van de 
ontwikkelingslanden gaandeweg een groter 
strijdpunt worden in de Westeuropese 
binnenlandse politiek. Op zich is dit niet 
onwelkom, mits tussen de zich vormende kampen 
maar zinvolle communicatie mogelijk blijft. Dit 
artikel is een weergave van het zoekproces naar 
een coherent plan van aanpak, dat door zovelen 
reeds eerder in gang is gezet. De bestaande 
schuldenstrategie wordt besproken en aan het slot 
worden enige voorwaarden geformuleerd voor een 
effectievere strategie. 

Ontstaan en verloop van het schuldenprobleem 

Als zo vaak tegenwoordig moeten we voor het ontstaan 
van economische problemen, waaronder het 
schuldenprobleem, terug naar de 70-er jaren. Gesteld 
kan worden dat het vraagstuk van vandaag in belang
rijke mate kan worden teruggevoerd op de oliecrises 
van 1972/73 en 1978/79. Hierdoor ontstonden bij de 
olie-exporterende landen als gevolg van de aardolie
prijsstijgingen grote geldoverschotten en met name bij 
de olie-importerende ontwikkeli ngslanden grote geld
tekorten . De commerciële banken bleken, tottevreden
heid van allen, toen maar al te graag bereid als brug te 
fungeren in het doorsluizen van de oliedollars naar de 
tekortlanden die toen met grote schulden aan het 
commerciële bankwezen kwamen te zitten. Meer in het 
algemeen was lenen toen erg 'in'. De inflatie was hoog, 
de reële rente laag, dus lenen was alleen maar voorde
lig. Begin 80-erjaren sloeg het economisch klimaatom. 
Een wereldwijde recessie in combinatie meteen krach
tige monetaire politiek voor inflatiebestrijding leidde 
tot afzetproblemen en tot zeer hoge reële rentevoeten. 

In 1982 begon de twijfel te groeien of de meeste 
ontwikkelingslanden nog wel kredietwaardig waren. 
Het in augustus 1982 door Mexico ingestelde moratori
um op betaling van rente en aflossing deed de deur 
dicht en de commerciële bankleningenstroom aan ont
wikkelingslanden stokte. Een wereldwijde financiële 
crisis werd gevreesd, omdat banken hun nek te ver 
hadden uitgestoken met het verstrekken van twijfelach
tig gebleken leningen. De internationale financiële 
gemeenschap, dat wil zeggen: regeringen, centrale 
banken en IMF, kwam snel in actie met noodleningen 

* De auteur was voorzitter Programma Commissie en 
is thans werkzaam in het buitenland. Dit artikel is op 
persoonlijke titel geschreven. 

om dit gevaar af te wenden. De verwachting was ook 
dat men de schuldencrisis door een geleidelijke daling 
van de rente de baas zou worden, met name indien 
landen onder begeleiding van het IMF een macro
economisch aanpassingsprogramma zouden voeren. 
De schuldenlast bleek hardnekkiger dan verwacht. In 
1985 lanceerde de Amerikaanse minister van Finan
ciën Baker zijn bekende 'plan', dat tot doel had de 
commerciële banken ertoe aan te zetten hun leningen
programma weer op te voeren. Daarnaast werd van 
schuldenlanden verwacht dat zij nietalleen een macro
economisch stabilisatiebeleid zouden voeren maar 
ook een 'micro-economisch' beleid (zogenaamd 
'growth oriented structural policies') om de economi
sche doelmatigheid in het land te bevorderen door 
middel van het geven van meerruimteaan marktkrach
ten. Gelijktijdig moest gezorgd worden voor het hand
haven van een redelijk gunstig internationaal econo
misch klimaat. Bij het weer op gang brengen van de 
commerciële leningenstroom zouden de multilaterale 
financiële instellingen, IMF en Wereldbank, een kata
litische rol moeten spelen. Centraal in deze strategie 
stonden 15 zogenaamde middeninkomenslanden met 
de grootste schulden, 10 uit Latijns Amerika, 3 uit 
Afrika, 1 uit Europa en 1 uit Azië. 1 Dit zal ook in dit 
artikel het geval zijn . 

Baker 
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Resultaten van de schuldenstrategie 

Geconstateerd kan worden dat de sinds 1982 gevoer
de strategie in twee opzichten succesvol is geweest: a) 
een algemene financiële crisis werd vermeden, en b) de 
commerciële banken hebben de nodige voorzieningen 
kunnen treffen tegen verliezen op hun uitstaande lenin
gen aan ontwikkelingslanden. De acute kwetsbaar
heid van het internationale financiële bestel is daar
door verminderd en de crisisdreiging is - althans voor 
de Westerse ontwikkelde landen - grotendeels gewe
ken. Een belangrijke prikkel om naar blijvende oplos
singen te zoeken is daarmee weggevallen. De doelstel
lingen van het Baker-plan zijn echter in belangrijke 
mate nietgehaald. Weliswaar hebben schuldenlanden 
aanpassingsprogramma's doorgevoerd en is het inter
nationale economische klimaat sedert 1985 relatief 
gunstig geweest (daling dollar en nominale rente, 
volgehouden non-inflatoire economische groei in de 
belangrijkste Westerse landen), doch de commerciële 
banken hebben het laten afweten. Verplichtingen voor 
nieuwe leningen middels 'concerted bank lending' die 
in de periode 1983/84 rond US dollar 15 miljard 
bedroegen, zakten naar een gemiddelde van 5 miljard 
in de periode 1985/86en bedroegen slechts 2,4 miljard 
in 1987.2 

De totale schuld van de ontwikkelingslanden nam 
intussen verder toe van US dollar 1.016 miljard in 1985 
tot US dollar 1.217 miljard in 1987.3 De indicatoren 
voor de schuldenlast van deze landen gaven in 1987 
weliswaar voor het eerst een lichte daling te zien, doch 
het niveau blijft meestal zeer hoog en de onderlinge 
verschillen tussen en binnen regio's zijn groot. 

Uit de tabel blijkt dat de grootste probleemgebieden 
voor wat betreft de schulden Lati j ns-Ameri ka en Afri ka 
zijn. Latijns-Ámerika zit vooral met schulden aan com
merciële banken, terwijl Afrika's probleem zit in de 
zgn. officiële schulden, (leningen vanwege ontwikke
lingshulp, exportkredieten en -garanties, schulden aan 
het IMF en ontwikkelingsbanken). Om een gevoel te 
krijgen van de pijn die achter de cijfers schuilgaat zou 
men zich moeten voorstellen wat er met Nederland zou 
gebeuren als wij structureel ongeveer 33% van onze 
exportopbrengsten aan rente en aflossing van buiten
landse schulden zouden moeten betalen. Sommige 
landen zitten nog boven dit gemiddelde. In het alge
meen is de welvaart (inkomen per hoofd) in de meeste 
schuldenlanden gedaald, is de kwaliteit van de collec
tieve voorzieningen sterk afgenomen en neemt de 
armoede weer toe. UNICEF heeft de alarmklok geluid 
over de scherpe stijging van de kindersterfte in deze 

Debt indicators in developing countries, 1975 to 1987 
(percent) 

Country group 
anc debt indicator 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987° 

All developing eountries 
Debt service ratio 13.7 16.2 17.9 21.0 19.7 19.5 21.8 22.6 21.0 
Debt-GNP ratio 15.7 20.7 22.4 26.3 31.4 33.0 35.9 38.5 37.6 

Highly indebted eountries 
Debt service ratio 24.0 27.1 30.7 38.8 34.7 33.4 33.9 37.7 32.7 
Debt-GNP ratio 18.1 23.3 25.6 32.4 45.4 47.5 49.5 54.1 55.9 

Low-ineome Afriea 
Debt service ratio 10.2 13.6 14.6 14.2 14.2 15.1 17.9 19.9 34.7 
Debt-GNP ratio 25.2 39.8 44.2 48.0 55.1 62.0 68.9 72.1 76.2 

Notes: Data are based on a sample of ninety developing countries. The debt service ratio is defined 
as the dollar value of extern a I debt payments (interest and amortization) on medium-and long-term 
loans expressed as a percentage of the dollar value af exports of goods and services. The debt-GNP 
ratio is defined as the dollar value of outstanding medium-and long-term debt expressed as a 
percentage of dollar GNP. 
a. Estimated. Ratios do not assume further buildup of arrears. This accounts for the sharp increase in 
the debt service ratio for low-income Africa in 1987. Bron: Wereldbank 



landen. Volgens gegevens van het UNCTAD sercreta
riaat4 was voor de 'Baker' groep van 15 grootste 
schuldenlanden het inkomen per hoofd in 1987 4% 
lager dan in 1980, en de investeringen per hoofd 40% 
lager dan in 1980. Voor de sub-Sahara-Ianden in 
Afrika was het inkomen per hoofd in 1987 10% lager 
dan in 1980 en lagen de investeringen per hoofd 20% 
onder het niveau van 1980. Tevens werden de 
schuldenbetalingen gekenmerkt door achterstanden 
en alle landen die hun schulden in overleg met de 
schuldeisers hebben geherstructureerd hebben dat 
herhaaldelijk moeten doen. Het UNCTAD secretariaat 
meent datdit niet de kenmerken zijn van een succesvol
le strategie. 

Houdbaarheid van de bestaande situatie 

Diverse landen hebben geprobeerd aan de ver
stikkende schuldenlast te ontsnappen door het nemen 
van eenzijdige maatregelen om de schuldendienst te 
beperken. Zo kondigde Peru in 1985 aan zijn schulden
dienst te zullen beperken tot 10% van zijn exportop
brengsten. In februari 1987 schortte Brazilië zijn 
schuldendienst op met betrekking tot middellange en 
langetermijnleningen van commerciële banken.lnmid
deis is Brazielië weer in het gelid teruggekeerd en heeft 
het betaling van rente hervat na een overeenkomst met 
zijn schuldeisers. Ook Peru heeft de schade ondervon
den van eenzijdige stappen en maakt nu aanstalten om 
zijn relaties met schuldeisers te herstellen. Deze voor
beelden tonen dat het niet goed mogelijk is om af te 
haken . De reden is dat eenzijdige weigering tot beta
ling van rente en aflossing onmiddellijk leidt tot het 
staken van handelskrediet. Hierdoor komen de impor
ten tot stilstand en stagneert de economie. Samenwer
king blijft dus gewenst, maartegen welke prijs? Uit de 
prijsvorming op de zogenaamde 'tweedehands markt' 
voor schuldtitels waar schuldvorderingen voor soms 50 
of zelfs 90% van de hoofdsom van de hand worden 
gaan, blijkt dat ook de markt zelf niet geheel meer 
gelooft in volledige terugbetaling. Deviezentekorten 
en juridische obstakels verhinderen de schuldenlanden 
echter tot nu tot hun eigen schulden tegen deze kortin
gen terug te kopen en daarmee hun schuldenlast te 
verminderen. De schuldenlast blijft dan ook als een 
donkere wolk boven hun hoofden hangen. De schuld
betalingen verhinderen het doen van voldoende inves
teringen die nodig zijn voor de exportgroei, die weer 
essentieel is voor het afbetalen van schuld. Ook het 
handhaven van economische groei is op deze manier 
erg moeilijk. Het doorvoeren van de financieel-econo
misch noodzakelijke aanpassingsprogramma's levert 
ook veel problemen op. Gesteld voor het dilemma van 

Eén van de gevolgen van de schulden 

enerzijds een onaanvaardbare aanslag op sociale 
verworvenheden en anderzijds ook de noodzaak de 
overheidstekorten terug te dringen, kiezen regeringen 
soms voor het handhaven van de sociale en politieke 
vrede. Het resultaat in b.v. Argentinië is hyperinflatieen 
voortgaande kapitaalvlucht. De kans dat dit land zich 
binnen afzienbaretermijn aan de schuldenlast ontwor
steltwordterzo nietgroterop. Er is duidelijk sprakevan 
een vicieuze cirkel, waarbij bovendien de schuld ver
deroplooptdoorconsolidatievan renteverplichtingen. 

Een kwestie die de relaties met de Westerse geïndus
trialiseerde landen bijzonder belast is die van de 
zogenaamde negatieve netto overdracht. Volgens ge
gevens van de Wereldbank zijn de netto overdrachten 
aan ontwikkelingslandens sinds 1982 negatief en be
dragen zij vanaf 1982 tot medio 1987 US dollar 85 
miljard. Weliswaar moet elke lening met rente worden 
terugbetaald, maar als er geen vervolgfinanciering 
komt leidt dit tot een soort omgekeerde ontwikkelings
hulp met het effect van een aderlating op een patiëntdie 
toch al aan bloedarmoede lijdt en een groeiende 
hypotheek op de toekomstige politieke relaties met 
deze landen. 

Westerse landen laten niet na te wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid van deze landen om in eigen huis 
financieel-economisch orde op zaken te stellen en het 
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vertrouwen van de financiële wereld te herstellen. 
Vanuit de ontwikkelde landen wordt in dit verband 
mijns inziens terecht gewezen op de omvang van de 
kapitaalvlucht vanuit schuldenlanden. Meer vertrou
wen en minder kapitaalvlucht zouden ook kwantitatief 
een zeer belangrijke bijdrage aan oplossing zijn.6 Het 
probleem is alleen dat zoiets makkelijker is gezegd 
dan gedaan. De politieke haalbaarheid van econo
misch noodzakelijke oplossingen wordt negatief 
beïnvloed door de schuldendienst zelf, die de resulta
ten van succesvol beleid verregaand afroomt 
(schuldendienst van meer dan 30%1). Ongewild wordt 
populistische, en soms minder democratische, politie
ke bewegingen en organisaties extra kansen geboden 
om een goed beleid in een kwaad daglicht te stellen en 
de uitvoering daarvan te saboteren of te verhinderen. 
Erkenning van deze systeemfout in hetwereldeconomi
sche bestel moet de aanzet leveren tot een grotere 
politieke bereidheid de schuldenstrategie verder te 
ontwikkelen en effectiever te maken. 

Voorwaarden voor een effectievere strategie 

Het Interim Committee van het IMF herbevestigde na 
afloopvan zijn vergadering in Berlijn eind september jl. 
zijn steun voor de bestaande schuldenstrategie, doch 
erkende dat extra inspanningen nodig zijn om de 
bestaande problemen te boven te komen. Aangezien 
de commerciële banken op dit moment moeilijk te 
bewegen zijn om hun leningen-programma zonder 
meer weer op het vereiste pei I te brengen, werd gecon
cludeerd dat de bestaande zogenaamde 'menu-bena
dering' voor het herstructureren van schulden verder 
dientte worden verbreed. Daarbij gaat het erom finan
ciële technieken te vinden die financiële stromen ver
groten en de omvang van schuld verminderen. Dwang 
vanuit overheden op commerciële banken tot b.v. 
schuldkwijtschelding danwel het overnemen van (een 
deel van) hun risico's werd uit den boze geacht. Het 
gevoel bestaat echter bi j velen dat een gewenste, meer 
stimulerende rol van overheden C.q . multilaterale fi
nanciële instellingen, nog niet goed uit de verf geko
men is. Gehoopt wordt dat na de Amerikaanse presi
dentsverkiezingen het klimaat in dit opzicht zal veran
deren (vanwege het Amerikaanse economische be
lang bij het krachtig aanpakken van met name de 
Latijns-Amerikaanse schu Idenproblemen). 

Hoe dit ook moge zijn, feit blijft dat een structurele 
verlichting van de schuldenlast alleen bereikt kan wor
den als het internationale economische klimaat verbe
tert (in elk geval niet slechter wordt) en de economische 
herstructurering in de schuldenlanden voortgang vindt. 
Op beide fronten is aanleiding tot zorg. Zorg over de 
wereldeconomie is gerechtvaardigd vanwege het nog 
steeds voortduren van het grote begrotingstekort in de 
VS en van betalingsbalansonevenwichtigheden tussen 
de VS en andere ontwikkelde landen. Ook de inflatie 
steekt in de VS en het VK de kop weer op, hetgeen 
onmiddellijk heeft geleid tot een algemene rentestij
ging. Het is in dit verband van het grootste belang dat 
de inspanningen worden voortgezet om het Ameri
kaanse begrotingstekortte verminderen. Ook de Ame
rikaanse besparingen moeten tegelijk omhoog om het 
te grote beslag te verminderen dat de Amerikaanse 
tekórten leggen op de internationale liquiditeiten. Een 

verdere rentestijging kan zo voorkomen worden en 
meer ruimte kan worden gecreëerd voor hernieuwde 
kredietverlening en vooral investeringen in ontwikke
lingslanden. Europa kan van zijn kantookeen bijdrage 
leveren door zijn economie op een stabiel groeipad te 
houden. Daarnaast kan de EG in het kader van de 
Uruguay Ronde een meer leidende rol spelen door het 
voorstellen en verder uitwerken van concrete liberali
satiemaatregelen op terreinen die voor ontwikkelings
landen van belang zijn (landbouw, textiel, tropische 
produkten). Ook moet de EG ervoor zorgen dat zijn 
interne marktprogramma rond 1992 wordt gereali
seerd. Hiervoor is binnen de EG een pijnlijk politiek en 
bestuurlijk aanpassingsproces nodig teneinde te voor
komen dat dit per saldo ontaardt in een vergroting van 
protectie door middel van maatregelen aan de EG 
buitengrenzen. Zorg over de voortzetting van het aan
passingsproces in schuldenlanden is eveneens op zijn 
plaats: allerwege wordt 'adjustment fatigue' gesigna
leerd. De ontwikkelde landen moeten eraan bijdragen 
dat de prikkels terzake worden verbeterd, door een 
gunstiger klimaat te scheppen voor methoden voor 
marktconforme schuldenverlichting, in die gevallen 
dat een geloofwaardig aanpassingsprogramma 
wordt opgezet: aan de systematische afroming van de 
economische prestaties van die landen door middel 
van de eerder besproken negatieve transfers moet zo 
snel mogelijk een einde komen. Schuldenlanden kun
nen aan het herstel van vertrouwen bijdragen door hun 
economieën ingrijpender te liberaliseren en de regel
geving ten aanzien van buitenlandse investeringen in 
verregaande mate te versoepelen of zelfs op te schor
ten. Voor deze liberalisatiemaatregelen dienen de 
betrokken landen dan wel krediet te krijgen in de 
Uruguay Ronde. Dit houdt in dat deze maatregelen 
worden meegerekend als 'concessies' in het kader van 
de Ronde, waar de ontwikkelde landen het nodige 
tegenover zullen moeten stellen. 

Tenslotte dringt zich na deze aansporingen de uit
spraak op van Abba Eban in 1970 'History teaches us 
that men and nations behave wisely once they have 
exhausted al other alternatives'. Laten we maar hopen 
dat dit moment na alle missers van de afgelopen jaren 
inderdaad dichterbij gekomen is. 

Noten 

1. De Baker 15 groep bestaat uit: Argentinië, Bolivia, 
Brazilië, Chili, Colombia, Ivoorkust, Ecuador, Mexico, 
Marokko, Nigeria, Peru, Filippijnen, Uruguay, Vene
zuela en Joegoslavië. 
2. Bron IMF Jaarverslag 1988. 
3. Bron zie noot 2. . 
4. Zie UNCTAD T rade and Development Report 1988. 
5. De netto overdrachten worden gedefinieerd als de 
middellange en lange termijn leningen minus rente en 
aflossing op middellange en lange termijn schuld. 
6. Zie bijvoorbeeld gegevens van Morgan Guarantee 
Trust Company geciteerd in het artikel van Professor F. 
van Dam in ESB van 24 augustus 1988, getiteld 'De 
schulden van de ontwikkelingslanden'. Zie ook het 
Communiqué van het Interim Committee van het IMF 
van 16 september 1988. 
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Gemorrel aan de oorsprong 

Kunsbna~ebevruchtingen 
draagmoederschap 
MEINE HENK KLiJNSMA* 

Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap 
zijn onderwerpen die bij velen een enigszins 
onbehagelijk gevoel teweeg brengen. Dat is niet zo 
verwonderlijk, omdat het om gevoelige ethische 
kwesties gaat. In dit soort zaken wordt ook van de 
overheid het nodige verwacht. Kunstmatige 
bevruchting en draagmoederschap zijn daarmee 
ook politieke vraagstukken geworden. Hoe 
behoort D66 met deze complexe vraagstukken om 
te gaan? 

In dit artikel wordt vooral een normatief kader ge
schetst waaruit politieke standpunten voortvloeien. Dit 
normatieve kader bestaat uit een aantal delen. In de 
eerst plaats wordt een onderbouwing gegeven van de 
stelling dat kunstmatige bevruchting en draagmoeder
schap zaken zijn die overheidsingrijpen rechtvaardi
gen. Vervolgens wordt ingegaan op de aard van de 
regelgeving die van de overheid wordt verlangd. 
Daarop sluit dan aan een korte beschouwing over de 
verhouding tussen ethische regels en rechtsregels. In de 
vierde plaats schenk ik aandacht aan de inhoudelijke 
voorwaarden waaronder D66 bereid is in de samenle
ving bestaande opvattingen in rechtsregels te codifi
ceren. Het immer nog wat schimmige mensbeeld van 
D66 fungeert hier als ijkpunt. 

Na de normatieve onderbouwing formuleer ik een 
aantal meer concrete uitgangspunten voor het beoor
delen van de feitelijke politieke problemen op dit vlak. 
Aangegeven wordt hoe deze meer concrete punten zi j n 
afgeleid uit de normatieve onderbouwing. Tenslotte 
vindt een beoordeling van de belangrijkste feitelijke 
politieke problemen rond kunstmatige bevruchting en 
draagmoederschap plaats. 

* De auteur is lid van de redactie. 
De aanleiding voor het schrijven van dit artikel was 
een advies over dit onderwerp van de Adviesraad van 
D66 aan de Kamerfracties in verband met een 
onlangs gehouden parlementaire discussie. 
Aan het advies werkten verder mee: Maud Arkesteijn, 
Gerdjan Hoekendijk, Marleen Kamperman, Quirien 
Lensvelt, Peter Oosterhuis, EI Peters, Ton Podt, Anita 
Menge, Piet Roorda, Elske Schreuder, Nicky van 't 
Riet (voorzitter en penvoerder) en de auteur. 
De in dit artikel vervatte opvattingen worden niet 
altijd gedeeld door alle hierboven genoemde 
medewerkers aan het advies. 

Waarom overheidsingrijpen? 

Kunstmatige bevruchting en draagmoederschap zijn 
onderwerpen die de gemoederen bezig houden . Het 
betreftonderwerpen waarovervelen duidelijke menin
gen hebben. Als alle onderwerpen die met leven en 
dood te maken hebben, zijn hier wezenlijke ethische 
opvattingen in het geding . De problemen die rond 
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap be
staan, zijn daarom in de eerste plaats morele vraag
stukken. 

De genoemde ethische vraagstukken bestaan in 
strikt-theoretische zin al enige tijd; actuele betekenis 
hebben zij echter pas gekregen door de ontwikkeling 
van de medische techniek. Medisch-technische uitvin
dingen op ethisch gevoelige terreinen leiden dikwijls 
tot dwingende morele problemen. 

In het algemeen kan de vraag worden gesteld of het 
niet gewenst zou zijn medisch-technisch onderzoek, 
althans voorzover (mede) door de overheid bekostigd, 
dat zich op ethisch gevoelige gebieden beweegt, bij 
voorbaat aan een striktere toetsing te onderwerpen. 
Op die manier kan de ethische discussie zich in vrijheid 
afspelen, dat wil zeggen in een open situatie in plaats 
van in omstandigheden waarbij voldongen feiten de 
uitkomst tevoren al in hoge mate hebben bepaald. 

Ten aanzien van kunstmatige bevruchting en draag
moederschap staan wij evenwel voor voldongen feiten 
in de vorm van nieuwe medisch-technische vindingen. 

Twee soorten rechtsregels 

Wanneer als gevolg van de ontwikkeling van de medi
sche techniek bepaalde morele opvattingen ter discus
sie komen, rijstonmiddellijk devraag welke rol voorde 
overheid in die discussie is weggelegd. Over het alge
meen staat D66 op het standpunt dat de overheid de 
burgers ruimte moet laten zelf morele keuzen te maken. 
Dat is geenszins altijd zo. Ook in de visie van D66 geldt 
voor sommige onderwerpen dat de morele keuzevrij
heid van burgers een beperkte behoort te zijn . De 
verankering van tal van in de samenleving wortelende 
normen in nu en dan tamelijk strikte rechtsregels wordt 
immers door D66 zonder meer gesteund. 

Hieruitvolgtdatnietopvoorhand deoverheid een rol 
kan worden ontzegd in de ethische discussie over 
draagmoederschap en kunstmatige bevruchting. Deze 
discussie is daarmee tevens een politieke geworden. 

In concreto wordt de overheid in haar hoedanigheid 
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van regelgever op twee manieren bij de discussie 
betrokken. In de eerste plaats bestaat thans de situatie 
dat een aantal normen op het gebied van ouderschap 
en rechtspositie van het ongeboren kind in het recht hun 
bevestiging vinden. De uitkomst van de discussie over 
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap kan 
consequenties hebben voor deze bestaande rechtsre
gels. De politieke vraag luidt dan: moeten bestaande 
rechtsregels worden gewijzigd als gevolg van de ont
wikkeling van de medische techniek? In de tweede 
plaats komtde overheid nadrukkelijk in beeld wanneer 
als gevolg van nieuwe medische technieken om nieuwe 
rechtsregels wordt gevraagd. In hoeverre moet de 
overheid aan deze geluiden uitdesamenleving gehoor 
geven? Ook dat is een politieke vraag. 

Ethiek en recht 

Ethiek en recht hebben beide betrekking op normen. 
Het recht omvat de regels die door de overheid worden 
gesteld of mogelijk gemaakt. Ook de handhaving van 
deze regels berust in meer of mindere mate bij de 
overheid . Ethiek is een veel ruimer begrip. Het omvat 
alle in een samenleving op menselijk gedrag betrek
king hebbende regels. Ethische normen kunnen samen
vallen met rechtsregels en andersom, maar dat hoeft 
niet. In de samenleving bestaande normen kunnen in 
het recht worden vastgelegd: codificatie. Anderzijds 
kunnen door middel van rechtsregels maatschappelij
ke opvattingen worden gewijzigd: modificatie. 

In het licht van de verhouding ethiek-recht is ten 
aanzien van draagmoederschap en kunstmatige be
vruchting een eerste vraag of en in hoeverre de in de 
samenleving levende normen op dit vlak (nog) corres
ponderen met de rechtsregels. Bij het beantwoorden 
van deze vraag stelt D66 zich in beginsel op het 
standpunt dat maatschappelijke normverschuivingen 
mits inhoudelijk aanvaardbaar (maatschappelijke 
normvervaging valt hierdus buiten), in het recht moeten 
doorwerken. D66, althans zo zie ik het, is daarmee 
voorstander van een voorwaardelijke codificatie. Mo
dificatie, dus beïnvloeding van de ethische normen 
door nieuwe rechtsregels, staat D66, alweer naar mijn 
mening, niet voor als het gaat om zaken van leven en 
dood. 

Codificatie van veranderde normen door rechts
verandering geschiedt, a Is het zaken van leven en dood 
betreft, doorgaans door de rechtsnorm te verruimen . 
Hetnieuwe recht maakteen pluriforme ethiek mogelijk. 
Hetnieuwe hoeft niet, hetwordtgelegaliseerd naast het 
oude. Bij het beantwoorden van de vraag of het be
staánde personen- en familierecht moet worden gewij-

zigd door het mogelijk bestaan van een veranderd 
normbesef als gevolg van de ontwikkel ing van de 
medische techniek, moet worden bekeken of van een 
dergelijk veranderd normbesef sprake is. Daarbij stuit 
de politiek op de moeilijke vraag wanneer van een 
dusdanige worteling van een nieuwe norm in de sa
menleving, eventueel naast de oude norm, kan worden 
gesproken dat verruiming van de betreffende rechts
norm kan plaatsvinden . Hiervoorzijn geen vaste kwan
titdtieve maatstaven te geven . 

Het mensbeeld van D66 als toetssteen bij 
voorwaardelijke codificatie 

Eerder is gesteld dat D66 voorstandster is van een 
voorwaardelijke codificatie. Dat houdt in dat onze 
partij nieuwe, uit de samenleving opborrelende ethi
sche opvattingen inhoudelijk beoordeelt, vooraleer de 
vraag aan de orde komtofzij voldoende geworteld zijn 
om voor codificatie in aanmerking te komen. Betreffen 
nieuwe ethische normen zaken van leven en dood, dan 
is een dergelijke inhoudelijke toets voor een niet
confessionele partij als D66 een moeilijke opgave. Een 
uitgewerkt en samenhangend mensbeeld dat noodza
kelijk is voor zo'n inhoudelijke beoordeling ontbeert 
D66. Er zijn echter wel enige contouren van een mens
beeld te ontwaren bij onze partij, namelijk de 20-
eeuwse variant van de 18e- en 1ge-eeuwse door de 
verlichting en gestage vooruitgang aangeraakte, zo
wel cognitief als zedelijk goed ontwikkelde burger. 
Deze burger is zelf in staat moeilijke keuzen te maken; 
hij kiest daarbij niet de weg van de minste weerstand, 
maar weet wat zijn plicht jegens zichzelf en anderen is. 
De overheid treedt niet als zedenmeester op, omdat dat 
niet (meer) nodig is. Dit alles heeft veel weg van een 
zuiver formele ethiek. Er zijn evenwel ook enige meer 
inhoudelijke axioma's die het mensbeeld van D66, 
zoals ik het zie, bepalen . Respect voor de medemens, 
niet alleen uit hoofde van gehoorzaamheid aan be
paalde constitutionele grondrechten, maar ook en 
vooral door een diep gevoeld besef van de uniciteit en 
de waarde van elke individuele mens is hiervan de 
allerbelangrijkste. Dit besef vloeit zowel uit het chris
tendom (de mens geschapen naar Gods beeld, (Gene
sis 1 :26-27) als uit het humanisme voort. 

Toegepast op zaken die het begin van menselijk 
leven aangaan kunnen aan de hand van dit globale 
mensbeeld twee gevolgtrekkingen worden gemaakt: 
De burger, plichtsgetrouwen zelfbewustals hij is, is zelf 
in staat moeilijke keuzen te maken en zijn eigen wette 
stellen. Hij zal dit doen met respect voor de uniciteitvan 
de mens. 

Vooruitlopend op de discussie over het draag-
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Terminologie: 

Kunstmatige inseminatie: 

Het inbrengen van sperma in het vrouwelijk geslachts
orgaan op andere wijze dan via geslachtsgemeen
schap. 

In vitro fertilisatie: 

De samensmelting van een, door middel van een in
greep verwijderde, menselijke eicel met een spermato
zoïde, in een kweekbakje. 

Embryo: 

Het resultaat van de samensmelting van menselijke 
gameten (zaad- en eicellen) in alle ontwikkelingsfasen 
voor het foetale stadium. 

Donor: 

De persoon, niet een draagmoeder zijnde, die zijn/ 
haargameten ofeen embryo aanbiedtten behoeve van 
iemand anders. 

Draagmoeder: 

De vrouw die een kind draagtten behoeve van iemand 
anders en die al voor haar zwangerschap erin heeft 
toegestemd het kind na de geboorte aan die ander te 
zullen overdragen. Termenals leenmoeder,surrogaat
moeder of vervang moeder komen ook voor. 

Moeder (iuridisch): 

Devrouw uitwie het kind is geboren ofdie het kind heeft 
geadopteerd. 

Vader (iuridisch): 

1. Degene die op het tijdstip van de geboorte van het 
kind met de moeder is gehuwd . 

2. De gewezen echtgenoot van de moeder, indien het 
kind voor de 307e dag na ontbinding van het huwe
lijk is geboren, tenzij de moeder op het tijdstip van 
de geboorte meteen andere man was gehuwd. 

3. De man die het kind heeft erkend. 
4. De man die het kind heeft geadopteerd. 

moederschap (wie heeft betere rechten op het kind: de 
natuurlijke moeder of de wensmoeder) kan nu al wor
den gesteld dat deze gevolgtrekking inhoudt dat de 
burgereen vanzelfsprekend respect behoort te hebben 
voor zekere natuurlijke rechten die voortvloeien uit het 
biologische moederschap. 

Hetmensbeeld van D66 heeft als grote beperking dat 
het nog onvoldoende realiteit is geworden om de eerste 
gevolgtrèkking al volledig tot haar recht te kunnen 
laten komen. Dit betekent dat D66 vooralsnog vooral 
op basis van de tweede gevolgtrekking tot inhoudelijke 
toetsing zal moeten komen. Respect voor de uniciteit 
van de mens als hoeksteen van het mensbeeld van D66 
is daarmee ook uitgangspunt voor het inhoudelijke 
oordeel van onze partij in haar hoedanigheid van 
mederegelgever. 

Enkele meer concrete uitgangspunten 

Uit de voorgaande normatieve schets kan een aantal 
meer concrete uitgangspunten voor het beoordelen 
van de feitelijke politieke problemen op het vlak van 
kunstmatige bevruchting en draagmoederschap wor
den afgeleid . 

Het eerste uitgangspunt behelst de bescherming van 
de zwakste partij; dat is veelal het kind. Dit uitgangs
punt vloeit voort uit de noodzaak corrigerend op te 
treden in maatschappelijke processen, om aan reële 
belangen van zwakkere partijen meer gewicht toe te 
kennen . Zonder een dergelijk correctief zouden de 
belangen van de zwakkere partijen onaanvaardbaar 
kunnen worden geschaad. Het mensbeeld van D66 
stipuleert weliswaar dat de sterke partij uit zichzelf 
reken i ng za I houden met de zwakkere; maar de werke
lijkheid is nog steeds dat niet alle mensen voldoen aan 
dat mensbeeld. Daarom kan vooralsnog overheidsin
grijpen niet worden gemist. 

Het tweede uitgangspunt houdt een afwijzing in van 
op winstbejag gerichte exploitatie van het menselijk 
voortplantingsvermogen. Dit uitgangspunt heeft alles 
te maken methetdooronze partij beleden respect voor 
de menselijke uniciteit en waardigheid. Wat bij het 
eerste uitgangspunt is gesteld over de verhouding 
tussen het mensbeeld van D66 en de praktisch-politie
ke invulling daarvan geldt ook hier. 

Het derde uitgangspunt luidt dat de behandeling 
moet plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van 
een arts. De risico's die inherent zijn aan de behande
lingen waarover het gaat, verlangen een zorgvuldige 
aanpak. Alleen medici beschikken over de expertise 
daarvoor. 

Hetvierde uitgangspunt betreft de noodzaak van een 
deugdelijke voorlichting, opdat betrokkenen zelf in 
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staat zijn de consequenties van hun beslissing - ook op 
de wat langere termijn -te overzien. 

Tenslotte, en dat is het vijfde uitgangspunt, dienen de 
eerdere inhoudel i jke uitgangspunten gestalte te krij 
gen in handhaafbare en binnen het rechtssysteem 
passende regels. Deze regels behoeven niet perdefini
tie rechtsregels in de zware zin van het woord te zijn 
(bijvoorbeeld wetten) . Ook lichtere vormen van regel
geving, zoals onder het medisch tuchtrecht vallende en 
te handhaven codes, behoren tot de mogelijkheden . 

Hieruit volgt een kritische houding van D66 ten 
aanzien van nieuwe rechts regels op dit vlak. Uit dere
guleringsoogpunt behoort elke roep om nieuwe regels 
kritisch te worden bekeken. Dit algemene motief is hier 
evenwel niet het enige relevante. Ook meer inhoudelij
ke redenen kunnen leiden tot het afwijzen van verzoe
ken tot nieuwe regelgeving. Nieuwe regels die onvol
doende aansluiten bij in (substantiële' delen van) de 
samenleving wortelende normen zijn-daardoor inhou
delijk niet sterk gelegitimeerd. Gaat het om gevoelige 
zaken, dan kan een dergelijke onvoldoende aanslui
ting bij de feitelijk bestaande moraal een goede reden 
zijn de gewraakte nieuwe regels niet tot stand te laten 
komen. Strijdigheid van nieuwe regels met andere 
rechtsnormen kan ook een belangrijke reden zijn om 
deze nieuwe regels achterwege te laten. 

Drie belangrijke politieke deelproblemen 

Op dit moment zijn er op het vlak van kunstmatige 
bevruchting en draagmoederschap een drietal ge
wichtige politieke problemen te onderscheiden. In de 
eerste plaats ligt er de vraag onder welke voorwaar
den kunstmatige inseminatie met het sperma van een 
donor (ofwel de KID-techniek) is toegestaan. Vervol
gens bestaat het probleem of en in hoeverre verder
gaande technieken dan KID toelaatbaar zijn . Hierbij 
gaat het met name om in vitro fertilisatie (IVF). Tenslotte 
is er het vraagstuk van het draagmoederschap. 

In het nayolgende zullen op basis van het voorgaan
de globale D66-standpunten met betrekking tot deze 
problemen worden geformuleerd. 

Kunstmatige inseminatie met sperma van een 
donor (KID) 

Deze techniek wordt al geruime tijd op betrekkelijk 
grote schaal toegepast. Niettemin zijn erenkele aspec
ten aan verbonden die mogelijk politieke vragen op
roepen . Devraag ofdonors op genetisch risico, virusin
fecties of aids moeten worden onderzocht, zal tot 
weinig verdeeldheid aanleiding geven. Uite~aard 
dient een dergelijk onderzoek plaats te vinden . Anders 
ligt het met de vastlegging van biologische gegevens 
van de donoren. De terechte registratievrees bij velen 
(een vrees die doorgaans door D66 wordt gedeeld) 
maakt hier een extra zorgvuldige afweging noodzake
lijk. Het belang van registratie is gelegen in de wense
lijkheid inzicht in erfelijke ziekten te verkrijgen en in het 
kunnen voorkomen van huwelijken tussen bloedver
wanten. 

Een vraag met een sterke ethische inslag is hoe vaak 
donorzaad mag worden gebruikt. Om enigszins bin
nen de termen te blijven van wat gangbaar is op het 
gebied van aantallen biologische nakomelingen, is het 

Daar gaat het uiteindeli;k om 

gewenst hier duidelijke beperkingen aan te brengen. 
Meer geladen is de kwestie of de identiteit van donoren 
bekend zou moeten worden gemaakt. Er bestaan hier 
verschillende modaliteiten: De identiteit van de donor 
wordt nimmer bekend gemaakt. Dit is de thans in 
Nederland bestaande situatie. De identiteit van de 
donor wordt bekend gemaakt indien de donor en het 
kind en de sociale ouders (althans zolang het kind 
minderjarig is) dat willen . De identiteit van de donor 
wordt bekend gemaakt indien één van de genoemde 
dri~ partijen dat wenst, ongeacht de wens van de 
andere partijen. Deze situatie bestaat vandaag de dag 
in Zweden. 

Bij het maken van een afweging is er sprake van 
botsende belangen. W i j hebben geopteerd voor de 
tweede modaliteit, ofschoon ook daaraan enige be
zwaren kleven . Deze keuze vloeit voort uit de behoefte 
de zwakkere partij te beschermen. Uit een inventarisa
tie van de denkbare concrete situaties blijkt dat nietvan 
één en dezelfde zwakste te beschermen partij kan 
worden gesproken. Daarom is gekozen voor een situa 
tie waarbij elk van de drie partijen een vetorecht bezit, 
welke keuze direct voortvloeit uit het mensbeeld van 
D66. 

In vitro fertilisatie (IVF) 

Deze techn iek ontwikkelt zich snel, maar wordt nog 
maar spaarzaam toegepast in Nederland. Het betreft 
een zeer kostbare behandeling die (daarom) ook niet 
door het ziekenfonds wordt vergoed. Tegen deze tech
niek bestaan in principe geen ethische bezwaren. Glo-



• 

baal komt hij immers neerop het complement van de al 
aanvaarde KID-techniek. Wel zijn er medisch-tech
nische en meer strikt morele zorgvuldigheidseisen no
dig. Deze eisen zijn inmiddels voor een belangrijk deel 
al door de landelijkevereniging IVFen de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie neerge
legd in een protocol. Een dergelijk protocol maakt, mits 
nageleefd, regelgeving door de overheid overbodig . 

Wel doen zich op dit gebied enkele ontwikkelingen 
voor die tot zorg stemmen. Zo dient in ieder geval 
onderzoek waarvoor embryo's worden gebruikt die 
ouder dan 14 dagen zi jn categorisch te worden afge
wezen, evenals de 'produktie' van embryo's voor on
derzoeksdoeleinden in plaats van voor IVF. Het ook 
door D66 onderschreven respect voor de menselijke 
uniciteit is onverenigbaar met hettolereren van dit soort 
praktijken . Hetzelfde geldt voor andere, nog minder 
ontwikkelde, technieken zoals klonen, het inbrengen 
van menselijke embryo's in de uterus van een dier en 
omgekeerd, en hetchimèren (dat is het combineren van 
menselijke en dierlijke gameten) . 

DraagDloederschap 

De technieken KID en IVF blijven in wezen binnen de 
normale ethische kaders. Het betreft in essentie medi
sche technieken die alleen bij hun toepassing morele 
problemen oproepen . Anders ligt dat met het draag
moederschap. De juridische problemen die aan dit 
verschijnsel zijn verbonden, blijken ook en vooral 
ethische vraagstukken te zijn . 

De huidige juridische situatie is als volgt. De positie 
van de wensouders is identiek aan die van adoptie
ouders. Dat wil zeggen dat de biologische (draag)
moeder moet bewilligen in afstand van het kind aan de 
wensouders. Zij kan daartoe niet juridisch worden 
verplicht. Contracten tussen een draagmoeder en 
wensouders die voorzien in afstand van het kind zijn 
vanwege hun ongeoorloofde karakter (strijdigheid 
met de goede zeden als ongeoorloofde oorzaak, art. 
1373 BW) nietig . De cruciale vraag is of hierin verande
ring moet worden aangebracht. Moet de positie van 
wensouders worden versterkt? Anders geformuleerd: 
moet het fenomeen draagmoederschap cum annexis 
uit het adoptierecht worden gelicht? Het kabinet meent 
van niet. Het onderliggende motief daarbij is draag
moederschap te ontmoedigen. 

Ik ben de mening toegedaan dat D66 zich bij het 
kabinetsstandpunt zou moeten aansluiten. De reden 
hiervoor is gelegen in de grote problemen die het 
draagmoederschap oproept. Het gegeven dat het 
draagmoederschap zo slecht past in het bestaande 
recht is hiervan een indicatie. Deze problemen hebben 
alles te maken met het verregaand onnatuurlijke ka
rakter van het verschijnsel. De mogelijke problemen 
die tussen wensouders en draagmoeder kunnen rijzen 
in verband met de afstand van het kind aan de wens
ouders zijn al aangestipt. Ook het kind loopt echter 
gevaar in zijn ontwikkeling nadelige gevolgen van zijn 
herkomst te ondervin.den. De kans op nog grotere 
problemen dan die zich bij 'gewone' adoptie-kinderen 
dikwijls voordoen, acht ik aanzienlijk. 

In het voorgaande is tweemaal het adjectief 'onna
tuurlijk' gebruikt. Daarmee geef ik te kennen dat het 
verschijnsel draagmoederschap niet strookt met de 

D66-normen (althans met mijn perceptie daarvan) . De 
uniciteit van de mens,hoeksteen van het mensbeeld van 
D66, impliceert namelijk bepaalde opvattingen op het 
gebied van ouderschap en de positie van het onge
boren kind. Deze opvattingen komen erop neer dat het 
biologische moederschap in beginsel behoort samen 
tevallen met het sociale moederschap. Hieruitvolgtdat 
er in ieder geval geen sprake kan zijn van een 
verzwakking van de thans bestaande juridische positie 
van de natuurlijke moeder. Dit houdt in dat het draag
moederschap plus alles wat daaraan annex is, moet 
blijven ressorteren onder het adoptierecht. 

Een algeheel verbod van het verschijnsel draag
moederschap acht ik juridisch-technisch niet goed mo
gelijk. Bovendien zou zo'n verbod - gelet op de aard 
van hetverschijnsel en dete handhaven norm-een wel 
erg vergaande vorm van betutteling inhouden. 

Mijn respect voor de menselijke uniciteit is eerder in 
dit artikel al vertaald in een afwijzing van een op 
winstbejag gerichte exploitatie van het menselijk voort
plantingsvermogen. Commercieel opererende draag
moeders en commerciële bemiddeling tussen draag
moeders en wensouders zijn hiermee onverenigbaar. 
Een wettelijk verbod acht ik op zijn plaats, ofschoon ik 
zeer wel besef dat de handhaving van een dergelijk 
verbod zijn grenzen kent. Voor het overige verwacht ik 
dat een zeer gedegen voorlichting aan aspirant-wens
ouders en -draagmoeders over alle aspecten van het 
draagmoeder- en wensouderscnap tot dusdanig wel
overwogen keuzen zal leiden, dat de nadelen beperkt 
zullen blijven. 

Respect voor de uniciteit van de mens impliceert ook 
materiële menselijke gelijkwaardigheid. Deze gelijk
waardigheid heeft weliswaar in tal van rechtsregels 
haar erkenning gevonden, maar kan zeker niet als 
volledig worden beschouwd . Op het stuk van het 
zoëven genoemde adoptierecht worden niet-hetero
sexuele samenlevingsverbanden achtergesteld ten op
zichte van gesanctioneerde heterosexuele sa
menlevingsverbanden. Mijn pleidooi voor handhaving 
van de juridische status quo ten aanzien van de essentie 
van het draagmoederschap gaatdaarom gepaard met 
de wens dat aan deze achterstelling een einde komt. 
Volledige gelijkstelling van beide soorten samenle
vingsverbanden als het om adoptie gaat, houdt ook in 
dat de aan de aspirant-adoptiefouders te stellen eisen 
gelijk behoren te zijn . 

Overigens zou een algehele verruiming van het 
adoptierecht o'p het vlak van de aan aspirant-adop
tiefouders te stellen eisen, wenselijk zijn . Deze eisen 
kunnen zeer wel op een wat minder supermenselijk 
niveau worden gebracht, zonder dat het adoptiefkind 
er schade van ondervindt. Een dergelijke verruiming 
van het adoptierecht heeft als bijkomend voordeel, dat 
ook op een positieve manier invulling wordt gegeven 
aan het streven het verschijnsel draagmoederschap te 
ontmoedigen. 
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De positie van de lagere 
overheid 
J.G. LAMBOOY* 

Politiek gezien zou men kunnen uitgaan van de 
fictie dat een maatschappij bestaat uit de overheid 
en de burgers. Dat is een fictie, omdat de overheid 
niet bestaat (er zijn meer overheden, die 
bovendien ook niet homogeen zijn, maar verdeeld 
in ambtenarengroepen, politici van velerler huize, 
etc.) en ook omdat de burger niet bestaat (die 
functioneert in gezinnen, in bedrijven, etc.). 

De overheid bestaat niet alleen uit het rijksniveau, 
daaronder bevinden zich ook nog de provinciale en de 
gemeentelijke overheidsniveaus. Deze constatering is 
vanzelfprekend en ruimschoots bekend, maar toch is 
het voortdurend nodig om daar de aandacht op te 
vestigen, omdat in ons staatsbestel de primaire politie
ke beslissingenweliswaarop nationaal niveau worden 
genomen, maar in het dagelijkse leven veel zaken toch 
op lagere niveaus aan de orde worden gesteld . 

De bestuurl ijke problematiek van de lagere overheid 
ligt grotendeels besloten in de intermediaire rol, de 
tussenpositie, die ook een sergeant heeft tussen de 
soldaten en de officieren. De gemeente met name is 
enerzijds uitvoerend orgaan van nationaal beleid, 
maar anderzijds de eenheid die de allereerste con
tactlaag vormt met de democratische basis : de burger 
en groepen van burgers, bedrijven en lokale belangen
groepen. Doordezedubbelefunctie (enerzijdsadmini
strateuren producentvan diensten en anderzijds repre
sentantvan de burgers) staat de gemeentevoortdurend 
onderspanning. Bij voorstellen betreffendesamenvoe
gingen komt deze spanning dan ook steeds naarvoren: 
technisch-administratieve argumenten leiden tot 
schaalvergroting; argumenten die zich baseren op 
'responsiveness', op het vertegenwoordigen van be
langen van burgers en op autonomie, leiden vaak tot 
standpunten tegen samenvoeging of zelfs tot voorstel
len van binnengemeentelijke decentralisatie. 

Hierna willen we ingaan op de achtergronden van 
deze spanning. Daarbij gaan we ervan uit dat er een 
'lokaal' (gemeentelijkofgewestelijk) bestuurmoetzijn, 
dat dicht bij de burgers staat, enerzijds als tegenwicht 
tegen de macht van de staatsbureaucratie en ander
zijds als 'vertaler' van de belangen van de burgers. 
Daarbij gebruiken we als term het begrip 'interme
diaire structuur', waarbij intermediair doelt op een 
lokale bestuurslaag, die niet precies gelijk behoeft te 
zijn aan die van de huidige gemeente. Dezerzijds 
bestaat er een voorkeur voor sterke gewesten of ver-

* De auteur is hoogleraar economische geografie en 
regionale economie aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

grote gemeenten, zoals dat in Zweden het geval is. 
Als centrale stelling wordt hier gepresenteerd: 'In 

een staatsbestel waarin steeds meer pluralistische en/ 
of corporatistische trekken gaan domineren, kan de 
gemeente een positieve rol spelen in een moderne 
democratie. De nationale staat tracht evenwel de bu
reaucratische greep op het lokale bestuurte vergroten, 
met de optie er een uitvoerend orgaan van de nationale 
overheid van te maken'. 

Democratie en mensbeschouwing 

In dit artikel zal worden ingegaan op de positie van de 
lagere overheid in relatie tot de nationale overheid en 
de betekenis ervan voor de burgers. Daarbij wordt 
ervan uitgegaan dat de gemeente binnen de complexe 
relatie van burger en staat een speciale rol heeft. Deze 
rol zal hier worden aangeduid met behulp van het 
begrip 'intermediaire structuur'. Daarmee wordt aan 
geduid dat de burgers, naast het leven binnen het grote 
collectieve verband van de 'staat', minstens nog een 
structuur hebben waarbinnen zij dagelijks leven en 
actie voeren. In principe kan de gemeente, mits niet te 
klein, die structuur zijn. Het zou ook een stadsgeweste
lijke eenheid kunnen zijn . Voorlopig duiden wij deze 
laag aan met 'intermediaire structuur' : intermediair 
tussen de staat en (groepen van) individuen. 

Het begrip 'intermediaire structuur' kan zowel be
schrijvend als normatief worden gebruikt (Zijderveld, 
1983). Zoals zo vaak in het praktische leven, lopen 
beide mogelijkheden voortdurend in elkaarover. Het is 
onze bedoeling aan te geven dat de actieve overheid 
zoveel als mogelijk is dient aan te sluiten bij de dage
lijkse relevante leefwereld van de burgers. In die bete
kenis dient de nationale overheid dan ook niet alleen te 
zijn gericht op maatregelen 'tout court', maar dient zij 
ook met de geografische en sociale relevantie reke
ning te houden, dus ook vertrouwen te hebben in het 
lokale en (eventueel) gewestelijke bestuur. 

In deze positiebepaling wordt vervolgens uitgegaan 
van een visie op de individu die verwant is met de 
sociologische visie van Norbert Elias, die de mens niet 
als een losstaand individu accepteert, maar als onder
deel van een sociaal netwerk, waardoor de mens 
indringend wordt gevormd. De individu als losstaand 
wezen kan dan ook geen echte burger zijn . Zulk een 
stelling sluit goed aan bij het hebben van een politieke 
visie op de (lokale en nationale) staat als 'pluralistisch' 
(dus opgebouwd uit individuele en groepsbelangen, 
die via het kiesstelsel aan hun trekken komen), of als 
'corporatistisch' (dus opgebouwd uit de resultaten van 
kiesstelsel plus belangengroepen ). 

Een en ander neemt niet weg dat in de formele 
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democratische politieke structuur de individuele mens 
wel als uitgangspunt en als toetssteen voor te kiezen 
maatregelen en structuren moet - of kan - worden 
gekozen. Het staat de mens in zekere mate vrij om te 
kiezen voor de netwerken waarin hij wil verkeren . Er 
blijft evenwel sprake van een voortdurende beïnvloe
ding door de al dan niet gekozen omgeving, of hij dat 
wil of niet. Er bestaat een dynamische interactie met de 
sociale omgeving, die zich ook politiek manifesteert. 

Eriseen belangrijk verschil in soorten sociölestructu
ren C.q. netwerken waarin men leeft. Enerzijds is er 
sprake van biologische en emotionele verbanden, an
derzijds van functionele verbanden, die al of niet 
territoriaal georganiseerd kunnen zijn . De staat en de 
gemeenten zijn functionele verbanden, die tevens terri
toriaal zijn. Vakbonden en kerkgenootschappen of 
politieke partijen hoeven niet territoriaal te zijn ge
organiseerd.ln elk geval is het gebied waar men woont 
van grote betekenis : wonen, werken, verkeer, lawaai, 
rust, riolering, scholen en winkels: het zijn allemaal 
functies die de burger beleeft en waarop de gemeente 
invloed uitoefent. In die sfeer moet de burger ook 
invloed uitoefenen op de actieve overheid . 

Democratie en de 'bottom-up'-benadering 

Het kenmerkende van democratische politieke 
theorieën is de 'bottom-up'-benadering. Daarmee 
wordt bedoeld dat het politieke systeem de vertaling 
moet zijn van de wensen van (groepen van) individuen. 
Dat is een belangrijk verschil met de collectivistische 
Marxistische staatstheorie, die meer 'top-down' denkt 
(Self, 1985). Maar een positie zoals hiervoor is aange
duid, maakt het moeilijker een mooi model op te 
bouwen van een ideale staatsinrichting. Het kiezen 
voor hètzij een extreem individualisme, hètzij een col
lectivisme, levert voor politici en wetenschappers pret
tiger mogelijkheden om een 'mooi' model op te zetten . 
Voor elke politieke keuze en voor de analyse van 
discussies betreffende ons onderwerp is het uiterst 
relevant om te constateren dat degene die kiest voor 
een positie tussen deze twee uitersten in, het vanuit de 
schoonheid van een model gezien altijd moeilijker 
heeft,omdatergeen absolute toets is. Datisdan ookde 
reden datin veel theorieën de stellingnamen vaak bij de 
uiteinden worden geformuleerd, om toch de elegantie 
van een zuivere theorie te verkrijgen. In de werkelijk
heid van alledag kan men vermoedelijk meerverklaren 
mettussenmodellen, die vaak pas begrijpelijk worden 
als men eerst zicht heeftop de uiteinden. Het isderhalve 
begrijpelijk dat het staatssocialisme aan deene kanten 
het liberalisme aan de andere kant nog steeds de best 
uitgewerkte theorieën zijn. 

De laatste jaren zijn er over het tussengebied diverse 
theorieën ontwikkeld, die natuurlijk aansluiten bij in het 
verleden beschreven opvattingen, zoals die van Max 
Weber. In de literatuur hebben vooral het pluralisme en 
het corporatisme aandacht gekregen. De benamingen 
sluiten alle aan op het criterium van de vertaling van de 
wensen en verlangens van individuen naar een be
sturingsmodel. Bij het extreme liberalisme is het norma
tieve idee natuurlijk dat het 'one man - one vote'
systeem de beste garantie in die zin oplevert; daarbij 
komen de voorkeuren netjes terecht bij gekozen verte
genwoordigers, die de meerderheid van de achterban 
representeren. Het Marxisme, aan de andere zijde van 
het spectrum, houdt er de centrale gedachte op na dat 
de staat - althans in een kapitalistische samenleving
de vertegenwoordiger is van de klasse der kapitalisten 
en als zetbaas daarvan haar belangen behartigt. 

De beide tussentheorieën nemen als uitgangpsunt 
dat het in een moderne complexe maatschappij niet 
goed mogelijk is om echt individuen te vertegenwoor
digen. Zij worden op staatsniveau gerepresenteerd via 
groepen en/of instituties of belangengroeperingen. 
Het verschil tussen beide opvattingen is dat bij het 
pluralisme (datvooral in de Verenigde Staten aanhang 
heeft) toch de individu de eigen belangengroepering 
kan kiezen en daardoor als individu via verkiezingen 
invloed uitoefent op het gedrag van de politici. In een 
corporatistische opvatting zijn de belangengroeperin
gen zodanig sterk georganiseerd, dat, ook al kiezen de 
individuen voor een bepaald doel, het in feite toch zo 
door de belangengroeperingen wordt 'vertaald' dat zij 
hun macht behouden. Daarbij is bijvoorbeeld de bu
reaucratie een middel, maar ook bepaalde coalities 
tussen belangengroeperingen . Deze theorie is dus wat 
cynisch en ziet de invloed van individuen in de praktijk 
van het politieke bedrijf niet erg duidelijk naar voren 
komen. In dewoordenvan Geelhoed (1983,p.15): 'Op 
het breukvlak van staat en maatschappij hebben zich in 
de loop der tijd zoveel belangen afgezet, dat de 
overheid grote weerstanden moet overwinnen wan
neer door haar niet te beïnvloeden ontwikkelingen tot 
een diepgaande aanpassing van haar bestaande inter
venties nopen'. 

Voor de beoordeling van de waarde van deze mo
dellen van politieke sturing dient men toch ook weer 
een oordeel te hebben over de aard van het individu. 
Ook al zou men een uitgangspunt innemen waarbij het 
individu met persoonlijke doelen en verlangens cen
traal staat, dan nog is het nodig een uitspraak te 
verlangen over de wijze waarop mensen aan die 
doelen en verlangens komen. Die komen niet uit de 
luchtvallen . Ze worden opgebouwd in en door bepaal
de situaties. Ook die doelen en verlangens van mensen 
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zijn onderhevig aan externe beïnvloeding. De mens is 
deel van groepen en/of netwerken. Alleen in theorie 
kan men het afzonderlijke individu inderdaad als poli
tiek uitgangspunt nemen. Wel blijft onverlet dat het 
individu met doelen en verlangens, hoe dan ook ver
klaard, als toets voor het politiek handelen centraal 
kan blijven staan. Dat heeftook als consequentiedatde 
politieke en bureaucratische sturingsmechanismen zo 
dicht mogelijk naar de burger en zo beïnvloedbaar 
mogelijk moeten worden opgezet. Dat is lang geen 
eenvoudige opgave in een steeds complexer wor
dende wereld met steeds meer internationale vervlech
tingen en ondoordringbare informatieketens. 

In dit geheel spelen 'intermediaire organisaties' een 
belangrijke rol. Daarmee wordt bedoeld dat die orga
nisaties en/of instituties die betrekkelijk dicht op de 
burger staan en die het dagelijks leven sterk beïnvloe
den, als politiek relevante eenheden erkend moeten 
worden. Het gaat daarbij niet alleen om 'de staat' en 
om 'het individu'. Ook hier dienen we oog te hebben 
voor een 'tussenmodel' tussen beide. Dat maakt elke 
'intermediaire organisatie' tot doelwit van de staatsbu
reaucratie in het streven om directe invloed 'top-down' 
te hebben. De gemeente wordt dan gezien als een 
middel tot beheersing en niet als een expressie van de 
lokale democratie. 

De verder van de individu af staande organisaties 
en/of instituties beïnvloeden de burger natuurlijk wel, 
maar ze zijn niet zo verbonden met de zorg voor de 
dagelijkse functies en ze zijn of lijken niet goed 
beïnvloedbaar. De staat is daarvan het beste voor
beeld. 

De positie van burger en gemeente 

In de politieke en economische theorie ontstaan mees
tal de beste inzichten als men van de belangenbeharti
ging uitgaat. Dan is politiek vooral zich bezighouden 
met de verdeling van macht en middelen of - veel 
duidelijker - met bepalen wat bepaalde groepen aan 
macht en aan middelen kunnen verkrijgen. Het is dan 
ook niet voor niets dat de econoom Mancur Olson 
(1982) spreekt van politiek als distributief mechanisme. 
De economische groei wordt in zijn visie vooral te
gengehouden als er een politiek bestel is waarbij de 
distributieve mechanismen door de diverse 'interest 
groups' te sterk de overhand hebben gekregen over de 
mechanismen die zich bezighouden met economische 
voortbrenging. 

Doordat de burger in verschillende groepen c.q . 
netwerken participeert, kan ereen cqnflictoptreden bij 
de belangenbehartiging. In de analyse staat de belan
genbehartiging meestal centraal. Het invoeren van een 

begrip als 'solidariteit' is erg lastig, omdat er meestal 
toch ook een eigenbelang achter steekt, of althans de 
bescherming van eigen materiële of ideologische posi
ties. Het lijkt erop dat de burger alleen solidair wil zijn 
als hij zelf ook in een noodsituatie kan komen en 'als de 
kaslade voor de burger opengaat' (Vonhoff) . 

Vanuit de spanning van enerzijds het vertalen van 
wensen van burgers en belangengroeperingen in poli
tieke structuren en anderzijds het streven van de staat 
om greep te krijgen op mensen en gebeurtenissen, kan 
men bepaa Ide instituties, zoa Is vakbonden en gemeen
ten, afschilderen als mechanismen van de burger om 
zich te beschermen tegen de moloch van de staat en 
haar bureaucratie. Dit druist natuurlijk in tegen voor
heen geldende opvattingen van de onverdeelde over
heid. De positie van de gemeenten -en van veel andere 
intermediaire organisaties - is het bieden van tegen
wicht. Het is onze mening dat het gewenst is daternietal 
te eenvoudig beheersbare structuren zijn voor de rijks
overheid en haar bureaucratie. Het is dan nodig om 
tegenmachten te scheppen, door decentralisatie en 
deconcentratie of - nog beter - door 'bottom-up'
constructies . Dat heeft voor de burger het voordeel dat 
daardoor meer overzichtelijkheid bestaat en er meer 
aansluiting komt bij de dagelijkse functies. 

De rijksoverheid heeft veel macht en staat die niet 
gemakkelijk af. Op het hoogste niveau van de overheid 
en de top-ambtenaren - net als bij de grote onderne
mingen trouwens - bestaat na verloop van tijd de 
neiging om zichzelf een kennismonopolietoe te meten. 
Nog erger is het als men alle overheidsmaatregelen 
verdedigt met het argument dat men 'het algemeen 
belang' heeft nagestreefd . In een corporatistische of 
zelfs in een pluralistische staatsstructuur is dat vrijwel 
altijd een fictie en het houdt meestal in dat er sprake is 
van het bevoordelen van de groepen met de meeste 
relaties met de bureaucratie. 

Gemeenten hebben zelf ook alle neigingen van een 
betweterige overheid en ook zij hebben een eigen 
bureaucratie, maar ze zijn beter controleerbaar door 
(groepen van) burgers. In dit verband zij erop gewezen 
dat de geciteerde uitspraak van Geelhoed helaas ook 
geldt voor de lagere overheid, maar op dit niveau is 
deze structuur eerder te doorzien en te doorbreken. 
Misschien wordt het gevaar bij te kleine gemeenten 
weer groter, in verband met nepotisme. 

Hier zij overigens vermeld dat de idee dat er een 
optimale bestuursstructuur zou bestaan, naar mijn me
ning als een fictie moet worden beschouwd. Elk politiek 
besturingssysteem is altijd wel ergens in botsing met de 
belangen van bepaalde personen en groepen . Het is 
niet voor niets dat met name in de Verenigde Staten 
grote nadruk wordt gelegd op het scheiden van de drie 



fundamentale sturings- en controlesferen . Ook wordt 
daar veel aandacht besteed aan het verschil tussen 
'constitutionele' en 'niet-constitutionele' afspraken. 

Vooral in de pluralistischetheoriewordt ervan uitge
gaan dat een staat eigenlijk bestaat op grond van 
afspraken of regels tussen burgers. De meest funda
mentele regels worden 'constitutioneel' genoemd. 
Daarvan zijn andere regels en regelsystemen afgeleid, 
die leiden tot 'institutionele arrangementen', op te 
vatten als stelsels van afspraken voor bepaalde delen 
van de samenleving (bijvoorbeeld bepaalde markt
partijen), die binnen de 'constitutionele regels' ook tot 
de afspraak van zelfregulering kunnen komen, zoals 
bijvoorbeeld de beurs of de Broederschap van Nota
rissen en vroeger ook de gilden. Institutionele arrange
menten en zelfregulering zijn derhalve mechanismen 
om niet noodzakelijkerwijs onder de bevoogding en 
controle van de staat te komen . Wel kan de overheid 
daarbij partij zijn; hetzij in een marktrelatie (public/ 
Private Partnership), hetzij als bewakervan de constitu
tionele regels. Het voorgaande houdt derhalve in dat 
de gemeente als zodanig niet de enige intermediaire 
structuur is tussen de burger en de staatsmoloch, maar 
vanuit hetfunctioneren van de democratie is het lokale 
bestuur wel heel belangrijk. 

In tegenstelling tot het centralistische Engeland be
staat in de VS veel aandacht voor het lokale bestuur, 
vanuit de fundamentele gedachte dat de staat is opge
bouwd via contracten van burgers, die zelf zoveel 
mogelijk zaken en beslissingen in eigen hand dienen te 
houden. Het gaat daarbij lang niet alleen om gemeen
ten, maar ook om functionele districten. Het is bijvoor
beeld mogelijk om het onderwijs als lokaal probleem 
niet via de gemeente, maar met een 'schooldistrict' te 
regelen. Hetzelfde geldt voor brandweer of economi
sche ontwikkeling. Als deze districten worden erkend, 
zijn ze zelfstandig, los van de gemeenten; ze mogen 
dan ook zelf belasting heffen om de kosten te dekken 
(retributies). 

In Nederland is de gemeente territoriaal een inte
grale bestuurlijke eenheid : er is een territoriale een
heid van bestuur. Functionele samenwerkingsvormen 
bestaan wel, maar alleen als de gemeente daarin als 
zodanig de hand heeft, bijvoorbeeld geregeld via de 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Nog steeds is 
de kern van het gemeentelijke systeem in feite geba
seerd op dezgn. 'drie kringen-leer', waarbij het rijk, de 
privincie en de gemeente elk een afzonderlijke souve
reiniteit verkregen. Het systeem stamt uit de tijd van 
Thorbecke, maar is natuurlijk wel voortdurend aange
past (of beter: voordurend uitgehold). Daarbij was de 
financiële verhouding rijk/gemeente een centrale 
kwestie. 

De huidige verhouding is zodanig, dat er in principe 
een onafhankelijke positie van de gemeente bestaat, 
maar naast de objectieve verdeelcriteria zijn er nog 
steeds zeer veel mogelijkheden voor de departemen
ten om via hun middelen grote invloed op de gemeen
ten uitte oefenen. Een sterk voorbeeld hiervan blijft nog 
steeds de woningbouw. Ook het 'regeren per circulai
re' is een machtig hulpmiddel om lagere overheden te 
ringeloren . 

Het gevaar bestaat dat regeren door de rijksover
heid niets anders meer is dan het toepassen van re
gelsystemen, gebaseerd op bureaucratisch-techno- · 
cratische analyses en daarmee op de pretenties van de 
beterwetende of alleswetende overheidsapparaten. 
Het bestuurlijke probleem verschuift derhalve van het 
uitgangspunt 'Hoe kan de overheid de wensen en 
verlangens van de burger ten uitvoer brengen?' naar 
'Hoe kun je de burger ertoe brengen om te accepteren 
wat de 'top' het beste acht?' 

Hoe langer hoe meer worden gemeenten dan ook 
gezien als uitvoerders, en niet als medebewind in de 
versievan de'drie kringen'-Ieer. Datdaarbij het rijksni
veau nogal eens steken laat vallen, zoals bij het af
schuiven van politieke besluiten naar de uitvoeringsni
veaus, zijn zowel bij de rechtspraak (onder ander 
inzake abortus) als in het onderwijs (bijvoorbeeld de 
'Deetman-affaire') waar te ·nemen. Het is vaak veel 
democratischer en logischer om, naast de uitvoering, 
ook de beleidsbepaling aan de lagere overheden over 
te laten. 

Bij een dergelijke stellingname zijn natuurlijk wel 
enige kanttekeningen nodig met betrekking tot de 
positie van gemeenten. 

Allereerst dient gezegd te worden dat de gemeenten 
in Nederland vaak erg klein zijn en niet toegerust voor 
de sociaal-economische problematiek. Het is buiten
gewoon jammer dat de discussie over de herziening 
van het bestuurlijke stelsel in de jaren zeventig door de 
diverse belanghebbende groeperingen (gemeenten 
zowel als politieke partijen) is gesmoord. 

Een tweede, hiermee samenhangende zaak is dat 
toegegeven moet worden dat sociaal-economische 
problemen voor wat betreft het bepalen van het beleid 
inderdaad vaak nationaal van aard zijn. De samen
hangen op dit terrein en de externe effecten van maat
regelen maken een coördinatie op een hoger vlak -
zowel nationaal alsook op EG-niveau - vaak noodza
kelijk. 

Een derde kanttekening is de houding van gemeen
ten, die teveel de neiging hebben om de hand op te 
houden in 'Den Haag'. Het is vaak nodig en mogelijk 
dat het verband tussen 'halen en betalen' weer wat 
meer bi n nen de gemeenten wordt bepaa ld. Een ontwi k-
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keling in die richting houdt natuurlijk tevens in dat er 
enige verschillen in kosten en probleem-aanpak tussen 
gemeenten kunnen gaan optreden. Naar totale gelijk
heid streven is identiek met centraliseren en dat kan als 
een nog groter kwaad worden beschouwd. 

De gemeente als 'intermediaire structuur' 

Hiervóór is de gemeente reeds aangeduid als een 
'intermediaire structuur', zowel in normatieve als in 
beschrijvende zin. Uit militaire kringen is bekend dat 
tussenfuncties vaak de 'schop'-functie zijn, zowel voor 
de hogere rangen als voor de soldaten; dit wordt wel 
het' sergeantseffect' genoemd. Ook de gemeente heeft 
zulk een sergeantsfunctie. De gemeente staat dichter 
bij de burger, maar isdaardoorook gevoeligervoorde 
klachten en problemen van die burger. 

De gemeente heeft via de Gemeentewet talrijke 
taken gekregen en elke gemeente heeft het recht zelf 
nieuwe taken te entameren. In het tijdperk van Thor
becke werd allereerst gedacht aan taken als de zorg 
voor de veiligheid, dewegen en de bevordering van de 
bedrijvigheid. In 1952 sprak Van Poelje echter van de 
verandering van 'welvaartsgemeente naar cultuurge
meente'. Daarmee bedoelde hij dat gemeenten vooral 
taken hebben als de zorg voor cultuur, onderwijs en 
sociale zorg . Het is trouwens opmerkelijk dat gemeen
ten in de voorbije jaren pas weer tot de erkenning 
kwamen dat ook gemeenten in staat zijn om een eigen 
economisch beleid te voeren. Weliswaar kan dat niet 
worden vergeleken met dat op het rijksniveau, maar 
veel zaken kunnen toch wel lokaal worden aangepakt. 
Met name het grondbeleid kan voor veel meer doelen 
worden ingezet dan alleen voor de volkshuisvesting . 
Voorts kan de gemeente een ander detailhandelsbe
leid voeren, als men er niet meer alleen op uit is om aan 
winkels geld te verdienen om daarmee de tekorten van 
een bestemmingsplan weg te werken. Heel belangrijk 
is voorts de recente ontwikkeling waarbij gemeenten, 
samen met het bedrijfsleven, projecten opzetten waar
mee niet alleen de infrastructuur of binnenstadsprojec
ten kunnen worden georganiseerd, maar ook werkge
legenheidsprojecten (public/Private Partnerships). 

Gemeenten staan niet alleen dichter bij de burger, 
maar ook dichter bij het bedrijfsleven. De meerderheid 
van het bedrijfsleven behoort tot het midden- en klein
bedrijf en juist voor deze categorie bedrijven kunnen 
gemeenten veel doen. Te vaak wordt nu alleen reke
ning gehouden met de grote ondernemingen. 

Naast deze 'nabijheidsvoordelen', zou men voorts 
nog kunnen denken aan het milieu, de dagelijkse 
veiligheid en speciale zorg voor de zwakkeren. Ge
meenten kunnen hun functie van intermediairestructuur 

vaak veel beter benutten. Benadrukt zij evenwel dat de 
uitgedoofde discussie over de juiste omvang van ge
meenten en/of gewesten nodig weer dient te worden 
opgerakeld; zeker als de EG belangrijker wordt, dan 
zal de positie van de (te) kleine Nederlandse gemeen
ten ook politiek weer aan de orde dienen te komen. 

Besluit 

In de voorbije periodezijn heel wattrends en structurele 
veranderingen gesignaleerd. Het is welhaast een trend 
om trends te onderscheiden. 'Individualisering' isdaar
van een aardig voorbeeld. Ook bij de studie over 
'schuivende panelen' is men van deze trend uitgegaan. 
Niet altijd is duidelijk wat daarmee wordt bedoeld, 
maar in ieder geval is wel duidelijk dat oude vormen 
van 'intermediaire structuren' in betekenis afnemen -
met name het familieleven en de kerken. Steeds meer 
mensen zijn 'inwisselbaar en mobiel', zei Toffler, die 
zelfs over 'wegwerp-vrienden' sprak. Volgens deze 
schrijver krijgen de mensen meer en meer de neiging 
om geen permanente emotionele banden aan te gaan: 
men krijgt 'wegwerpvrienden en wegwerphuwelijken'. 
Als iemand je niet langer bevalt, ruil je hem of haar 
maar in (Toffler, 1971 ).Indien dit waar is, zou de positie 
van gemeenten wel eens een belangrijkewerkstructuur 
voor het dagelijkse leven kunnen zijn. Er is duidelijk 
sprake van een opleving van de interesse voor de 
besluitvorming inzake het bredere territorium dan al
leen de woning en de school. Individualisering hoeft 
niet samen te gaan met het leven als eenling, behalve 
binnenshuis. De mens is niet alleen geneigd de eigen 
vrijheid te zoeken, maar ook de tweezaamheid of de 
meerzaamheid. Mensen zijn en blijven noodzakelijk 
van elkaar afhankelijk, maar de verbanden worden 
vaak wat functioneler dan voorheen. 

In de politiek leidt dit al gauw tot corporatistische 
besluitvorming. Het primaat van de politiek wordt dan 
identiek aan het belang van groeperingen, dan wel het 
corporatistische model. Daardoor wordt politiek van
zelf ook een onderhandelingsproces tussen belangen
groeperingen. Het essentiële punt waar het om gaat
en waarvoor de Ameri kanen veel meer oog hebben - is 
veelmeer hoe een systeem gestalte kan worden gege
ven, waarbij de uiteindelijke toets niet is of de departe
menten of de gemeentelijke organisatie beter lopen, 
maar of aan de wensen en verlangens van de burger 
tegemoet kan worden gekomen. Het moeilijkste punt 
daarbij is dat er zoveel tegenovergestelde belangen 
zijn en voorts dat die zo vaak onder het mom van 
idealen verborgen zijn . 



De positie van de gemeente 
tussen rijk en burger 
A.W.M. BRUGMAN* 

In talloze geschriften van staatsrechtgeleerden, 
politieke denkers, bestuurders en onderzoekers 
kunnen we nalezen dat van alle overheden, de 
gemeente het dichtst bij de burger staat. De 
drempel van die burger naar deze overheid is naar 
verhouding het laagst. Reacties kunnen direct 
worden ervaren en opgepakt, de regelgeving is 
vrijwel onmiddellijk toetsbaar. 

In hetartikel van J. Lambooy is deze these uitgewerkt. Ik 
zal mij bezig houden met de vraag in hoeverre de 
bestuurlijke praktijk recht doet aan dit gezichtspunt. 
Mijn stelling is dat de zelfstandige positie van de 
gemeente en daarmee de mogelijkheid van een directe 
relatie tussen burger en gemeente, in de praktijk voort
durend wordt ondermijnd. Meer en meer wordt de 
gemeente beschouwd als uitvoerend orgaan van lan
delijk beleid, een tendens die zelfs door het recente 
streven naar decentralisatie en deregulering niet is 
doorbroken. 

Theorie en praktijk 

Zoals bekend is Nederland opgebouwd volgens het 
model van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. 
Aanvankelijk vanuit de filosofie dat de staat slechts te 
waken had over veiligheid en enkele fundamentele 
vrijheden (de nachtwakerstaat), later uitgroeiend tot 
een zich verantwoordelijk voelende en ook actief ope
rerende staat voor en op nagenoeg alle denkbare 
terreinen van zorg. Onveranderd bleef hetorganisato
rische model dat in deze conceptie paste, nl. de drie 
overheidskringen ri jk, provincie en gemeente. Drie 
mede-overheden met alle eigen taken, met als uit
gangspuntde autonomie van de lagere overheden; wat 
een hogere overheid niet regelde, hetvrije gebied, was 
voor de lagere, mits zij maar binnen de kaders van de 
formele wetgeving bleef en derhalve niet regelde wat 
kennelijk expliciet aan een ander was toebedeeld . Dat 
ging goed totdat langzaam maar zeker, door een 
steeds ingewikkelder worden van de maatschappij, de 
mondigheid en individualiteit van burgers en collec
tieven, de staat steeds meer zaken ging en moest 
regelen. Hoe sterker de lobby in het parlement, des te 
sterker de regelzucht van het rijk en des te sterker de 
controlemaatregelen ten opzichte van de uitvoerders. 

Verschillende commissies die zich in de loop der 
jaren hebben beziggehouden met de organisatie van 
de beleidsvorming van het rijk, signaleerden een afna-

* De auteur is burgemeester van de gemeente 
Bodegraven. 

Dichterbij de burgers 

me van het sturend vermogen, een discrepantie tussen 
beoogd en geëffectueerd beleid, alsmede de schijnba
re onmogelijkheid om tot oplossingen te komen. En het 
antwoord was, tot en met de Commissie Hoofdstruc
turering Rijksdienst: vergroot het sturend vermogen 
van de centrale overheid . Voorde gemeenten beteken
de dat, dat er steeds meer gouden koorden kwamen, 
die hen bonden aan de richtlijnen van de beleidsma
kers op rijksniveau. De gemeenten hebben overigens 
van deze geldstromen gretig gebruik gemaakt en de 
burgers hebben met hun acties de centraliserende 
tendens die daaruit voortkwam, nog versterkt. 
Meeëten uit de staatsruif om allerlei leuke dingen voor 
de mensen te krijgen was mode. Geen enkele zichzelf 
respecterende gemeente kon zich toch veroorloven te 
zeggen: 'Neen, minister van CRM, of nu WVC, houdt u 
het geld onder die en die voorwaarden voor ons 
cultureel beleid maar. Wij regelen en betalen het liever 
zelf'. Lieten burgers via politieke kanalen niet in de 
Tweede Kamer vragen of het de minister bekend was 
dat er in de gemeente A ten aanzien van bepaalde 
beleidsterreinen anders werd geopereerd dan zij zelf 
meenden dat goed was en lieten zij vervolgens niet 
vragen wat de minister van plan was er aan te doen? 
Hoeveel ministers zouden het gewaagd hebben als 
volgtteantwoorden,opvraag 1: 'Ja'; opvraag2: 'niets, 
daarvoor moet u bij de gemeenteraad van A zijn'? 

Bezuinigingen 

Problemen komen eerst goed aan het licht, wanneerwe 
met ons allen niet een gulden extra mogen verdelen, 
doch een paar guldens moeten inleveren. Dan pas 
blijkt dat op vele terreinen van zorg de kwaliteitomlaag 
gaat. Dan pas blijkt ook hoe complex en bijna onlos
makelijk zaken aan elkaar geknoopt zijn en ook hoe 
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we met ons allen op de korte termijn hebben gegokt. 
Vervolgens blijkt dan ook dat we eigenlijk al voor 
keuzeproblemen staan, die zich niet meer laten oplos
sen door eenvoudig overal wat van af te halen (de 
kaasschaafmethodeL 

Een voorbeeld: de zorg voor ouderen kost geld, te 
veel geld, daarop moet worden bezuinigd. Dat kan via 
de weg van de familie-hoeksteen en daarmee verbon
den zorgzame samenleving. Kinderen helpen ouders 
en buren helpen buren . Zo eenvoudig isdat,zekerals je 
bedenkt dat het grote aantal zich werkloos noemende, 
maar niet als zodanig ingeschreven staande vrouwen 
op die manier een zinvolle tijdsbesteding kunnen vin
den. De ouder wordende mens weer zoveel mogelijk 
thuis met hulp uit de omgeving! In beleidstermen ver

. taald heet dat: experimentele zorg en flankerend be-
leid. Dat levert plaatsen op in verzorgingstehuizen die 
dus kunnen worden 'wegbezuinigd'. Wat ook nog 
plaatsen oplevert is de optelsom die door de overheid 
wordt gemaakt van plaatsen in huizen met een confes
sionele achtergrond en in huizen zonder die 'levensbe
schouwelijke identiteit'. Veelal zal immers blijken dat 
die optelsom uitkomt boven het noodzakelijk geachte 
aantal plaatsen in een regio, dat overigens door de
zelfde overheid is vastgesteld . Nare bijkomstigheid is 
wel,dat je mensen, die jaren in een stad ofdorp hebben 
gewoond, moet verplaatsen of verwijzen naar een 
andere voor hen nietvertrouwde plek. Het beleid zieter 
doorwrocht uit, maar de effecten zijn voor velen ramp
zalig. 

Een voorbeeld op hetterrein van de deregulering: de 
beschikking geldelijke steun particuliere woningen is 
vervallen; werd niet meer nodig geacht. Gemeenten 
konden datzelf regelen . Detot dan beschikbare gelden 
werden na een bezuiniging via de algemene middelen 
beschikbaar gesteld. Toch moesten er uitkeringsregels 
komen en zo ontwierp de VNG hetzelfde rijksmodel 
voor alle 714 gemeenten - dus terug via de achterdeur. 
Hetzelfde beleid voeren met minder middelen en min
der service aan de burger! 

Kwaliteit van het bestuur 

Vaak wordt domweg de kwaliteitvan hetbestuurop het 
spel gezet wanneer de rijksoverheid zich met het lokaal 
beleid gaat inlaten. Wie begrijpt er bijvoorbeeld nog 
iets van het beleid inzake de woonwagenbewoners? 
Knappe koppen hebben bedacht dat de integratiege
dachte - kleine kampen binnen woonwijken - op den 
duur zal leiden tot de opheffing van die kampen. De 
zoveelste generatie wil dan ook in mooie huizen, type 
13 onder één kap, wonen of wellicht 12-hoog. Als 
gemeenten, provinciale besturen, inclusief de betrok
ken woonwagenbewoners het met elkaarvolledig eens 
zijn over een bepaalde lokatie, is het dan nog aan die 
burgers uitte leggen dat aan één van de rijksvoorwaar
den niet is voldaan en derhalve een nieuw kamp dientte 
worden gebouwd in een nieuwbouwwijk of in een 
bestaande, liefstbungalowachtigwijk, terwijl niemand 
daarmee is gediend? Sterker nog : het heeft er alle 
schijn van dat, hoe meer bezwaren er komen van de 
direct betrokkenen, de rijksoverheid vaster aan haar 
eigen, van achter de bureaus bedachte beleid vast
houdt. Dus hoe meer bezwaren, hoe beter de lokatie. 

Is ,het de burger uit te leggen dat de OGB-tarieven 

omhoog moeten omdat het rijk heeft bepaald dat 
gemeenten verplicht moeten deelnemen aan een 
brandweerregeling die een andere is, dan waar de 
gemeente zelf voor had gekozen, omdat die bijvoor
beeld de helft goedkoper was, de hulpverleners de 
helft van de aanrijtijd nodig hadden en uit professione
le brandweerlieden bestonden en dat alleen om het 
voorde bewuste bewindspersoon overzichtelijk te hou
den? De beslissing was nu eenmaal genomen. 

Een laatste voorbeeld: de minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft bij de gemeenten een plan gelan
ceerd dat beoogt het aanta I verkeersdoden aanzien I ijk 
terug te brengen door plannenmakers een premie per 
verkeersdode minder in het vooruitzicht te stellen. Het 
voorziet in een startsubsidie van f 1,- per inwoner 
voor de gemeente of groep van gemeenten die er aan 
mee zullen doen gedurende een reeks van jaren. Bij de . 
minister moet een stappenplan worden ingediend, 
waarin maatregelen worden aangekondigd die zullen 
bijdragen aan het beoogde doel. De financiële bijdra 
ge is derhalve afhankelijk van ministeriële goedkeu
ring. Daarnaast is er voor iedere verkeersdode minder 
die extra premie. Nu is er een aantal gemeenten dat al 
door het ministerie van Verkeeren Waterstaatgesubsi
dieerde verkeersveiligheidsplannen heeft opgesteld 
en met de uitvoering daarvan is gestart. Die plannen 
komen echter niet in aanmerking voor de hierboven 
genoemde subsidie, want die goedkeuring past weer 
niet binnen het beeld van de afdeling die daarmee 
belast is. Nog afgezien van het feit dat men grote 
vraagtekens kan plaatsen bij de ethiek van dit soort 
plannen, zien we als resultaat dat vele gemeenten 
toehappen; f 1,- per inwonervoor iets wattoch nietzal 
blijken te werken kan geen kwaad. De voorwaarden 
maarweer geaccepteerd en de centen binnengehaald! 

De reactie van de burger 

Watgebeurterbij ongelukkig of domweg slecht beleid 
van overheidszijde, ongeacht of deze afkomstig is van 
rijk, provincie of gemeente? De burger zal het niet 
begrijpen, zal zich er niet in kunnen verplaatsen en zal 
zich er vervolgens niet meer aan houden. In zware 
termen spreken we over legitimiteitscrisis of onthech 
ting. In normaal spraakgebruik zeggen we dat de 
burger de regels aan z'n laars lapt, hetgeen eufemis
tisch kan worden vertaald in termen als burgerlijke 
ongehoorzaamheid. (Overigens is die term in wat 
aangepaste vorm 'bestuurlijke ongehoorzaamheid' 
omarmd door hogere overheden in situaties waarin 
hun beleidsvoornemens worden gedwarsboomd door 
lagere overheden, zelfs indien dit via de daartoe geëi
gende kanalen gebeurt.) 

Het zal de gemiddelde burger dan ook een zorg zijn 
hoe de regels tot stand komen die hem, meestal via zijn 
gemeente, direct raken . Of we het nu hebben over de 
bescherming van de openbare orde, de beveiliging 
tegen brand en de daarmee verbonden hulpverlening 
of de prijs van een paspoort, de hoogte van z'n belas
tingbrief, de werkloosheidsuitkering of het bijstandsni
veau, een vestigingsvergunning of een hinderwet
vergunning. Wat voor die burgers telt is de kwaliteit en 
de prijs die bij in relatie daarmee moet betalen, de tijd 
die hij erop moet wachten en niet in het minst de zin van 
een regeling. 



Geloofwaardig beleid 

Wil een gemeente als overheid, direct naast de burger, 
effectief kunnen werken, dan zal zij geloofwaardig 
moeten zijn . Dat betekent uiteraard niet dat iedere 
burger z'n zin zal kunnen krijgen. Wel betekent het dat 
er zeer duidelijk keuzen moeten worden gemaakt. En 
daarmee zouden we bij de kern van het probleem 
moeten komen . Zonder overdrijven durf ik te stellen 
dat het optreden van de overheden mank gaat aan het 
uitstellen van keuzen . Waar we spreken over sturings
mechanismen of juist het gebrek daaraan, zouden we 
het moeten hebben over minder sturing en het bewust 
accepteren van zaken die niet meerofop een veel lager 
niveau aan de orde komen. 

Een belangrijke keuze voor elk overheidsorgaan is 
het elkaarwillen zien als mede-overheid en niet slechts 
als handig verlengstuk voor het verdelen van de be
zuinigingspijn of als lastig obstakel in een uitgestip
pelde koers. 'Herenakkoorden', hoe mooi ook, tussen 
het rijk en gemeenten zijn natuurlijk in wezen belache
lijk. Zij geven aan dat er iets schort in de onderlinge 

. relaties. 
Hoe kunnen we nu nog, na meer dan 25 jaar ge

touwtrek overde bestuurlijke organisatie in Nederland 
tot een oplossing komen? Isook het probleem: centrali
satie versus decentralisatie niet het schoolvoorbeeld 
van het niet durven kiezen? De beschermheer/ -vrouwe 
van de Nederlandse gemeenten, de minister van BIZA 
zegt van harte 'ja' tegen een groot decentra lisatieplan. 
De vakbroeders zeggen 'neen' en u kent de gevechten 
die daaruit voortvloeiden en nog vloeien . Gewest
vorming, prachtig, maarte duur en een vierde bestuurs
laag is ongewenst. Gemeentelijke herindeling om tot 
grotere gebieden te komen, prima, maar dat kun je de 
burger in de kleine gemeenten moeilijk uitleggen en 
bovendien betekent dat nogal wat ten aanzien van het 
inleveren van macht en is dus politiek niet aantrekke
lijk. Liever vluchten we jarenlang in discussies over al 
dan niet wetenschappelijk onderbouwde criteria, 
waaraan een gemeente moet voldoen om genoeg 
draag-, daad- en bestuurskracht te hebben. Ook dan 
blijft een goede afspraak over taakverdeling decen
traal/centraal uit. 

Intergemeentelijke samenwerking 

Hoewel de vierde bestuurslaag afgewezen en gewest
vorming uit de gratie is, is de oude vorm van gemeente
lijke samenwerking in de regio een goed middel om 
een nieuwe jastetesten. BIZAblijftzozinvol bezigen als 
het klaar is, kunnen de vakdepartementen wellicht niet 
meer onder de zoveel bezongen decentra I isatie u it. Die 
intergemeentelijke samenwerking is echter voor BIZA 
onoverzichtelijk. Daar moet iets aan worden gedaan. 
J.o zullen er regionale gebieden moeten worden aan
gewezen, waarbinnen de gemeenten samenwerkings
regelen moeten en mogen sluiten. Dat is fijn overzichte
lijk - één bestuur - 't liefst voor alle regelingen. De 
vierde bestuurslaag via de achterdeur en komt nu de 
veelbeloofde decentralisatie? Nee, want de regio's 
sluiten niet precies aan bij die van VROM, Justitie, V& W 
of BIZA of de rechtsbescherming staat e.e.a. in de weg, 
of ... vult u maar in. Kortom, politiek verantwoordelijke 
bestuurders op centraal niveau willen geen decentrali
satie. 

.Wat overblijft is een wirwar van regelingen afkom
s~lg van de vakdepartementen en bedoeld voor provin
Cies, gemeenschappelijke regelingen en gemeenten. 
Voor de rijksoverheid/ de departementen zelf tamelijk 
overzichtelijk en de aangewezen methode om via 
allerlei voorwaarden en repressief toezicht het beleid 
sterk in de hand te houden en bezuinigingen door te 
voeren . Zelfstandige acties van lagere overheden zijn 
dan nagenoeg uitgesloten. 

Conclusie 

Willen we met elkaar richtingen aan kunnen geven 
waarin mogelijke oplossingen tevinden zijn, dan zullen 
we keuzen en soms pijnlijke keuzen moeten maken. 
Meer overheid leidt tot meer bureaucratie, tot meer 
regelgevi ng en meer controle, tot meer verstrengel i ng, 
ondoordringbaarheid en ondoorzichtigheid en niet in 't 
laatst tot onnodig veel meer kosten. 

Het rijkzal moeten aangeven wat het zelf moet doen 
binnen welke kaders men activiteiten kan en wil overla~ 
ten en aan welke minimale voorwaarden gewenst 
beleid dienttevoldoen en daarbij dan meteen accepte
ren dat decentralisatie ongelijkheid met zich mee
brengt. Ook dan zullen we ervaren dat we niet iedere 
burgers'vriend worden. Ook dan zullen erbelangente
g~nstellingen blijven ontstaan, maar gaat de gedachte 
niet op, dat goed opgeleide, zelf verantwoordelijke 
organisaties en burgers betere afwegingen en betere 
beslissingen kunnen nemen of accepteren? 

Alles overziend pleit ik nietvoor een vierde bestuurs
laag, noch voor een rücksichtlos herindelen van gebie
den, noch voor een alles frustrerende en lamleggende 
gemeenschappelijke regelingssystematiek. 
Hetzijn alle instrumenten van openbaar bestuur, die elk 
voor zich op een juiste wijze ingezet, goed kunnen 
functioneren, maar dan graag in goed overleg, met 
gezond verstand en niet alles onder dwang en gecon
troleerd volgens onze democratische beginselen. 
Waar veel macht wordt verzameld dient immers direct 
gecontroleerd te kunnen worden. De directe betrok
kenheid van de burgers heeft nog steeds te weinig 
aandacht. Besturen moeten, als zij het niet goed doen, 
naar 'huis' kunnen worden gestuurd, of zij nu uit een 
gemeente, een provincie of een gemeenschappelijke 
regeling voortkomen. 

Soms ook letterliik een hoge drempel 

25 



26 

N 

"" z 
",' 

'" UJ 
UJ 

Q 

Is duurzame ontwikkeling 
onze gemeenschappelijke 
toekomst? 
L. RONDE* 
Duurzame ontwikkeling. Je kunt geen 
milleutijdschrift meer openslaan of je komt het 
tegen. Ministers gebruiken het te pas en te onpas. 
Het lijkt een toverwoord, maar kan het werken? 
En zo ja, hoe? Natuurlijk is iedereen voor een 
ontwikkeling die duurzaam is, maar wat bedoelen 
we als we dat zeggen? Wat hebben we ervoor 
over? Tot nu toe is de discussie over duurzame 
ontwikkeling enigszins buiten D66 om gegaan. 
Misschien omdat we er inderdaad allemaal zo voor 
zijn dat we in discussie geen brood zagen, maar nu 
iedereen gaat nadenken over 
verkiezingsprogramma's voor Tweede Kamer en 
gemeenteraden wordt het hoog tijd voor een 
nadere invulling van dit begrip. Daartoe deze 
aanzet, maar eerst een korte historie. 

Our common future 

Als essentie van duurzame ontwikkeling is het stre
ven naar een evenwichtssituatie te zien: evenwicht 
tussen produktie en consumptie van voedsel, energie 
en materialen. Oude culturen kenden dit evenwicht. De 
culturele verscheidenheid in de wereld van een paar 
honderd jaar geleden was sterk bepaald door de 
biologische diversiteit. Verschillende volkeren hadden 
verschillende manieren gevonden om met hun omge
ving om te gaan. Natuurlijk ging het ook vroeger af en 
toe mis, door veelal dezelfde oorzaken als nu, maar 
nooit eerder was de mensheid door aantal en door 
technisch vermogen in staat de gehele aarde blijvend te 
veranderen . 

De drie essentiële evenwichten zijn verstoord . We 
produceren voedsel op de verkeerde plaatsen en op 
een wijze die alleen is vol te houden met steeds grotere 
hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen en 
ten koste van een steeds kleiner arsenaal werkelijk 

In april 1987 verscheen het rapport 'Our common Duurzaam 
future', geschreven door een VN-commissie onder 
leiding van de premier van Noorwegen, mevr. 
Brundtland. De commissie bestond uit politici en weten
schappers uit zowel de westelijke, de oostelijke als de 
zuidelijke landen. 

Na onder andere het Club van Rome-rapport 'Gren
zen aan degroei' laat Ourcommon futureopnieuwzien 
dat de mensheid bezig is in snel tempo de basis van het 
leven te ondermijnen en zelfs te vernietigen, maar 
anders dan de Club van Rome eertijds, heeft de com
missie-Brundtland geprobeerd een uitweg te schetsen. 
Our common future eindigt met een roep om actie om 
de uitweg die de commissie ziet en die zij omschrijft als 
'sustainable development' (duurzame ontwikkeling), 
in realiteit om te zetten . De min of meer officiële 
definitie van duurzame ontwikkeling is: een ontwikke
ling die voorziet in de behoeften van de huidige genera
ties zonderde mogelijkheden van toekomstige genera
ties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen. 

De bal ligt nu dus bij ons, als (potentiële) beleidsma- · 
kers op plaatselijk, nationaal of internationaal niveau, 
maar ook als consument of (werknemer van) produ
cent. 

Our common future geeft een a na Iyse van de proble
matiek op een aantal gebieden en benadrukt vooral de 
samenhang tussen de grote internationale milieu
problematiek en de armoede in vele landen. De analy
seszijn vrij uitvoerig en diepgaand, maar niet helemaal 
onomstreden. In het vervolg komen wij hier nog op 
terug. 

* De,auteur is lid van de Werkgroep Milieu van D66. 



goede grond. We verbruiken grote hoeveelheden 
energie-bronnen, die in het verleden op natuurlijke 
wijze zijn opgebouwd, ten koste van onvoorspelbare 
klimatologische risico's. We maken en verbruiken 
steeds meer produkten, zonder ons te realiseren wat 
het produktieproces en het verbruikte produkt aan 
afval opleveren en hoe we dit moeten verwerken. 

Voedsel 

De wereld produceert per persoon meer voedsel dan 
ooittevoren. Desondanks iservoor3/4 miljard mensen 
niet voldoende. Vooral in Afrika is de situatie rampza
lig. AI sinds 1970 produceert dit continent minder dan 
het consumeert en nog steeds groeit de bevolking in de 
meeste Sahel-landen sneller dan de voedselproduktie. 
De 8rundtland-commissie identificeert vier kernpro
blemen: 
1. De subsidies aan de landbouwsector in de Verenig
de Staten en de Europese Gemeenschap, samen goed 
voor bijna 50 miljard dollar. Deze subsidies leiden tot 
een overproduktie, overexploitatie van land en over
matig gebruik van bestrijdingsmidç1elen. De prijzen 
van voedselprodukten op de wereldmarkt worden zo 
kunstmatig verlaagd, waardoor de boeren in arme 
landen niet kunnen concurreren. 
2. In veel ontwikkelingslanden (voormalige koloniën) 
zijn de belangen van de kleine boer verwaarloosd en is 
prioriteit gegeven aan de grootschalige produktie, die 
veelal is gericht op de export. Hierdoor zijn de boeren, 
die voedsel voor de eigen streek verbouwen, verdron
gen naar de minder vruchtbare gebieden. 
3. Als gevolg van erosie verdwijnen voedingsstoffen 
en kan de bodem minder water vasthouden. Hierdoor 
nemen droogte en overstromingen in omvang en fre
quentie toe. Zonder maatregelen zal op korte termijn 
meer dan de helft van de landbouwgrond in Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika door erosie verloren gaan. 
Oorzaken zijn onder meer slecht geplande irrigatie, 
waardoor de bodem te zout wordt voor landbouw
doeleinden en overmatige exploitatie van marginale 
gronden door van vruchtbaarder gebieden verdron
gen boeren. 
4. Het groeiende gebruik van kunstmest en bestrij
dingsmiddelen is de oorzaak van steeds meer proble
men. De door overmatig kunstmest-gebruik veroor
zaakte uitspoeling van stikstof en fosfaat vervuilt in 
toenemende mate het grond- en oppervlaktewater. 
Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft plaat
selijk tot de vervuiling van water en bodem geleid. 
Daarnaast sterven er in ontwikkelingslanden jaarlijks 
zo'n tienduizend mensen aan vergiftiging door bestrij
dingsmiddelen. 

De voedselproblematiek neemt in omvang toe door 
de steeds aanhoudende bevolkingsgroei. In veel lan
den is de armoede de belangrijkste oorzaak van deze 
groei. Een succesvolle bevolkingspolitiek moet - vol
gens de commissie-Brundtland - dan ook beginnen bij 
het aanpakken van die armoede. 

Energie 

Een citaat uit Our common future: 
Willen de ontwikkelingslanden in het iaar 2025 even- . 
veel energie kunnen gebruiken als de geïndustriali
seerde landen, dan zal dit betekenen dat het huidige 
mondiale energieverbruik wordt verviifvoudigd. Het 
ecosysteem van onze planeet zal hierniettegen bestand 
ziin, vooral niet als de toename gebaseerd zal ziin op de 
niet onuitputteliike fossiele brandstoffen. Met het oog 
op hetgevaardatde temperatuur op de gehele planeet 
zal stiigen - het broeikas-effect- en dat het milieu zal 
verzuren, kan zelfs een verdubbeling van het energie
verbruik op basis van de huidige combinatie van pri
maire energiebronnen niet worden overwogen. 

Het rapport benadrukt het belang van energiebe
sparing. Daarnaast is een versnelde introduktie van 
alternatieveenergiebronnen noodzakelijk: geen duur
zame ontwikkeling zonderduurzame energie. Overde 
vraag of kernenergie een van die duurzame energie
bronnen kan zijn, kon de Brundtland-commissie niettot 
een eenduidig oordeel komen. 

In de ontwikkelingslanden is het tekort aan brand
hout het grote energieprobleem. Hout wordt daar in 
grotere hoeveelheden verbruikt dan het kan groeien. 
Bij gebrek aan hout gaan plattelandbewoners koeie
mest en oogstafval als brandstof gebruiken. Dit heeft 
tot gevolg dat er te weinig organisch materiaal op het 
land terugkomt en de bodem verarmt. Een illustratief 
voorbeeld van de samenhang tussen het energiepro
bleem, het voedselprobleem en de armoede. 

Materialen 

De Brundtland-commissie acht een vergaande econo
mische groei en daarmee ook een groei in de indus
triële produktie noodzakelijk. Een citaat: 
Als de industriële ontwikkeling op de lange termiin 
duurzaam moet worden, zal deze radicaal moeten 
veranderen in haar kwaliteit, vooral in de geïndustriali
seerde wereld. Datwil niet zeggen datde industrialisa
tie haartop heeftbereikt. Zelfs metde huidige bevolking 
moet, volgens de Verenigde Naties, de mondiale pro
duktie met een factor 2,6 groeien om de consumptie in 
de derde wereldlanden op het niveau van de geïndus
trialiseerde wereld te kriigen. 
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Wil deze groei effect hebben op de ongelijke wel
vaartsverdeling, dan zal zij voornamelijk in de ontwik
kelingslanden moeten plaatsvinden. Het probleem is 
dat de economische mogelijkheden en de kennis in die 
landen ontoereikend zijn om de optredende en te 
verwachten milieu-effecten van een snelle industriali
satie op te vangen. De luchtvervuiling in veel steden in 
de derde wereld is nu al erger dan ooit in de industrie
landen is waargenomen . Volgens de Wereldgezond
heidsorganisatie leven bijna een miljard mensen in 
gebieden waar zwaveldioxide een probleem voor de 
gezondheid vormt. Verder is het een kwestie van tijd 
voordat de arme landen worden geconfronteerd met 
eenzelfde bodemsaneringsproblematiek als waar wij 
zelf mee kampen. Maarhet probleem speeltnietalleen 
daar; in het noorden van Tsjecho-Slowakije is de 
gemiddelde levensduurdoordegigantische milieuver
ontreiniging 10 jaar korter dan in de rest van het land. 
De Brundtland-commissie verwacht veel van milieu
effectrapportage om bedreigende activiteiten te signa
leren en te voorkomen. 

Andere problemen 

Naast de hiervoor beschreven basisproblemen 
schenkt Our common future nog aandacht aan een 
aantal andere problemen, zoals de verstedelijking in 
(vooral) de ontwikkelingslanden, het verdwijnen van 
grote aantallen soorten planten en dieren en een ver
mindering van de diversiteit aan ecosystemen, het 
beheer van gemeenschappelijke gebieden als de oce
aan, Antarctica en de ruimte en de relatie tussen de 
vrede- en veiligheidsproblematiek en de milieu- en 
ontwikkelingsproblemen. 

De reacties op het rapport 

De reacties op het Brundtland-rapport zijn over het 
algemeen zeer positief. AI bevat de analyse voor 
diegenen die zich al wat langer met de (internationale) 
milieuproblematiek bezighouden weinig nieuws, toch 
is zij door haar uitvoerigheid en diepgaandheid en 
door haar cijfermatige onderbouwing van groot be
lang. 

Zoals wellicht was te verwachten, bestaat er enig 
meningsverschil over de juistheid van de door de 
commissie-Brundtland als verantwoordelijk voor de 
geschetste problematiek aangewezen oorzaken, met 
name voor de problematiek zoals die speelt in de 
ontwikkelingslanden. In haar voorlopige standpunt 
over Our common future stelt de regering, dat het 
rapport teveel de nadruk legt op uit de internationale 
economische verhoudingen voortkomende externe 

factoren: 'De rol van het eigen (= door de ontwikke
lingslanden zelf gevoerde), veelal niet adequate 
ontwikkelingsbeleid, dat mede heeft geleid tot de ern
stige economische, financiële en milieuproblemen in 
veel ontwikkelingslanden, wordtten onrechte onderbe
licht'. Hierbij loopt de regering echter wel erg gemak
kelijk over het feit heen, dat veel ontwikkelingslanden 
ten gevolge van de schuldencrisis slechts een geringe 
financiële armslag hebben. Het Brundtland-rapport 
stelt dat in de landen van Latijns Amerika 35% van de 
deviezen, die via de export binnenkomen, weer moet 
worden uitgegeven ten behoeve van de aflossing van 
schulden. Een aantal niet-gouvernementele organisa
ties (NOG's) pleit er dan ook voor, dat de Nederlandse 
overheid meewerkt aan het oplossen van de schulden
problematiek. Naar hun mening zouden de schulden 
van de landen ten zuiden van de Sahara dienen te 
worden kwijt gescholden. Daarnaast zou zij zich in 
moetenspannenvoordetotstandkomin~van milieube
heersprojecten in ruil voor een gedeeltelijke schuldvrij
stelling (de zogenaamde debt-for-nature-swaps). Met 
name de situatie in Latijns-Amerika leent zich voordeze 
laatste mogelijkheid. 

Een ander punt van kritiek van een aantal derde 
wereld-organisaties,zowel hieralsterplekke, isdatde 
commissie de oorzaak van de milieu-problematiek 
teveel z.oekt bij de armen en de armoede in de ontwik
kelingslanden. Volgens hen zijn de armoede en de 
milieu-crisis nu juist het gevolg van door het westen 
gestuurde economische ingrepen, zoals het instellen 
van belastingen, het stimuleren van export en het ver
groten van het non-food agrarisch areaal. Met name 
het feit dat de in het Brundtland-rapport gepredikte 
duurzame ontwikkeling een ontwikkeling in westerse 
zin is, waarbij wederom de economische groei centraal 
staat, valt bij hen niet in goede aarde. 

Voor de realisering van duurzame ontwikkeling op 
internationale schaal legt de Brundtland-commissie 
een centrale rol bij de milieu-organisatie van de Ver
enigde Naties, het UNEP. Daarnaast zullen organisa
ties als het IMF en de Wereldbank in de projecten die zij 
financieren of in de eisen die zij voor leningen stellen, 
veel meer rekening met het milieu moeten houden en uit 
moeten gaan van een beleid gericht op duurzame 
ontwikkeling. De CRMH constateert een discrepantie 
tussen de in het rapport voorgestelde strategieën, die 
een zekere revolutionaire gezindheid veronderstellen 
en een gedrevenheid uitstralen, en het vertrouwen dat 
de commissie heeft in de mogelijkheden om de crisis via 
de bestaande instellingen op te lossen. Hoe dan ook, 
waarschijnlijk bestaat er op dit moment geen alterna
tief. De genoemde instellingen zijn te invloedrijk om 
buiten hen om oplossingen te kunnen forceren. Mis-



Zuinigheid geboden 

schien mogen we echter hoop putten uit het proces, dat 
zich momenteel in de Sovjet-Unie afspeelt, waar het 
ook lukt om veranderingen te real iseren, juist door 
gebruik te maken van bestaande structuren. 

Een ander belangrijk punt van kritiek op het 
Brundtland-rapport, dat ondermeer door de CRMH 
wordt verwoord, is dat het rapport weliswaar een 
goede analyse van de mondiale prqblematiek geeft, 
maar dat het wat betreft het oplossings-gericht denken 
blijft steken in strategieën op wereldschaal. De CRMH 
is van mening datditvoor regio's en individuele landen 
bij de uitwerking niet voldoende houvast biedt. Hier
voor had het rapport volgens haar globale aanwij
zingen moeten geven. 

Hetdirecte gevolg van het mondiale karakter van de 
gegeven analyse en het ontbreken van richtlijnen voor 
de implementatie op nationaal niveau is, dat het kabi
net in het Voorlopig Regeringsstandpunt over het 
Brundtland-ra pport voo ra I i ngaat op de i nternationa Ie 
problematiek en zich nauwelijks bezighoudt met het 
nationale beleid in engere zin . Dit grotendeels ontbre
ken van een vertaling naar het nationale (milieu-)be
leid, moet worden gezien als een belangrijke omissie, 
die hopelijk in de binnenkort te verschijnen Natuur- en 
MilieubeleidSplannen zal worden goedgemaakt. 

De Nederlandse regering zal naar onze mening een 
katalyserende rol moeten gaan spelen bij de uitwer
ki,ng van duurzame ontwikkeling in alle sectoren van 
het nationaal beleid . Immers, hoe wil de regering 
komen tot een verinnerlijking van het milieubesef in het 
bedrijfsleven, wanneer zij niet eerst de hand in eigen 
boezem steekt? Alle departementen zullen dan ook hun 
voor het milieu relevante wetgeving, beleidsvoorne
mens en maatregelen moeten toetsen aan de eisen van 
duurzame ontwikkeling. Een aantal NGO's en de Na
tuurbeschermingsraad pleiten in dit kader voor het op 
korte termijn oprichten van een 'Raad voor de Duurza
me Ontwikkeling', die de hiervoor noodzakelijke inte-

gratie en afstemming van het regeringsbeleid zou 
moeten bewaken . 

De Tweede Kamer heeft inmiddels in een ka
merbrede motie, de motie Boers-Wijnberg c.s., de 
regering verzocht de aanbevelingen van het 
Brundtland-rapport ten behoeve van het nationale 
beleid nader te concretiseren en daartoe uiterlijk in het 
najaar van 1989 in een definitief regeringsstandpunt 
aan te geven hoe per ministerie en per beleidsterrein 
aan deze aanbevelingen inhoud zal worden gegeven. 
De regering stelt echter nu reeds, dat ze in de aanbeve
lingen van het Brundtland-rapportgeen aanleiding ziet 
de positie van de ministervan VROM te versterken. Dat 
hoeft natuurlijk ook niet: wanneer milieu - zoals de 
commissie-Brundtland voorstaat - als facet in alle 
beleidssectoren wordt meegenomen, zou de milieu
minister zelfs geheel overbodig kunnen worden. 

Op dit moment zijn we echter nog ver van deze 
ideaal-situatie verwijderd. De Natuurbescher
mingsraad constateert dat in de praktijk - getuige 
rapporten als de Vierde nota ruimtelijke ordening, de 
Nota Rijsnelheden en de overheidsreactie op de WRR
studie 'Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw 
- de ecologische argumenten nog een zeer onderge
schikte rol spelen. 

Duurzame ontwikkeling is dus geen specifiek mi
lieudoel; Our common fufure benadrukt juist sterk de 
samenhang met het economische beleid. Een in de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan
genomen resolutie benadrukt nogmaals de rol van het 
economisch beleid bij het stimuleren van duurzame 
ontwikkeling. Ook hier ziet de regering geen reden tot 
beleidswijziging, omdat volgens haar het Nederlands 
economisch beleid al rekening houdt met randvoor
waarden, die vanuit andere beleidsinvalshoeken -
waaronder het milieubeleid - worden gesteld. Dat 
deze conclusie nietdoor iedereen gedeeld wordt moge 
duidelijk zijn . 

Welke rol kan D66 spelen? 

Zoals uit hetvoorgaande mag blijken heeft hetverschij
nen van Our common fufure nog niet geleid tot een 
duidelijk breekpunt in de algemene lijn van het re
geringsbeleid. Misschien dat de klare taal van de 
RIVM-publicatie Zorgen voor morgen er mede zorg 
voor draagt, dat de voor 14 maart aangekondigde 
presentatie van het Nationaal MilieubeleidSplan het 
startpunt is van een op duurzaamheid gebaseerd re
geringsbeleid. 

Onafhankelijk van hetfeitofduurzame ontwikkeling 
nu wel of niet expliciet als grondslag voor hette voeren 
kabinetsbeleid wordt aanvaard, zullen wij het over-
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heidsoptreden vanaf dit moment aan een duurzaam
heidscriterium dienen te toetsen . Hiertoe is het van 
belang dataan ditcriterium een verdere invulling wordt 
gegeven. Hierbij zouden de volgende uitgangspuntën 
van duurzame ontwikkeling kunnen worden gehan
teerd: 

sluiting van stoffen-kringlopen. 
- energie-extensivering. 
- kwaliteit boven kwantiteit. 
Hierbij dienen de belangen van de ontwikkelingslan
den - wanneer opportuun - steeds terdege te worden 
meegewogen. 

Aangezien duurzame ontwikkeling een filosofie is, 
die uitstekend past bij het gedachtengoed van D66, 
moeten we hierbij het voortouw nemen. We zullen dan 
ook onze oude rol van ideeënpartij weer op moeten 
pakken, wat betekent dat we niet primair moeten 
proberen onze energie te steken in het formuleren en 
uitwerken van een allesomvattend beleid, maardatwe 
zullen moeten proberen om op allerlei beleidsterreinen 
en zowel landelijk als in de provincies en in de gemeen
ten, te komen met voorstellen, plannen en initiatieven, 
die een duurzame ontwikkeling naderbij kunnen bren
gen . Veel kleine voorstellen leiden tot een blijvende 
aandacht voor duurzame ontwikkeling in de pers en 
daarmee tot een groeiend begrip in de samenleving. 
Pas wanneer de westerse burger van de noodzaak tot 
duurzame ontwikkeling doordrongen is en er aak naar 
gaat leven, kunnen we van onze mede-aardbewoners 
hetzelfde vragen. Pas dan bereiken we het ideaal dat in 
Our cam man future wordt uitgedragen, namelijk dat 
dieene aarde ook één wereld zal zijn! 
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Boeken 

Vragen naar aanleding van een bijna vergeten land 

Maakt onbekend 
onbemind? 

Bij wijze van rechtvaardi
ging van het door hem 
gepleegde verraad van 
München in 1938 zou 
Chamberlain hebben ge
zegd: 
'Tsjechoslowakije is een 
ver land, waarvan wij 
weinig weten'. Daarmee 
sloeg de toenmalige Britse 
premier de spijker op de 
kop. Wie wist dat Tsje
choslowakije in het inter
bellum de enige goed 
functionerende parlemen
taire democratie in 
midden- en oost-Europa 
was? Het enige land in de 
regio met een diepgewor
telde humanistisch
democratische en burger
lijke traditie? Een land ook 
met een grotere en beter 
gespreide welvaart dan de 
meeste west-Europese 
landen, waaronder Ne
derland? Bijna niemand 
besefte dat in 1938. Deze 
onkunde vormt wellicht de 
verklaring voor het onbe
grijpelijke wat er een jaar 
later gebeurde. Voor de 
westelijke geallieerden 
was het behoud van hun 
bondgenoot Tsjechoslo
wakije geen oorlog 
waard. Dat laatste was wel 
het geval met de aanval 
van Duitsland op Polen, 
een land dat - afgezien 
van zijn westelijke buur
staat- als de meest reacti
onaire en anti-semitische 
dictatuur van Europa kon 
worden beschouwd. 

Sinds 1938 is er op het 
gebied van de kennis van 
Tsjechoslowakije maar 
weinig verbeterd. Voor de 
meeste mensen is dat land 
een van de vele oostblok
landen. Wie weet er het 
fijne van de achtergrond 

van de communistische 
staatsgreep van 1948, de 
Praagse lente twee decen
nia later en de daarop 
volgende 'normalisatie'? 

Lezing van de dissertatie 
van Hans Renner over de 
naoorlogse geschiedenis 
van Tsjechoslowakije kan 
heel wat gaten in de be
perkte kennis over dit 
onderwerp opvullen. Ren
ner, zelf een in 1968 
gevluchte Tsjech en van
daag de dag werkzaam 
aan de Rijksuniversiteit 
van Groningen, geeft niet 
alleen een degelijke en 
duidelijke beschrijving en 
analyse van de vele diep
tepunten en de schaarse 
hoogtepunten in de eigen
tijdse historie van zijn ge
boorteland, hij confron
teert de lezer ook - zij het 
impliciet- met een aantal 
vragen van meer algeme
ne strekking. 

De deugdzaamheid van 
hervormingsgezinde 
apparatsjiks 
Renner schildert ons een 
portret van Dubeek dat 
niet overeenstemt met het 
wijdverbreide imago van 
deze tragische politicus 
van symbool van de 
Praagse lente, van 'het 
socialisme met een mense
lijk gezicht'. Om te begin
nen was er de verkiezing 
van Dubeek. Toen de posi
tie van de neo-stalinist 
Novotny onhoudbaar was 
geworden, moest er een 
nieuwe partijleider wor
den gekozen. Als typische 
compromisfiguur rolde de 
onbekende, wat kleurloze 
apparatsjik Alexander 
Dubeek uit de bus. Omdat 
Dubeek - apparatsjik als 
hij was-zich altijd volle
dig aan het heersende 
regime had geconfor-



meerd, was hij ook voor de 
orthodoxe vleugel in de 
partij niet bij voorbaat 
onacceptabel. Om kortte 
gaan: bij zijn aantreden 
was Dubeek bepaald niet 
de progressieve hervor
mingsgezinde figuur die 
hij later, tot op zekere 
hoogte, werd. 

Dan Dubeek en de 
Praagse lente. Bij alle 
waardering die de partij
leiding, althans de meer
derheid rond Dubeek, 
toekomt al~ instigator van 
de hervormingen van 
1968, blijkt uit Renners 
proefschrift dat veel wat 
typerend zou worden voor 
de Praagse lente een bij 
uitstek spontaan karakter 
droeg. De partijleiding, 
Dubeek incluis, verloor op 
een gegeven moment haar 
greep op de gebeurtenis
sen. Enkele gebeurtenis
sen maken het plausibel 
dat voor gematigde her
vormers als Dubeek de 
lente in een aantal opzich
ten te ver begon te gaan. 
Eén van de grenzen die 
niet mocht worden over
schreden, betrof de leiden
de positie van de commu
nistische partij. De tegen
werking die de heroprich
ting van de in 1948 
verboden sociaal
democratische partij on
dervond, was hiervoor 
illustratief. 

Toen de Russen T sje
choslowakije binnen
vielen, toonden Dubeek en 
andere hervormingsge
zinde communistische 
leiders eens en andermaal 
hoe moeilijk het hen viel de 
ware bedoelingen van de 
leiders van het machtige 
broedervolk te (willen?) 
doorzien. Renner schetst 
haarfijn hoe de Tsje
choslowaakse leiders 
tegen elkaar werden 
uitgespeeld, waarbij de 
Russen handig gebruik 
maakten van de in wezen 
hecht verankerde trouw 
van Dubeek c.s. aan be
paalde communistische 
gedragspatronen. 

De lering die uit het 
gedrag van Dubeek en 
gelijkgezinde, min of meer 
goedwillende, communis-

tische politici kan worden 
getrokken, is in de eerste 
plaats dat hun hervor
mingsgezindheid duidelijk 
begrensd is. Opportunis
tische motieven (toegeven 
aan druk van buiten (= 
Sovjet-Unie), slechte eco
nomische omstandighe
den, gevaarlijke onlusten 
en grote onvrede bij de 
eigen bevolking) waren 
hen in dat verband niet 
vreemd. In de tweede 
plaats is het voor hen erg 
moeilijk hun totalitaire en 
absolutistische politieke 
denkbeelden en reflexen 
af te leren. Zelfs commu
nistische slachtoffers van 
de 'normalisatie' die actief 
werden in oppositionele 
groepen, hadden moeite 
zich van hun ooit geleerde 
en diep ingekankerde 
manier van denken en 
handelen te ontdoen. Dit 
leidde aanvankelijk tot 
grote moeilijkheden in de 
samenwerking met niet
communistische opposi
tionelen. Renner gaat hier 
uitvoerig op in (blz. 140 
e.v.). 

Gorbatsjoven 
Tsjechbslowakije 
In het licht van het voor
gaande is het interessant 
een figuur als Gorbatsjov 
aan een nauwkeurig mo
reel onderzoek te onder
werpen. Ook hij is een 
typische apparatsjik, 
iemand die zijn carrière te 
danken heeft aan een 
grote mate van loyaliteit 
aan een totalitair en dus 
misdadig politiek systeem. 
Ook hij is doordesemd met 
de leerstellingen van het 
bureaucratische sovjet
communisme. Hij wordt, 
veel sterker nog dan 
Dubeek, door opportunis
tische motieven geleid. 
Hetzelfde geldt voor de 
machtspositie van de com
munistische partij . 

Er zijn echter twee cru
ciale verschillen tussen 
beide politici; verschillen 
die voor Tsjechoslowakije 
gunstig kunnen uitwerken. 
Gorbatsjov heeft een veel 
beter instinct om zijn eigen 
machtpositie te behouden 
en te versterken. Voorts is 

hij niet de leider van een 
satellietstaat, maarvan de 
machtige supermacht zelf. 

Vervolgens is er nog een 
geheel anderssoortig 
verschil tussen de twee 
politici. De late jaren '80 
zijn de late jaren '60 niet. 
Van zeer groot belang is 
de relatief veel kwetsbaar
der positie van de Sovjet
Unie: het land boert eco
nomisch zeer slecht, mili
tair heeft het een te grote 
broek aan en de lang 
sluimerende middelpunt
vliedende krachten in 
eigen land (Armenië, Isla
mitische volkeren, Balti
sche staten) zijn in bewe
ging gekomen. 

Daar komt nog een 
factor van minder belang 
bij . Het communisme heeft 
vrijwel al zijn aantrek
kingskracht en good-will 
in het westen verloren. 
Bestond er in de jaren '60, . 
zeker bij veel (progressie
ve) intellectuelen, een 
grote mate van onverschil
digheid ten opzichte van 
wat er gebeurde in kleine
re oostbloklanden als 
Tsjechoslowakije die pro
beerden onder het sovjet
juk uit te komen (het aan 
de macht laten komen van 
de verbeelding was na
tuurlijk veel interessanter, 
net zoa Is Fidel Ca stro veel 
interessanter was den 
Dubeek). Twintig jaar later 
en wijzer is er op dit punt 
veel ten goede veranderd, 
getuige de grote sympa
thie die er bestaat voor de 
Poolse oppositie. 

Dit alles tezamen kan 
heel goed leiden tot een 
situatie waarin Gorbatsjov 
het opportuun acht tot een 
zekere inkrimping van zijn 
westelijke invloedsfeer te 
komen. Als het hem te 
kostbaar wordt fa i 11 iete 
boedels als die van de 
nieuwe Tsjechoslowaakse 
partijleider Jakes 
tegen alle binnen- en bui
tenlandse oppositie over
eind te houden, gaat een 

omgekeerde 'finlandi
sering' van Tsjechoslowa
kije tot de reële mogelijk
heden behoren. Als het 
zover mocht komen, wor
den veel verdergaande 
hervormingen dan die van 
de Praagse lente mogelijk. 
Een herstel van de klassie
ke grondrechten en de 
parlementaire democratie, 
vrije verkiezingen, maat
schappelijke en politieke 
pluriformiteit en ontmante
ling van de centraal gelei
de economie hoeven dan 
geen hersenschimmen 
meerte zijn. De jongste 
ontwikkelingen in Honga
rije en Polen, in Slovenië 
en Estland geven de rich
ting van het ontdooiings
procesaan. 

In Tsjechoslowakije kan 
de draad van 1948 dan 
weer worden opgepakt. 
De 'bittere ervaring van 
veertig verloren jaren voor 
de meerderheid van Tsje
chen en Slowaken' (Ren
ner, blz. 180) zal ophou
den werkelijkheid te zijn 
en eindelijk een herinne
ring worden. 

Meine Henk K/ijnsma 

* Hans Renner, Tsjechos/owakije na 1945, van Benes 
tot Jakes, Amsterdam 1988 (Uitgeverij Jan Mets), 223 
pp,f 38,50. 
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Slechte gedachten 

'Kijk, ik wil niet de indruk wekken dat ik tegen het 
milieu ben, wie zou dat wel kunnen zijn 
nietwaar? Per slot van rekening ademen we 
allemaal dezelfde lucht in, maar je moet wel de 
realiteit een beetje in de gaten houden. Straks 
zitten we in Europa allemaal met een kluitje op 
elkaar en als we hier in Nederland een beetje te 
hard van stapellopen, trekken ze met z 'n allen zo 
naar Portugal , waar ze nog een enorme lading 
milieu over hebben. Wisse is deze week nog bij me 
geweest om daar goed voor te waarschuwen.' 

'Ja, en dat niet alleen, hebje er wel eens over 
gedacht wat dat overhoop gaat halen? Stel nu dat 
je inderdaad drie miljard wilt uitgeven - ik zou 
wel andere zaken weten waaraanje dat kunt 
besteden - maar àls je dat wilt uitgeven, dan moet 
je even bedenken wie dat gaat betalen. Je kunt 
het niet maken om dat buiten de prijscompensatie 
te houden, dat zou tegen alle afspraken ingaan 
die de laatstejaren zijn gemaakt en dan krijgje de 
vakbeweging niet meer achter het herstelbeleid. 
Dan is wel meteen alle loonruimte van de 
komende driejaar aan het milieu opgegaan. Het 
milieu is natuurlijk heel belangrijk - maar op die 
manier: tel uitje winst!' 

'Goed, maar neem nu eens het geval dat we de 
milieukosten niet op de burger verhalen, wat dan? 
Dat wordt pondspondsgewijs inleveren voor Edje 
Kadetje en dat na alle. bezuinigingen die we de 
qJgelopenjaren al hebben gehad. Ik voorzie dat 
dan niet alleen de boeren de inhoud van hun 
mestkarren naar Den Haag komen brengen, maar 
dat de leraren helemaal tegen het plafond vliegen 
en ons hier met z 'n allen komen lesgeven. Het 
milieu is natuurlijk wel belangrijk, maar er zijn 
nog andere zaken in het leven ook!' 

'Laten we even reëel blijven. Er is geen sprake 
van dat we die drie miljard gaan betalen. Dat is 
schromelijk overtrokken. Kijk bijvoorbeeld naar 
dat broeikaseffect. heel bedreigend voor ons land, 
maar alsje nu dacht datje daarvoor drie miljard 
moet uittrekken, helemaal niet. Er lopen gelukkig 
nog wat briljantejongens bij mij rond die hebben 
uitgerekend datje met kerncentrales ook een heel 
eind komt en daar nog aan verdient ook. Maar ze 
zijn te lamlendig om zich daarvoor sterk te 
maken.' 

'Je moet overigens ook bekijken hoe die 
milieumaatregelen worden voorgesteld. Je moet 
het milieu scherp in de gaten houden, maar wèl 

echte prioriteiten stellen. Zoals het nu gaat, 
bemoeit een zeker persoon zich uit naam van het 
milieu met alles en iedereen en als het zo doorgaat 
zie ik zelfs nog aankomen dat de honderd 
kilometer weer terugkomt. En ik hoef je niet te 
vertellen dat dan de poppen aan het dansen zijn. ' 

'En hebjeje wel eens afgevraagd wat dat 
allemaal voorde boeren betekent? Die mensen 
investeren zich de pleuris en niet voor zichzelf, ho 
maar, zij weten ook dat het milieu heel belangrijk 
is, ze zien het dagelijks om zich heen. Het zijn de 
meest loyale 6urgers die er zijn, maar geen 
greintje dank van dè samenleving. Het zou me 
inderdaad niet verbazen als ze de zaak in Den 
Haag een keer onder de stront komen zetten. ' 

Waar ik me nou zorgen om maak en niet begrijp 
dat sommige mensen daar zo lichtzinnig over 
heen stappen, dat.is hoe al die milieuregels 
gehandhaafd kunnen worden. Het milieu is dan 
wel iets waar onze aandacht ten volle naar moet 
uitgaan, maar die zorg moet verdorie wel 
aansluiten bij de gang van zaken in de 
samenleving. Nu vliegt het milieu als een ongeleid 
projectiel door alle maatschappelijke processen 
heen. ' 

'Hebbenjullieje wel eens gerealiseerd wat al die 
milieuzorg betekent voor het overheidsbudget? Er 
komt op die manier niets van alle doelstellingen. 
Bovendien hoeft er maar dàt te gebeuren of de 
ambtenaren betalen weer het gelag. Want als de 
milieukosten worden doorberekend in de 
prijscompensatie, betekënt dat meer kosten per 
ambtenaar en binnen de doelstellingen van dit 
kabinet geeft dat weer meer afslanking. Zo zieje 
maar, dat ook defraaiste bedoelingen in hun 
tegendeel kunnen verkeren. ' 

'Goed, zo te horen zijn wij het eens. Zullen we 
dan de taken maar eens verdelen? Jan, alsjij 
werkgevers en werknemers vertelt dat ze wat 
minder hard aan de bel moeten trekken. Neelie,jij 
regelt een inteview met de Telefraaf over die 
honderd kilometer? Rudolf, het lijkt me goed alsjij 
met Wisse terugkoppelt over wat hier is gebeurd. 
Cees, het is van belang dat jij intern eens wat meer 
laat rondtoeteren wat een en ander voor de 
ambtenaren zelfbetekent. Wim ... het lijkt me beter 
alsjijje er op dit moment buiten houdt. Gerrit, 
houd dat van die mest maar even in het 
achterhoofd. Frits en ik zullen dan wel naar Ruud 
toestappen om te zeggen dat het zo niet langer 
kan.' 
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Commentaar' 

Het kabinet is gevalien
op het moment waarop ik 
dit schrijf, dreunt de klap 
nog na - over een milieu
kwestie. De campagne zal 
daardoor nog meer dan 
toch al het geval zou zijn 
geweest i n het teken staan 
van het milieu en de nood
zakelijke offers die daar
voor moeten worden ge
bracht. Alle partijen zullen 
proberen in dit opzicht 
gunstig afte steken bij de 
VVD - de VVD zelf voorop. 
Die partij zal immers in 
alle toonaarden 
volhouden dat zij voor 
niemand onderdoet in 
opofferingsgezindheid en 
dat de crisis niets te maken 
heeft met haar automobi
listenliefde, maar uitslui
tend met een luttel verschil 
van mening over de finan
cieri ngsmethode. 

De nobele wedijver der 
partijen belooft veel goeds 
voor het toekomstige mi
lieubeleid. Heel anders 
staat het ervoor met een 
ander beleidsterrein dat 
eveneens aanzienlijke 
versterking behoeft om 
rampen te voorkomen: het 
onderwijs. Dat ook daar 
grote investeringen nodig 
zijn, dringt langzamer
hand wel door in de poli
tieke aandacht, maar met 
een grote achterstand op 
de aandacht voor het mi
lieu. Te lang is het onder
wijs gezien als een enor
me, zorgeloze slokop, die 
relatief bescheiden be
zuinigingsdoelstellingen 
met grote bedragen over
schreed. De VVD gaf nog 
steeds blijk van die instel
ling, toen zijn in het crisis
debat opnieuw naar het 
onderwijs wees om de 
auto te sparen. Buiten de 
VVD ziet men weliswaar 
inmiddels in dat netto
bezuinigingen op onder
wijs niet meer kunnen en 
dat de schade niet té over
zien zou zijn geweest als 
Deetman zich strikt aan 

zijn opdracht zou hebben 
gehouden, maar van niet 
verder bezuinigen tot 
krachtig investeren is nog 
een hele stap. Het besef 
van de omvang en urgen
tie van het milieuprobleem 
maakt het moeilijker die 
stap te zetten: wie zuinig 
moet zijn heeft aan één 
zorgenkind al meer dan 
genoeg en zal een tweede 
niet gemakkelijk erken
nen. 

Toch zal dat moeten. 
Deetman heeft de extra 
kosten die rechtstreeks zijn 
gemoeid met de verande
ringen in aantal en aard 
van de afnemers van on
derwijs geschat op f 6 
miljard in de komende vier 
jaar en die schatting lijkt 
me eerder te laag dan te 
hoog. Werken in het on
derwijs is relatief onaan
trekkelijk geworden, niet 
alleen wat werkdruk en 
aanzien, maar ook wat 
beloning betreft. Dat leidt, 
zeker waar de arbeids
markt aantrekt, tot een 
afroming van het docen
tenbestand en dus tot kwa
liteitsverlies. Ook in de 
materiële voorzieningen 
valt veel in te halen, alleen 
om op peil te blijven. En op 
peil blijven is niet genoeg! 

Valt er op onderwijs dan 
niets te bezuinigen? Zeker, 
maar niet meteen. De kalk 
uit de verzuiling halen met 
behoud van het wezen van 
de onderwijsvrijheid kost, 
ook als men de politieke 
wind mee heeft, vele jaren. 
Het speciaal onderwijs 
wordt vanzelf goedkoper 
als het regulier onderwijs 
beter in staat wordt gesteld 
de randgevallen op te 
vangen. Of neem de sug
gestie van de VVD: rende
mentsverhoging zonder 
meer, dat wil zeggen een 
hoger percentage ge
slaagden, betekent diplo
ma's die minder waard 
zijn, tenzij men eerst zorgt 
voor reële verbetering van 

het onderwijs. Studenten 
strikter aan de regel 
houden leidt tot brokken, 
als men niet tegelijk ervoor 
zorgt dat hun parcours 
redelijkerwijs binnen de 
gestelde tijd kan worden 
afgelegd. Voor al die din
gen geldt het oude adagi
um van de verstandige 
investeerder: de cost gaat 
voor de boet uit. 

Hoge kosten dus, om in 
te halen en voorte blijven . 
Alle reden, lijkt het, om te 
pleiten voor een Nationaal 
Onderwijsplan naast het 
Milieuplan, ware het niet 
dat zoiets bij onderwijs 
veel te centralistisch klinkt. 
Het riekt naar inhoudelijke 
vernieuwing, van bovenaf 
opgelegd en naar ingrij
pende structuurver
bouwingen. Daar houden 
we in Nederland niet van, 
en terecht. Het onderwijs is 
vrij en kwaliteitsnormen 
zijn er aanzienlijk subjec
tiever dan de normen voor 
een schoon milieu. Boven
dien hebben we in het 
onderwijs slechte ervarin
gen met sterk theoretische 
en grootscheepse hervor
mingsplannen die onvol
doende wortelden in de 
dagelijkse onderwijsprak
tijk. Dat heeft, mèt de be
zu.inigingen, de mensen 
voor de klas (en de colle
gezaal) kopschuw ge
maakt, en juistzij kunnen 
verte II en wat er echt moet 
gebeuren. Ik begrijp dat 
de SWB plannen heeft om 
voor het hoognodige 
denkwerk juist die catego
rie aan te boren . Daar ben 
ik blij mee en ik verwacht 
erveel van. 

AadNuis 
(10-5-1989) 
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Naar economische 
zelfstandigheid voor iedereen 
LOUISE GROENMAN* 

Vanaf volgend jaar wordt in de sociale zekerheid 
bij de volwassen wordende generatie geen verschil 
gemaakt tussen mannen en vrouwen. Tot 
economische zelfstandigheid voor vrouwen zal 
dat nog niet leiden. Het kabinet-Lubbers hèeft wel 
nota's geproduceerd, maar niet één concrete 
maatregel of inititatief aangekondigd waarmee de 
doelstelling van economische zelfstandigheid 
voor iedereen in de 1990-generatie, naderbij 
komt. Daarvoor is nodig dat het verdienen van een 
inkomen gecombineerd kan worden met het 
verzorgen van kinderen. 

Vrijwaren van betaalde arbeid? 

Onder emancipatie verstaan wij het op gelijke voet 
deelnemen door mannen en vrouwen aan alle facetten 
van het maatschappelijk leven. Dit gaat samen met het 
streven naar economische zelfstandigheid van vrou
wen, te bereiken door een zelfstandig recht op arbeid, 
inkomen en sociale zekerheid, met overeenkomstige 
verplichtingen. Zo'n gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen betekent dat het inkomensbeleid volledig 
wordt afgestemd op individuen. Momenteel wordt 
steeds uitgegaan van een leefvorm waarin één der 
partners (meestal de man) verantwoordelijk is voor het 
gezinsinkomen en de andere partner onbetaald werk 
thuis verricht en voor eventuele kinderen zorgt. 

Het gaat bij het vormgeven aan sociale zekerheid 
niet om een keuze voor een leefvorm. De overheid zou 
juist neutraal moeten staan tegenover de door indivi
duen zelf gekozen leefsituatie. Bedacht moet worden 
dat méér dan de helft van de huishoudens in Nederland 
bestaat uit een andere leefvorm dan het traditionele 
gezinsmodel. Vrouwen tot25 jaarverdienen even vaak 
een eigen inkomen als mannen. 

Het bevorderen van een leefmodel waarbij vrouwen 
voor hun levensonderhoud kunnen terugvallen op 
mannen is niet in overeenstemming met deze gedach
ten. Bovendien worden investeringen in het onderwijs 
aan meisjes teniet gedaan als vrouwen worden ont
moedigd bij het verrichten van betaalde arbeid. Als 
vrouwen betaald (bli jven) werken, is dat dus van eman
cipatoir en sociaal-economisch belang. 

Hoewel inkomens (vooral het minimum) debetekenis 
hebben van een gezinsinkomen, is het een misverstand 
te denken dat een geëmancipeerd inkomensbeleid tot 
stand kan komen door primaire inkomens te verlagen. 
Arbeidsinkomen is een tegenprestatie voor geleverde 
arbeid, zonder verschil naar geslacht, leefvorm of 

* Oe auteur is lid van de Tweede Kamer voor D66. 

ander irrelevant kenmerk. Hethuidige inkomensbeleid 
is tweeslachtig : aan de ene kant wordt economische 
zelfstandigheid van vrouwen bevorderd via arbeids
markt- en schol ingsmaatregelen en aan de andere kant 
wordt betaalde arbeid doorvrouwen tegengewerktvia 
inkomensoverdrachten aan kostwinners. Langs de weg 
van geleidelijkheid kan dit worden afgeschaft. Jonge 
generaties zijn daarbij het uitgangspunt, omdat onder 
hen reeds geruime tijd economische zelfstandigheid 
regel is en afhankelijkheid uitzondering. Voor de 
jongere generaties speelt het nieuwe inkomensbeleid 
daarmee slechts een volgende rol, geen sturende. Dat 
zou anders zijn als de voordelen voor kostwinners ook 
voor oudere generaties zouden vervallen . 

Het voorstel dat hier wordt gedaan, houdt in dat de 
nieuwe generatie keuzes over de inrichting en de 
vormgeving van het leven kunnen maken, zonder daar
bij gecanfranteerd te worden met financiële stimuli of 
remmingen vanwege de overheid. Wel dient op mini
mumniveau, voor wie geen andere middelen van be
staan heeft, een minimuminkamensnorm te bestaan, 
vergelijkbaar met de huidige. Te denken valt aan een 
Algemene Bijstandswet, die dan wel zijn eigenlijke 
sluitstukfunctie terug moet krijgen. 

Aan de voorwaarden die het voor mannen en vrou
wen mogelijk maken om, naast deelname aan be
taalde. arbeid, thuis kinderen te verzorgen en op te 
voeden, dient veel meer aandacht te worden besteed . 
Kinderen zijn niet uitsluitend een privé-"belang". 
Daarom is het niet langer verantwoord afhankelijke 
partners, voorzover zij geen jonge kinderen te verzor
gen hebben, op gemeenschapskosten te "vrijwaren" 
van betaalde arbeid. De kosten hiervan - per saldo 
opgebracht door tweeverdieners en alleenstaande 
werkenden - moeten juist worden gebruikt om econo
mische zelfstandigheid te bereiken voor elke volwas
sene, óók als er jonge kinderen te verzorgen zijn. 
Beginsel is dat zowel mannen als vrouwen daor be
taalde arbeid blijvend in eigen anderhoud (kunnen) 
voorzien en in financieel opzicht niet partner-afhanke
lijk zijn ofworden. Om tevoorkómen dathetverzorgen 
van kinderen voor één van de partners in een leefsi
tuatie nadelige inkomenseffecten heeft, moet de kin
derbijslag een andere opzet krijgen. Daarin moet meer 
rekening worden gehouden met de kosten die de 
verzorging van kinderen met zich meebrengt. Thans 
wordt uitsluitend een tegemoetkoming geboden in de 
onderhoudskosten van kinderen. 

Partner en inkomen 

Ook na de stelselherziening sociale zekerheid van 
1986 wordt onderscheid gemaakt tussen kostwinners 



en anderen, die alleen wonen, of een partner met een 
eigen inkomen hebben. Ook in de volksverzekeringen 
en de Algemene Bijstandswet zijn partnerinkomen en 
leefvorm medebepalend voor de uitkeringsrechten. 
Het meestdirectwordtdatgevoeld in de bijstand, waar 
de hele uitkering vervalt zodra de partner genoeg 
inkomen heeft. De ABW is overigens uitdrukkelijk zo 
opgezet. Maar ook in de AOW en de Toeslagenwet 
(die aan mensen met een uitkering krachtens WW, 
WAO, AAW en ZW het sociaal minimum garandeert) 
bestaat een rechtstreekse, vrij nauwe band tussen 
uitkeringspeil en inkomen van de partner. 

Vermelding verdienen ook de verschillende vormen 
van gratis medeverzekering van afhankelijke partners, 
in het ziekenfonds (nog onlangs uitgebreid tot onge
huwd samenlevende partners), maar ook in de volks-· 
verzekeringen, waarvoor elke ingezetene is verze
kerd, ongeacht het eigen inkomen. Deze medeverze
kering doet sympathiek aan, maar vergt grote (hori
zontale) inkomensoverdrachten van alleenwonenden 
en tweeverd ieners rechtstreeks naar alleenverd ieners/ 
kostwinners, met èn zonder kinderen! Vanaf 1989 
wordt overigens in het ziekenfonds voor het eerst ook 
van meeverzekerde partners een beperkte (nominale) 
premie gevraagd. In de belastingsfeer vinden inko
mensoverdrachten plaats via overheveling van de ba
sisaftrek. De niet-verdienende partner kan zijn of haar 
eigen belastingvrije voet overhevelen naar de belas
tingplichtige partner, die daardoor minder belasting 
betaalt. 

Zulke inkomensoverdrachten zijn gebaseerd op het 
draagkrachtbeginsel: er wordt geld verstrekt voor het 
onderhoud van een afhankelijke partner. Op zichzelf 
was in een tijd waarin veelal mannen de kost verdien
den en vrouwen thuis man en kind verzorgden, de 
tegemoetkoming voor een partner niet onlogisch , maar 
die tijd ligt ver achter ons, zeker voor jongere bevol
kings-groepen. Bovendien is het draagkrachtbeginsel 
sterk eenzijdig toegepast. Onderzoek toont aan dat 
ook tweeverdieners extra kosten maken, zeker als zij 
kinderen hebben (betaalde kinderopvang, duurder 
levensonderhoud, huishoudelijke hulp) . Met die extra 
kosten wordt geen rekening gehouden . Voor alleen
verdieners bestaat op die punten juist een voordeel; de 
partner, die thuis verzorgende taken verricht, doet dit 
zonder betaling van belasting en premies. Uiteraard 
staat daar tegenover dat tweeverdieners twee inko
mens hebben, maar dat wil niet zeggen dat zij dus ook 
een hóóg gezamenlijk inkomen hebben. Beiden kun
nen in deeltijd werken, of laagbetaalde arbeid verrich
ten. Eénverdieners daarentegen kunnen best een hoog 
inkomen hebben, profiteren van de pluspunten van een 
partnerthuis en ook nog profijt trekken van een hogere 

Voorzieningen? Peanuts! 

belastingvrije som. 
Staat in de belastingheffing de draagkracht centraal, 

in de sociale zekerheid heersen twee beginselen: de 
equivalentie of verzekeringsgedachte en het solidari
teits- of behoeftebeginsel. Bij equivalentie staat de 
relatie tussen individuele plichten en rechten voorop. 
Wie WW-premie betaalt, krijgt bij werkeloosheid een 
WW-uitkering, afgeleid van het laatste loon. Leefom
standigheden doen daar niets aan toe of af. Die komen 
pas in beeld als de uitkering lager is dan het voor 
betrokkene geldende sociale minimum. De dan toe
passelijke Toeslagenwet is wel afhankelijk van leef
vorm en partner. Wanneer de leefvorm en/of de part
ner het uitkeringsrecht (mede) bepalen, is sprake van 
het behoeftebeginsel. Het meest extreem bestaat dit in 
de ABW: de bijstand is volledig afhankelijk van ander 
inkomen uit arbeid of vermogen van de betrokkene of 
diens partner. Ook voor alleenstaanden is sprake van 
het behoeftebeginsel. Voor hen geldt de lagere bij
standsnorm van 70 procent van het netto-minimum
loon; alleenstaande ouders krijgen 90 procent. 

Ook in de andere sociale zekerheidsuitkeringen 
speelt de (veronderstelde of werkelijke) behoefte een 
rol, zij het minder geprononceerd. Voor alleenstaan
den geldt nog in het bijzonder dat zij meestal evenveel 
premies betalen als gehuwde alleenverdieners, terwijl 
hun uitkeringsrechten geringerzijn; een alleenstaande 
laat geen nabestaandenpensioen na, maar betaalt 
toch dezelfde premie. 

Behalve in de sociale zekerheid zijn ook tertiaire 
inkomensregelingen (studiefinanciering, individuele 
huursubsidie, eigen bijdragen voor gezinsverzorging, 
de AWBZ, ki nderopvang) op behoefte en draagkracht 
gebaseerd. Wie meer verdient, betaalt meer of krijgt 
minder. Wie als alleenstaande evenveel verdient als 
een kostwinnende alleenverdiener betaalt ook meer, 
of krijgt minder; zijn of haar draagkrachtwordt groter, 
zijn of haar behoefte geringer verondersteld. Zo werkt 
de draagkrachtnorm dubbel of drievoudig door; eerst 
in de belastingen, dan in de sociale zekerheid en ook 
nog in de tertiaire regelingen . 
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Partner-afhankelijkheid 

Een inkomensbeleid, gebaseerd op de bescherming 
van het traditionele gezinsmodel belemmerttoetreding 
tot de arbeidsmarkt van de afhankelijke partner, 
meestal de vrouw. Nietalleen in de sociale zekerheid is 
van deze ontmoediging sprake (door verlies van 
toeslag, van een deel van deAOWofvan de bijstands
uitkering), maar ook in de belastingwetten. De verwer
ving van een tweede inkomen binnen één leefeenheid 
leidt tot een lagere belastingvrije som voor de alleen
verdienende partner (de voetoverheveling wordt be
ëindigd). Gevolg is ook hier een inkomensteruggang 
bij de eerst-verdienende partner. Vooral vrouwen on
dervinden de nadelen van deze structuur. Het sterkst 
doet zich dit voelen wanneer de vrouw voor het eerst 
gaat verdienen. Op dat moment krijgt het nadeel bij de 
man zijn beslag. Haar extra inkomen wordt afgezet 
tegen zijn inkomensverlies: bepaald geen stimulans 
voor de vrouw om een betaalde baan te ambiëren. 

Het Sociaa I-Cultureel Planbureau heeft gewezen op 
een merkwaardige consequentie van de huidige rege
lingen. Zodra de alleenverdiener langdurig werkloos 
wordt en zijn (haar) uitkering beneden het minimum 
voor een gezin daalt, geldt voor de afhankelijke part
ner art. 3 van de Toeslagenwet; deze moet zich dan 
voor een aanvullende uitkering beschikbaar stellen 
voor de arbeidsmarkt. Afstemming van de sociale 
zekerheid en het fiscale stelsel is uit emancipatoir én 
rechtvaardigheidsoogpunt dringend gewenst! 

Ook de alleenstaanden, een groeiende groep, on
dervinden de gevolgen van deze situatie. Zij betalen 
per saldo de lasten van het gezinsbeleid. Zij draaien, 
met de tweeverdieners, op voor de gratis medeverze
kering, voor fiscale toeslagen, de Toeslagenwet en de 
nabestaandenpensioenen. Zij betalen tenminste even
veel belasting en premies, maar hebben minder rech
ten . 

De exacte omvang van inkomensoverdrachten ten 
behoeve van afhankelijke partners in belastingen, so
ciale zekerheid en inkomensafhankelijke regelingen 
laat zich moeilijk meten. De meest betrouwbare schat
tingen zijn gemaakt door Jansweijer. Hij komt tot de 
volgende berekening voor de overdrachten aan of ten 
behoeve van (afhankelijke) partners (in miljarden gul
dens): 

- tariefverlichting loonbelasting/premies vv 5,4 
- AWW 2,4 

Pensioenfondsen 5,8 
Ziekenfonds, gratis medeverzekering 1,6 
ABW, gezinstoeslag, AOW 3,5 

18,7 

Jansweijer laat inkomensafhankelijke subsidies en 
prijzen buiten beschouwing. Hij houdt evenmin reke
ning met de (in 1986 nog niet in werking getreden) 
Toeslagenwet. Wel neemt hij de bovenwettelijke pen
sioen-regelingen in de beschouwingen op. In een 
vorige zomer verschenen studie komen Jansweijer e.a. 
tot nog wat hogere bedragen, zij het volgens een iets 
andere benadering. 

Het draagkrachtbegrip waarop het huidige inko
mensbeleid is gebaseerd wekt veel misverstanden en 

leidt tot onrechtvaardigheden, hoe rechtvaardig het 
ook lijkt. Na 1990 moet aan de horizontale inkomens
overdrachten geleidelijk een eind komen. 

Zorg voor kinderen 

De geschetste inkomensoverdrachten ten behoeve van 
afhankelijke partners staan formeel los van de kosten 
die de overheid en de gemeenschap opbrengen voor 
de verzorging van kinderen . In de gegroeide Neder
landse situatie wordt echter verwacht dat de afhanke
lijke, thuiswerkende partner, meestal de vrouw, de 
zorg heeft voor de kinderen. Het ontbreken van over
heidssteun bij het grootbrengen van kinderen (afge
zien van de kinderbijslag, uitsluitend bedoeld als tege
moetkoming in de onderhouds-kosten van kinderen) 
wordt gecompenseerd door faciliteiten die kostwin
ners genieten voor hun afhankelijke partners. Er ont
staan door deze oneigenlijke overdrachten ook on
juiste situaties. Tweeverdieners metkinderen en alleen
staanden worden naar verhouding benadeeld, terwijl 
een gezin zonder kinderen voordeel heeft van deze 
regelingen. 

In het Sociaal en Cultureel Rapport 1988 wordt 
gepleit voor een verlegging van geldstromen : collec
tieve middelen, besteed of gederfd als kostwinnersfa
ciliteiten moeten worden omgezet in collectieve uitga
ven aan verlof en kinderopvang. Vooral voor de 1990-
generatie is dit van belang. Het Planbureau berekent 
dat onderbreking van de beroepsloopbaan geduren
de 14 jaar leidttot een verlies aan verdiencapaciteitvan 
25% : de na 14 jaar herintredende vrouw verdient 
gemiddeld een kwart minder dan zij zou hebben ver
diend zonder loopbaanonderbreking. Voor een nieu
we generatie is het dus vooral zaak de combinatie van 
werk en ouderschap aantrekkelijker te maken. Zowel 
het 'moeder thuis'-model als het 'beroep zonder kin
deren'-model is economisch en sociaal ongewenst. 

Om' de combinatie van betaald werk en de verzor
ging en opvoeding van kinderen mogelijk te maken, 
heeft de D66-fractie in de Tweede Kamer voorgesteld 
de kinderbijslag te verhogen met een verzorgings
component. Deze maatregel zal nog moeten worden 
aangevuld met uitbreiding van kinderopvang en 
ouderschaps-, zwangerschaps- en bevallingsverlof. In 
het stelsel voor de nieuwe generatie passen geen 
kostwinnersvoordelen voor afhankelijke partners 
meer. Het schrappen van kostwinnerstoeslagen zon
der daar iets tegenover te stellen is echter onredelijk 
tegenover gezinnen met kinderen . Ook als de kin
deropvang aanzienlijk zou worden uitgebreid is het 
illusoir te denken dat alle (jonge) vrouwen op korte 
termijn een plaats op de arbeidsmarkt vinden. 

In het voorstel van de fractie krijgen ouders een 
tegemoetkoming voor het vervallen van de voordelen 
van de alleenverdiener, in de vorm van een (op het kind 
gerichte) verhoogde kinderbijslag. Deze geldt ook 
indien mensen er de voorkeur aan geven hun jonge 
kinderen thuis te verzorgen . Het enige kriterium voor 
het recht op de verhoogde kinderbijslag is gelegen in 
het hebben van tot het huishouden behorende kinderen 
onder de 12 jaaren dus niet in hetal dan nietdeelnemen 
aan betaalde arbeid door beide partners. Voor de 
berekening van de verhoogde kinderbijslag is uitge
gaan van een bedrag dat bij twee kinderen globaal 
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overeenkomt met het fiscale voordeel voor een alleen
verdiener, tegen het laagste tarief. In de huidige fiscale 
.situatie komt dat neer op f 2.400,-, dus f 100,- per 
maand per kind . (2.400 is ca 35% van de alleenver
dienerstoeslag van ca f 7.500,-). Na de belastingher
ziening zou het kostwinnersvoordeel neerkomen op 
35% van de over te hevelen basisaftrek van f 4.500,-, 
dusopf 1.575,-(/ 800,-perkind per jaar) . Hierkomen 
wij tot het voorstel voor een verzorgingstoeslag per 
jaar van f 1.200,- per kind tot 6 jaar en van f 600,- per 
kind van 6 tot 12 jaar. 

De huidige kinderbijslag voorziet slechts in een 
tegemoetkoming in de onderhoudskosten van kinde
ren en kent daarom een differentiatie naar leeftijd van 
het kind . Met andere woorden, de kinderbijslag loopt 
op naarmate het kind ouder en duurder "in onder
houd" is. Op zich blijft in ons voorstel de leeftijdsafhan
kelijkheid in tact. Bij het invoeren van een verzorgings
component is ons uitgangspunt dat kinderen tot 6 jaar 
een arbeidsintensievere, dus duurdere, verzorging no
dig hebben dan kinderen van 6-12 jaar. Bovendien sluit 
de verzorging van kinderen in de basisschoolleeftijd 
het verrichten van (enige) betaalde arbeid buitenshuis 
niet uit. De twee componenten (verzorging en onder
houd) houden elkaar dus voor de verschillende leeftij
den van kinderen globaal in evenwicht. De kinderbij
slag wordt daarom niet complexer. Als een oude wens 
van D66 - het verminderen van de stijging van de 
kinderbijslag per kind naarmate er meer kinderen zijn 
(de zogenaamde progressie) - wordt gerealiseerd, 
wordtde kinderbijslag zelfs eenvoudiger en bovendien 
goedkoper. 

Hoewel de verhoogde kinderbijslag voor de 1990-
generatie wordt betaald uit de besparingen op de 
fiscale kostwinnerstoeslag zijn daar in het begin geen 
grote bedragen mee gemoeid; weinig jongeren die in 
199018 jaar zijn, zouden bij ongewijzigd beleid reeds 
dan aanspraak hebben gemaakt op deze faciliteit, 
zodat afschaffing ervan aanvankelijk niet veel ople
vert. Ook de hogere kinderbijslag vergt in het begin 
geen grote uitgaven. De kosten lopen op wanneer deze 
generatie (later in de jaren '90) kinderen krijgt; dan 
zouden echter bij ongewijzigd beleid ook de uitgaven 
voor kostwinnerstoeslagen sterk zijn gestegen . 

Op macro-financieel niveau betekent ons voorstel 
dat de scheve solidariteitsverhoudingen tussen de di
verse leefvormen enigszins worden rechtgetrokken. 
Een individueel gericht inkomensstelsel met een ver
hoogde kinderbijslag voorziet in de kosten van kinder
verzorging. Afhankelijk van de matewaarin de kinder
bijslag wordt verhoogd is het mogelijk zonder al te 
nadelige inkomenseffecten toch voor de traditionele 
gezinsvorm te kiezen, zolang er althans jonge kinderen 
zl/n. 

Voor individuen kunnen door dit voorstel grote ver
anderingen ontstaan (de kostwinnersvoorziening valt 
weg, waartegenover een "verzorgings-inkomen" voor 
de partner ontstaat). Op huishoudensniveau vallen 
deze veranderingen (globaal) tegen elkaar weg . Huis
houdens zonder kinderen die toch kiezen voor het 
alleenverdienerschap zijn relatief slechter af, omdat 
het niet werken van één van beide partners volledig 
voor eigen rekening komt. 

In het fractievoorstel wordt deze omzetting van 
kostwinnersvoordelen in een hogere kinderbijslag 

voorde 1990-generatie geflankeerd door aanvullende 
maatregelen. Deze betreffen de individualisering van 
uitkeringsrechten, veranderingen in de Toeslagenwet, 
aanvullende maatregelen voor alleenstaanden, na
dere regelingen voorziekenfondspremie, de ouderbij
drage voor kinderopvangvoorzieningen en het pen
sioenstelsel. 

Het inkomensbeleid voor eerdere generaties 

Ervalt veel voor te zeggen ook voor eerdere generaties 
en met name voor de leeftijdsgroep die in 1990 tussen 
de 18 en 35 jaar is, rekening te houden met de zich ook 
daar voltrekkende emancipatie. Ook die generatie 
kiest steeds vaker voor een ander leefpatroon, waarin 
beide partners werken, of er nu kinderen zijn of niet. 
Ook voor hen is verbetering van ouderschaps- en kin
deropvangvoorzieningen nodig en ook voor hen moet 
een meer op zelfstandigheid gebaseerd inkomensbe
leid worden gevoerd. Toch zijn vooralsnog kostwin
nersfaciliteiten voor eerdere generaties onontbeerlijk, 
aangezien zij vaak de inrichting van hun leven (mede) 
daarop hebben gebaseerd. 

Maatregelen voor vrouwelijke herintreders op de 
arbeidsmarkt dienen met name op deze leeftijdsgroep 
gerichtte zijn . Ook deeltijdarbeid, zowel voor mannen 
als vrouwen, op alle functieniveaus en met een vol
waardige rechtspositie, dient verder te worden bevor
derd. 

Economische zelfstandigheid mag van alle vrouwen 
van de 1990-generatie verwacht worden. Geleidelijk 
aan dienen dan ook de vele miljarden die gemoeid zijn 
met a Ileenverd ieners-faci I iteiten te worden afgeschaft. 
Deze zijn niet alleen uit economisch en emancipatoir 
oogpunt niet langer verantwoord; ze werpen ook aan
zienlijke drempels op, vooral voor vrouwen, om door 
middel van betaalde arbeid in het eigen levensonder
houd te voorzien. 

Op dit moment is het bedrag dat gemoeid is met 
inkomensoverdrachten ten behoeve van afhankelijke 
partners die daardoor, los van de vraag of ze jonge 
kinderen te verzorgen hebben, worden "vrijgesteld" 
van betaalde arbeid drie keer zo hoog als het bedrag 
dat jaarlijks in de vorm van kinderbijslag ten goede 
komt aan gezinnen met kinderen, en vele malen hoger 
dan het geld dat aan kinderopvang en andere ouder
schapsvoorzieningen wordt besteed. Daardoor is het 
ten goede laten komen van inkomensoverdrachten aan 
kostwinners, aan de verzorging van kinderen, uiteinde
lijk ook financieel zeer goed te verdedigen. Het geld 
datvrijkomt door het geleidelijk afschaffen van alleen
verdieners-faciliteiten dient te worden aangewend om 
de combinatie van betaalde arbeid met het hebben en 
verzorgen van kinderen aantrekkelijk te maken. 
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Oosterschelde: eenmalig? 

De stand van zaken m.b.t. het 
f'mancieel beheer bij de 
Rijksoverheid * 
MAARTEN ENGWIRDA** 

In dit artikel zal ik aandacht besteden aan de 
verbetering van het financieel beheer op de 
departementen, zoals beoogd in de zgn. operatie 
comptabel bestel, en de rol van de Tweede Kamer 
en de Commissie voor de Rijksuitgaven daarbij; de 
discussies met de minister van Financiën en met 
de vakministers over de voortgang van deze 
operatie en mijn verwachtingen over de 
haalbaarheid van de doelstellingen m.b.t. 
verbetering van het comptabel bestel. 

Ontstaansgeschiedenis van de operatie comptabel 
bestel 

De directe aanleiding voor de start van de operatie 
vormden twee moties, die ik op 23 oktober 1985 in
diende tijdens het debat over de goedkeuring van het 
slot van de Rijksrekening 1978. De teneur van de 
opstelling van alle fracties in dat debat was: dit kan zo 
niet langer, het is onaanvaardbaar dat de regering 
bijna 7 jaar na afloop van het begrotingsjaar pas 
verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. In 
deze twee moties werd van de regering gevraagd om 
vóór 1 februari 1986 plannen aan de Kamer voor te 

* Dit artikel is gebaseerd op een inleiding voor de 
door het NIVRA georganiseerde cursusmiddag op 3 
februari 1989 over "Het comptabel bestel : the state of 
the art". 

**Lid van de Tweede Kamer voor D66 en voorzitter 
van de Kamercommissie voor de Rijksuitgaven 

leggen tot verbetering van de administratieve organi
satie op de departementen, incl. een geïntergreerde 
kas-verplichtingen-administratie én tot verbetering 
van de accountantscontrole. Beide moties waren on
dertekend door de vier grootste fracties in de Tweede 
Kamer en werden unaniem aanvaard. Als reactie hier
op volgde op 4 februari 1986 de brief van minister 
Ruding. over de doelstellingen van het kabinet tot 
verbetering van het comptabel bestel. 

Indirect speelden ook nog andere factoren een rol. 
De Tweede Kamer kreeg geleidelijk meer belangstel
ling voor haar controlerende taak. Die was lange tijd 
sterk verwaarloosd. Politici (Tweede Kamer en rege
ring) interesseerden zich tot dan toe vooral voor de 
vorming van nieuw beleid (werkgelegenheidsplannen, 
nieuwe subsidieregelingen zoals de WIR, die in 1978 
werd ingevoerd,steunverlening aan bedrijven in moei
lijkheden, het halen van hogere woningbouwprogram
ma's), maar toen RSV ondanks twee miljard gulden 
steunverlening begin 1983 toch in surséance van beta
ling kwamteverkeren, volgde in 1983 een parlementai
re enquête naar de steunverlening aan RSV. Het rap
port van de enquêtecommissie uitte ook forse kritiek op 
de Kamer, die haar controlerende taak ernstig had 
verwaarloosd. 

Bovendien kwam in diezelfdetijd ofvlak daarna nog 
een aantal affaires naar buiten : projecten die honder
den miljoenen duurder bleken te zijn uitgevallen dan 
oorspronkelijk begroot (Oosterscheldewerken, 1 e se
rie Walrusonderzeeboten) . Ditalles leidde tot instelling 
van de Commissie Onderzoek van de Organisatie en 
Werkwijze van de Kamer, die aanbevelingen deed 
voor o .a . versterking van de Commissie voor de Rijks
uitgaven (toevoeging kleine staf) en voor het houden 

• 



van feitenonderzoeken bij de verschillende departe
menten ter voorbereiding op de begrotingsbehande
ling. Daarnaast werd door de Commissie voor de 
Rijksuitgaven op verzoek van de Tweede Kamer een 
speciale procedure voorgesteld voor de controle op 
besluitvorming en uitvoering van zgn. grote projecten, 
om te komen tot een betere beheersing van de finan
ciële risico's bij dergelijke projecten en om niet pas 
achteraf met nieuwe, grote begrotingsoverschrijdin
gen geconfronteerd te worden. Tot zover de factoren 
die bij de ontstaansgeschiedenis direct en indirect een 
rol speelden. 

Discussies tussen Tweede Kamer-Regering over 
de Operatie Comptabel Bestel 

Sinds de start van de operatie comptabel bestel zijn 
inmiddels bijna drie jaren verlopen. Daarin is veel 
gebeurd. Centraal is door de minister van Financiën in 
juli 1987 het plan van aanpak Comptabel Bestel naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Op 22 februari 1988 
volgde een eerste voortgangsrapportage. De tweede 
voortgangsrapportage is in februari j.1. verschenen. In 
deze rapportage wordt zowel over algemene ontwik
kelingen gerapporteerd als over ontwikkelingen op de 
afzonderlijke departementen. Deze rapportages zijn 
steeds besproken tussen de minister van Financiën en 
deCommissievoorde Rijksuitgaven. Daarbij isdoorde 
Commissie voor de Rijksuitgaven in het voorjaar van 
1988 aangedrongen op een versterking van de coördi
nerende functie van de minister van Financiën voor wat 
betreft het realiseren van de doelstellingen van de 
operatie comptabel bestel. Decentraal is de voortgang 
van deze operatie per departement aan de orde ge
weest tijdens de eerdergenoemde feitenonderzoeken. 
Deze zijn najaar 1986 voor een zestal departementen 
en najaar 1987 en 1988 voor alle departementen ge
houden. Daaruit is gebleken dat er op vrijwel alle 
departementen hard gewerkt wordt met departemen
tale projectgroepen aan plannen van aanpak en streef
termijnen voor het verkrijgen van goedkeurende ac
countantsverklaringen bij de departementale re
keningen. Tevens bleek dat de materie zeer weerbar
stig is: in sommige gevallen zijn de termijnen inmiddels 
al weer opgeschoven (o.a. Verkeer & Waterstaat, 
Buiten landse Zaken/Ontwikkel i ngssamenwerki ngJ. 

De rol van de Algemene Rekenkamer 

Speciale vermelding verdient nog de rol van de Alge
mene Rekenkamer. AI jaren voordat de Tweede Kamer 
zich voor het Comptabel Bestel ging interesseren, 
meldde de Rekenkamer in een kort feitelijk overzicht 

achter in haar Jaarverslagen hoe het gesteld was met 
het afleggen van rekening en verantwoording over 
verstreken begrotingsjaren en de forse achterstanden, 
die daarin waren ontstaan. Voor de Tweede Kamer en 
de Regering vormde dit vóór 1985 echter geen aanlei
ding om tot echte actie overte gaan. Toen de Rekenka
mer merkte dat de Tweede Kamer zich hier wél voor 
ging interesseren, is zij daar onmiddellijk op in
gesprongen. In het eind maart 1986 verschenen Jaar
verslag over 1985 werd als centraal thema opgenomen 
de stand van de accountantscontrole op de verschillen
de departementen. Op Prinsjesdag vorig jaar heeft de 
Rekenkamer voor het eerst rapporten bij de rekening 
over 1987 voor alle departementen opgesteld . In die 
rapporten werd opnieuw veel aandacht geschonken 
aan de situatie m.b.t. administratieve organisatie, in
terne controle en de verklaringen van de departemen
tale accountantsdiensten. 

Wat is er sinds 1986 bereikt: de punten waarop 
vooruitgang is geboekt 

De wet- en regelgeving is op belangrijke punten her
zien. Inmiddels zijn drie wetsvoorstellen tot herziening 
van de Comptabiliteitswet door het parlement behan
deld en aangenomen: de eerste wijziging bevat als 
belangrijkste punt de uitbreiding van de controlebe
voegdheden van de Algemene Rekenkamer (recht
streekse controle bi j doorde Staat gesteunde bedrijven 
en publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals zieken
fonds- en sociale verzekeringsorganenJ; de tweede 
bevat o.a . een basisbepaling van een AMvB met be
trekking tot de taak van departementale accountants
diensten en de derde bevat o .a. een aanzet tot de 
invoering van geïntegreerde verplichtingen-kas-ad
ministraties en een versnelling van de verantwoor
dingsprocedure. 

Met name op dit laatste punt is belangrijke vooruit
gang geboekt. De achterstanden in het afleggen van 
rekening en verantwoording zijn met het indienen van 
de gecombineerde slotwetten-rekeningen over 1987 
op Prinsjesdag 1988vrijwel geheel ingelopen. Watnog 
resteert, is het indienen en behandelen van de rijksre
keningen vanaf het jaar 1979. De inhaalactie is daar
mee grotendeel voltooid . 

De vierde wijziging van de Comptabiliteitswet is 
zojuist bij de Kamer ingediend en bevat een integrale 
herziening van de Comptabiliteitswet, met uitzon
dering van de bepalingen m.b.t. de Algemene Re
kenkamer. Deze zullen worden neergelegd in de vijfde 
wijziging van de Comptabiliteitswet, die vermoedelijk 
in het komende najaar zal worden ingediend. 

De begrotingspresentatie is mede n.a.v. de feitenon-
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derzoeken vernieuwd met ingang van de begroting 
1989. In hoeverre deze vernieuwing ook tot daadwer
kelijke verbetering heeft geleid, wordt momenteel on
derzocht. Hieraan zal aandacht worden besteed bij de 
binnenkort te verwachten evaluatie van de be
grotingsonderzoeken (nieuwe naam voorfeitenonder
zoeken), die vorig najaar gehouden zijn . 

Een verbetering is ook, dat begin december 1987 
voor het eerst een Najaarsnota is gepubliceerd met vrij 
snel daarna suppletoire begrotingsvoorstellen voor 
hetten einde lopende jaar. De betekenis daarvan is, dat 
nog tijdens het lopende begrotingsjaar de op dat jaar 
betrekking hebbende beleidswijzigingen aan het Par
lement worden voorgelegd , zodat in de slotwetten kan 
worden volstaan met het aanbrengen van technische, 
boekhoudkundige wijzigingen. Op die manier wordt 
een einde gemaakt aan de uitholling van het budget
recht van de Tweede Kamer. Vroeger gebeurde het 
immers herhaaldelijkdatvaak jaren na het aflopen van 
het begrotingsjaar nog suppletoire wetsvoorstellen 
voor beleidsmatige verhoging van uitgavenartikelen 
werden voorgesteld, terwijl het geld uiteraard allang 
was uitgegeven . 

Zal de operatie comptabel bestel in 1990 kunnen 
worden voltooid: punten van zorg. 

Ondanks devele inspanningen en de geboekte resulta
ten blijft er nog genoeg reden voor zorg . De operatie 
comptabel bestel is immers gericht op vier hoofddoel
stellingen die in 1990 gerealiseerd moeten zijn, name
lijk: een heldere budgettaire verslaglegging; een goe
de en tijdige financiële informatievoorziening; een 
goede administratieve organisatie en een goede ac
countantscontrole. 1990 is vlakbij. Wellicht lukt het om 
de beide eerste doelstellingen (heldere, budgettaire 
verslaglegging en goede en tijdige financiële informa
tievoorziening) in 1990 rond te krijgen. Op die punten is 
tot nu toe de meeste vooruitgang geboekt. Ik zeg daar 
wel meteen bij dat op het punt van de beleidsmatige 
verantwoording naar mijn mening nog veel verbeterd 
moet worden. De meeste suppletoire wetsvoorstellen 
en slotwetten annex rekeningen omvatten voorname
lijk een opsomming van cijferreeksen en zijn vaak 
volstrekt on leesbaar. Dat geldt trouwens tot op zekere 
hoogte ook voor budgettaire nota's als de Voor
jaarsnota en de Najaarsnota. Misschien gebeurt dat 
ook wel bewustom de Tweede Kamerop het verkeerde 
been te zetten, maar daar wil ik nu niet van uitgaan. 
Zelfs als het onbewust gebeurt, is het resultaat toch 
veelal dat Kamerleden door de bomen het bos niet 
meer zien. Maar misschien geldt dat ook wel voor de 
ops.tellers van deze stukken. Ik sluit dat zeker niet uit! 

Inmiddels is mij wel duidelijk geworden, dat het wel
haast onmogelijk zal zijn de beide andere doelstellin
gen, namelijk een goede administratieve organisatie 
en een goede accountantscontrole, voor alle departe
menten in 1990 te bereiken . Hieraan schort nog bijzon
der veel. Dit blijkt o.a. uit de brief van de Algemene 
Rekenkamer van 16 september vorig jaar. Op grond 
van het door haar verrichte onderzoek over de finan
ciële verantwoording van de departementen over 1987 
komt de Rekenkamer in deze brieftotde conclusie, dat 
slechts met betrekking tot de uitgaven van 6 van de 16 
begrotingshoofdstukken redelijke zekerheid over de 
rechtmatigheid van de uitgaven bestaat (Huis van de 
Koningin, Algemene Zaken, Nationale Schuld, Finan
ciën, Defensie en EconomischeZaken) . Met betrekking 
tot 3 hoofdstukken bestaat geen zekerheid (Buiten
landse Zaken, VROM en Sociale Zaken & Werkgele
genheid). De rest ligt er tussen in (redelijke zekerheid 
voor het grootste deel ofvooreen gering deel): Binnen
landse Zaken, of is niet onderzocht omdat de re
keningen niet op tijd klaar waren (Hoge Colleges van 
Staat en Verkeer & Waterstaat). Reken je uit om welke 
bedragen het gaat, dan blijkt dat voor ruim 50 miljard 
gulden aan uitgaven voor 1987 (ruim 30% van de 
Rijksbegroting over dat jaar) de Rekenkamer geen 
zekerheid over de rechtmatigheid van de uitgaven kan 
verschaffen . 

Bij de ontvangsten is het beeld zo mogelijk nog 
slechter. Bij 5 van de 16 begrotingshoofdstukken heeft 
de Rekenkamer redelijke zekerheid over de volle
digheid van de ontvangsten . Bij 9 begrotingshoofd
stukken is erevenwel geen zekerheid, o.a. Binnenland
se Zaken. Druk je dat uit in getallen dan blijkt, dat over 
ruim f 20 miljard aan niet-belasting-ontvangsten (bij
na 60% van het totaal aan niet-belasting-ontvangsten) 
over 1987 geen zekerheid bestaatoverdevolledigheid 
daarvan. 

Op grond van die gegevens, maar ook op grond van 
geluiden die mij vanuit de financiële afdelingen en 
accountantsdiensten hebben bereikt, ben ik somber 
gestemd over de haalbaarheid van de doelstellingen 
van de operatie comptabel bestel in 1990, zoals de 
bedoeling was. Ik vind dat verontrustend, omdat ik die 
doelstellingen van de operatie comptabel bestel altijd 
heel belangrijk heb gevonden en nog vind . 

Conclusie 

Er is dus volop werk aan de winkel voor de Tweede 
Kamer, het kabinet, departementsleidingen, financiële 
afdelingen en accountantsdiensten om de druk op de 
ketel te houden en een uiterste inspanning te plegen om 
de doelstellingen voor het comptabel bestel alsnog in 
1990 te realiseren. 
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De collectieve sector: tijd voor 
rehabilitatie 
LEO DE GRAAF* 

Op 2 mei viel het kabinet over de Cmanciering van 
het milieu-beleidsplan. Het milieu wordt 
waarschijnlijk het centrale thema in de komende 
verkiezingen. En terecht. maar dat mag niet doen 
vergeten dat Lubbers ook nog wat andere 
problemen heeft nagelaten. 

Door de val van het kabinet zijn de VVIO (Verplegen
den en Verzorgende In Opstand) en hun acties ten
minste tijdelijk van de voorpagina's der kranten ver
bannen, maar ook zonder het verdringend effect van 
de andere actualiteiten was (en is?) het opvallend hoe 
licht deze acties zijn opgevat: het CDA en de VVD (toen 
nog coalitie-partners) zeiden simpelweg dat de looneis 
niet kan worden ingewilligd wegens hetgevaarvan een 
loongolf en de PvdA betuigde sympathie, maar wilde 
geen volledige steun geven aan de 5% eis. Slechts D66 
en klein linksdurfden hetaan de looneisvoluitserieuste 
nemen. Lubbers verzon een pseudo-list ('haal het maar 
uit het eigen pensioenfonds PGGM') en De Koning 
volgde zijn voorbeeld. 

Het gehele loonconflict bleef hangen in de sfeer van 
een toevallig incident: een beroepsgroep, waarvan 
onverwacht duidelijk werd dat zij leed onder hoge 
werkdruk en lage beloning. Zo'n opvatting gaat eraan 
voorbij, dat dit conflict is ontstaan als gevolg van een 
jaren lang gevoerd, bewust gekozen beleid. Dat beleid 
behelsde een mengsel van politieke ideologie en op
portunisme. 

De ideologie 

Toen Lubbers de winkel van zijn voorganger overnam 
trof hij een weinig opwekkende inboedel aan : ener
zijds een bijna onstuitbaar oplopende werkloosheid, 
anderzijds een bijna even onstuitbaargroeiende kwar
taire sector (en overheidsapparaat) , met ingebouwde 
mechanismen van onbeheersbaarheid (open einden 
van subsidieregelingen) en een snel stijgend finan
cieringstekort. Aan deze belabberde situatie werd een 
duiding gegeven die ongeveer als volgt luidde: de 
welvaart van een land wordt bepaald door de op de 
vrije markt verhandelbare produkten die een land 
voortbrengt; de overige behoeften van de bevolking 
(onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, ambtenarenap
paraat) kunnen slechts worden vervuld, voor zover de 
marktsector eerst de benod igde gelden heeft verd iend; 
die marktsector is echter, o.a. ten gevolge van hoge 

* De auteur is voorzitter van de D66-Statenfractie in 
de provincie Gelderland en psychiater/adjunct
directeur van het RIAGG Rivierenland in Tiel. 

loonkosten en zware collectieve lasten, onder druk 
komen te staan; ergo: die marktsector moet worden 
ontlast, ten koste van het collectieve segment. 

Op grond van deze logica werd beleid ontwikkeld 
optwee niveau's: datvan concrete maatregelen (steun
maatregelen voor het bedrijfsleven, bevriezing van de 
lonen en uitkeringen, bezuinigingen in de kwartaire 
sector) en dat van de beeldvorming : voor de industrie 
werd een nieuw elan gepredikt, ondernemerschap 
kwam weer in aanzien, managers werden de nieuwe 
helden. 

Tegenover dit eerherstel voor 'de markt' stond de 
diskwalificatie van de ambtenarij en de niet-commer
ciële dienstverleni ng (gezondheidszorg, sociaal-cultu
reel werk). Die werden geassocieerd met hinderlijke 
bureaucratie, resp. aangeduid als 'zachte sector'. Hen 
werd duidelijk gemaakt dat zij hun broodwinning te 
danken hadden aan de prestaties van het bedrijfsleven, 
want 'dát was de kurk waarop onze economie moest 
drijven'. Meer in het bijzonder voor de gezondheids
zorg vonden bovengenoemde opvattingen hun verta
ling als volgt: 

de kosten van gezondheidszorg werden tot de col
lectieve lasten gerekend. Die kosten moesten wor
den 'beheerst', omdat zij 'de pan uitrezen'. Deze 
opvatting werd beargumenteerd door verwijzing 
naar het gegeven dat het aandeel van de gezon
dheidszorg in het Bruto Nationaal Produkt was ges
tegen van 4% in 1960tot8,5% in 1982,' sindsdien is 
dit percentage gestabiliseerd.2 

om tot bovengenoemde beheersing te komen moest 
de gezondheidszorg meer 'marktconform' worden 
georganiseerd. Daarvoor werd de hulp van een ' 
topman uit het bedrijfsleven nl. Dekker ingeroepen . 

Het opportunisme 

Deze opstelling heeft een aantal jaren nauwelijks prÇ>
blemen opgeleverd voor het kabinet. Enerzijds gingen 
de werkers in de kwartaire sector geloven in het beeld 
dat van hen werd gecreëerd: van de maatschappelijke 
voortrekkers in de zeventiger jaren veranderden zij 
binnen een paar jaartottweederangswerkers,die liefst 
zo snel mogelijk moesten worden vervangen door 
zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Zo'n zelf
beeld is geen goede voedingsbodem voor verzet. Daar 
kwam de concrete arbeidsmarktsituatie bij . Als gevolg 
van het maatschappelijkaanzien in dezeventigerjaren 
en de snelle uitbreiding van de gezondheidszorg- en 
welzijnssector, vond een grote instroom plaats in de 
opleidingen voor deze beroepsgroepen. Dat effect 
ijlde nog een aantal jaren na, toen de politieke omslag 
allang had plaatsgevonden . Wie herinnert zich niet de 
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krantefoto's van pas gediplomeerde verpleegsters, die 
als beloning voor het afronden van hun opleiding, op 
straat gezet werden? Kortom : ideologische beeldvor
ming en de ongunstige arbeidsmarktsituatie ver
sterkten elkaar en maakten verzet ondenkbaar. Zo kon 
het kabinet jarenlang zijn gang gaan, totdat de vlam in 
de pan sloeg . 

De omslag 

In november plaatste de verpleegkundige Gaby Breuer 
een kleine annonce in een krant. Daarop volgde een 
overstelpende reactie die binnen een paar maanden 
een hele sector op tilt zette. Dat zo'n klein initiatief 
leidde tot zo'n graot succes, was slechts mogelijk 

Wi;zi;n 
geen nonnen 

omdat de tijd rijp was, wantgeleidelijk was de arbeids
marktsituatie veranderd. Als gevolg van de ontmoedi
gende beelden van het heensturen van pas-gediplo
meerden, nam de animo voor het beroep van verple
gende af. Het overschot op de arbeidsmarkt sloeg om 
in een tekort. In het Julianaziekenhuis in Apeldoorn, 
bijvoorbeeld, staan momenteel wegens het gebrek aan 
operatiekamer-personeel zo'n 300 à 400 mensen op de 
wachtlijsten voor chirurgische ingrepen. Dat betekent 
een wachttijd van soms wel viermaanden.3 lnArnhem is 
er een tekort aan personeel voorde operatiekamervan 
40% en dit jaar voor het eerst meldden zich niet meer 
voldoende aspirant-verpleegkundigen om de op lei 
dingsklas vol te maken.4 Binnenkort behoeft de VVIO 
nauwelijks meer specifieke acties te voeren, omdat het 
permanente tekort zo groot is dat de gevolgen ook 
permanentvoelbaar zullen zijn . 
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En hoe zit het met de ideologische kant van de zaak? 
De ideologie van het CDA en de VVD is nog steeds 
ongewijzigd gebleven. Ruding verkondigt ook nog als 
demissionair minister de boodschap dat de collectieve 
lasten, hoe dan ook, naar beneden moeten. Daarom 
moeten volgens hem de extra uitgaven voor het milieu 
gecompenseerd worden door bezuinigingen elders. 
De VVD heeft van lastenverlichting haar eerste ge
loofsartikel gemaakt. Daarin zal echter verandering 
moeten komen. De verhouding tussen marktsector en 
kwartaire sector zal opnieuw doordacht moeten wor
den en dat geldt dan niet alleen voor de gezondheids
zorg, maa r ook voor het onderwi js (wat méér behoortte 
zijn dan een kweekbak voor de arbeidsmarkt), cultuur 
en kunsten, buurt- en clubhuiswerk en, niet te vergeten, 
het ambtenarenapparaat. Uitgangspunt daarbij moet 
m.i. de volstrekte gelijkwaardigheid van de arbeid in 
markt en collectieve sector zijn : beide sectoren voor
zien in maatschappelijke en individuele behoeften 
door de levering van goederen en diensten. Hetwezen
lijke verschil zit in de relatie tussen betaling van een 
goed of dienst en de consumptie daarvan : in de markt
sector kiest en koopt de consument individueel, in de 
kwartaire sector 'koopt' de consument collectief. Dat 
heeft nogal wat consequenties. 

De collectieve sector als producent is gewoonlijk 
verzekerd van zijn afzet, omdat zijn consumenten
populatie meestal vaststaat. Dat betekent dat de 
producent niet zijn best hoeft te doen om die consument 
door kwaliteit en lage prijs voor zich te winnen en dat 
brengt steeds het gevaar met zich mee van zelfgenoeg
zaamheid, inefficiënte bedrijfsvoering, ongevoelig
heid voor veranderende consumenten -behoeften, be-
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scherming van het eigen instellings- of beroeps
groepenbelang, etc. . Zulke ontsporingen hebben zich 
in de proktijk ook voorgedaan. Dat heeft her en der 
geleid tot ondoelmatigheid en het nastreven van eigen
belang. Daartegen moet natuurlijk worden opgetre
den, maar dat betekent niet dat de te vervullen behoef
ten daordoor minder belangrijk zouden zijn en dus dat 
de bijdrage aan de samenleving van een mindere orde 
zou zijn . Integendeel: goede gezondheidszorg, goed 
onderwijs en veiligheid thuis en op straat hebben voor 
vele burgers een hogere prioriteit dan vele produkten 
uit de marktsector. Gezondheid scoort zelfs telkens 
weer het hoogst op het verlanglijstje van burgers. Dat 
blijkt ook uit enquêtes, die aangeven dat er een brede 
bereidheid is om terwille van een verbetering van de 
positie van verplegenden een hogere premie te beta
len, maarde burger kan deze prioriteit niet zelf gestalte 
geven, omdat hij immers collectief betaalt via belasting 
en premies. 

Aan de kant van de consument kan de ontkoppeling 
van betaling en gebruik van het collectieve goed leiden 
tot e~n miskenning van de kostprijs van een goed, 
temeer omdat aan de ene kant alle betalingen, in de 
vorm van belastingen en premies, in één grote 'schat
kist' verdwijnen en aan de andere kant een stroom van 
diensten tevoorschijn komt, waarvan niet iedereen op 
gelijke wijze consumeert. Daarom dient, met name in 
de gezondheidszorg, de vergroting van de invloed en 
keuzevrijheid van de consument met kracht te worden 
bevorderd en ondersteund. Tegelijk is het in zo'n si
tuatie voor politieke partijen wel erg gemakkelijk om 
de boodschap te slijten dat de collectieve lastendruk te 
hoog is en bij de belasting- en premie-betalerde indruk 
te wekken dat hem of haar geen waar voor zijn geld 
wordt geboden . 

Op bovenstaande consequenties van de collectieve 
betalingswijze heeft het kabinet-Lubbers de afgelopen 
jaren handig ingespeeld. De betaling van collectieve 
goederen werd en wordt 'collectieve lastendruk' ge
noemd en de hoogte daarvan was een excuus om, op 
een weinig doordachte wijze, de produktie van allerlei 
goederen en diensten te remmen. 

De omvang van de collectieve sector 

Was en is de collectieve sector dan niet te groot en 
daardoor de collectieve lastendruk te hoog? Een beetje 
begrip heb ik wel voor dit argument: voorzover goed 
onderwijs, bloeiende kunsten, een goede gezond
heidszorg, etc. via belasting en premies doorwerken in 
de prijs van schoenen, bloembollen en scheerappara
ten, worden die produkten duurder en wordt het moei
lijker hetop te nemen tegen buitenlandse concurrenten. 

Op dit veel gehoorde argument is echternogal watafte 
dingen . Stel datalles watwe nu betalen via belastingen 
en premies 'geprivatiseerd' zou worden . We zouden 
dan onze kinderen sturen naar privé-scholen, we 
zouden (bv via een bewakingsvereniging) voorzien in 
eigen bescherming, we zouden via een particuliere 
ziektekostenverzekering onze gezondheidsrisico's 
dekken, we zouden alleen via tolheffing gebruik van 
alle wegen mogen maken, we zouden voor de opera
voorstellingen de kostprijs betalen etc. etc. Stel dat we 
zodoende loonbelasting en premies overbodig zouden 
maken. Zouden we dan niet minstens evenveel loons
verhoging nodig hebben ter compensatie van het geld 
dat we kwijt zijn om al die nieuwe privé-uitgaven te 
doen? Voor zover elders, bv in Amerika, voorbeelden 
te vinden zijn van zulke privé-arrangementen (privé
scholen, privé-klinieken) is het waarschijnlijk dat we 
per saldo duurder uit zullen zijn, dus meer loons
verhoging nodig zullen hebben om diezelfde goederen 
en diensten te kopen. Die loonsverhoging zal op de
zelfde wijze doorwerken in de prijs van onze export
produkten als dat nu gebeurt via belastingen en pre
mies. 

Omdat de marktsector, naast commerciële dienst
verlening, voornamelijk materiële produkten levert, 
waarvan de produktie gemechaniseerd en geautoma
tiseerd kan worden, terwijl de collectieve sector imma
teriële diensten voortbrengt en zorg en vorming niet 
door machines vervangbare menselijke activiteiten 
zijn, behaalt de marktsector steeds weer meer pro
duktiviteitsgroei dan de collectieve sector. Die hogere 
groei oogt aantrekkelijk, omdat dan de kosten per 
eenheid produkt, ceteris paribus, lager worden en die 
voor dienstverlening, mede daardoor, relatief duur
d·er, maar dat kan op zich geen reden zijn bepaalde 
produkten in steeds grotere hoeveelheden te gaan 
produceren alleen omwille van de produktiviteitsgroei. 
Doorslaggevend moetzijn waar behoefte aan isen niet 
wat zich het gemakkelijkst laat produceren. 

De collectieve sector levert niet alleen produkten 
(zoals onderwijs en gezondheidszorg) die een in
herente waarde hebben, maar deze produkten zijn 
tevens van onmisbare waarde voor het functioneren 
van de rest van de economie: gezonde en geschoolde 
werknemers zijn belangrijke produktiefactoren, even
als evenwichtige sociale verhoudingen een factor van 
betekenis zijn voor het economisch klimaat van een 
land. (Ook buitenlandse investeerders hechten hier
aan sterk). Omgekeerd kan niet altijd hetzelfde wor
den gezegd: de marktsector levert nogal eens pro
dukten die eerder schadelijk dan bevordelijk zijn voor 
gezondheid en welbevinden. 

De discussie over de hoogte van de collectieve 
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lastendruk wordt dikwijls gevoerd met weinig histo
risch gevoel, alsof de behoefte aan collectieve goede
ren niet steeds verandert door maatschappelijke en 
technische ontwikkelingen. De behoefte aan onder
wijsuitgaven stijgt met het hogere scholingsniveau dat 
voor het verrichten van arbeid noodzakelijk is, de 
behoefte aan verpleeghuizen stijgt met de vergrijzing. 
Toen ouderen niet meer bij hun kinderen konden in
wonen, steeg de behoefte aan verzorgingshuizen: dat 
is één van de manieren waarop wij betalen voor onze 
individualisering en vergroting van vrijheid. 

Dat fenomeen doet zich natuurlijk niet alleen in 
Nederland voor. Overal zijn deafgelopen decennia de 
kosten van gezondheidszorg en onderwijs gestegen en 
meer naarmate de betrokken landen welvarender 
zijn.5 In veel Westerse landen worden dan ook pogin
gen gedaan de uitgaven voor de gezondheidszorg te 
verminderen. Het resultaat is meestal dat èf de poging 
mislukt of ernstig kwaliteitsverlies optreedt (zie Enge
land en Canada).6 Je zou het ook anders kunnen 
zeggen: de stijging van collectieve uitgaven (afgezien 
van de overdrachtsuitgaven) is een teken van toene
mendewelvaart, het is een natuurlijke ontwikkeling van 
hoog-industriële, of liever nog post-industriële samen
levingen, waar een steeds kleinerdeel van de nationale 
inspanning nodig is voor de primaire levensbehoeften 
en een steeds groter deel van die inspanning beschik
baar komt voor verbetering van de kwaliteit van ons 
leven. 

Conclusies 

Bovenstaande overwegingen leiden tot de volgende 
conclusies : 
Het is tijd voor een herwaardering van de collectieve 

Collectief! 

sector en voor een nieuwe plaatsbepaling ten opzichte 
van de marktsector. 
Arbeid in de kwartaire sector is volstrekt gelijkwaardig 
aan die in de marktsector en dus hebben de VVIO, en 
met hen ambtenaren en trendvolgers, volstrekt gelijk in 
hun eis tot eenzelfde beloning als in de marktsector. 
Lubbers heeft (overigens zonder daarbij de werkloos
heid bevredigend terug tedringen), de laatste jaren een 
succesvol economisch herstelbeleid gevoerd, maar 
daarbij een onverantwoord grote wissel getrokken op 
het terrein van het milieu. Tevens heeft hij ten behoeve 
van de economische groei een zware hypotheek geno
men op de collectieve sector. De eerste prioriteit zal de 
komende jaren moeten liggen bij het herstel van het 
milieu, niet alleen verbaal, maar ook en vooral op het 
vlak van de concrete maatregelen en middelen. Daar
naast zullen de opvolgers van Lubbers de hypotheek 
die hij heeft genomen op de collectieve sector moeten 
aflossen. Na het economisch herstelbeleid is het nu 
hoog tijd voor herstel van de daarbij elders opgelopen 
schade. 

Noten 

'Sociale ziektekostenverzekeringen in Europees 
perspectief' Voorstudies en achtergronden V56 
1986 W .R.R. door C. de Klein en J. Collaris 

2 Financieel Overzicht Zorg 1989 
3 Nieuwsblad Gezondheidszorg, 1 e jaargang, num-

mer9 
4 Persoonlijke mededeling 
5 Als 1 
6 Nieuwsblad Gezondheidszorg, 1 e jaargang, num

mer 1. 
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Hoe democratisch zijn 
zelfstandige bestuursorganen 
HAN POLMAN* 

In de rapporten van de twee D66-werkgroepen (de 
commissies 2000 en 2001) die ten behoeve van de 
komende Tweede-Kamerverkiezingen enige 
politieke prioriteiten in beeld hebben gebracht, 
wordt een lans gebroken voor de instelling van 
zogenaamde 'zelfstandige bestuursorganen' 
(ZBO's) . In dit artikel zullen enkele democratische 
aspecten worden genoemd die aandacht 
verdienen bij de nadere uitwerking van deze 
bestuursvorm. 

Balans staat - samenleving onder druk 

ZBO's staan de laatste tijd steeds meer in de belang
stelling . Naast bestaande ZB O's, zoals de Verzeke
ringskamer, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
de Octrooiraad, het Centraal Orgaan Tarieven Ge
zondheidszorg, zijn of worden nieuwe organen inge
steld . Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, 
waarin de woningbouwcorporaties in meerderheid 
zijn vertegenwoordigd, dat door het verstrekken van 
geldel ijke steun aan de zogenaamde toegelaten instel
lingen sanering bevordert van instellingen die onvol
doende reserves hebben. Daarnáast zal het orgaan 
ervoor moeten zorgen dat de noodzakelijke inves
teringen worden gedaan : HetCentraal Bestuurvoorde 
Arbeidsvoorziening, een tripartiet samengesteld or
gaan (werkgevers, werknemers en overheid) dat wordt 
belast metde uitvoering van het arbeidsvoorzien ingen
beleid; de Registratiekamer, eveneens een 'op afstand' 
van de centrale overheid functionerend orgaan dat is 
belast met een aantal taken in het kadervan hettoezicht 
op persoonsregistraties; de Raad voor de Zorgverze
kering, een orgaan, bestaande uit werkgevers, werk
nemers en consumentenorganisaties, dat naar aanlei
ding van de discussie over de structuur en financiering 
van de gezondheidszorg wordt belast met het toezicht 
op de u itvoering van de zogenaa mde zorgverzekeri ng. 

De bovenstaande ontwikkelingen brengen een ver
andering in publieke taakuitoefening in beeld . Daar
mee gepaard gaat een verschuiving in de verhouding 
tussen de (centrale) overheid en maatschappelijke 
organisaties. 
De verzelfstandigingstendens, die waarneembaar is 
op verschillende beleidsterreinen, leidt tot een aantal 
belangrijke vragen : neemt door de uitvoering van 
bepaalde publieke taken 'op afstand' van de overheid, 

* De auteur is werkzaam op het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en onder andere lid van het 
algemeen bestuur van het Politiek Schol ings- en 
Vormingsinstituut van D66. 

de betrokkenheid van de burgers bij het bestuur toe? 
Welke machtsverschuivingen zijn zichtbaar tussen 
overheid en maatschappelijke organisaties? Leidt 
meer zeggenschap van deskundigen uit 'het veld' tot 
betere beslissingen? Komt het 'algemeen belang' vol
doende in de besluitvorming tot zijn recht? 

Bovenstaande vraagstukken zijn onderwerp van dis
cussie in het algemene politieke debat over de veran
derende balans tussen staat en samenleving. In die 
discussie staat de these centraal dat het geheel van het 
algemeen belang, wat dit ook moge zijn, niet perse of 
per definitie het uitsluitende en zelfs overwegende 
ressort is van de overheid .1 Jeekei en Klijnsma hebben 
er eerder in dit blad op gewezen dat D66 het in deze 
discussie behoorlijk laat afweten. 2 Naar mijn mening 
kan hetponerenvanZBO'sals mogelijke verbetering in 
hetfunctioneren van de overheid zelf, tevens bijdragen 
aan de discussie binnen de partij over de verhouding 
staat en samenleving in het algemeen. 

HetfenomeenZBO is niet nieuw binnen hetopenbaar 
bestuur, ook niet binnen D66. Vooral in verhandelingen 
over de organisatie van het openbaar bestuur en meer 
in het bijzonder de organisatie van de rijksdienst wor
den ze genoemd als organisatievorm die kan bijdra
gen aan afslanking van departementen en bevordering 
van de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. 
Tegelijkertijd worden echter vraagtekens gezet bij het 
democratisch functioneren van ZBO's. Hun doen en 
laten valt immers niet geheel onder de ministeriële 
verantwoordelijkheid, waardoor de minister niet voor 
beslissingen van een ZBO in het parlement ter verant
woording kan worden geroepen. 

Het lijkt zeker voor D66 van belang dat zij, wanneer 
zij het idee van de ZBO's omarmt, aangeeft welk 
democratisch concept daar achter zit. Hoe moet demo
cratische controle op ZBO's vorm krijgen? Leidt instel
ling van ZBO's tot betere democratische besluitvor
ming? In dit artikel worden enkele aandachtspunten 
genoemd. 

Ministeriële verantwoordelijkheid 

In de laatste twee bundels van de Stichting Weten
schappelijk Bureau D66 worden de voordelen van 
ZBO's voor al gezocnt in het loslaten van de volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid.3 Door de omvang 
van het overheidsapparaat kan de minister niet verant
woordelijk worden gesteld voor alles wat er in dat 
apparaat gebeurt. Die verantwoordelijkheid wordt 
daarom ook wel een fictie genoemd. Door instelling 
van ZBO's wordt deze verantwoordelijkheid beperkt: 
een ZBO valt niet hiërarchisch onder de minister, zoals 
het departement, zodat de minister niet automatisch 
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verantwoordelijk is voor al het doen en laten van het 
orgaan. Door de beperking van de ministeriële verant
woordelijkheid, zouden de minister en het parlement 
zich meer kunnen richten op de hoofdlijnen van het 
beleid . Het zoveel mogelijk vermijden van de fictie zou 
zo kunnen bijdragen aan vermindering van de overbe
lasting van de top van de bestuursorganisatie. Hoe 
moeilijk het is voor het parlement om volgens deze 
gedachten I i j n beïnvloedi ngsmogel ijkheden uit handen 
te geven, blijkt bij de discussie over de Arbeidsvoor
zieningswet. Het parlement vindt dat er onvoldoende 
mogelijkheden in die wet zijn opgenomen om effec
tievecontrolete kunnen uitoefenen op het beleid dat het 
Centraal Bestuur voor pe Arbeidsvoorziening voert en 
op de manier waarop het geld (f 1,9 miljard) wordt 
besteed. Ookde D66-fractie in de Tweede Kamer heeft 
kritische vragen gesteld aan minister De Koning over 
de mogelijkheden van het rijk om haar verantwoorde
lijkheid waar te maken . De minister heeft daarentegen 
wel overeenstemming met de sociale partners over de 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de cen
trale overheid ten aan zien van hetorgaan.4 

Uit onderzoek blijkt overigens dat het 'op afstand' 
zetten van de uitvoering van bepaalde taken nog geen 
garantie biedt voor ontlasting van de politieke en amb
telijke top. Ondanks een beperkt aantal beïnvloe
dingsmogelijkheden van de minister op hoofdlijnen 
van het beleid von een lBO, kan in de praktijk zeer 
intensief overleg bestaan tussen het orgaan en de 
centrale overheid. In het overleg tussen het Centraal 
Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) en het 
ministerie van WVC blijkt bijvoorbeeld dat het COTG 
er op wordt gewezen dat de staatssecretaris bepaalde 
beslissingen wenselijk acht, zodat geen gebruik hoeft 
teworden gemaaktvan bijvoorbeeld zijn bevoegdheid 
tot schorsen of het geven van aanwijzingen.5 Deze 
praktijkvoorbeelden laten zien dat enkele kanttekenin
gen kunnen worden gezet bij veel genoemde voorde
len van lBO's. 

Toch verdientinstelling van lBO'sop bredereschaal 
naar mijn mening serieuze aandacht. Ideeën hierover 
zouden meer praktisch handen en voeten kunnen krij
gen wanneer de soorten taken die door lBO's kunnen 
worden uitgeoefend in de discussie worden betrokken. 
Wellicht is in dat verband een 'tour' door de rijksdienst 
geen onzinnige excercitie: welke taken komen in prin
cipe voor zelfstandige bevoegdheidsuitoefening in 
aanmerking? 

Bij de instelling van lBO's zal aan enkele randvoor
waarden moeten zijn voldaan. Er worden in dat ver
band wel suggesties gedaan om verschillende onder
werpen, zoals de ministeriële verantwoordelijkheid, 
de C?penbaarheid en controle, de financiën, de be-

stuurssamenstelling, de inrichting, jurid ische grond
slag, de rechtsbescherming etc . te regelen via een 
Raamwet of via zogenaamde Aanwijzingen voor de 
rijksdienst. Dit onderwerp zal t.z.t waarschijnlijk ook 
aan de orde komen in de discussie tussen de regering 
en het parlement over het advies van de Raad voor het 
Binnenlands bestuur over functionele decentralisatie 
én de regeringsnota over dat onderwerp.6 Tegen die 
tijd zal ook D66 klaar moeten staan met een eigen 
stellingname. Daarin zal niet alleen duidelijk moeten 
worden hoe D66 functionele decentralisatie (het over
hevelen van bevoegdheden naarfunctionele organen) 
beziet in relatie tot territoriale decentralisatie (het 
overhevelen van bevoegdheden naar gemeenten en 
provincies), maar vooral ook de wijze waarop het 
democratisch gehalte van functionele organen 
(waaronder lBO's) kan worden gewaarborgd. Daar
om ga ik verder in op enkele democratische aandachts
punten bij lBO's. 

Consequenties beperking ministeriële 
verantwoordelijkheid 

Geen enkel bestuursorgaan is geheel zelfstandig, de 
organisatie van het openbaar bestuur wordt geken
merktdooreen systeem van 'checks and balances' . Een 
belangrijke check op het doen en laten van lBO's is de 
politieke controle door middel van de ministeriële 
verantwoordelijkheid . loals hiervoor al is opgemerkt 
is die verantwoordelijkheid niet op al het doen laten 
van lBO's van toepassing . lBO's hebben unieke pu
bliekrechtelijke bevoegdheden, de min ister is slechts 
verantwoordelijk voor de wijze waarop hij gebruik 
maakt van zijn mogelijkheden die bevoegdheidsuitoe
fening van een lBO te beïnvloeden. De minister kan 
echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor spe
cifieke besluiten van een lBO. Wanneer gekozen 
wordt voor zelfstandige bevoegdheidsuitoefening 
door middel van lBO's in plaats van door de minister, 
c.q. het departement, vervalt dus een deel van die 
controlemogelijkheid. De vraag die gesteld kan wor
den is: Hoe wordt democratische controle op lBO's 
gewaarborgd? 

In de eerste plaats is het van belang dat de minister 
een aantal wezenlijke bevoegdheden ten aanzien van 
lBO's behoudt, bijvoorbeeld : repressief toezicht 
(schorsing en vernietiging van besluiten) en de be
voegdheid om algemene regels te stellen. Wanneer de 
minister ook een preventieve toezichtsbevoegheid 
heeft ten aanzien van de primaire taak van een orgaan 
(goedkeuring van besluiten), wordt naar mijn mening 
de zelfstandighed van een lBO wel erg beperkt. Ook 
de bevoegdheid van de minister om de samenstelling 



van het bestuurvan een ZBO te regelen is van belang (ik 
kom daar op terug). Dergelijke bevoegdheden moeten 
minstens waarborgen dat besluiten van ZBO's niet 
indruisen tegen het algemeen regeringsbeleid . 

De zelfstandigheid van een ZBO wordt bepaald 
door het feit dat het orgaan een exclusieve publiek
rechtelijke bevoegdheid heeft voor de uitoefening van 
zijn primaire taak. Onder andere via de toezichtsbe
voegdheden en de wijze waarop het orgaan wordt 
ingericht kan de ministerdiezelfstandigheid beperken. 
Aangezien door de instelling van ZBO's zowel de 
minister als het parlement in hun macht C.q . 
beïnvloedingsmogelijkheden worden beperkt, is het 
van belang de instelling van ZBO's bij of krachtens wet 
te regelen. 

Controlemogelijkheden 

Hoewel de ministeraldus enkele belangrijke bevoegd
heden ten aanzien van het beleid van het ZBO behoudt, 
wordt de ministeriële verantwoordelijkheid beperkt, 
omdat de minister niet voor alle besluiten van het 
orgaan verantwoordelijk kan worden gesteld . In de 
literatuur wordt tegenover het verlies van de volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid een aantal aanvul
lende controlemogelijkheden genoemd. De Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB) maakt het mogelijk 
documenten van overheidsorganen en instellingen op 
te vragen en openbaar te maken. Door die wet op alle 
ZBO's van toepassing te verklaren zou een extra con
trolemiddel kunnen ontstaan. Ook zijn er geen princi
piële argumenten om de Wet Nationale Ombudsman 
niet van toepassing te verklaren op ZBO's. Tevens kan 
worden overwogen om een algemene beroepsmoge
lijkheid op besluiten van ZBO's mogelijk te maken via 
de wet AROB. Door deze drie wetten op alle ZBO's van 
toepassing te verklaren is het mogelijk dat informatie 
over het doen en laten van ZBO's die niet via de 
ministeriële verantwoordelijkheid kan worden verkre
gen op die wijze nietalleen hetparlement, maar ook de 
individuele burger bereikt. Die informatie is onder 
anderevan belang om de bevoegdheden van de minis
ter ten aanzien van een orgaan te kunnen beoordelen 
en eventuele wijzigingen van die bevoegdheden voor 
te stellen. Kenmerkend voor deze aanvullende vormen 
van controle is, dat het geen democratische controle
mogelijkheden zijn en in dat opzicht maar gedeeltelijk 
tegemoet komen aan het vervallen van de volledige 
ministeriële verantwoordelijkheid: 'rechtsbescher
ming heeft de functie de individuele burgerte bescher
men tegen onrechtmatig optreden van de overheid en 
daarmee ook een geheel andere functie dan de collec
tieve besluitvorming? 

In dat verband worden wel twee rollen van de burger 
onderscheiden : in de eerste plaats de burger in zijn rol 
van staatsburger, dat is de rol van de burger in de 
collectieve besluitvorming. In de tweede plaats de 
burger in de rol van onderdaan, de burger die wordt 
geconfronteerd met overheidsvoorschriften en rege
lingen. In die laatste rol wordt de burger geconfron
teerd met een overheid die regulerend, stimulerend en 
herverdelend optreedt in de samenleving . 

Typerend voor ZBO's is nu dat de taakuitoefening 
betrekking kan hebben op bepaalde groepen burgers, 
bijvoorbeeld beroepsgroepen op een bepaald terrein, 
of op all'e ingezetenen . In beide gevallen moet het 
mogelijk zijn om via de bestuurssamenstelling van 
ZBO's een vorm van democratische beïnvloeding bin
nen die organen te creëren. 

Samenstelling bestuur 

Lubberdink stelt dat ZBO's niet zozeer de deelname 
door de burger, als staatsburger, aan het bestuur van 
ZBO's zal stimuleren. Wel zouden ZBO's de mogelijk
heid bieden de invloed van anderen dan de minister op 
de besluitvorming te structureren .8 Tegelijkertijd stelt 
hij dat het bestuur van ZBO's niet samengesteld zou 
moeten worden uit belanghebbenden, maar uit be
langstellenden: 'Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat een 
samenstelling uit belanghebbenden zou leiden tot een 
sterkere concentratie op het beleidsterrein waarvoor 
het ZBO is ingesteld dan een samenstelling uit belang
stellenden. Voor een goed functioneren van het open
baar bestuur lijkt het mij onontbeerlijk dat het bestuur 
van een ZBO open oog heeftvoorde plaatsdiedat ZBO 
inneemt en het belang dat hetvertegenwoordigttemid
den van de totale bestuursorganisatie en het algemeen 
belang . Aan die voorwaarden kan mijns inziens beter 
worden voldaan door middel van een samenstelling uit 
belangstellenden dan uit belanghebbenden' .9 

Naarmijn mening kunnen deverschillende belangen 
het beste worden voorgedragen en worden betrokken 
in de besluitvorming van een ZBO door naast belang
stellenden, C.q . deskundigen, juist wél belanghebben
den in het bestuur op te nemen. Anders wordt er voor u 
en over u besloten, maar wel zonderu . Pogingen om het 
algemeen belang in dit bestek te definiëren zijn ge
doemd te mislukken . Wel moet, voordat men in een 
specifieke situatie kan spreken over algemeen belang, 
een afweging van specifieke belangen hebben plaats
gevonden. Wanneer nu naast afgevaardigden van 
verschillende specifieke belangengroepen, onafhan
kelijke leden, C.q . deskundigen in het bestuur van 
ZBO's zitting hebben (en eventueel ambtenaren van de 
centrale overheid) kunnen in principe zodanige waar-
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borgen worden gecreëerd dat het 'algemeen belang' 
niet zal worden veronachtzaamd in de besluitvorming . 
In dat verband zijn ook de beïnvloedingsmogelijkhe
den die de minister behoudt niet onbelangrijk. 

Voorwaarden functionele bestuurssamenstelling 

Kenmerkend voor de besluitvorming binnen ZBO's is 
deafwegingvan belangen die met name in een bepaal
de sector een rol spelen. In dat opzicht is het mogelijk 
vanuiteen functioneel democratische visie enkele eisen 
te stellen aan de bestuurssamenstelling. In die visie is 
het bestuur zodanig samengesteld dat belangen ten 
aanzien van de uitoefening van specifieke taken bij de 
besluitvorming betrokken zijn . Voorwaarde daarbij is 
dat er collectiviteiten van burgers identificeerbaar zijn, 
met belangen ten aanzien van de uitoefening van die 
taken. De bestuurssamenstelling kan dan aansluiten bij 
groepen van specifiek belanghebbenden (bijvoor
beeld patiëntengroepen in de gezondheidszorg) . 

Afhankelijk van een specifieke taak op een bepaald 
beleidsterrein zullen meer of minder belangencatego
rieën kunnen worden ondersche iden. Wanneer die 
categorieën hun weerslag v inden in maatschappelijke 
organisaties, is het mogel i jk per organisatie één of 
meer vertegenwoord igers i n het bestuur te benoemen. 

Noten 

A.M.J. Kreukels en J.B.D. Simonis (red.L Publiek 
domein, de veranderende balans tussen staat en 
sa';'enleving, Amsterdam 1988, p. 11 . Zie ook de 
daarin beschreven vis ies van dedrie grootste politie
ke stromingen. 

2 Hans Jeekei en Meine Henk Klijnsma, D66 en de 
verantwoordelijke samenleving, Idee 66, nr. 4 1988. 

3 P.J . Langenberg, Gebonden zelfbeheer: over de 
verhouding tussen regering , parlement en func
tionele organen, in : Omtrent het parlement, opstel
len over parlement en democratisch bestuur. Utrecht 
1985 en M . Scheltema, Naar een nieuwe organ isatie 
van het openbaar bestuur, in : Ambtenaar en politi
cus: twee handen aan het stuur van de samenleving? 
Den Haag 1989 

4 Over arbeidsvoorzieningswet: Kamer weigert met 
De Koning te discussieren, in: NRC handelsblad, 27 
apri l 1989. 

5 J.M .M . Polman, Zelfstandige bestuursorganen, ac
tueel fenomeen in politiek en bestuur, in : Bestuur, 
maandblad voor overheidskunde, nr. 8 september 
1988. Daar is ook een globaal overzicht opgenomen 
van in de literatuur genoemde voor- en nadelen van 
ZBO's . 
Advies over functionele decentralisatie, Raad voor 
binnenlands bestuur, september 1988 en Notitie 
functionele decentralisatie, TK 1988-1989,21042, nr 
2. 

Bij deze wijze van bestuurssamenstelling is het demo- 6 
cratisch functioneren van maatschappelijke o rganisa
ties van belang . Er kunnen eventueel eisen worden 
gesteld aan de w i jze waarop verschillende maat
schappelijke organisaties hun vertegenwoordiging re
gelen (bi jvoorbeeld via democratische verkiezingen) . 
Afgevaardigden van maatschappelijke organisaties in 
het bestuur kunnen worden voorgedragen en door de 
minister worden benoemd . 

7 J.J.A. Thomassen, Burgers in twee gedaanten, En 
schede 1979, p. 19. 

8 H.G. Lubberdink, De betekenis van de ministeriële 
verantwoordeliikheid voor de organisatie van het 
openbaar bestuur. Deventer 1982, p. 158. 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zou de minister 
bij de benoeming van een voordracht mogen afwijken. 
Deze aspecten verdienen aandacht bij het hanteren 
van de benoemingsbevoegdheid van de minister, dat 
onderdeel is van de bevoegdheden van de minister ten 
aanzien van een ZBO. 

Met het bovenstaande kan mijns inziens een, wellicht 
bescheiden, compensatie worden geboden voor het 
verlies van democratische controle via de volled ige 
ministeriëleverantwoordelijkheid . De hiervoorgestel
de vorm van zelfbestuur door maatschappelijke orga
nisaties verdient echter een kans . Op die wijze kan ook 
inhoud worden gegeven aan betrokkenheid van bur
gers bij de besluitvorming, niet alleen als staatsburger, 
maar juist ook als onderdaan. 

9 Lubberdink, a .w . p.173. 



Europese veiligheidsidentiteit 
E. H. WELLENSTEIN* 

Op 17 en 18 februarij .1. sprak de A.L.V. van D66 
zich uit over het verkiezingsprogramma, waarmee 
de partij de Europese verkiezingen ingaat. In dat 
programma worden, voor het eerst, duidelijke 
uitspraken gedaan over het gewenste 
Westeuropese veiligheidsbeleid. In het Europese 
verkiezingsprogramma 1984-1989 was dat 
anders. Toen kwam de partij niet verder dan 
kenbaar maken, dat: gemeenschappelijk 
Westeuropees optreden in de NAVO meer 
aandacht zou opleveren voor specifieke 
Westeuropese velligheidsaspecten: in een 
aangepast Europees Politiek 
Samenwerkingskader zou moeten worden 
gesproken over Europese aspecten van 
veiligheidsbeleid en een gecoördineerde 
Westeuropese defensie-industriepolitiek 
voorwaarde is voor effectief beleid op het gebied 
van conventionele standaardisatie en 
materieelsamenwerking, wapenaanschaf en 
wapenverkopen. 

Het Europese verkiezingsprogramma 1989-1994 van 
D66 biedt de kiezer meer houvast. Dat is goed. Met het 
voortschrijden van Europese economische integratie 
dringt ook de verantwoordelijkheid zich op om geza
menlijk na te denken over politiek-militaire dimensies 
van Europese eenwording. De AL.V. van 18 en 19 
februari jl. aanvaardde het hoofdstuk Westeuropese 
veiligheid zonderveel problemen. Dat is in hetverleden 
wel eens anders geweest, wanneer de partij zich 
diende uit te spreken over het door D66 gewenste 
veiligheidsbeleid! Zijn er tekenen van meer eensge
zindheid op dit terrein, of is het een teken van volwas
senheid? 

In de aanloop naar het Europese verkiezingspro
gramma bleek dat over bepaalde aspecten van het 
veiligheidsbeleid binnen de partij verschillend wordt 
gedacht, zoals defensie-uitgaven, taakverdeling en de 
rol van kernwapens in de Westeuropese veiligheid. 
Met het formuleren van hoofdlijnen komt de partij nog 
wel wegi moeilijker wordt het, wanneer het gaat om 
concrete invulling. 

A-symmetrie 

De situatie binnen het Atlantisch Bondgenootschap is 
a-symmetrisch. De invloed van de Verenigde Staten op 
het NAVO-beleid is overheersend, zij bezitten een 

* De auteur is coördinator SWB-Werkgroep Vrede 
en Veiligheid en lid van de programmacommissie. 

sleutelrol ten aanzien van het nucleair potentieel van de 
NAVO, besprekingen met de USSR over nucleaire 
wapenbeheersing worden door de V.S. gevoerd, de 
Amerikaanse defensie-uitgaven (gerelateerd aan de 
totale nationale begroting) overstijgen in belangrijke 
mate die van de andere NAVO-partners en de V.S. 
onderhouden een aanzienlijke troepenmacht in West
europa. Daarmee is niet zonder meer gezegd dat de 
defensie-inspanningen van de Europese NAVO-part
ners onvoldoende zijn. Echter wel, dat zowel in de 
Verenigde Staten als in West-Europa twijfels zijn 
gerezen of wel voldoende rekening wordt gehouden 
met Westeuropese veiligheidsbelangen, danwel of de 
aanzienlijke Amerikaanse defensie-inspanningen ten 
behoeve van de Westeuropese veiligheid nog wel te 
rechtvaardigen zijn tegen de achtergrond van het zeer 
omvangrijke Amerikaanse financieringstekort en de 
terughoudendheid van Europese NAVO-partners om 
zonder meer tegemoet te komen aan Amerikaanse 
wensen tot modernisering, twijfels, die de bondge
nootschappelijke samenwerking niet ten goede ko
men. 

Mede als reactie hierop klinkt een - steeds luidere
oproep van veiligheidsexperts, politieke leiders en 
politieke partijen om de Westeuropese veiligheidsin
spanningen te bundelen: de vorming van een Europese 
pijler in de NAVO, het opbouwen van een eigen 
Europese 'vei ligheidsidentiteit'. Om in te spelen op zich 
wijzigende politiek-militaire verhoudingen tussen de 
Verenigde Staten en Westeuropai als middel om een
blijkbaar niet voldoende - evenwichtige lasten- en 
taakverdeling binnen de NAVO te verzekeren, maar 
ook om door middel van nauwere samenwerking, 
specialisatie en taakverdeling de onrustbarend stij
gende defensielasten de baas te blijven, danwel de 
doelmatigheid van de defensie-uitgaven te verhogen. 
En natuurlijk: wat betekent het verwerven van economi
sche macht door Europese economische integratie 
zonder behoorlijke politieke en militaire pendant? 
So far, so good. En dan de invulling. 

Disharmonie 

Het concept van het Europa-van-de-twaalf is in feite 
(nog) niet bruikbaar als leest voor het gestalte geven 
aan een Europese Veiligheidsidentiteit. Niet alle EG
lidstaten zijn (volledig) deelnemende partij bij de 
NAVO, de EG heeft als zodanig (nog) geen bevoegd
heden op veiligheidsgebied en het Europese Parlement 
evenmin. DeEuropeseAktegeeftslechtsdepolitiekeen 
economische aspecten van veiligheid in het Europese 
domein. Volgens sommigen binnen de partij heeft het 
derhalve weinig zin om de Europese burger, die straks 

19 

5 
m 
m 
0-

.'" 
Z 
>C 
W 



20 

C') 

"" z 
",' 

'" LU 
LU 
o 

zijn stem uitbrengt voor het Europese Parlement met de 
invullingvan hetWesteuropeseveiligheidsbeleid lastig 
tevallen . Ditgaatwatver. Het doet onvoldoende recht 
aan de gedachte dat Europese eenwording naast een 
economische en monetaire dimensie evenzeer een 
(vei ligheids) politieke dimensie heeft, die continue aan
dacht rechtvaardigt. Het verband van de Europese 
Politieke Samenwerking is daarvoor het geëigende 
kader. Overigens, formele bevoegdheden of niet, vei
ligheidsvraagstukken, die de Europese burger direkt 
aangaan, moeten i n het Europese Parlement bespreek
baar zijn. 

Het bij deze constateringen laten, biedt de Europese 
burger overigens ook niet veel houvast bij de vraag hoe 
die Europese veiligheidsidentiteit dan vervolgens ge
stalte moet krijgen. Uit pragmatische overwegingen 
dringt, ook voor Democraten, de Westp-uropese Unie in 
versterkte vorm zich op, met als voordeel dat Frankrijk 
daarmee volledig bij het proces wordt betrokken. Want 
daarover is men het eens: zonder volledige be
trokkenheid van Frankrijk kan van een Westeuropese 
veil igheidsidentiteit geen sprake zijn . 

Kernwapens 

Moeilijkerwordt het wanneer hetgaatom devraag wat 
te doen met Franse en Britste kernmachten in Europees 
verband. 'Niet over praten' zeggen sommigen, 'want 
van kernwapens, laat staan een Europese kernmacht, 
willen wij niets weten' . Anderen binnen de partij stellen, 
dat ook het bestaan van Franse en Britse kernwapens 
een gegeven is en dat vooralsnog de Westeuropese 
veiligheid ermee is gediend, indien deze systemen 
daaraan dienstbaarworden gemaakt. De partij koos in 
de laatste A.L.V. voor deze laatste benadering, mis
schien omdat zij redelijk voorkomt. 

De partij wierp ook enig licht op de vraag watte doen 
met kernwapens met een zeer korte dracht: die komen 
het eerst voor ontmanteling in aanmerking. Uitspraken 
over eenzijdige ontmanteling dan wel modernisering 
van bepaalde korte-drachtwapens zijn uit de weg 
gegaan . Daarvoor is het blijkbaar nog te vroeg; er 
moet nog iets aantrekkelijks voor het nationale verkie
zingsprogramma overblijven. 

Defensielasten 

Gedachten binnen de partij lopen enigszins uiteen als 
het gaat om het vinden van een antwoord op de vraag 
hoe het nu verder moet met een steeds moeilijker te 
beteugelen groei van de defensielasten. 

Over de lange-termijndoelstelling aangaande de
fensie-uitgaven circuleerden verschillende suggesties, 

Standaardisatie 

zoals : verlaging van de defensie-uitgaven vanaf 1990, 
realiseren op langere termijn van structurele kosten
besparingen danwel van verlaging van de defensie
uitgaven en realiseren van een meer efficiënte beste
ding van defensiegelden. Boeiende uitspraken, maar 
het blijft onzeker wat haalbaar is. 

Het is niet te verwachten, dat de Westeuropese 
NAVO partners meer personele en materiële finan
ciële lasten willen dragen dan momenteel het geval is. 
Gegeven de sterke kostenontwikkeling, in het bijzon
der wat betreft aanschaf en onderhoud van defen
siematerieel, dringt de noodzaak van gemeenschap
pelijke wapenontwikkeling, wapenproduktie, wapen
aanschaf, standaardisering en verhoogde interopera
biliteit zich op. Ook vrije concurrentie tussen Europese 
wapenindustrieën werkt, via het prijsmechanisme, kos
tenverlagend . Aan materieelsamenwerking en taak
specialisering in NAVO-verband wordt reeds geruime 
tijd, met wisselend succes, gewerkt. Er is nog een lange 
weg te gaan en aspecten als nationale trots en industri 
eel belang leggen vermoedelijk grenzen aan de haal-



baarheid . Zij liggen minder ver dan uit oogpunt van 
kostenbesparing gewenst moet worden geacht. 

In het nationaal verkiezingsprogramma 1986-1990 
gaf D66 reeds aan dat grotere Westeuropese 
veiligheidssamenwerking aanvankelijk best gepaard 
mag gaan met hogere defensie-uitgaven indien dat 
onvermijdelijk is . In het huidige Europees verkiezings
programma maakt de partij zich sterk voor structurele 
verlaging van de defensie-uitgaven op langeretermijn. 
De ti jd zal leren wat daarvan terecht zal komen. Ideeën 
binnen de partij die erop waren gericht in geval van 
bevriezing van danwel korting op het defensiebudget 
de kosten gerelateerd aan Westeuropese veiligheids
samenwerking te ontzien, hebben het Europees verkie
zingsprogramma niet gehaald. Deze ideeën getuigen 
niet alleen van het grote belang dat sommigen hechten 
aan Europese veiligheidssamenwerking, doch zouden 
ook aan interesse hebben gewonnen tegen de achter
grond van de uitspraak van Van MieriotijdensdeA.L.V. 
op 18 februari j 1., dat voor de komende regeerperiode 
D66 bevriezing van de defensie-uitgaven (met een 
zekere marge naar boven en naar beneden) voorstaat. 

Taakverdeling 

Met beheersing van de defensie-uitgaven kan, naar het 
zich laat aanzien, pas echt ernst worden gemaakt 
indien in nationaal, Westeuropees en NAVO-verband 
tot herziening van de taakverdeling iuncto selectieve 
taakafstoting kan worden gekomen. Dit is een moeilijk 
vraagstuk, waarover, ook binnen D66, de meningen 
sterk uiteenlopen. Het Europees verkiezingsprogram
ma vermeldt hierover (dan ook) niets. Vermelding van 
herziening van de taakverdeling als element van kos
tenbeheersing en dus van bijzondere aandacht in Euro
pees verband, zou niet hebben misstaan. Met recht zou 
men hebben kunnen stellen, dat bij voorbeeld de 
W .E.U. zich zou moeten buigen over de kwestie van 
herziening van de taakverdeling, daarbij in beschou
wing nemend elementen zoals analyse van dedreiging, 
beschikbare middelen en taktische en strategische 
mogelijkheden en wenselijkheden . Evenzeer zou de 
W.E.U. zich kunnen buigen overde mogelijkheden van 
Europese integratie van nationale planningconcepten 21 
en operationele concepten . Dat veronderstelt wel dat 
de W .E.U.-lidstaten op nationaal niveau hierover reeds 
concrete gedachten hebben. Zover lijkt het nog niet te 
zijn. 

Wapenbeheersing 

Tenslotte nog iets over wapenbeheersing. In het Euro
pees verkiezingsprogramma wordt vooral aandacht 
besteed aan conventionele wapenbeheersing. West
europese landen zijn daar, in tegenstelling tot bespre
k ingen over nucleaire wapenbeheersing, direct bij 
betrokken en kunnen desgewenst hun inbreng in de 
wapenbeheersingsbesprekingen afstemmen danwel 
bundelen. Daarnaast is er een duidelijk raakvlak tus
sen vermindering van conventionele strijdkrachten en 
materieel en het terugdringen van de groeiende lasten 
van conventionele defensie. In de derde plaats is voort
gang ten aanzien van conventionele wapenvermin
dering (personeel en materieel), vooral aan de zijde 
van het Warschau-Pakt ook belangrijk, omdat vermin
dering van de Amerikaanse troepenmacht in West
Europa in de toekomst geenszins moet worden uitge
sloten. Vanuit meerdere oogpunten vereist conven
tionele wapenbeheersing vanuit Westeuropees pers
pectief derhalve bijzondere aandacht. De gedachte 
aan het creëren van een Westeuropese veiligheids
identiteit is gelanceerd. Regeringen in Westeuropa en 
politieke partijen zijn, mede onder invloed van de 
komende Europese verkiezingen, doende de agenda 
op te stellen, maar het zal vooral op daden aankomen. 
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De toekomstÎl!e ontwikkeling 
van individualisering 
JOS JANSSEN** 

In de rapporten van de commissies 2000 en 200 I, 
die onlangs werden uitgebracht en waarin de 
belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst 
geschetst worden, worden beleidsaccenten 
gegeven, waar D66 zich, in het licht van deze 
ontwikkelingen, op zou moeten richten. Ik vind 
dat met name de ontwikkeling van de 
individualisering onderbelicht wordt. In dit stuk 
wil ik aangeven welke maatschappelijke 
veranderingen mogelijk kunnen plaatsvinden ten 
gevolge van de doorzettende individualisering. 

Commentaar op beide rapportages 

De algemene indruk van de rapportage van de Com
missie2000 is eréén van een degelijk werkstuk waarbij 
alle min of meer voorspelbare ontwikkelingen onder 
de loep worden genomen, met min of meer voor
spelbare uitkomsten. Zaken die minder voorspelbaar 
lijken, of die enige verbeeldingskracht eisen, daaraan 
heeft men zich, wijselijk, niet gewaagd. 

De belangrijkste nadruk van het stuk ligt op de 
(Europese) international isering. Europa stevent af op 
één gemeenschappelijke markt, met alle gevolgen van 
dien. Samenwerking op allerlei gebieden wordt nodig 
om enerzijds de economische ontwikkel ingen te onder
steunen en anderzijds om negatieve effecten ervan te 
kunnen wegnemen. Daarbij heeft met name het milieu 
hoogste prioriteit. Ook de ontwikkelingen in Neder
land staan volledig in het kader van de Europese 
eenwording: welke bedreigingen liggen op de loer en 
hoe kunnen we die keren? Watzijn onze sterkste punten 
en hoe kunnen we die uitbuiten? 

De nadruk op de internationalisering is begrijpelijk. 
Het is immers eigen aan politici dat zij zich bezig 
houden met de grootschalige structuren van een sa
menleving; als de macht lijkt te verschuiven van het 
nationale naar een Europees niveau, is elke politicus 
aan zijn stand verplicht beschouwingen te geven over 
de toekomstige structuurvan de Europese samenleving 
en de rol die Nederland daarin zal vervullen. Het lijkter 
echter op dat het thema van de Europese eenwording 
de leden van de commissie 2000 zo zeer bezig houdt, 
dat zij het micro-niveau van het individu, - wat doet de 
eenvoudige burger in de toekomstige samenleving? -
uit het oog verliezen . Het stuk bevat mooie woorden 
over individualisering, maar deze blijven uiterst ab
stract. lndividualisering wordt beschouwd als een ma
croscopische ontwikkeling in de samenleving met 

* De auteur is lid van de steunfractie van de 
D66-fractie in Je N i jmeegse Gemeenteraad. 

voornamelijk macroscopische effecten. De beschou
wing vanuit het individu zelf vindt niet of nauwelijks 
plaats. Slechts één uitwerking wordt gegeven van het 
individualiseringsproces en dat betreft de emancipatie 
van de vrouw, maar ook hier geldt als dominante 
invalshoek de toekomstige bijdrage die de vrouw zal 
moeten leveren aan het totale economische proces. Er 
ontbreekt een visie op de leefwijze van de toekomstige 
geïndividualiseerde mens. 

Hoewel de Commissie 2001 zich meer concentreert 
op de trend van individualisering blijft ook zij zich in 
vage en abstracte termen uiten. De concentratie op de 
individualisering leidttot de begrippen 'maatschappe
lijke verantwoordelijkheid' en 'natuurlijke dynamiek'. 
De eerste, de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
moet worden gerealiseerd via participatie en demo
cratisering; de tweede, de natuurlijke dynamiek dient 
te worden bereikt via minder regelgeving, een goed 
doch simpel sociaal-fiscaal stelsel en bezinning op de 
taken van de overheid . Individuele initiatieven moeten 
worden gestimuleerd en niet door onnodige regelge
ving worden gedwarsboomd. 

Toch geloof ik niet dat de geschetste wegen ook 
daadwerkelijk de verwachte doelen bereiken . Na
tuurlijk moet een maatschappelijke verantwoordelijk
heid tot uitdrukking komen via de democratische struc
turen in. een maatschappij, maar wat te doen als de 
burger zich niet geroepen voelt tot het op zich nemen 
van die maatschappelijke verantwoordelijkheid? Wat 
doen we als blijkt dat de burgers de hun toegedachte 
plaatsen niet innemen? Wat doen we als bij een volks
referendum slechts 30% van de burgers meedoet? Het 
is onjuist te denken dat democratische structuren maat
schappelijke verantwoordelijkheid zullen veroorza
ken. Structuren kunnen dat niet bewerkstelligen. Daar
toe is een individuele mentaliteitsverandering noodza
kelijk. Sterker nog, die mentaliteitsverandering gaat 
meestal vooraf aan structuurveranderingen. De cru
ciale vraag is daarom: hoe kan de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, de gemeenschapszin, bij ieder 
mens persoonlijk worden bevorderd? 

Individualisering versus gemeenschapszin 

Hoezal een burger over 15 jaartegen zijn samenleving 
aankijken,alswedaarbij aannemen datde individuali
sering zich gedurende die tijd onverminderd voortzet? 
Natuurlijk is heteen hachelijkezaakzich met bespiege
lingen over de ontwikkelingen van het individu in te 
laten, omdat ze veel minder zeker zijn dan de macros
copische ontwikkelingen, maar een rapportage van 
toekomstige ontwikkelingen kan daar toch ook niet 
helemaal aan voorbijgaan. Daarom een poging daar-



toe, een poging die, mijns inziens, zelfs in deze be
knopte en karikaturale vorm een uitdagende aanvul
ling vormt op beide rapportages. 

Omte beginnen een ruwe schets van de belangrijkste 
actitiviteiten van een individu in een samenleving.lndi
viduele activiteiten kun je allereerst onderverdelen in 
drie categorieën: arbeid, scholing en vrije tijd (sport, 
cultuur, recreatie enz.). Alle drie zijn voor de ontplooi
ing van het individu van wezenlijk belang. Daarnaast is 
het samenleven met anderen, uitgedrukt in een of 
andere samenlevingsvorm (getrouwd samenwonend, 
vriendschapsnetwerk of gewoon alleenstaand) van 
primair belang. Beide, de 'relationele activiteiten' en 
de individuele activiteiten, (deze laatsten zijn eigenlijk 
ook relationele activiteiten : arbeid, scholing en vrije 
tijd komen immers altijd als een relatie van geven en 
nemen tussen mensen fot stand) raken het individu op 
een hele directe wijze. De binding metde samenleving 
als geheel, o .a. tot uitdrukking komend in participatie 
in politieke stromingen, maatschappelijke verant
woordelijkheid dragen in besturen, ledenraden, kies
recht, verdedigen van groepsbelangen en dergelijke, 
zijn weliswaar ook belangrijke activiteiten voor een 
individu, maar ontstaan, zeker in een toenemend geïn
dividualiseerde samenleving, veelal indirect als 
(neven)effect van de individuele en relationele activi
teiten van de burger. Het zijn in letterlijke zin van het 
woord verworvenheden. Zij worden verworven nadat 
op individueel en relationeel vlak voldoende individu
ele bevrediging ervaren wordt. Als een burger onvol
doende ontplooiingsruimte heeft t.a.v. zijn individuele 
en relationele activiteiten, zal de gemeenschapszin 
nooit kunnen bloeien zoals dat gewenst wordt. 

Politici zelfweten als geen anderdathun gevoel voor 
gemeenschapszin, rechtvaardigheid, verantwoorde
lijkheid en vrijheid uiteindelijk stoelt op het realiseren 
van een persoonlijke ruimte van ervaringen t.a .v. indi
viduele activiteiten en relaties. Daarom is, als een 
samenleving dreigt te verbrokkelen, het klakkeloos 
verkondigen van maatschappelijke verantwoordelijk
heden bij burgers zonder die burgers eerst meer per
soonlijke ontwikkelingsruimte voor individuele en re
lationele activiteiten te bieden, zinloos. Ik zou willen 
stellen dat een samenleving, in het algemeen, meer 
gebaatisbij hetwegnemenvan allerlei rigiditeiten inde 
maatschappij die de ontplooiing van mensen in de weg 
staan, dan met een politieke verkondiging van ge
meenschapszin . 

De toekomstige geïndividualiseerde burger 

Vooropgesteld zij, dat de samenleving een bepaald 
basispakket aan voorzieningen garandeert. De mens 

zal geen honger lijden, een dak boven zijn hoofd 
hebben en een beroep kunnen doen op de basisge
zondheidszorg en het onderwijssysteem. Voor het indi
vidu krijgen daarmee zijn individuele activiteiten, -
arbeidi scholing en vrije-tijdsactiviteiten - en zijn sa
menlevingsvorm een andere betekenis: waar vroeger 
arbeidsactiviteiten noodzakelijk waren om in de eerste 
levensbehoeften te voorzien en samenleven slechts 
plaats kon vinden binnen de strak georganiseerde 
rolverdeling van een gezin, blijken nu meer en meer 
activiteiten en samenlevingsvormen wegen te worden 
door middel waarvan men zich ontplooit. Het dwingen
de, door kerk en maatschappij opgelegde karakter 
van allerlei activiteiten is verdwenen. Hierdoor dient 
het individu zichzelfopnieuw in verhouding te zetten tot 
zijn levensactiviteiten. Die nieuwe verhouding laat zich 
nog het bestomschri jven met de ontplooiingsgedachte. 
Activiteiten, inkomen, samenlevingsvormen, relaties 
i.h.a . zijn middelen, wegen, waarlangs mensen zich 
uitdrukken in de wereld. Dat is niet nieuw. Nieuw is wel 
dat zij hun ontplooiing zelf kunnen sturen en ontwikke
len. De zelfontplooiing en zelfstandigheid vormen een 
bewustwordingsproces van het individu. De mens is 
handelend wezen, staat in het centrum van die hande
ling, gaat relaties aan metandere mensen, die netals hij 
vanuit een eigen handelend vermogen opereren . 

Deze bewustwording betekent dat steeds meer door 
de jaren ontstane afhankelijkheidspatronen niet meer 
kunnen worden geaccepteerd. Aan de maatschappij 
zal een geïndividualiseerd persoon de eis stellen dat 
zijn nieuwe bewustwording ook daadwerkelijk in de 
samenleving gestalte kan krijgen . De richting waarin 
het individu zijn eisen zal uitdrukken, is die waarin zijn 
mogelijkheden op gebied van activiteiten en sa
menlevingsvormen worden verruimd. Het individu 
vraagt de samenleving zijn potentiële ruimte om zich
zelf te verwerkelijken te maximaliseren. De conse
quenties van deze eis zijn verstrekkender dan menig
een zal denken. 

Meer ontplooÜDgsruimte voor individuele 
activiteiten 

Het individu zal geen genoegen meer nemen met een 
strakke indeling van zijn leven, wat betreft de activi
teiten scholing, arbeid en vrije tijd. Hij zal de ruimte 
eisen, zelf te bepalen waar, wanneer en hoe arbeid, 
scholing of vrije tijd uit te voeren of te ondergaan. 

Natuurlijk zal de samenleving een minimum aantal 
arbeids- en scholingsuren van elk individu eisen, om
wille van de stabiliteit en de instandhouding van de 
maatschappelijke organisatie en voor de verder
gaande economische groei en maatschappelijke evo-
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lutie, maar het individu zal ernaar streven deze maat
schappelijke randvoorwaarde zo ruim mogelijk te 
laten vaststellen . Een grensgeval zou de regel zijn dat 
een individu 50.000 uren van zijn of haar leven aan 
arbeid en scholing moet besteden . Het getal doet er 
hier niet toe. Het is voorlopig bepaald door uit te gaan 
van een 25-urige week, een 40-wekig jaar en 50 werk
en studiejaren. Tegenover deze verplichting zou de 
staat de garantie kunnen geven op een basisinkomen 
voor het leven, om daarmee de eerste levensbehoeften 
te garanderen . Een dergelijk basisinkomen is dus niet 
een volstrekte loskoppeling van arbeid en inkomen.' 

De huidige maatschappelijke organisatie lijkt de 
keuzeruimte om zelf te bepalen waar en wanneer 
arbeid en/of scholing en/of vrije tijd wordt opgeno
men, in principe ook aan te reiken, maar de praktijk is 
anders. Teveel maatschappelijke rigiditeiten laten van 
de principiële ruimte weinig over. Hierbij passen enke
le voorbeelden. 

Arbeid 

Concreet betekent de eis van de geïndividualiseerde 
burger om in principe zelf te kunnen bepalen waar, 
wanneer en hoelang bepaalde arbeids-, scholings- of 
vrije-tijdsrelaties zullen worden aangegaan, dat een 
enorme flexibilise ring van arbeidstijden en bedrijfstij
den moet bestaan. Als een werknemer, in principe zou 
willen besluiten voor een 10-, een 25, of een 50-urige 
werkweek, gedurende één of acht jaren, met de moge
lijkheid om één maand of vijf jaar vrije tijd op te nemen 
tussen twee banen, al dan niet na eerst weer scholing 
gevolgd te hebben, kan dit alleen worden gereal iseerd 
in een uiterst flexibel systeem van werktijden en be
drijfstijden. 

In de huidige situatie valt hiervan nog nauwelijks iets 
te merken . Het leven van de gemiddelde burger wordt 
in de tijd ingedeeld volgens zeer rigide patronen : 
schoolplicht en scholing vooraf, arbeidsleven in het 
midden, pensioen (vrije tijd) terafsluiting; een arbeids
jaar bestaat uit 40 werkweken en gelijktijdige zomer
en wintervakanties; een werkweek bestaat uit 5 of 6 
werkdagen en een weekend; een werkdag van 8 uur, 
beginnend om geindigend om5 uur, metdeavond voor 
vrije-tijdsbesteding . Massaal volgen wij allen dit ritme 
van leven. Datdeze massaliteit in onze tijd steeds vaker 
tot allerlei absurde paradoxen leidt, zal niemand ver
bazen. Iedereen kent de bekende verschijnselen zoals 
drukke winkelcentra op zaterdag, terwijl doorde
weeks de centra verlaten lijken. De parkeerproblema
tiek op de zaterdagen hebben gemeentebesturen ertoe 
bewogen grote parkeergarages te bouwen, die door
deweeks voor de helft leeg zijn, (wat een kapitaalver
spilling!). De fileproblematiek tijdens de spitsuren 
dwingt regeringen tot vergroting van het wegennet, 
terwijl spreiding van het woon-werk verkeer voor de 
hand ligt. De massaliteit van de bewegingen forceert 
daarmee tevens het milieu. 

Nog enige andere merkwaardige paradoxen als 
gevolg van dat massale levensritme, die met name 
opduiken nu samenlevingsvormen veranderen (indivi
dualiseren) . 

Een alleenstaand individu komt voor de paradoxale 
situatie te staan dat allerlei dienstverlenende bedrijven 
en instanties slechts dan open zijn als hij ofzi j werkt, met 

het gevolg dat het individu slechts gebrekkig ofmoei li jk 
gebruik kan maken van diensten. Bij de groei van 
dienstverlenende sector moet het toch langzaam 
doordringen dat diensten alleen verleend kunnen wor
den als er op alle uren voldoende mensen zijn die 
diensten kunnen afnemen. Een alleenstaand individu 
met een volledige werkweek en daarnaast een eigen 
huishouden heeft relatief weinig tijd om zijn, over het 
algemeen, ruime inkomen uit geven. Vele activiteiten, 
die voor de ind ividuele ontplooiing van belang (kun
nen) zijn, - ontspanning, sport en cultuur - komen vaak 
niet eens aan bod. Daarentegen hebben werklozen 
veel tijd, maar onvoldoende geld. Hoe kunnen we ooit 
de maatschappelijke betrokkenheid der burgers sti
muleren als zelfs voor simpele activiteiten in de sfeer 
van sport en cultuur de ene helft van de bevolking er 
geen tijd en de andere helft er geen geld voor heeft? De 
gezondheidszorg roept een andere paradox op. We 
worden opgeroepen gezonderte leven, maar dat moet 
wel gebeuren binnen het vaste ritme van het dagelijks 
leven. Devraag ofmisschien het dagelijkse levensritme 
zèlf niet één van de oorzaken van veel gezondheids
problemen is, wordt echter niet gesteld. Als we werke
lijk meer aan preventie willen doen, zou het zinvol zijn 
eens meer te denken aan flexibele kaders van werk- en 
bedrijfstijden waarbinnen elke individu zelf in een 
bewuste keuze zijn tijden van ontspanning bepaalt. 

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat de eis tot 
flexibilisering van arbeidstijd, bedrijfstijd, winkelslui
tingstijden, enz. onverbrekelijk gekoppeld zal zijn met 
een tweede zeer belangrijke eis : arbeidstijdverkorting. 
Een eis die terecht wordt gesteld doorwerklozen, maar 
die in de toekomst ook vanuit het individu dat zichzelf 
wil ontplooien zal worden gesteld. (Voor de goede 
orde, die arbeidstijdverkorting geldt zowel voor de 
werknemer, werkgever, de kleine zelfstandige winke
lierais het vrije beroep). Frappant is dat in de rapporta
ge van de commissie 2000 met geen woord hierover 
gerept wordt. 

Onderwijs 

De rapportages beklemtonen het belang van onder
wijs, maar veel verder dan kreten komen ze niet. Een 
geïndividualiseerde burger zal een drastische hervor
ming eisen van hetonderwijssysteem. Een burgerzal de 
mogelijkheid eisen op een geïndividualiseerde wijze 
kennis te kunnen vergaren of juist te kunnen versprei
den. Wat is er natuurlijker dan het overdragen van 
kennis aan iemand die de kennis niet bezit en graag wil 
ontvangen? Onze samenleving heeft het onderwijs
proces gigantisch geïnstitutionaliseerd, zelfs zozeer 
dat het insitituut haar eigenlijke doel, overdragen van 
kennis ter instandhouding en bevordering van maat
schappelijk en persoonlijk welzijn, dreigtte frustreren . 
In het huidige systeem is het immers formeel verboden 
voor een burger om kennis die hij ofzij bezit tegen geld 
te verkopen zonder tussenkomst van de overheid. 

Ik verwacht dat de ontwikkeling van individuali
sering het logge, starre onderwijssysteem zal doen 
afslanken. Daarnaast zal een 'informeel onderwijscir
cuit' (informeel, omdat de overheid geen greep heeft 
op de schol i ngsrelaties i n d it ci rcuit) ontstaan waa r el ke 
burger te allen tijde, zowel in de rol van leraar als van 
leerling kan participeren. Maar, zo zal de politicus 



meteen tegenwerpen, w ie garandeert de kwaliteit van 
onderwijs? Natuurlijk blijft kwal itatief onderwijs van 
g root belang, maar is het niet zo, dat bij de slogan 
'kwaliteit van onderwijs' met name gedachten in het 
achterhoofd spelen over het bijhouden en vooroplopen 
in technolog ische vooruitgang, het moderniseren van 
het bedrijfsleven, het op peil houden van ons weten
schappelijk niveau in het land? Allemaal zaken die 
voor de samenleving als geheel van belang zijn, maar 
op welke wijze profiteert de geïndividualiseerde bur
gervan deze vooruitgang? Het najagen van devooruit
gang, omwille van de vooruitgang heeft voor de har
monische ontplooiing van het individu geen betekenis. 
Het zal daarom andere eisen stellen aan de samenle
ving op onderwijsgebied. Informele kennisoverdracht 
zal daar één van zijn . Niet de overheid, maar het 
individu zelf bepaalt daarin wat, hoe en door wie 
kennis wordt gevraagd of aangeboden. 

De betekenis van informele circuits 

. Bij de arbeidsrelatie zien we reeds gebeuren wat ik ook 
voor de scholingsrelatie voorspel. Steeds meer speelt 
de informele arbeidsrelatie, die tot stand komt zonder 
dat de overheid enige inmenging daarin heeft, een rol 
van betekenis. Ook hier geldt een paradoxale 
uitgangssituatie. 

Formeel is het in de huidige maatschappij verboden 
geld te verdienen door arb"eid te verrichten voor ande
ren, zonder dat die arbeid wordt aangemeld bij de 
overheid . Men moet immers belasting betalen! De 
ontwikkeling van individualisering zal de omvang van 
dergelijke informele arbeidsrelaties alleen nog maar 
doen toenemen. De vraag is hoe lang het nog duurt 
voor de wal het schip keert. Hoe lang zal het nog duren 
voordat doordringt dat een informeel arbeidscircuit in 
een geïndividualiseerde samenleving niet alleen onuit
roeibaar, maar zelfs noodzakelijk is? Het is noodzake
lijk omdat dan pas de 'natuurlijke dynamiek' van 
menselijke relaties weer op gang kan komen. De 
geïndividual iseerde burger eist een 'speelruimte' 
waarin hij vrijelijk via arbeids- en scholingsrelaties kan 
experimenteren . De overheid moetditcircuit niet betre
den . Natuurlijk geldt dit niet waar het om meer geves
tigde bedrijven en zaken gaat. Als regel kan gelden dat 
beneden een bepaalde waarde van de omzet activi
teiten als informeel mogen worden aangezien, daar
boven echter altijd als formeel, dus met inmenging van 
de overheid in de vorm van allerlei belastingheffingen, 
moeten worden aangezien. Hoe het een en ander 
gecombineerd kan worden met een basisinkomen heb 
ik elders beschreven.2 

Overheid 

De rol van de overheid zal drastisch wijzigen. Meer en 
meer zal de potentiële ruimte die individuen eisen 
vertaald worden in een bemiddelende functie van de 
overheid . Zij behoort de zelfontplooiing te bevorderen 
door relaties die mensen aangaan te stimuleren en te 
optimaliseren. Dat wil zeggen: die mensen bij elkaar 
brengen die het beste bij elkaar passen. 

In de huidige rol van de overheid worden maat
schappelijke relaties eerder tegengewerkt dan gesti
muleerd, wathetgevolg is van de overheersende rol die 

de overheid speelt in individuele activiteiten . Geen 
arbeid, geen scholing, "geen inkomen, zonder dat de 
overheid daarexpliciete inmenging in heeft. Doordeze 
inmenging worden individuen niet alleen gefrustreerd 
in hun handelen, ze worden onder de voortdurende 
druk van de overheid steeds apatischer, minder zelf
standig en daarmeeafhankelijkervan de overheid. Het 
gevolg: mensen die weinig flexibel zijn en versfard 
zitten in opgedrongen rolpatronen. In een samenleving 
die steeds sneller verandert is een dergelijke houding 
natuurlijk uiterst problematisch. 

Meer ruimte voor de relationele activiteiten 

Het individu van de toekomst zal tevens de ruimte eisen 
om meerdere samenlevingsvormen 'uit te proberen'. 
Samenlevén met anderen is een noodzakelijke bron 
voor zelfontplooiing en zelfkennis . Zonder samen te 
leven leert men zichzelf en anderen niet kennen. Daar
bij wenst een geïndividualiseerde burger niet meer uit 
te gaan van de klassieke samenlevingsvorm, het gezin, 
maar naar eigen inzicht een samenlevingsvorm te 
kunnen bepalen. De huidige maatschappij is echter 
nauwelijks ingericht voor een potentiële diversiteit van 
samenlevingsvormen. Veeleer bouwt zij nog steeds 
voort op het gezin. Toch is de klassieke taakverdeling 
binnen het gezin in sneltreinvaart aan het verdwi jnen, 
neemt het aantal alleenstaanden toe, zowel als het 
aantal tweeverdieners, maar maatschappelijke struc
turen lijken vooralsnog onaangetast door deze veran
deringen. 

Tot slot 

Pas als de mens meer ruimte krijgt in keuzen aangaan
de individuele en relationele activiteiten, kan de sa
menleving voor de burger meer dan alleen maar ab
stracte betekenis krijgen. Pas dan kan daadwerkelijk 
een natuurlijke betrokkenheid op de maatschappij 
ontstaan en wordt de mens echt burger van een maat
schappij. Ik acht het daarom van groot belang meer 
accent te leggen op het scheppen van voorwaarden 
voor een ruimere individuele ontplooiing . Met name in 
een tijd waarin een toenemende internationalisering 
ervoor zorgt dat maatschappelijke veranderingen nog 
langzamer dreigen te gaan en 'een eigen koers' nog 
moeilijker wordt, juist in die tijd is het van belang met 
verbeeldingskracht en eigen prioriteiten de discussie in 
te gaan. 

Elders heb ik vanwege deze indirecte relatie tussen 
arbeid en inkomen gesproken over een 'relationeel 
basisinkomen'. Zie 'Een ideologie en toekomstvisie 
voor D66' in Idee 66, augustus 1988. 
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Niet bij 'dynamiek' alleen: D66 
tussen 2000 en 2001 
PAUL KALMA* 

Wie de toekomst in kaart wil brengen en dan 
besluit om niet meer dan tien jaar vooruit te zien 
('commissie 2000'), is op het eerste gezicht geen 
hemelbestormer. Wie vervolgens het debat in de 
partij wil stimuleren en daartoe niet een 
commissie 3000 of 2050, maar een 'commissie 
2001' formeert, lijkt niet op een heftige 
vleugelstrijd uit te zijn. 

Lezing van de rapporten van genoemde commissies 
bevestigt die indruk. Het zijn typische D66-rapporten : 
globaal 'in touch ' met de economische en culturele 
ontwikkeling, maar niet zonder bezorgdheid; bereid 
om voorop te lopen bij maatschappelijke vernieuwing, 
als het er maar gematigd, en liefst ook beschaafd, aan 
toegaat. 'We leven', zo begint het rapport van de 
Commissie 2000, 'in een boeiende en soms verwar
ringwekkende tijd' . Zo'n zin staat voor een hele politie
ke cultuur. Je zou 'm in een rapport van een andere 
politieke partij, de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld, in 
ieder geval niet gauwaantreffen. 

De twee rapporten leggen verschillende accenten, 
maarwijzen toch min of meer in dezelfde richting. In het 
rapport van de Commissie 2000 is kennelijk het esta
blishment van de partij aan het woord . De nadruk ligt 
op de analyse van een aantal maatschappelijke ont
wikkelingen in binnen- en buitenland (internationali 
sering, culturele en demografische trends, het milieu); 
de conclusies zijn weinig spectaculair en zullen voor 
een deel ook door de gemiddelde sociaal-democraat 
wel kunnen worden onderschreven. De Commissie 
2001 lijkt bevolkt te worden door de jongere garde in 
de partij . Afstandelijke analyse maakt plaats voor 
soms scherpe kritiek op de verzorgingsstaat, die het 
individu onmondig en afhankelijk heeft gehouden; in 
de aangedragen oplossingen klinken soms radicale 
tonen door ('fundamentele democratisering', 'basisin
komen', een nieuw type politiek partij), maar de over
eenkomsten tussen de rapporten treffen de lezer toch 
het meest - niet in de laatste plaats de pre-occupatie 
met het functioneren van het openbaar bestuur, die (ik 
kom erop terug) voor een aanzienlijk deel de krachtèn 
de zwakte van de 'ideologie' van D66 uitmaakt. 

Met de waardering die ik heb voor de in beide 
rapporten gekozen aanpak, en voor een deel van de 
beleidsaanbevelingen (van het voorstel om de belo
ning èn de 'kwaliteitsbewaking' van onderwijzenden te 
verbeteren tot het pleidooi voor het referendum), leg ik 
in het navolgende de volle nadruk op de te-

* De auteur is verbonden aan de Wiardi 
Beékmannstichting. 

Ka/ma 

kortkomingen van de twee geschriften . Het is geschre
ven vanuit de behoefte om de dialoog tussen de so
ciaa I-democratische en de vrijzi n n ig-democratische of 
links-liberale traditie in ons land (waartoe D'66, of het 
nu wil of niet, behoort) , ook op een ander dan het str ikt 
praktisch-politieke niveau, gaande te houden. 

Maatschappelijke samenhang 

Mijn eerste bezwaar zal de lezer, terecht, als typisch 
sociaal-democratisch bestempelen. Er wordt wat mij 
betreft in beide rapporten te veel over 'vrijheid' en te 
weinig (bij mijn weten zelfs niet één maal) over 'gelijk
heid' en 'solidariteit' gesproken . Of liever gezegd, 
waar vrijheid en gelijkheid immers onverbrekelijk met 
elkaar verbonden zijn, is er nauwelijks oog voor die 
maatschappelijke ontwikkelingen die structurele bar
rières tussen verschillende bevolkingsgroepen opwer
pen en die eraldustoe leiden dat de levenskansen en de 
keuzevrijheid van sommigen systematisch groter zijn 
dan die van anderen . 

Men hoeftgeen overspannen 'egalitarist' te zijn, of in 
elk kabinetsbesluithetgevaarvan een maatschappelij
ke tweedeling te bespeuren, om dergelijke ontwikke
lingen serieus te nemen. De Duits-Engelse socioloog 
Dahrendorf bijvoorbeeld, zelf van links- liberale signa 
tuur, waarschuwt al jaren voor het ontstaan van een 
'onderklasse' in West-Europa, waarin qrmoede, werk
loosheid, slechte woonomstandigheden, gebrek aan 



opleiding, e.d. samenkomen. Deze sociologische ge
voeligheid van de geestverwant Dahrendorf had in de 
beide D'66-rapporten niet misstaan . Ze had een brug 
kunnen slaan tussen het begrippenpaar vrijheid/ver
antwoordelijkheid (dat wel ter sprake komt) en het 
sociaal-democratische, maar net zo goed sociaal
liberale streven naar maatschappelijke samenhang, 
naar 'gemeenschap' - niet in de wat zweverige, 'per
sonalistisch-socialistische' betekenis van het woord, 
maar in die van een samenleving die zich, bij alle 
noodzakelijke differentiatie, niet in twee sociale kam
pen, in Disraeli's 'two nations' laat splitsen. 

In beide rapporten wordt, kortom, te veel nadruk 
gelegd op maatschappelijke 'dynamiek' en wat die 
dynamiek in de weg zit (het thema van de 
'geblokkeerde samenleving') en te weinig op maat
schappelijke samenhang (het thema van de 'sociale 
sluiting'). Typerend lirkt me dat die samenhang eigen
lijk alleen in de resp. onderwijs- en cultuur- paragrafen 
ter sprake komt. Individualisering en aanverwante 
ontwikkelingen, zo stelt de Commissie 2000, leiden, 
hoe positief op zichzelf ook, 'tot ondermijning van het 
cement dat de samenleving tot nu toe bijeen heeft 
gehouden en zorgen voor een zekere onevenwich
tigheid'. De oldus ontstane leemte zal 'door meer 
kennis en inzicht', door 'sociaal verstand' bij de burger, 
moeten worden opgevuld. Meer dan vroeger zal deze 
taak bij het onderwijs komen te liggen, zeker voor 
degenen die met een achterstand beginnen. De Com
missie 2001 schrijft dat 'het ons allen een zorg dient te 
zijn dat door overdracht van waarden en normen de 
continuïteit van de maatschappij gewaarborgd wordt', 
maar is dat alleen een kwestie van waarden, ofookvan 
materiële bestaansvoorwaarden? En moet het 'cement' 
van de samenleving werkelijk alleen in het onderwijs 
worden aangebracht, of is het sociaal-economisch 
leven wat dat betreft net zo belangrijk? 

Arbeid en inkomen 

Mijn tweede bezwaar sluit hierbij direct aan. Vraag
stukken van ·arbeid en inkomen krijgen in beide rap
porten niet de aandacht die ze, juist in het licht van het 
hiervoor gestelde, verdiepen . Over inkomensbeleid 
wordt eigenlijk niet gesproken, afgezien van een losse 
opmerking van de Commissie 2000 over de 'handha
ving van het minimumloon' als voorwaarde bij het 
streven naar een 'meer gedifferentieerde loonstruc
tuur' . Geen woord over de hele 'koppelings'-proble
matiek, terwijl juist D'66 in de Tweede Kamer hardop 
durfde te denken over een zekere differentiatie in het 
koppelingsmechanisme. Juist in discussienota's als de 
hier besprokene hadden de achtergronden kunnen 

worden geschetst (verschillen in inkomenspositie, ver
schillen met betrekking tot de mogelijkheid om weer 
een eigen inkomen te verwerven) die zo'n differentia
tie-streven het overdenken waard (wat nog niet wil 
zeggen : verdedigbaar) maken. 

Nogal conformistisch uitgevallen vind ik het voorge
stelde werkgelegenheidsbeleid. De Commissie 2000 
maakt weliswaar gewag van buiten-economische oor
zaken van de hoge werkloosheid, zeker in Nederland 
(het grote aantal vrouwen dat de arbeidsmarkt be
treedt), maar roept, als het er op aankomt, het gevoer
de loonkosten-beleid toch weer tot de grote boosdoe
ner uit. 'De combinatie van minimumloon, sociale pre
mieheffing en belastingheffing leidt tot kosten van on 
geschoolde en laaggeschoolde arbeid, die inschake
ling van die arbeid vrijwel onmogelijk maken'. Oplos
sing van het structurele probleem van de werkloosheid 
moet dan ook worden gezocht 'in de richting van een 
verlaging van de arbeidskosten van ongeschoolde en 
laaggeschoolde arbeid', in combinatie met de hierbo
ven a I genoemde differentiatie van de loonstructuur en 
een verhoging van de scholingsgraad . 

M.i. wordt hier een veel te smalle basis gekozen voor 
de bestrijding van een zeerbelangrijk maatschappelijk 
probleem. Moeten nu werkelijk alle kaarten worden 
gezet op een verlaging van de loonkosten, terwijl het 
aantal jaarlijks in ons land gecreëerde arbeidsplaat
sen (alleen vanwege de loonfactor?) toch al relatief 
hoog is en opvallend weinig ondernemers in Neder
land de beschikbare marge, namelijk uitbetaling van 
niets meerdan hetminimumloon, daadwerkelijk benut
ten? Is het instrument van arbeidstijdverkorting, dat 
decennia lang medevoorvoldoendewerkgelegenheid 
hielp zorgen, nu ineens onbruikbaar geworden? Min
stens zo discutabel lijkt me de concrete uitwerking die 
aan een dergelijk streven naar loonkosten-verlaging 
wordt gegeven, namelijk een verkleining van de ver
schillen tussen bruto- en netto-loonkosten. 'De loon
kosten voor de werkgever nemen af, de netto-inkom
sten voor de werknemer blijven gelijk'. Met andere 
woorden : ten behoeve van meer werk in bepaalde, 
veelal arbeidsintensieve sectoren wordt aan alle werk
gevers - ook degenen die dat helemaal niet nodig 
hebben (bijvoorbeeld : grootwinkelbedrijven) - geld 
toegestopt in de vorm van belastingverlaging, pre
mievermindering, e.d. Het lijkt me een weinig effectief 
gebruik van overheidsgelden, oin niet te zeggen een 
stap op weg naar een alleszins bedenkelijke 'subsidie
economie'. Dat staat nog los van het feit dat een 
dergelijke benadering ten onrechte van andere facto
ren in het ondernemersgedrag (wat zijn de afzetpers
pectieven?) abstraheert . en werkgelegenheid tot een 
substitutie-probleem (tussen kapitaal en arbeid) ver
smalt. 
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De conclusie dat we op dit, zo modieuze, terrein 
voorzichtig moeten zijn en dat werkgelegenheidsbe
leid op z'n minst méér moet omvatten dan (al of niet 
verkapte) loonkostensubsidies, wordt niet getrokken . 
In plaats daarvan heet het dreigend dat, als dit soort 
oplossingen niet zouden werken, de kloof tussen vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt wellicht met behulp van 
dwang moet worden ged icht: 'De vraag (moet in dat 
geval) onder ogen worden gezien of de negatieve 
gevolgen van het zo langdurig uitgeschakeld zijn van 
een zo grote groep mensen in de samenleving, het niet 
wenselijk maaktvoorde mensen zelfen de maatschap
pij als geheel, dat het slechte functioneren van de 
arbeidsmarkt doorbroken wordt met een arbeidsplicht 
in enigerlei vorm of met een bijscholingsplicht'. Ge
noemde arbeidsplicht zou kunnen worden aange
wend, ten behoeve van gemeenschapstaken 'die niet 
meer worden vervuld, terwijl daar wel behoefte aan 
bestaat'. . 

Ik bestrijd niet dat op het terrein van bijscholing en 
van het aanvaarden van passend werk, de druk op 
(langdurig) werklozen in ons land best wat kan worden 
opgevoerd, maar alleen in het kader van een, ook voor 
de betreffende groepen, effectief werkgelegenheids
beleid. Praten over een 'arbeidsplicht' ter vervanging 
van zo'n beleid en zonder enige specificering, lijkt me 
uit den boze: het nodigt uit tot ambtelijke willekeur en 
plaatst werklozen in de rol van gestraften, maar ik geef 
toe: het is een sociaal -democraat geweest (André van 
der Louw) die in ons land de auteurs in dit soort ideeën is 
voorgegaan. 

Het rapport van de Commissie 2001 kiest overigens 
een andere uitweg. Geen arbeidsplicht-als-niets
meer-helpt, maar invoering van een gedeeltelijk basis
i n komen. H ier wordt de loonkostentheorie u it het ande
re rapport eigenlijk consequent doorgetrokken: de 
loonkostensubsidie als het ware permanent gemaakt. 
Door invoering van een basisinkomen 'zakt het hele 
loongebouw systematisch naar beneden, waardoor 
arbeidsintensieve werkzaamheden weer betaalbaar 
worden', maar er zijn ook andere voordelen: 'Een 
basisinkomen bevordert arbeidstijdverkorting en sti
muleert de flexibele inzet van arbeid. Een basisinko
men stimuleert zelfstandig ondernemerschap en kan 
als compensatie dienen voor de schaalnadelen die het 
midden- en kleinbedrijf heeft. De arbeidsintensiteit van 
de economie zal toenemen en investeringen zullen 
anders worden gericht: meer op produktvernieuwing 
en kwaliteitsverbetering, minder op arbeidsbespa
ring'. 

De politieke discussie over het basisinkomen, zo 
concluderen de schrijvers, moet weer worden aange
wakkerd . 'I n dit debat gaat het pri mai r om het doorbre-

ken van politieke dogma's, normatieve concepten, 
beleidsmatige vooronderstellingen en welhaast in
stinctieve reacties die het idee teweeg brengt. Het 
basisinkomen is een te mooi idee om in de prullenbak te 
laten verdwijnen'. Met de wenselijkheid van zo'n dis
cussie stem ik graag in, al is het maar omdat het idee 
van het basisinkomen zich zal blijven manifesteren 
zolang de massale werkloosheid niet is terugge
drongen. Die discussie wordt overigens al lang ge
voerd - ook in de Partij van de Arbeid, maar juist 
daarom stelt hetteleurdatde Commissie 2001 zelfs niet 
eens het begin van een confrontatie met de beklaagde 
'dogma's', 'vooronderstellingen' en 'instinctieve reac
ties' is aangegaan. Ik noem er hier, in aansluiting op 
mijn al geuite twijfels over het instrument van de 
loonkostensubsidie, drie: Wat laat het basisinkomen 
over van het streven naar economische zelfstandig
heid, als basis van individuele vrijheid en ontplooiing? 
Wat is de legitimiteit van een stelsel van sociale ze
kerheid dat van niemand een (tegen)prestatie eist en 
dat iedereen, zonder enig onderscheid naar leeftijd en/ 
of arbeidsgeschiktheid, van financiële hulp voorziet -
ook degenen die die hulp helemaal niet nodig hebben? 
Voor zover het om een gedeeltelijk basisinkomen gaat: 
wat blijft er over van het voordeel van vermindering en 
vereenvoudiging van regelgeving, zolang de hoogte 
van het· basisinkomen (Commissie 2001: f 450,- per 
maand) het voortbestaan van een aanvullend stelsel 
van sociale zekerheid (werkloosheid, ziekte, AOW) 
noodzakelijk maakt? 

De Overheid 

Mijn derde, en laatste, bezwaar houdt verband met de 
visie in beide rapporten op de rol van de overheid . Het 
is wat dat betreft met D'66 merkwaardig gesteld. 
Enerzijds is het een partij die, als weinig andere, oog 
heeft voor de gebreken van het openbaar bestuur en 
voor de noodzaak van een goed functionerende parle
mentaire democratie. Anderzijds heeft D'66 zich, van 
het begin af aan, de oplossing van de betreffende 
problemen nogal eenvoudig voorgesteld: scheiding 
tussen de uitvoerende macht en de controle op die 
macht, een verkozen minister-president. 

Dezelfde lijn wordt aangehouden in de twee rappor
ten. Er moet, zo schrijft de Commissie 2000, meer 
'integrale beleidsafweging' plaatsvinden; het 'coör
dinerend vermogen' van de overheid moet worden 
versterkt. Versterking van de ondersteuning van de 
ministerraad als geheel - uitdrukkelijk niet van de 
individuele ministers - onder de specifieke verant
woordelijkheid van de minister-president, zou een stap 
in de goede richting betekenen. Een eigen legitimatie 



van de minister-president door zijn rechtstreekse ver
kiezing, zoals door 0'66 wordt voorgestaan, zou deze 
specifieke verantwoordelijkheid van de minister-pre
sident extra kunnen accentueren. In hetzelfde kader 
pleit het rapport o .a. voor overdracht van bevoegdhe
den aan zelfstandige bestuursorganen, waardoor de 
politiek gedwongen wordt 'zich meer te concentreren 
op het uitzetten van hoofdlijnen en het maken van 
belangrijke politieke keuzes'. 

Dit alles lijkt me te simpel- en eigenlijk ook nogal 
ouderwets. Zeker, het verzekeren van het primaat van 
de politiek tegenover de overheidsbureaucratie is een 
enorme opgave. Een zekere verzelfstandiging van 
onderdelen van die bureaucratie kan in dat verband 
nuttig zijn, maar het gebrek aan samenhang in het 
overheidsbeleid is te zeer in de (democratische) sa
menleving zelf geworteld (belangenpluralisme, be
leidswijzigingen als gevolg van periodieke verkiezin
gen) om door coö,dinatie aan de top ongedaan te 
worden gemaakt. Het betere lijkt hier zelfs de vijand 
van het goede: denken de auteurs bijvoorbeeld werke
lijk dat centralisatie van de besluitvorming in de minis
terraad de greep van afzonderlijke ministers op hun 
eigen ministerie versterkt? Integendeel, lijkt me-tenzij 
we natuurlijk de departementen samenvoegen en de 
minister-president laten waken over één groot super
ministerie. Ik chargeer nu natuurlijk, maar houd toch 
staande dat in het rapport van de Commissie 2000 een 
soort vrijzinnig-democratische illusie van de 'demo
cratische staat' rondwaart, waarin met 'versterking van 
de bestuurskracht' en 'coördinatie aan de top' tegen 
het gebrek aan samenhang in het beleid ten strijde 
wordt getrokken - in plaats van dat gebrek aan samen
hang min of meer te aanvaarden, en tegen die achter
grond, vooral aan de uitvoerende kant van het over
heidsapparaat, de kwaliteit van het overheidsbestuur 
zoveel mogelijk te verbeteren . 

lets soortgelijks valt het rapport van de Commissie 
2001 te verwijten . Zeker, de opstellers willen met be
trekking tot de pretenties van politiek en openbaar 
bestuur vooral bescheiden zijn . 'Een bescheidenheid 
die past bij het inzicht dat de overheid slechts een 
beperkte rol kan spelen in de vormgeving en in de 
beweging van de maatschappij', maar het rapport 
eindigt met dezelfde overwegingen (en dezelfde voor
stellen) als het rapport van de Commissie 2000 ('con
centratie op hoofdlijnen', 'samenhang weer mogelijk 
maken') en dan is van de beleden bescheidenheid 
inmiddels weinig meer over. 

De auteurs formuleren een aanta I kerntaken voor de 
overheid, zoals de zorg voor de interne en externe 
veiligheid, de ruimtelijke en culturele infrastructuurvan 
de samenleving, de waarborging van de sociale en 

economische bestaanszekerheid van de ind~viduele 
burger. Op andere terreinen zal de overheid zich meer 
moeten opstellen 'als grensrechter, als bewaker van de 
maatschappelijke spelregels en als stimulator van 
maatschappelijke beweging en vernieuwing' . Tenslot
te kan de overheid van betekenis zijn 'door het over
zic~t en het overwicht dat aan haar wordt toegedacht, 
als stimulator van ontwikkelingen in de samenleving 
(bijvoorbeeld culturele en wetenschappelijke initiatie
ven) en als intermediairen makelaartussen deverschil
lende maatschappelijke partners.' 'Voor een deel', 
voegt de Commissie 2001 daaraan toe, 'is dat niet 
alleen een kwestie van kunnen, maar ook van moeten.' 
Ik ontken niet dat de overheid een aantal van die rollen 
inderdaad dientte spelen, maar de machteloze moloch 
ondergaat me hier te snel de metamorfose tot een 
overactieve duizendpoot, die de samenleving kietelt en 
prikkelt in plaats van dwingt. Ook dat is een illusie. 

De Commissie 2001 zegt overigens over de rol die 
politieke partijen te spelen hebben, behartigenswaar
dige dingen. Ze zullen, meer dan voorheen, moeten 
fungeren als de plaats waar het publieke debat mede 
gestalte krijgt, maar ook hier heeft men duidelijk moei
te met de relativering van de eigen positie . AI gauw heet 
het bijvoorbeeld dat, met betrekking tot vraagstukken 
op ethisch vlak en ten aanzien van sociale relaties 'de 
samen leving, in het bijzonder ook de politieke partijen, 
de vragen formuleert en de prioriteit daarin vaststelt'. 
Waarom ook hier, bij vraagstukken waarin de samen
leving inderdaad het primaat dient te hebben, niet wat 
meer bescheidenheid betracht? Werpt de politieke 
partij zich op de 'société civile', nu ze haar sturingspre
tenties met betrekking tot de overheid moet re
lativeren? Dat zou een bedenkelijke en bovendien tot 
mislukken gedoemde ontwikkeling zijn. 

29 



30 

vragen aan D66 
A.M.OOSTLANDER* 

Vergeleken met het CDA is D66 een tamelijk oude, 
gevestigde partij. Een leeftijdsverschil van 14 jaar 
is op onze leeftijd heel wat. Door deze uiterst 
oppervlakkige openingszin wordt de lezer zich 
direct ervan bewust dat formele stichtingsdata 
lang niet zo belangrijk zijn als de tradities waaruit 
concreet bestaande partijen voortkomen. Voor 
D66 wordt in dat verband gewezen op de 
oerhollandse stroming van de 
vrijzinnig-democraten, een stroming die wel eens 
dichter bij de christen-democratie heeft gestaan 
dan momenteel het geval is. De befaamde 
professor Philip Kohnstamm, eens voorzitter van 
de Vrijzinnig-Democratische Partij, was goed 
bevriend met de anti-revolutionaire denker 
Dooyeweerd. Hij deelde diens opvattingen inzake 
de 'leer' van de 'souvereiniteit in eigen kring' en 
was zelf een voorman van het christelijk 
personalisme dat, vooral over de grenzen, de 
christen-democratie heeft geïnspireerd. 

In de documenten van de commissies '2000' en '2001' is 
veel minderverwantschap met christen-democratische 
denkbeelden aan te treffen, hoewel bij nader inzien 
toch van een, bedekte, overlap sprake is. Met name de 
commissie 2001 laat dat zien. Dit document is trouwens 
wat boeiender en heeft op zich wat meer spirituele 
diepgang dan '2000' . Beide documenten roepen echter 
belangrijke vragen op. 

'Verlichting' 

Naar het schijnt wordt het teruggrijpen op de idealen 
van de Verlichting als geestelijk kenmerk van D66 
gezien, de discussie over de individualisering wordt in 
dat kader geplaatst. Het gaat om de autonomie van de 
individu, met een afkeer van sociaal verplichtende 
banden. Met smaak wordt melding gemaakt van de 
verminderde betekenis van kerken en maatschappelij
ke verbanden. Het gemeenschappelijke is nog maar 
moeilijk aan te wijzen, normen en waarden verliezen 
hun corrigerende werking, inspiratie vanuit tradities 
verdwijnt. Het is zelfs, volgens D66, een politieke 
opdracht om deze verschijnselen van toenemende indi
viduele zelfstandigheid te stimuleren. Dat moet uitko
men in het beleid inzake inkomens, sociale zekerheid, 
emancipatie, onderwijs, kinderopvang, huisvesting en 
gezondheidszorg. Zo'n beleid kost, zegt D66, veel geld 
en dat zal waarzijn! Immers, individualisering, in dezin 

*De auteur is verbonden aan het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA. 

van het vooropstellen van gelijkheid van als autonome 
en onverbonden atomen opgevatte mensen, leidt tot 
een veel slechter richten van overheidszorg dan in de 
sociale rechtsstaat het geval is. Individualisering van 
de bijstand zou de spoeling voor hen die het echt nodig 
hebben bijvoorbeeld wel erg dun maken. D66 erkent 
dan ook dat deze individualisering op gespannen voet 
staat met de verzorgingsstaat. De vraag rijst of een 
politiek verantwoordelijke partij wel zo losjes mag 
omgaan metde collectieve uitgaven en met mensen die 
daarvan afhankelijk zijn. 

Keerzijde 

Daarkomtnog bij dat in de rapporten '2000' en (vooral) 
'2001' best inzicht bestaat in de zeer negatieve keèrzij
de van deze individualisering. Die keerzijde valt niet 
alleen op te maken uit het geciteerde gemopper van 
anderen, maar ook uit de analyse van D66-ers zelf. 
Genoemd worden: verzwakking van normen, onder
mijning van het cement van de samenleving, ontwrich
ting, onevenwichtigheid, negatieve maatschappelijke 
effecten, grotere eenzaamheid, verdwijnen van vrijwil
lige zorg, onzekerheid. Men zou zich, dit ziende, toch 
moeten afvragen of de politieke opdracht, om voor
waarden voor individualisering te scheppen, niet 
verkee~d gekozen is. D66 praat hier gewoon de VVD
rapporten 'Liberaal Bestek' en 'Liberalisme' na. Ook 
daar het merkwaardige relaas over de individuali
seringsidealen en verderop de klacht over de sociale 
ellende die uit deze idealen voortvloeit. Met name het 
rapport '2001' doet vermoeden dat gewetensonder
zoek in eigen kring, leidend tot distantie ten opzichte 
van de hardvochtige individualiseringsideologie, mo
gelijk is. Vrijheid opz'n liberaais lijktaardig, de relatief 
sterken kunnen daar goed mee uit de voeten; maar 0 

wee als je ooit tot de zwakkeren blijkt te behoren . Dan 
word je afgescheept meteen basisinkomen - ook al ben 
je sociaal en professioneel niet vaardig genoeg om bij 
te klussen . Of op z'n best is er de overheid in een 
bezemwagenfunctie. De traditionele verbanden zijn 
immers, heel modern, inmiddels afgebroken. 

Redelijke alternatieven voor de individualisering 

Zoiets zit een normaal mens niet lekker. Vandaar dat 
D66 zoekt naar alternatieve sociale verbanden en naar 
herstel van de invloed van normen en waarden. Nu zou 
Ph. Kohnstamm weer eens gelezen moeten worden! Het 
rapport '2001' pleit voor de ontwikkeling van sociaal 
verstand. Hier herkennen we weer de traditionele 
oplossingen via het gokken op de ratio: kennis van de 
maatschappij, communicatieve vaardigheden, taalon-
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derricht. De vraag komt op of dit niet te eenvoudig is. 
Wordt het vlees en bloed van normatieve en religieuze 
inspiraties hier niet door het plastic van aangeleerde 
gedragspatronen vervangen? Achter die kennis en 
vaardigheden moet toch een diepere dynamiek zitten? 
Anders wordt het nooit wat. . 

Sympathiek is de opwekking om een verantwoord 
evenwicht te zoeken tussen individuele ontplooiing en 
maatschappelijke eisen. Het is in de vrijzinnig-demo
cratische traditie ooit beter geformuleerd: het gaat om 
het persoon worden van de mens, waarbij participatie 
aan gemeenschappen een noodzakelijke voorwaarde 
is. Mensen worden, bij de ontvouwing van de cultuur in 
moderne zin, steeds unieker èn steeds meer op elkaar 
aangewezen. Wellicht was de mens nooit zo afhanke
lijk van anderen als in onze hoogontwikkelde samenle
ving. Dat besef is in "2001" niet afwezig, maar het 
wordt niet zo openlijk gezegd. Daar is moed voor 
nodig, want het gaat in tegen de sfeer in bepaalde 
maatschappelijkeelites. En ervloeien nogalwatconse
quenties uit voort ook. 

Op zoek naar wat mensen verbindt, ontdekt D66 de 
noodzaak van overdracht van normen en van kennis 
overfi losofische stelsels op basis- en hogescholen . Dat 
kunnen daardoor moeilijk overheidsscholen zijn, want 
de overheid heeft die taak niet. Dus pleit D66 voor 
andere - meer vrije en gedemocratiseerde - bestuurs
vormen (bijzonder neutraal) . Dit is een uitstekend voor
stel, omdat het ruimte schept voor levensbeschouwelij
ke inspiratie en dynamiek. Heel onlogisch in dit ver
band is hetsteedsmaar-veelal wat bedekt-afgeven op 
de aanbieders van onderwijs, zorg etc. op christelijke 
grondslag. Waarom wordt steeds over "zuilen" ge
sproken? Dat buiten christelijke kring zo weinig maat
schappelijke inzet werd georganiseerd, behoort men 

de wèl-actieven toch niet te verwijten? Onze rechts
staat bevordert de sociale actie van iedere Nederland
se minderheid. Men hoeft alleen maar te wijzen op de 
nieuwe islamitische minderheid die haar rechten gaat 
benutten. Hetwederzijdse respecttussen minderheden 
is kenmerkend voor onze democratie. Levensbeschou
welijke verscheidenheid - mag dat wat kosten? 

De verantwoordelijke samenleving volgens D66 

Hoewel over CDA-ideeën alleen negatief gesproken 
wordt, komt de idee van de verantwoordelijke samen
leving bij de nazaten van Ph. Kohnstamm toch wel voor. 
Behalve de zelfbesturende school wil D66 ook ontwik
keling van nieuwe afhankelijkheden en participaties . 
Genoemd worden 'vriendschapsnetwerken', creativi
teit en zelfwerkzaamheid in de samenleving, maat
schappelijke democratisering, herbezinning op de 
kerntaken van de overheid, een eigen verwoording van 
het rooms-katholieke subsidiariteitsprincipe, bevor
dering van maatschappelijke initiatieven, overdracht 
van taken aan maatschappelijke verbanden . Er wordt 
onderkend dat dit niet zomaar een kwestie van doel
matigheid is, maar dat bepaalde sectoren (onderwijs, 
gezondheidszorg, maatschappelijk werk) vanwege de 
dynamiek en de betrokkenheid van groepen van bur
gers eenvoudig geen centraal (overheids)beheer 
verdragen. Daarnaast pleit D66 voor een herverdeling 
van politieke verantwoordelijkheden naar de EG en 
naar lagere overheden. Als ervan "2000" naar "2001" 
van een trend sprake is, dan lijkt doorzetting van die 
trend veelbelovend! 

Meer macht voor ambtenaren 

Merkwaardig is de voorliefde voor door de overheid 
gecreëerde verbanden in de vorm van zelfstandige 
bestuursorganen . Daarin wordt de politieke verant
woordelijkheid door een ambtelijke vervangen. D66 
schijnt de overheid te willen afslanken door het dikker 
maken van ambtenaren. Dit past overigens bij ook 
elders gebleken voorkeur voor ambtenaren macht en 
voor vervanging van het parlementaire debat door de 
inbreng van commissies van experts. De laatste jaren 
hebben we daar m.i. teveel van meegemaakt. Hier 
dreigen de spirituele - filosofische - inhoud en de 
politieke tegenstellingen van politieke partijen te wor
den verdoezeld. Daarmee verliest ook de democratie 
aan invloed. Dat kan D66 toch nietwillen? 

Actualiteit 

Voor de politieke actualiteit is belangrijk dat D66 ten 
behoeve van het milieu zelfs ten strijde wil gaan tegen 
het 'recht op gemak'. Geen ordinair biefstuk-liberalis
me dus. D66wil best offers vragen om de automobiliteit 
tegen te gaan, o.a. door het opheffen van belastingaf
trekposten! Deze bereidheid komt m.i. niet alleen voort 
uit 'sociaal verstand', maar gaat dieper. Het is ook niet 
te rijmen met de 'politieke opdracht' om de autonomie 
van het i ndividu te vergroten. H ier gaat het om normen 
die boven de (individuele) mens uitgaan . Kortom: wat 
vreemd om nog van de ideologievan de 'Verlichting' uit 
te gaan. Is dat niet strijdig met een aantal gezonde 
intuïties die ook bij D66-ers leven? 
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Slechte gedachten 

Vindjij ook niet dat Nederland ongelooj7.ijk 
veranderd is door Voorhoeve?' 

'Hoezo, dat is me nog nooit opgevallen. Jij gaat 
toch zeker ook nog gewoon met het openbaar 
vervoer naar je werk?' 

'Neen, benje gek? En ik houd mijn diesel 
voorlopig ook nog even aan. Neen, ik bedoel dat 
Nederland, hoe moetje het zeggen, zo dualistisch 
is geworden. Hebjij dat ook niet, zo'n echt 
dualistisch gevoel inje maag?' 

'Je bedoelt zeker datje achterelke wethouder 
direct de oppositie voelt en achter elke politie
agent meteen de rechter? Nuje het zegt,ja, er is 
iets anders in de lucht. Laatst zag ik de 
burgemeester nog zo ongerust achterom kijken,ja 
beslist, het is eenjeit. ' 

Wat is de WD daar toch geweldig in, he. Zoals 
Neelie zich ookjerm heejt opgesteld door voor het 
openbaar vervoer te blijven opkomen, ook al had 
dejractie dat laten vallen: dat moet het hart van 
Joris goed hebben gedaan. Dualisme heet van de 
naald, wat wilje nog meer?' 

'En anders die Bolkestein wel. Hij was het met 
zijnjractie eens, maar is toch solidair geweest met 
zijn ministersploeg. Je voelt gewoon dat zo'n man 
de verpersoonlijking is van een nieuwe politieke 
cultuur. Zeer dualistisch, zeer dualistisch. Een 
echte minister; hij laat eenvoudig datpolitieke 
gedoe achter zich als hij de deur van de 
ministerraad binnenkomt. Diejractie, wat kan 
hem dat schelen. 

'Bij het CDA hoejje daar niet mee aan te komen. 
Die mensen zitten al zestigjaar aan de macht 
geplakt. Je zag ook hoe teleurgesteld die De Vries 
was. Alles had hij verwacht, maarop dualisme 
was hij eenvoudig niet voorbereid. Zagje dat?' 

'Nou en oJ. En hebje wel op de PvdA gelet, hoe 
die zich zaten te verkneukelen? Natuurlijk konden 
ze dat niet te erg laten merken, dat begrijpje, 
anders zal niemand meer minister willen worden, 
maar ze zaten zich echt te verheugen op een 
nieuw dualistisch tijdperk. Stelje voor, straks 
komt Wim Kok aan de macht en dejractie staat 
handenwrijvend van het dualisme klaar om hem 
aan te pakken. Ze hebben niet de kans gekregen, 
dat weetje. De ajgelopen twintigjaar zijn ze nog 
minder aan de bak geweest dan D66. Steeds 
werden ze weer aan de kant gezet, steeds lukte 
het net weer niet, maar je zult zien: ze hebben de 
tekenen van de tijd nu wel goed begrepen en ze 
laten zich niet meer zo gemakkelijk in een hoek 
drukken. Trillend van dualisme zullen ze de 
nieuwe regering tegemoet treden!' 

'En dan D66, neen, als eréén dualistische partij 
is dan is zij het wel. Eén stem voor de macht en één 
voorde controle op de macht, weetje wel? Enje 
moet hen nageven: ze zijn daarin niet 
kinderachtig geweest. Weetje nog hoe zij hun 
ministers hebben laten vallen? Neen, dat is ver 
weggezakt, hè? Nou, ik zalje vertellen, de hele 
partij kwam in opstand. Jongejonge, wat een 
tijden waren dat. Het is goed dat ik me dat nu weer 
herinner. Nee hoor, Joris kanj7.uiten naar mijn 
stem!' 
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D66 in de regering: 
niet makkelijk, wel nodig 
BOB VAN DEN BOS * 

D66 heeft in haar drieëntwintigjarig bestaan 
gedurende twee periodes 
regeringsverantwoordelijkheid gedragen: in het 
kabinet-Den Uyl en de kabinetten-VanAgt. 
Ondanks de individuele kwaliteiten van onze 
bewindslieden heeft het meeregeren tot 
frustraties bij de democratische achterban geleid. 
Het probleem is hoe dat kwam en welke 
mogelijkheden D66 heeft om in de (nabije) 
toekomst met meer succes deel uit te maken van 
een kabinet. De centrale vraag van dit 
thema-nummer is dan ook welke lessen we uit 
onze ervaringen als regeringspartij kunnen 
trekken. Daartoe is een aantal oud-bewindslieden 
van D66 geïnterviewd. 

Een deel van de teleurstell ing van D66-aanhangers 
moet verklaard worden uitte hoge verwachtingen. D66 
is opgericht uit onvrede met het Nederlandse stelsel en 
de wijze van politiek bedrijven op basis van verouder
de ideologische concepten. D66 presenteerde zich niet 
als een gelijksoortige partij als de overige, maar uit
drukkelijk als anders dan alle andere partijen. Deze 
dienden eigenlijk te worden opgeblazen en toen het 
electoraat niet tot deze drastische ingreep bereid 
bleek, was D66 in elk geval het 'Redelijk Alternatief'. 
De afkeer van de onverminderd ondeugdelijke politie
ke cultuur in Nederland is later samengevat in de 
verkiezingsleus 'Andere Politiek'. Wie zich zo ten prin
cipale en stelselmatig afzet tegen de poltitiek van 
andere partijen, stelt bewust of niet, openlijk zeer hoge 
eisen aan zichzelf. Deze vloeien voort uit de aard van 
de partij en het beeld dat vóór de verkiezingen daarvan 
door de politieke leiders wordt gecultiveerd. De te 
hogeverwachting van de achterban waarbijvoorbeeld 
ex-bewindslieden van D66 over klagen hebben zij dus, 
overigens geheel in de partijlijn, eerst mede zelfopge
roepen . 

Een tweede oorzaak van de ontevredenheid bij de 
aanhangers schuilt in het karakter van een idealistis
che, veranderingsgezinde partij. Dit risico van teleur
stelling bij meeregeren deelt D66 metalIe progressieve 
partijen: de maatschappij is complex, de weerstanden 
groot en de marges van de democratie te klein. Voor 
behoudende partijen is het bij machtsuitoefening ver
houdingsgewijs gemakkelijker om de achterban te 
gerieven dan voor partijen die de samenleving ingrij
pend willen wijzigen. De Democraten onderscheiden 
zich van de radicale linkse partijen door in uitgangs-

* De auteur is politicoloog, oud Eerste-Kamerlid en 
was in de periode 1981-1985 vice-voorzitter! 
waarnemend partijvoorzitter van D66. 

punten en verkiezingsprogramma's uitdrukkel i jk reke
ningtehouden metde'realiteit',d.w.z. maatschappelij
ke obstakels die uitvoering van de voornemens kunnen 
belemmeren. Niettemin zou Zeevalking best eens ge
lijk kunnen hebben met zijn veronderstelling 'dat de 
D66-volksvertegenwoordiger sterker, duidelijker met 
de geest van het gemiddelde partij-lid in overeenstem
ming is, dan het type bestuurder', m.a.w. waar (ideële) 
doeleinden en bestuurlijke realiteit botsen, is aannne
melijk dat menige D66-er meer oog heeft voor het 
eerste dan het tweede element. 

Ook andere oud-bewindslieden geven in de vraag
gesprekken blijk van ondervonden onbegrip bij de 
achterban voorde problemen waarmee bestuurders in 
de (coalitie-)praktijk nu eenmaal te kampen hebben. 
Het is ondertussen opmerkelijk dat uit D66-kring zowel 
het type van de doortastende, nuchtere bestuurder 
voortkomt, als de principiële idealist. Beiden kunnen 
even overtuigd D66-er zijn . 

Een derde verklaring voor tegenvallende regerings
deelname ligt in de politieke verhoudingen. Afgezien 
van het 'tussen kabinetje' van Van Agt 11 met het CDA, 
heeft D66 twee keer deel uitgemaakt van een kabinet 
waar zij numeriek niet noodzakelijk was voor het 
vormen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Wie 
een kabinet als het erop aankomt niet kan laten breken 
of vallen, heeft geen macht van · (doorslaggevende) 
betekenis. Ook was D66 in beide coalities steeds een 
kleine partner, met slechts één of enkele ministers. 

Bij deelname aan het bestuur door D66-ers moet dit 
wel tot spanningen binnen de eigen gelederen leiden, 
tot een kloof tussen hen die veel wensen te veranderen 
enzij die deze wens delen, maar menen hem nietgeheel 
te kunnen verwezenlijken. Dat D66, zowel 'idealisti
sche' typen als ' realistische' onder haar leden heeft, is 
teverklaren uitdeprincipiëlecombinatievan idealisme 
en realisme in de uitgangspunten van de partij. In het 
verlengde hiervan ligt het basisprincipe dat vrijheid en 
gelijkheid (en broederschap) meer dan bij socialisti
sche of conservatief-liberalen als een onlosmakelijke 
eenheid wordt beschouwd. Ligt bij de VVD het accent 
meerop 'vrijheid', bij de PvdA meer op 'gelijkheid', D66 
laat het van de 'omstandigheden' afhangen welk ele
ment op een bepaa Id moment het zwaarst moet wegen. 
Dit betekent dat de onvermijdelijke spanning bij poli
tieke keuze tussen het vrijheidselement en het gelijk
heidselement zich binnen de partij voordoet en dat 
daar derhalve telkens een discussie ontstaat over de 
aard van de omstandigheden die de doorslag moeten 
geven. Ook waar idealisme en realisme op gespannen 
voet komen, doen zich binnen de partij vaak soortgelij
ke discussies voor. Afhankelijk van de mentaal-politie
ke instelling, maar zeker ook van de verantwoordelijk-
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heid die men draagt (lid, volksvertegenwoordiger, 
minister, wethouder etc.) zal de 'realiteit' ofhet 'idealis
me' in de overwegingen de doorslag geven. Dit beeld is 
uiteraard schetsmatig : idealisten en realisten in abso
lute zin bestaan, zeker bij D66, niet; de termen worden 
hier gebruikt als indicatie voor de politieke plaatsbe
paling. Verhoudingsgewijs veel D66-ers zullen boven
dien zelf, op inidividuele basis, worstelen bij de afwe
ging van 'ideële' en 'realistische' argumenten. 

Tekortkoming 

De overheersende politieke oriëntatie bij de D66-
achterban (althans de leden) zou ik willen formuleren 
als: eerst op basis van een onbevooroordeelde maat
schappij-analyse vaststellen wat er veranderd moet 
worden en vervolgens in bestuurlijke zin nagaan of en 
hoe dat kan. In die volgorde. De bewijslast ligt dan bij 
diegene die beweert dat iets niet verwezenlijkbaar is. 
Deze reactie is hoogstwaarschijnlijk (mede)-bepalend 
geweest voor de wijze waarop de partij in het verleden 
heeft gereageerd op regeringsdeelname en hoewel 
onze achterban grosso modo gematigder is dan in het 
('idealistische') verleden zal men ook in de toekomst in 
verregaande mate met deze politieke attitude van de 
aanhang rekening moeten houden. 

Alsereen algemene tekortkoming is aantewijzen bij 
bijna alle bewindslieden in het verleden, is het wel dat 
zij zich van deze bewijslast-mentaliteit onvoldoende 
bewust waren of wel dat zij er bewust geen rekening 
mee wensten te houden. Ook uit de vraaggesprekken 
blijkt dat zij de ministers- of staatssecretarissenrol 
bovenal zien als dienaar van de Kroon en vooral niet 
als vooruitgeschoven pion van de partij. Benadrukt 
wordt dat bewindslieden zonder last of ruggespraak 
dienen te opereren. De contacten met hoofdbestuur en 
partij moeten via de fracties lopen; behoudens een 
enkele spreekbeurt kunnen bewindslieden zich beter 
niet met partijgerichte activiteiten inlaten. Opmerkelijk 
is dat alleen Brinkhorst, die fractievoorzitter was toen 
de andere geïnterviewde bewindslieden in het kabinet 
zaten, een expliciet pleidooi in tegengestelde richting 
houdt: 'Het is voor D66-bewindslieden van belang veel 
eigen informatie uitde partij te halen en andersom, juist 
om de spanning 'Gesinnung-Verantwortung' te over
bruggen'. 

Taken 

Mij lijken de belangrijkste twee taken van ministers 
(staatssecretarissen): het beleid sturen in de richting 
waarzij (via hun partij) van de kiezer een mandaatvoor 
hebben trachten te verwerven en voor het te voeren 

concrete beleid zoveel mogelijk steun zien te krijgen 
van Parlement en maatschappij . Steun van het Parle
ment is alleen al democratisch-staatsrechtelijk nodig, 
maar dat is bepaald nietvoldoende. Zondervoldoende 
maatschappelijk draagvlak wordt op den duur de 
legitimiteit en daarmee de effectiviteit van het bestuur 
aangetast. Het is dan ook onverstandig om het verkla
ren ('verkopen') van het kabinetsbeleid aan de eigen 
achterban geheel aan de Tweede en Eerste Kamerover 
te laten. Naarmate de fracties zich, geheel binnen de 
D66-opvatting, wat meer dualistisch opstellen en het 
'eigen' kabinet kritischer tegemoet treden, wordt het 
hachelijker voor bewindslieden om fractieleden als 
promotiemedewerkers van de regering te laten func
tioneren . Tijdens het kabinetVan Agt-Den Uyl-Terlouw 
had de TK-fractie soms grote moeite met beleidsdaden 
van het kabinet of was er zelfs uitgesproken tegen 
(Amelisweerd). Naarmate kabinetsbeleid door welke 
coalitie-oorzaak dan ook, minder goed door de ach
terban 'begrepen' wordt lijkt het zinnig dat bewindslie
den meer in plaats van minder (ook) in eigen gelederen 
optreden. Als zelfs de eigen achterban het beleid niet 
steunt, wat kan men dan verwachten van de (politieke) 
concurrentie in het Parlement en de rest van de maat
schappij? 

Het gaat hier natuurlijk om het algemene beleid en 
niet om elke specifieke wet of maatregel. Vanzelfspre
kend hebben bewindslieden een eigen verantwoorde
lijkheid en zijn zij in hun functie meer dan spreekbuis 
voor hun eigen partij. Niettemin is het, zoals gezegd, 
hun taak om het beleid zoveel mogelijk in de door de 
partij aangekondigde richting te buigen, zonodig bin
nen de grenzen van een bij voorkeur niet al te gedetail
leerd regeerakkoord. Of betrokken departements
ambtenaren de D66-politiek onderschrijven of niet, 
mag daarbij natuurlijk nooit van beslissende betekenis 
zijn . Zij dienen het beleid van de ministeruittevoeren en 
niet andersom. Het komt, uiteraard niet toevallig, 
steeds meer voor dat partijgenoten van bewindslieden 
worden benoemd als 'permanente' topambtenaar. Zo 
is het CDA, dat permanent in de regering is vertegen
woordigd, zwaar oververtegenwoordigd in de ambte
lijke top . Zeker voor een relatief kleine partij als D66, 
die bovendien slechts korte tijd regeringsverantwoor
delijkheid heeft gedragen, is het daarom van groot 
belang 'eigen mensen' als adviseur aan hun bewinds
lieden te kunnen toevoegen. Dit kan totspanningen met 
het 'permanente' ambtenarenkorps leiden, hoe be
treurenswaardig ook, we zullen het maar op de koop 
toe nemen . Juist voor het onderhouden van de brood
nodige contacten met de eigen achterban kan een 
'politiek adviseur' uit eigen kring van bijzonder veel 
waarde zijn. 



Stijl 

Dat D66 tegenwoordig niet alleen 'tegen' maar ook 
'tussen' de andere partijen opereert, wordt door de 
aanhangers aanvaard, maar is doorgaans niet de 
voornaamste reden voor hun aanhankelijkheid. Deze 
ligtvooral in onzeveranderingsgezindheid en devoor
keur voor een andere stijl van politiek bedrijven. Uit het 
eerste aspect is het gebrek van enthousiasme voor 
samenwerking met de VVD te verklaren (althans zo
lang de PvdA geen tegenwicht biedt als derde coali
tiepartner) . Het tweede (stijl)-aspect wordt als een 
nogal fundamenteel verschil met het CDA beschouwd. 
Daarom kan iedereen, die op een D66-bijeenkomst 
betoogt dat het tijd wordt dat het CDA een keer buiten 
een kabinet blijft, rekenen op een warm applaus. 
Daarom ook viel het doorregeren met het CDA onder 
Van Agt na het vertrek van de socialisten bij een groot 
deel van de achterban in verkeerde aarde, hoe sterk de 
beleidsinhoudelijke argumenten van Terlouw c.s. ook 
waren. Het behoeft derhalve geen verwondering te 
wekken dat slechts weinig D66-ers in een juichstem
ming geraken bij de gedachte om met zowel de VVD als 
het CDA in zee te gaan . De stelling dat bij het ontbreken 
van een parlementaire meerderheidvoorCDAen VVD, 
D66 een wip-positie bekleedt en dus een 'onevenre
dige' machtsfactor is, lijkt meer indruk te maken op de 
onderscheiden 'bestuurders' typen dan op de meer 
ideëel ingestelde meerderheid der leden en vermoede
lijk ook kiezers. Ook het argument dat wij ons op de 
linkerflank van zo'n coalitie als redelijk progressief 
zouden kunnen profileren en (door de machtspositie) 
het kabinet naar links zouden kunnen trekken vermag 
menig rechtgeaarde D66-er niet te overtuigen. Het 
meest voor de hand liggende alternatief, een kabinet 
CDA/PvdA/D66 heeft, er wordt alom op gewezen, het 
nadeel dat wij numeriek niet noodzakelijk zijn . Brug
gen bouwen tussen deze partijen is een bezigheid die 
ons in het verleden niet in dank werd afgenomen en 
waar we dus voortaan van moeten afzien. Deelnemen 
aan zo'n kabinet kan alleen zinvol zijn voor het land en 
nietschadelijk voorde partij alswe de juiste mensen op 
voor D66 goed herkenbare posten weten te brengen. 
Indien in de praktijk zou blijken dat D66 fijngemalen 
wordt tussen de PvdA en het CDA zouden we niet 
moeten aarzelen het kabinet alsnog te verlaten, ook al 
zou het landsbelang daar misschien niet mee zijn 
gediend. Het is ook niet in het landsbelang als D66 naar 
de bliksem gaat. 

In D66-kring wordt vaak gepleit voor een PvdA/ 
VVD/D66 coalitie. Behalve uit afkeer voor het CDA 
komt deze voorkeur voort uit onze traditionele wens de 
ideologische tegenstelling tussen de PvdAen de VVDte 

doorbreken en de elementen vrijheid, gelijkheid en 
broederschap op een D66-lijn te krijgen . Hoe gezond 
hetook moge zijn als het CDA de oppositie-rol krijgt,er 
kleven voor D66 ook risico's aan zo'n combinatie. Als 
zo'n coalitie verkeerd afloopt, staat D66 wederom te 
boek als falende bruggebouwer en kan bovendien het 
CDA ongeveer tot in de eeuwigheid verzekerd zijn van 
een vaste plaats op het pluche. Indien de PvdA wel met 
de VVD zou blijken te kunnen samenwerken, bestaat 
het reële gevaar dat D66 door de kiezer als overbodig 
wordt beschouwd en haar functie als aantrekkelijk 
alternatief verliest. Hoe het ook zij, zo'n combinatie zit 
er voorlopig niet in : de aanhang van de traditionele 
tegenvoeters in de Nederlandse politiek is er duidelijk 
niet aan toe en hun leiders hebben al redenen genoeg 
om verlies van aanhang te vrezen . 

Conclusie 

D66 is een partij met diepe overtuigingen zonder een 
getuigenispartij te zijn. Zij is opgericht om idealen 
zoveel mogelijk in beleidsdaden om te zetten . Re
geringsdeelname moeten we dan ook niet schuwen. In 
verhoud i ng tot andere pa rti jen gaat deel nemen aan de 
macht voor D66 evenwel met vri j veel risico' s gepaa rd . 
De Democraten zijn uit overtuiging geen belangen- of 
geloofspartij, hebben daarom slechts een kleine vaste 
aanhang en moeten de kiezer dus steeds weer opnieuw 
voor zich zien te winnen. De suggestie van het anders 
zijn, anders met macht omgaan, roept bovendien ver
wachtingen op die erg moeilijk zijn in te lossen te 
midden van concurrerende partijen die zelf 'zuiverheid 
in de politiek' als het erop aan komt aan hun laars 
lappen. Gegeven ook de idealistische inslag van de 
achterban en de machtsverhoudingen in de Neder
landse politiek wordt er van D66-bewindslieden meer 
verwacht dan dat zij uitsluitend goede bestuurders zijn, 
want die zitten er in andere partijen natuurlijk ook. Wie 
geen risico's durft te lopen moet buiten het politieke 
strijdtoneel blijven; wie een betere samenleving na
streeft via een helder bestuur moet daarvan deel dur
ven uitmaken. 
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Interview met Jan 
Terlouw 

D66 kan veel 
harder en 
interessanter 
oppositie 
voeren 
wanneer de 
Partij van de 
Arbeid in de regering zit 
COOSJE FIJN VAN DRAAI ERIK VAN DER HOEVEN 

In je politieke dagboek breek je een lans voor het 
openhouden van elke politieke combinatie voor re
geringsdeelname van D66. Is dot nog steeds een be
langrijk punt voor je? 
Ja, ik dacht dat dat de opzet van de partij was. Als 
pragmatische partij zeg je: wanneer ik met een andere 
democratische partij mijn beleid kan realiseren, doe ik 
dat. Met name het eerste kabinet-Lubbers heeft abso
luutgedaan wat nodig was. Er moest worden bezuinigd 
en het bedrijfsleven moest worden versterkt. Dat heeft 
Lubbers gedaan . Zonde dat we daar niet aan mee 
hebben gedaan, dan hadden we daar mede creditvoor 
kunnen hebben. Of dat zich nu electoraal vertaalt of 
niet, als pragmatische partij moet je daarvoor open 
staan. 

Maar wij zijn niet alleen een pragmatische, ook een 
progressieve partij. Was het doel van het uitzetten van 
strategieën niet steeds te pogen een kabinet met een 
progressief beleid tot stond te brengen? 
Dan zi j n we geen pragmatische pa rtij, maar een pri nci
piële linkse, aan de Partij van de Arbeid hangende 
partij en dan moet je dat zeggen. Ik vind bovendien de 
Partij van de Arbeid niet progressief; althans het ge
drag van de Partij van de Arbeid in hetkabinetVanAgt-
11 had weinig met progressiviteit te maken. Daarbij 
aansluiting zoeken is schijnprogressiviteit. Mitterrand 
in Frankrijk heeft een jaar lang mooie linkse dingen 
gedaan en toen ging Frankrijk totaal op de fles; hij heeft 
het roer volledig omgegooid en is puur een mid
denkoers gaan varen . Het ging daarna vooral over 

innovatie, technische vernieuwing en versterking van 
structuren. 

Maar de Partij van de Arbeid scheen dat niet te 
begrijpen. Dat vind ik niet progressief; als je de econo
mie naar de bliksem laat gaan, wie betalen dan de 
rekening? Natuurlijk de laagstbetaalden! De goed be
taalden redden zich wel. Het is evident dat juistvoorde 
onderkantde economie gezond moetzijn. AI dieschijn
progressiviteit, daar heb je niets aan. Als D66 zich 
daarmee identificeert, dan verloochent het waarvoor 
het is opgericht. 

Uitstekend onderhandelingsresultaat 

D66 kan dus aan elke combinatie meedoen waarin 
zaken te doen volt? 
Ja. 

Welke rol zouden strategieresoluties daarin moeten 
spelen? 
Als het congres zich wil uitspreken, vind ik dat het 
hoogstens een aantal hoofdlijnen kan aangeven waar 
de partij aan moet voldoen wil zij meedoen : in ieder 
geval moet door het kabinet een bepaalde richting 
worden ingeslagen, zo niet dan vinden we het niet de 
moeite waard om eraan mee te doen, maar je moet het 
wel aan de onderhandelaars overlaten hoe dat precies 
wordt ingevuld. 

Het onderhandelingsresultaat van D66 bij de vor
ming van het kabinet-Van Agt 11 was uitstekend. We 
hadden recht op 2,5 ministers of zo, we hadden er drie 
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en we hadden drie staatssecretarissen. We hadden een 
vice-premierschap, wat ook apart onderhandeld moet 
worden, en we hadden een regeerakkoord waarvan 
driekwart onze lijn had. Toch heeft het niets opgele
verd, omdat het kabinet kunstmatig was, zonder enig 
reëel fundament. Het was een absolute ramp, vanaf de 
eerste dag. Erwas een sfeerom te snijqen, ongelooflijk. 
Ik heb nooit in een gezelschap verkeerd waarin de sfeer 
zo vanaf het begin verziekt was. Je kon eenvoudigweg 
niks beginnen. 

Welke les trek je daaruit? 
De les is dat als je een strategieresolutie meekrijgt met 
blokkades, zonderonderhandelingsvrijheid, het resul
taat geforceerd is. Daarom levert het weinig op. Als wij 
hadden kunnen onderhandelen vanuit vertrouwen : je 
onderhandelt maar, fractie, en je sleept er maar zoveel 
mogelijk uit, zonder die druk, dan was er iets heel 
anders uit gekomen. 

Er waren dingen in dat kabinet die bijna onmogelijk 
waren. De positie van de Partij van de Arbeid na het 
grote electorale verlies was erg moeilijk. Met name de 
persoon Den Uyl, die al premier geweest was en die nu 
zo nodig in dat kabinet moest, gaf problemen. Zijn 
werkgelegenheidsplan moest het redden, maar dat 
hoorde niet de hoogste prioriteit te hebben. Die kwam 
toe aan het weer gezond maken van de economie. 

Geen bemiddelende rol voor vakminister 

Je legterin je politieke dagboek de nadrukop datje als 
vakminister geen bemiddelende rol kon spelen in de 
ministerraad. De enige die een bemiddelende rol kan 
spelen is de premier. Gegeven die ervaring, zou het in 
jouw ogen beter zijn voor D66 a Is de politiek leider inde 
Tweede Kamer zou blijven als fractievoorzitter, omdat 
hij zich als vakminister toch in de eerste plaats naar zijn 
ministerie moet profileren en minder ruimte heeft om 
zich als partijleiderte manifesteren? 
Datzou ik in zijn algemeenheid nietdurven zeggen. Het 
hangt ook van de persoon van die leider af. Als hij 
premier is, kan het natuurlijk makkelijker. Dat is niet 
helemaal onmogelijk geweest de laatste keer, in 1981. 
In Italië is de leidervan een kleine partij, Craxi, premier 
geweest gedurende vier jaar, de langste, stabielste 
naoorlogse kabinetsperiode. Als vakminister moet je 
natuurlijk je partijpolitieke rol wat laten varen . 

Als ik fractievoorzitter was gebleven waren dingen 
anders gelopen, dat weet ik wel zeker. Ze hadden 
minder mikpunten gehad om op me te gaan schelden. 
Erwerd indertijd gezegd dat ik zo'n slecht economisch 
beleid voerde. Nou, ik ben ieder ogenblik in de Com
missie Economische Zaken van de Tweede Kamer 

geweest met zeer politiek gevoelige onderwerpen: 
afschaffing kerncentrales, brede maatschappelijke 
discussie, allerlei bedrijven: RSV, Stork ketelbouw en 
talloze andere. Ik denk dat je lang terug kunt gaan in de 
geschiedenis om een vijftienmaandse periode te vin
den waarin niet één keer, maar dan ook niet één keer, 
een commissielid een zaak naar het plenaire debat 
heeft gebracht, ook niet de oppositiepartij VVD, ook 
niet de PSP. Met andere woorden: ik heb altijd het hele 
parlement kunnen overtuigen van de juistheid van mijn 
beleid. Bovendien zijn al die beslissingen ook nogal 
goed uitgevallen naderhand. Desalniettemin schreef 
de pers dat het allemaal niet deugde. Dat was puur 
partijpolitiek. Het schijnt ingestoken te zijn. De journa
list van de NRC die mij laatst heeft geïnterviewd zei dat 
het was ingegeven door Sociale Zaken en door Den 
Uyls voorlichter, want de man die negen zetels had 
gewonnen moest worden bestreden. Daar kan zo'n 
fractie ook niet tegenop. 

Je hebt het al vaak gezegd: niet op antagonistische 
ministeries zitten met de leider van een andere partij, 
maar sta je als kleine partij in een grote combinatie als 
CDA/PvdA haast niet altijd zwak? Kun je dan nog iets 
van je eigen beleid naar voren brengen? 
Dat is moeilijk. Ik ben er in principe voor dat de partij 
streeft naar het nemen van regerings
verantwoordelijkheid en doorvoelen veel mensen niet 
voor. Zeker, je kunt erwel naar streven een partij te zijn 
zoals de SGP of de PSP die het meer gaat om principes 
dan om regeringsverantwoordelijkheid, maar mij in
teresseert dat niet; mij gaat het om dat beleid. Maar de 
partij moet zich wel afvragen: als je maar één minister 
kunt krijgen, net als in het kabinet-Den Uyl, is de winst 
partijpolitiek dan nietgroterals je in de oppositie blijft? 
Want wat is er dan voor oppositie tegen een kabinet 
CDA/PvdA? De VVD en D66. D66 kan veel harder en 
interessanter oppositie voeren wanneer de Partij van 
de Arbeid in de regering zit. Je kunt steeds zeggen: dit 
gaat niet ver genoeg, je doet het niet goed genoeg. Het 
is best een interessante positie om tegen zo'n kabinet 
oppositie te voeren. Het moet overwogen ·worden. 
Maar nogmaals: mijn uitgangspunt is: je moet meere
geren als je kunt, maar niet vanuit een zwakte-positie 
waarin niemand je eigenlijk nodig heeft. 

Betekent dat dat je een voorkeur uitspreekt voor een 
combinatie waarin D66 noodzakelijk is voor een parle
mentaire meerderheid? 
Ja, dat is wel het leukste. 

Of spreek je een voorkeur uit voor een combinatie 
waarin D66 een vleugelpositie heeft? 
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Nederland wil graag progressief zijn 

Er zijn niet zoveel mogelijkheden daarvoor. De 
combinatie Partij van de Arbeid/D66 haalt geen 
meerderheid. Anders zou het best een interessante 
combinatie zijn, ofschoon een moeilijke. Want dan 
ben je in het kabinet beslissend, net als de VVD in de 
kabinetten-Lubbers. Een positie in een kabinet 
CDA/Partij van de Arbeid is niet erg interessant omdat 
je zo klein bent en ze ook prima buiten je kunnen. Ze 
kunnen je er ook zo uitgooien; als je te hard op je poot 
speelt, zeggen ze: hoepel maar op. Als we hadden 
meegedaan aan een kabinet-Lubbers was dat 
eigenlijk veel interessanter geweest. Dan kun je 
proberen zo'n centrum/rechtse combinatie naar links 
te trekken. Als D66 in dat kabinet had gezeten, had de 
WD zich misschien ook minder overheerst gevoeld 
door Lubbers. 

In die combinatie had men ook op elk moment kunnen 
zeggen: ga maar. 
Maar toch niet zo makkelijk, want dan sturen ze de 
progressiefste partij eruit. Dat geeft een slecht beeld. 

Is de achterliggende gedachte dat ook heel Nederland 
graag progressief wil zijn? 
Ja, Nederland wil progressief zijn - is het niet, maarwil 
het graag zijn. De pers is niet erg progressief in 
Nederland, maar men wil wel graag dat beeld oproe
pen. Progressiviteit heeft weinig met zorg voor de 
laagste inkomens te maken. Zo gauw je voor een 
bepaalde groep in de samenleving staat, het is mis
schien hard om te zeggen, ben je niet progressief. 
Progressief zijn is democratiseren; zorgen dat er geen 
groepen gekoeioneerd worden. Maar daar richt de 
pers zich niet op. Renate Rubinstein heeft in de 
Huizinga-Iezing een jaar of zeven geleden gezegd: 
links is open en rechts is dicht. Rechts is geheim en links 
is open. De Sowjet-Unie (voor Gorbatsjov) was dus 
rechts en dat geldt in onze samenleving ook: de dingen 
die ope!) zijn, democratisering, dat is links, zo je wilt, 
dat is progressief. 

Kijk naar het systeem van ziekenzorg, hoedecliënten 
van het systeem klein gehouden worden en als patiënt 
behandeld worden! Het gaat natuurlijk om de cliënt, 
maar die wordt patiënt genoemd, en ook als zodanig 
behandeld; je kunt wachten, je hebt niks te vertellen, je 
wordt klein gehouden. Dat vind ik nou het te
genovergestelde van progressief. Als je daar wat aan 
doet, dan ben je progressief. Tegen het koeioneren, 
tegen het klein houden; maar voor mondig maken: dat 
is progressief. Daar kan D66 in alle combinaties wat 
aan doen. 

En juistomdatde andere partijen daar niet in geïnteres
seerd zijn, daarmee een duidelijk eigen stempel op het 
beleid drukken? 
Neem Erwin Nypels met, of liever tegen, de pen
sioenslavernij. Ik heb bij de onderhandelingen in 1977 
en in 1981 mij erover verbaasd dat er noch bij CDA, 
noch bij Partij van de Arbeid enig begrip voor bestond, 
terwijl het toch zo duidelijk een kwestie van slavernij is 
dat je je aan een bedrijf bindt omdat nu eenmaal je 
pensioen daarin vast zit. 

Er waren geen duidelijke afspraken! 

Ik wil nu even over naar het verkeer binnen D66 zelf. 
Klopt de indruk dat er nooit duidelijke afsproken zijn 
geweestoverde wijze waarop bewindslieden zich in het 
kabinetzouden opstellen, en de wijze waarop ze metde 
fractie zouden omgaan? 
Dat klopt. Daarwaren geen duidelijke afspraken over. 

Vind je dat er dergelijke afspraken zouden moeten 
komen, gegeven de ervaringen uit het verleden? 
Ik denk dat dat niet goed is, zeker niet als je een 
regeerakkoord hebt. Je moet je daaraan houden, voor 
wat niet is geregeld geldt het partijprogramma. 

En hoe vind jij dat bewindslieden met het hoofdbestuur 
moeten omgaan? 
Het lijkt me dat dot in de eerste plaats via de fractie 
moet. 

Maarwat zou je dan moeten doen om de communicatie 
naar de partij goed te verzorgen, de misverstanden te 
voorkomen die altijd weernaarboven komen en sami?n 
een strategie te vormen? 
Zo' n min istersgroepje moet goed contact met de fractie 
hebben en zeker met de fractievoorzitter. Je kunt ook 
wel eens naar het hoofdbestuur gaan, maar om dat nu 
iedere keertedoen ... dot lijktme moeilijk in de praktijk. 
Je krijgt dan ookspanningen in deverantwoordelijkhe
den. Het hoofdbestuur zegt wat en de fractie zegt wat, 
stel dat daar lichttussen zit? Het past niet in het systeem, 
niet in het D66-systeem, maar ook niet in de parlemen
taire democratie. Net als een kamerlid fungeer je als 
minister zonder last of ruggespraak. Je kunt ministers 
binden aan een akkoord, maar je kunt ze niet in detail 
vertellen wat ze moeten doen. 

Mensen pootje haken, dat kunnen D66 ers niet zo 
goed 

Zou het aan t~ bevelen zijn, een politieke adviseur van 
de minister aan te stellen, die bijvoorbeeld misverston
den metde partij uitde weg kan ruimen? 
Ik was bezig om er een aan te stellen, maar toen viel het 
kabinet en heb ik het weer laten zitten . Ik dacht: zo gaat 
dot niet langer, ik word teveel belaagd en belasterd. De 
afdeling publiciteitvan hetdepartement( prima mensen 
overigens, kon daar niet tegenop. 

En tot wie had die politieke adviseur de relatie moeten 
verbeteren? 
Die had moeten uitvinden wat er gaande was. Er was 
smaad eenvoudig, er was een campagne aan de gang 
die natuurlijk was gericht tegen de winst van negen • 



zetels. Maar ja, dan moet je uitzoeken wie dat doet en 
hoe je tegengas kunt geven. Het is nu slecht 
opgevangen. Dat is ook geen wonder, D66 had er geen 
ervaring mee; mensen pootje haken, dat kunnen D66 
ers niet zo goed. 

Hangt dat samen met onze principiële opstelling in 
politieke kwesties? 
Ik denk het wel, ja . Wij zijn zeer principieel. Veel 
principiëler dan enige partij met principes. Voor elke 
politieke manoevre die wel iswaar winst zou opleveren 
maar die niet helemaal door de beugel kan, word je op 
het congres ter verantwoording geroepen . 

Is die door jou vaker gesignaleerde tweeslachtigheid in 
het D66-denken-enerzijds progressief, anderzijds toch 
realistisch willen zijn - een eigenschap die de partij 
altijd parten zal spelen wanneer ze deelneemt aan de 
macht? 
Ja,datzal altijd een rol blijven spelen,en misschien nog 
meer omdat wij geen belangenpartij zijn. Dat maakt je 
positie denk ikheel moeilijk. Hetbetekentdatje nieteen 
vaste groep hebt om op terug te vallen. Ik denk dat dat 
het allermoeilijkste is. Dus zijn D66-ers idealist. Ze zijn 
voor immateriële dingen als het milieu en democratie; 
dingen waar je leuk mee uit de voeten kunt in rustige 
tijden . Heb je moeilijkheden dan interesseert men zich 
niet meer voor milieu of democratie, dan gaat het om 
doodgewone keiharde belangen en dat zal ons altijd 
parten spelen, maardat is nietzo erg. Daarvoor komen 
die mensen nu eenmaal bij zo'n soort partij. Het wordt 
toch gecompenseerd door d iepe innerlijke tevre
denheid dat je het goede doet, maar het nadeel is dat 
het heel moeilijk is om macht uitte oefenen. 

Wij kunnen blijkbaar niet omgaan met macht 

Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen, als ik je 
goed begrijp. Enerzijds is er het structurele karokter van 
de dingen waar wij voor staan, zoals democrotie en 
milieu, waarvoor anderen, zekerde helft van de Neder
landse bevolking, zich niet interesseert als het erop 
aankomt; wat dus wil zeggen dat wij het in tijden van 
nood altijd moeilijk zullen hebben . Daarmee zullen wij 
moeten leren leven, het is inherent aan onze opstelling. 
Een andere zaak is dat D66-ers het moeilijk hebben in 
hetomgaan metmacht. Datiseen wezenlijk ander punt. 
Want aan dat laatste punt zou je eventueel wat kunnen 
doen. 
Ja, dat is waar. Met de macht omgaan kunnen wij 
blijkbaar helemaal niet. Om een ander voorbeeld te 
geven: ik werd eens opgebeld door iemand over het 
commissariaat van de provincie Drente. Ik wil geen 
commissaris van de Koningin in Drente worden, maar 
stel nu eens dat ik het wel gewild had . Dan lijkt het me 
voor de hand te liggen dat ik het had moeten kunnen 
krijgen . Wij hebben negen zetels, er zijn twaalf provin
cies, wij zijn redelijk stabiel, ik heb er de politieke 
achtergrond voor, er is geen enkele reden om Drente 
niet aan D66 te geven als je er een goede kandidaat 
voor hebt. Maar mij werd meegedeeld: Drente wordt 
voorWim Meijer.lkzei : ikwil het niet hebben, maarstel 
nu dat ik het had willen hebben, leggen jullie je daar 
dan gewoon bij neer? Ja, daar kun je toch niks aan 
doen, Drente gaat naar Wim Meijer, dat is een uitge-

maakte zaak. Daar kun je toch voor vechten? Er is een 
idee dat het heel ordinair is om daarvoor te gaan 
vechten. Dat is toch gênant, het hardop te spelen dat je 
het wilt hebben . Dat betekent dat je niet met macht kunt 
omgaan. Wantzowerkthetnu eenmaaLZegeven het je 
echt niet voor niks. Je moet dreigen met publiciteit, je 
moet er vervelend over doen, je moet er hard over zijn, 
maar dat doet D66 niet. 

Aan de andere kant is dat de charme van de partij. Als 
partijleider straalde je dat indertijd ook uit: wij zijn de 
mensen die de zaak op een nette manier proberen af te 
handelen. 
Ja, dat is waar. Je haalt er zeventien zetels mee, maar 
als je die gaat gebruiken, functioneert het niet meer. 

Je zegt: achterof liever wat minder zetels, maar wat 
beteromgegaan metde macht? 
Dat zou beter zijn geweest, ja. Nu zou ik het, als ik het 
weer zou proberen, niet kunnen laten weer die zeven
tien zetels te halen, want zo is een mens nu eenmaal. 

Je kunt niet zeggen: wees een minder goed 
bestuurder 

Bestaaternietook bij D66-bestuurders een spanning, in 
dit geval tussen een idealistische opstelling in de poli
tiek en een bestuurlijke opstelling wanneer men een
maal een functie heeft en de zaken netjes wil afhande
len? Die spanninÇJsverhoudinq is in de oartii nooit 
uitgepraat en heeft toch ook tot problemen aanleiding 
gegeven? 
Kun je dat uitpraten? Het soort mensen dat bestuurders 
wordt bij ons, met kennis van zaken en ervaring, kun je 
toch niet uit hun hoofd praten dat ze een goed bestuur
der moeten zijn? Die kun je toch niet zeggen : wees 
maar een beetje minder goed bestuurder en handel 
maar wat politieker? 

Het is misschien niet in de eerste plaats voor de politici 
een probleem, maar wel in de optiek van de kiezers, 
vooral die van ons. Want als er problemen zijn met de 
daden van een minister kunnen wij nooit een beroep 
doen op een -isme waardoor de kiezers er misschien 
mee verzoend worden. Wij worden altijd direct op onze 
daden beoordeeld. Is dat niet een structureel probleem 
voor de partij? Moeten we daar ook mee leren leven? 
Of zijn er oplossingen voor? 
Het is een probleem dat voor iedere partij geldt die 
ministers levert in een kabineUe moet proberen om dat 
niet tot een confl ict te laten uitgroeien. Ook in de Partij 
van de Arbeid is vaak gezegd: is dat mijn minister? 
Bijvoorbeeld met Duisenberg en nu in de VVD metSmit
Kroes en Nijpels. lk denk dat het probleem eraltijd isen 
dat het afhangt van de bekwaamheid en tact van de 
mensen om zoiets te laten uitgroeien tot een conflict. Ik 
zou geen structuur weten die dat kan voorkomen. 

In de tijd van het kabinet-Den Uyl had ik vaak grote 
moeite om de daden van Gruyters uitte leggen. Diewou 
kernreactorvaten verkopen aan Zuid-Afrika en zo en 
dan moest ik maar weer proberen om hem op andere 
gedachten te brengen - dat is bij hem niet zo gemakke
lijk - en anderzijds aan de partij uitleggen waarom zijn 
houding verantwoord was ... Je mag wel van bewinds
lieden vragen dat ze in het kabinet zitten als D66-ers en 
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de ideologie van de partij blijven uitdragen. Als ze dat 
niet doen, vind ik dat ze falen. 

Een probleem bij het kabinet-Van Agt 11 was dat een 
deel van de leden zich niet herkende in de lijn die door 
de bewindslieden werd uitgedragen. 
We hebben er allemaal enigszins onder geleden. Henk 
Zeevalking met Amelisweerd - ik laat buiten beschou
wing of hij anders had kunnen beslissen - en ik met de 
gasboringen op Ameland. Die besluitvorming was 
zover gevorderd - er was een uitspraak van de Raad 
van State - dat ik het in strijd met de principes van de 
Rechtsstaatvond om het nog tegen te houden, maar het 
was zeer schadelijk . 

Maar je zult er wel iets mee moeten doen; als de 
ministers in de publiciteit worden afgebrand is het voor 
de partij heel slecht. 
Ja, is het voor ons schadelijker dan voor anderen? Als 
je zo klein bent, doet gelijk een heel percentage van je 
bewindslieden het verkeerd in de ogen van het publiek. 

Kun je er wat aan doen? 
Niet veel, vanuit mijn gezichtspunt zeg ik: de partij zou 
wat meer geloof in zijn bewindsman kunnen hebben en 
niet moeten meehuilen met de wolven in het bos. Maar 
ja, dat is niet zo makkelijk. Je kunt als partij de houding 
hebben: goede trouw wordt verondersteld ; kwade 
trouw moet bewezen worden . Ik vond dat ik erg weinig 
krediet heb gekregen. Er werd net gedaan in de partij 
alsof ik met mijn beleid de beginselen van de partij zat 
te verloochenen. Ik heb nooit beloftes verbroken . Ik heb 
het later nog eens nagegaan: waarom deed ik wat? 
Kritiek is door de partij te gemakkelijk aangenomen. 
Bijvoorbeeld datzogenaamde herenakkoord. Hetwas 
een moeilijk punt en het werd heel vakkundig politiek 
uitgebuit door de Partij van de Arbeid . Ze hebben 
werkelijk alles eruit gehaald om mij schade te berok
kenen; waar ze gelijk aan hadden. Ik had het ook 
aangepakt! Het was zo'n lekker punt: die man wil de 
oliemaatschappijen niet laten betalen terwijl iedereen 
moet bezuinigen. Dat ligt publicitair goed, je krijgt de 
vakbeweging mee. Je kunt ze dat niet kwalijk nemen, 
maar bij het debat over de regeringsverklaring, er was 
al crisisdreiging geweest en Laurens Jan trad net op als 
fractievoorzitter, werden natuurlijk allerlei moties in
gediend, waarvan natuurlijk niet een motie tegen een 
bewindsman was ondertekend door zijn eigen partij . 
Behalve de ondertekening door D66van een motie van 
de Partij van de Arbeid, dat de minister van Economi
sche Zaken toch wel heel erg moest uitkijken met het 
herenakkoord. Zoiets is niet verstandig. 

Dualisme functioneert zeer gebrekkig 

Dus: onervarenheid als probleem? 
Dat leek mij onervarenheid . Je kunt niet zeggen: wij 
houden de minister van Economische Zaken nauwlet
tend in de gaten; dat kan als je acht ministers hebt die er 
al vier jaar zitten, maar als iemand zeer kwetsbaar is, 
natuurlijk niet. 
En wat doen we dan met het dualisme? 
Dat functioneert natuurlijk zeer gebrekkig en kan ook 
maar zeer gebrekkig functioneren . Er wordt door alle 
regeringen constant voeling gehouden met de fracties. 

Wat op 2 mei gebeurde, toen het kabinet viel, lijkt nu 
dualistisch; het had ook wel iets dualistisch, maar het 
was dan ook uitzonderlijk. Omdat er verdeeldheid was 
onder die VVD-ministers in de regeringsfractie, daar
om kon het dualisme naar boven komen. Normaal 
gesproken niet. Hetdualisme is in principe beter, alleen 
in de praktijk functioneert het niet. En D66 - ik weet niet 
of wij officieel voor dualisme zijn, waarschijnlijk wel. 
Het hele conflict met Van Mierlo in 1972 ging daarover. 
Want Hans wilde, toen eindelijk het kabinet-Den Uyl er 
zat, dat onze hoofdinspanning zich richtte op het in
standhouden van het kabinet-Den Uyl. Dat is dus 
antidualistisch, het is monistisch. Dat wilde de fractie 
niet,omdatzij vond datwij ons metzes zetels eerst maar 
eens op onszelf moesten concentreren. Hans vond dat 
het onze taak was de progressieve meerderheid in 
stand te houden. 

De conclusie hiervan is dat de discussie dualisme/ 
monisme in de partij niet echt is uitgepraat, zodat het 
min of meer aan de omstandigheden is hoe wij ons 
daarin opstellen? 
Ja, dualisme is in zekere zin gevaarlijk voor de partij. 
Als je een conflict krijgt tussen de fractie en regering is 
het gebeurd. Dualisme is theoretisch goed, heel idea
listisch, maar in de praktijk is het levensgevaarlijk. 

Is dit niet juist ook de reden voor de door ons gewenste 
staatsrechterlijke hervormingen, waarbij de minister
president rechtstreeks wordt verkozen en vervolgens 
zelf zijn regeringsploeg samenstelt? 
Ja, dat is ook zo. Alleen, al die staatsrechtelijke hervor
mingen zijn niet doorgegaan, niet één. Je kunt er 
waarschijnlijk ook niet één doorvoeren. Het dualisme 
is in Amerika tussen de president en het Congres veel 
sterker, maar het kan, want de president is niet afzet
baar. De president blijft vier jaar, wat er ook gebeurt, 
tenzij hij zoals Nixon in een impeachmentprocedure 
terecht komt. Dan kan het dualisme functioneren . Alsde 
regering wat voorstelt en het Congres zegt neen, dan is 
hetneen en dan dien jeeen nieuwvoorstel in. Bij ons iser 
dan een kabinetscrisis. Je kunt nieteen enkel dingetje in 
het staatsrecht veranderen; je moet het hele systeem 
veranderen. De gekozen minister-president is niet ge
lukt en dan kun je niet alleen maar het dualisme 
invoeren. Als je dat toch probeert, ben je heel kwets
baar. Je maakt daardoor conflicten mogelijk waar
door je in eigen vlees snijdt. Het is net als met de 
gekozen burgemeester. Een gekozen burgemeester, 
akkoord, maar als er geen gekozen burgemeester is, 
moeten we op een verdeelsleutel blijven en niet met 
vertrouwenscommissies werken waarin D66 steeds te 
klein zal blijken. Je kunt het niet half doen; je moet het 
helemaal doen, of niet. 



INTERVIEWMET 
HANS VAN MIERLO 

Het moet 
blijken dat we 
gewenst zijn als 
coalitiepartner 
ik denk aan 
twee ministers 
in het kabinet 
JAN HOEKEMA MARIAN LOUPPEN-LAURANT 

Is D66 een regeringspartij of een getuigenispartij? 
Ik vind dateen en igszins kunstmatig onderscheid, maar 
als het zo tegenover elkaar wordt gesteld, is D66 een 
potentiële regeringspartij . D66 wil de band tussen 
kiezers en gekozenen versterken door de kiezers recht
streeks invloed te geven op de vorming van de rege
ring. De k iezers willen dat eigenlijk ook en andere 
partijen spelen daarop in met leuzen als 'Kies de 
minister-president' en 'Laat Lubbers zijn karwei afma
ken', maar in werkelijkheid kiezen zij de controleurs 
van de macht en niet de macht zelf. D66wil dat burgers 
daadwerkelijk ook een stem voor de macht kunnen 
uitbrengen en dat wijst in de richting van regeringspor
ti j. 

Kan D66 als regeringspartij de pretentie van 'redelijk 
alternatief' en 'andere politiek' wel waarmaken? 
Tot op zekere hoogte. In een kabinet kunnen wij een 
bepaalde handelwijze of houding aan de dag leggen 
die van invloed kan zijn, maar wij moeten bescheiden 
blijven, al was het alleen maar omdat wij een kleine 
partij in een coalitie zijn. Wij bepalen daar niet alleen 
de cultuur. Waar het om gaat is dat je als partij in 
bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij falende ministe
riële verantwoordelijkheid op een bepaald punt, niet 
verder meegaat en het aandurft uitte stappen. 

Welke coalitie? 

In welke coalitie komt D66 het beste tot haar recht? 
Je moet een verschil maken tussen een beslissende 
positie in het kabinet- de wip-positie tussen de twee 
grote andere partijen- en die in de Kamer. Dat laatste 

hebben wij nooit gehad, het eerste wel in het kabinet
Van Agt Il.lk ben van mening datwij in principe bereid 
zouden moeten zijn tot een kabinet van CDA en PvdA 
(of andersom) toe te treden, maar ik heb er geen 
dringende haast mee. Ik bezie dat afstandelijk. Wij 
zouden in de huidige omstandigheden eerder een wip
positie dan een brugfunctie in het kabinet hebben, met 
allevoor- en nadelen die daarbij behoren. Er iswel een 
essentieel verschil tussen nu en 1981 : met zo'n geweldig 
goede uitslag lag het toen voor de hand aan de vorming 
van het kabinet deel te nemen. Achteraf kun je zeggen 
dat het beter zou zijn geweest als wij het niet zouden 
hebben gedaan, gezien de onmogelijke verhoudingen 
in dat kabinet. Wij hadden de pretentie een brug te 
kunnen vormen en gaandeweg als een soort helende 
factor op te treden en daarop hebben wij ons zeer 
verkeken. Nu ligt het anders. CDAen PvdA staan zowel 
programmatisch als qua persoonlijkheden en politieke 
toonhoogten dichter bij elkaar. 

Dat doet tegelijkertijd de vraag rijzen of wij nu über
haupt nodig zijn in een combinatie CDA - PvdA. 
Dat is juist. Er is ook niet zo'n 'urge' om zeker ons daar 
als een soort derde wiel aan de wagen bij te voegen, 
maar ik zeg er geen 'neen' tegen . Wij zijn, gezien het 
verleden, terughoudend, maar zeker beschikbaar. 

Toch laten Kok en Lubbers wel geluiden in die richting 
horen. Waarom zouden CDA en PvdA ons erbij willen 
hebben? 
Beide partijen zullen zeker hun redenen hebben om ons 
aan tafel tewillen hebben en ons mede-verantwoorde
lijkheid te laten nemen. Wij zijn een aantrekkelijke 
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partij omdat wij minder historisch beladen zijn en geen 
specifieke belangenpartij vormen. Er zijn voor beide 
partijen ook kwantitatieve redenen om met D66 de 
meerderheid in het kabinet te verkrijgen of te verstevi
gen. Kwalitatief zijn wij mogelijk interessant voor de 
PvdA omdat wij het 'libertijnse' element versterken . Wij 
nemen ook standpunten in rond kwesties als indivi
dualisering, media, vernieuwing overheid en andere, 
die voor beide partijen hun nut kunnen hebben. T enslot
te veronderstel ik dat het voor CDA en PvdA minder 
aantrekkelijk is om ook ons in de oppositie te hebben. 

D66 en VVD leren samenwerken in de oppositie 

Laurens Jan Brinkhorst zei dat het voor de toekomst 
goed zou zijn als D66 en de WO in de oppositie zouden 
leren samen te werken, wat tot nu toe niet is voorgeko
men. 
Daarzitwel iets in,ookom ooittebereiken,dathetCDA 
buiten de regering blijft bij een coalitie van PvdA-VVD
D66, maar dat is iets voorde toekomst. Overigens is het 
niet onwaarschijnlijk dat de VVD zich in zo'n situatie 
naar rechts zou profileren, waardoor de afstand tot 
D66 juist groter zou worden. 

Is toetreding tot een CDA-WO-kabinet mogelijk, bij
voorbeeld als D66 een meerderheid zou volmaken? 
Zou dat qua invloed aantrekkelijk zijn? 
Daarmee zou ik grote moeite hebben. In elk geval zou 
het huidige kabinetsbeleid daarvan geen inzet mogen 
zijn. In laatste instantie wil ik het niet categorisch 
uitsluiten, maar ik zie weinig redenen om een CDA
VVD-kabinet aan een meerderheid te helpen . Zeker nu 
de VVD een periode van regressieve profilering door
maakt, lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk. 

Voorwaarden 

Onder welke voorwaarden zou D66 aan een kabinet 
moeten meedoen? 
Hetmoetnietzozijn datwij alleen mogen 'aanschuiven' 
in ruil voor een korst brood. Het moet blijken dat wij in 
principe gewenst zijn als coalitiepartner, het moet de 
andere partijen iets waard zijn. Ik denk aan twee 
ministers in het kabinet. Eén minister is een eenling, 
twee worden al een groep en dat is van groot belang. Ik 
besef dat dat gezien het verwachte aantal zetels een 
zekere oververtegenwoordiging betekent, maar dat is 
tegelijkertijd het bewijs dat men onze deelname op 
prijs stelt. 

Welke inhoudelijke voorwaarden zouden wij moeten 
stellen? 
Het zou erg onverstandig van mij zijn om nu onze 
voorwaarden op tafel te leggen, maar het zal niemand 
verrassen als ik zeg dat van de zijde van D66 zware 
voorwaaren voor het milieubeleid kunnen worden ver
wacht. 

Verhouding kabinet-kamer 

Welke verhoudingen zouden moeten bestaan tussen 
kabinet en kamer? 
Zoals ik ook al zei bij het in ontvangst nemen van het 
boek van Van Oerle over kabinetsformaties: hoe bre
der de parlementaire basis, hoe minder rigide de 

verhoudingen hoeven te zijn tussen kabinet en parle
ment. Een regeer-akkoord kan dan minder strak en 
beperkter van omvang zijn . Het dualisme krijgt daar
doorookweermeerinhoud. Bij zo'n brede basisalsvan 
CDA, PvdA en D66 is het mogelijk dat de fracties hun 
controlerende rol weer meer inhoud geven, in plaats 
van primair de regering in stand te houden. Ook de 
kleinste fractie heeft dan enige ruimte voor een eigen 
opstelling en voor de grotere fracties geldt dat er 
binnen de fractie meer ruimte ontstaatvoorverschillen
de opvattingen. Er zou dus enigermate met wisselende 
meerderheden gewerkt kunnen worden. Ik zeg dit wel 
met enige aarzeling, omdat er ook een gevaar aan 
kleeft, nl dat men zich te vrijblijvend gaatopstellen. Dat 
kan natuurlijk niet, er is een ondergrens. Het mag niet 
tot gevolg hebben dat men zich als kleine fractie 
onttrekt aan de verantwoordelijkheid en geheel onaf
hankelijk gaat opereren. 

Hoe zou de verhouding tussen de D66-fractie en minis
ters en achterban moeten zijn? 
Voordeverhoudingen binnen D66geldtdatikministers 
als dienaren van de Kroon zie en de fractie als de 
voornaamste politieke gezichtsbepaler. Een minister is 
geen partij-orgaan. De fractie is aanspreekpunt voor 
leden en achterban. Natuurlijk houdt een minister wel 
eens een spreekbeurt etc., maar de nadruk valt op de 
fractie. Tussen fractie en minister is goed overleg 
noodzakelijk; dat vind ik niet strijdig met het dualisme. 
Het contact kan rechtstreeks of via een politiek advi
seur verlopen. De mijne zat destijds bij de fractie
vergaderingen te luisteren: hij was mijn antenne naast 
wat ik zelf deed om in contact te blijven met de partij. 
Dat laatste bleef wel beperkt; eigenlijk alleen tot de 
fractie, een congres en een enkele spreekbeurt, maar 
dat past in de rol van minister. 

De minister als dienaar van de Kroon is een mooie 
theorie; maar in de praktijk ervaren mensen dat niet zo. 
Men identificeert ministers wel degelijk met de eigen 
partij en heeft in die zin ook verwachtingen. 
Toch is dat niet terecht. Wij stellen onze verwachtingen 
wel eens wat te hoog. Als het tot regeringsdeelname 
komt, onstaat de noodzaak compromissen te sluiten; 
dat is onontkoombaar. Als je de weg naar kabinets
deelname oversteekt, loop je de kans overreden te 
worden: maar als je geen risico's neemt, kom je 
nergens. Wie mooi wil blijven, niet bereid is in te 
leveren, moet thuis achter de spiegel blijven zitten. 
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InteIView met Ineke 
Lambers 

D66 moet 
weer een 
katalysator-
functie krijgen 
Marian Louppen-Laurant 
Erik van der Hoeven 

We proberen te bezien wat voor lessen je uit het 
verleden kunt trekken over de vraag hoe D66 zich als 
regeringspartij zou moeten opstellen, en wat de sterke 
en zwakke punten zijn van de partij. Wat voor lessen zou 
je nu aan de partij willen meegeven, uitgaande van wat 
jij in het verleden hebt meegemaakt? 

Don go je ervan uit dot D66 regeringspartij is ofwordt? 

Het gaat om invloed, niet om macht 

Jo . In de eerste plaats: in hoeverre zijn wij geschikt als 
regeringspartij? 
Dot is precies het punt. Aan de ene kont is altijd 
verkondigd dot je als politieke partij bereid moet zijn 
om regeringsverantwoordelijkheid te drogen; aan de 
andere kont goot het in de politiek weliswaar over 
macht, maar dan wat mij betreft als instrument, niet als 
doel. Dat betekent dat je in die machtsuitoefening een 
plek moet proberen te vinden om datgene te doen 
waarvoor je opgericht bent. Het gaat dan veeleer om 
invloed, niet zozeer macht. Je kunt op veel manieren 
invloed hebben. Een logische plek om die invloed uitte 
oefenen is de regering;maar ik denk dat we wel eens 
te eenzijdig hebben gezegd dat dat de enige plek 
is. Juist op langer zicht zouden we langs de parlemen
taire weg wel eens meer invloed hebben kunnen 
uitoefenen. 

Je kuntopdevraaggeen simpel antwoord geven. Wij 
zijn een partij die door zijn aard niet ontzettend groot 
zal worden; wij zullen gauw gemangeld raken in 
coalities; wij zijn misschien ook wat meer beschou
wend op de lange termijn dan jagend op de punten van 
de dag; we zijn daar misschien zelfs voor uitgevonden, 
maar we vertalen dat wel eens te eenzijdig. Je kunt niet 
zeggen: we moeten geen regeringspartij willen zijn, 
want dan ontken je een aspect van het politieke partij-

zijn. Je uitgangsstelling zou moeten zijn-en dat hebben 
we indertijd niet zo genuanceerd - dat je invloed moet 
uitoefenen. Onder omstandigheden kan het zijn dat je 
dat langs de weg van regeringsdeelname doet; maar 
als dat zeer subopti maal is door omstandigheden, dan 
is het misschien ook een keus om het niet te doen. 

Je kunt ongetwijfeld iets zeggen over de omstandighe
den waaronder je wel en waaronder je niet aan de 
regering deelneemt. 
Maar dat is geen spoorboekje. Een euvel waarvan ik 
niet zie hoe je dat kunt vermijden is dat je al heel gauw 
de Dritte im Bunde bent, want er zal niet gauw één van 
degrote partijen zogrootworden datze samen metons 
de meederheid krijgt. Je bent dus een heel klein wieltje 
erbij; dat hoeft niet zo erg te zi jn wantsoms wordt er dan 
weer extra rekening met je gehouden, omdat de ande
ren de indruk moeten vermijden dat zij een overmaat 
aan misbruik maken van hun machtspositie. Het CDA 
heeft bijvoorbeeld ook wel een beetje gelijk als het zegt 
dat de afgelopen jaren met de VVD veel rekening is 
gehouden; inhoudelijk denk ik meer dan Lubbers wel 
eens lief is geweest. 

Uiteen soortopportunistische beschaving pleeg je in 
een kabinet geen directe "walk-overs", maar in de 
praktijk komt D66 terecht in een coalitie van drie 
partners en daarbinnen heb je al heel gauw niet zozeer 
de rol van brug of intermediair, maar van stootblok, 
wrijfpaal of buffer tussen de andere twee. 

Het was zo'n dwanggedachte dat die coalitie er 
moest komen 

Als wij het concretiseren en ons terugdenken in de 
positie van 1981, CDA en WD hadden geen meer
derheid, voor de hond log een coalitie CDA/PvdA, wat 
zouden dan onze kansen zijn geweest in de oppositie? 
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Dat is een lastige en vrij academische vraag. De 
omstandigheden toen waren in die zin wat "extra 
speciaal" dat de PvdA weliswaar heel duidelijk re
geringsbereid was, maar daar tegelijkertijd zeer 
verkrampt in was. Dat kleurde de situatie heel sterk. 
Misschien hadden wij in de oppositie toen wel kans 
gehad; ik vond het toen op zichzelf logisch dat wij aan 
die coalitie deelnamen omdat wij daarin een verster
king van links waren; en dan bedoel ik niet één pot nat 
mei de Partij van de Arbeid, maarwel dat je op je eigen 
manier met beide coalitiepartners die punten die het 
meest in jouw buurt liggen probeert te versterken; dat is 
dan je rol als kleinste in de coalitie. Je kunt zelf niet 
primairdetoon zetten, maar je moet er zoveel in kunnen 
steken dat je langs de weg van samenwerking toch een 
aardig eind in de buurt komt. Het is niet onlogisch dat 
dat met de Partij van de Arbeid toch op een aantal 
punten meer kan lukken. Dat bedoel ik dan met: links 
versterken, want het oude syndroom ten opzichte van 
de PvdA heeft teveel eksterogen opgeleverd; zeker 
toen, met de polarisatie die er toen heerste, met wel en 
niet uitsluiten ... Ik denk dat wij in die constellatie lastig 
hadden gezeten als wij in de oppositie waren gegaan, 
niet zozeer omdat wij geen invloed hadden kunnen 
uitoefenen, maar omdat wij ons dan optisch aan de 
rechterkant hadden gezet, rechts van het kabinetals het 
ware. De discussie wel/niet met de PvdA en wel/niet 
uitsluiten was toen trouwens zeer boven z'n theewater 
geraakt. 

Dat is hij altijd. 
Nee, nu vind ik dat sterk veranderd, ik vind dat op het 
ogenblik absoluut niet zo acuut. 

Dus wat dot betreft zouden wij ons nu, als wij in een 
dergelijke situatie komen, minder aan de rechterkant 
plaatsen als wij buiten een CDA/PvdA kabinet zouden 
blijven. 
Ja, ik denk dat dat op zichzelf meer een open kwestie is; 
het probleem was toen dat je die coalitie eigenlijk niet 
had moeten krijgen. Dat bleek wel uit het verdere 
verloop, maar de voortekenen waren er echt al wel, 
omdat de samenwerking in het geheel van de coalitie 
nietdeugde; men wildewel maar men wilde ook nieten 
men kon niet met elkaar samenwerken. We hadden nog 
scherper af kunnen wegen of we op de plekken die we 
gekozen hebben en de manierwaarop we dat invulden 
onder die omstandigheden onze invloed nu echt opti
maliseerden. Ik denk van niet, maar omdat het zo'n 
dwanggedachte was dat die coalitie er moest komen ... 

Als je nu ol/een kijkt noor de positie die D66 inneemt, 
kun je don zeggen dot de problemen die er in het 

verleden zijn geweest, problemen waren die te maken 
hadden met de omstandigheden, met personen, of 
waren het problemen die samenhangen met het feit dot 
je als kleinste partij je moeilijk kunt profileren en bij
voorbeeld de brugfunctie niet waar kunt maken? Hoe 
ontkom je aan die meer inherente problemen? 

Katalysator 

Je hebt gelijk, het was een mix van twee soorten 
omstandigheden, deels meer situatiegebonden en 
deels meer intrinsiek. Je moet daarom vreselijk oppas
sen met standaardrecepten. Ik heb eerlijk gezegd niet 
zo'n duidelijke oplossing vpor de intrinsieke proble
men. 

Gegeven is, dat je de kleinste in de coalitie bent. 
Gegeven is ook dat je met twee andere grote coali
tiepartners zit. Ik denk dat je je dan zo moet proberen te 
positioneren dat je je in elk geval nietals intermediairof 
brug opstelt, dat je dat ook niet wilt, maar dat je je rol in 
het geheel veel meer als een soort katalysator ziet. Dat 
kan ook betekenen dat je probeert te komen op plek
ken waar je die rol redelijkerwijs kunt vervullen. Met 
katalysator bedoel ik dot je in het geheel van het 
kabinetsbeleid stimulerend kunt zijn op onderdelen, 
maar via de minsterraad ook op het geheel, zodat het 
een bepaalde smaak of gerichtheid krijgt; denk bij
voorbeeld aan het incorporeren van de langetermijn in 
het korte-termijn beleid . Langs die weg kun je het 
nodige bereiken. Als je opereert vanuit de notie 'in het 
centrum van de macht zitten, want dan heb je die 
centrale scharnierfunctie' dan ga je van de verkeerde 
conceptie uit. Hoe je dat concreet invult hangt zeer af 
van de verdere verhoudingen. Een duidelijk voorbeeld 
vind ik dot we in die formatie nooit milieu hadden 
moeten aannemen. Datiseigenlijkook heel logisch : als 
je je tot kampioen van een bepaald onderwerp hebt 
gemaakt, dan is het een weelde, zeker voor grotere 
coalitiepartners, om jou daar op te zetten; want jouw 
achterban verwacht dat je morgen het hei I brengt en dat 
kan niet, de anderen kunnen achterover leunen want zij 
zijn ontslagen van de plicht er wat aan te doen, en men 
heeft verder geen commitment. 

Dus, logisch doorredenerend: de PvdA op Financien, 
de WD op Sociale Zaken? 
Juist. Ze zijn er nu toch op door de mand gevallen, maar 
je hod bij de VVD op milieugebied nog minder bereikt 
als ze niet toch een beetje hadden gemoeten omdat 
iemand uit het eigen kamp daar zat. Joop den Uyl op 
Sociale Zaken, dat wou toen ook al nietzo lekkeren de 
combinatie EZ/milieu was voor D66 natuurlijk ook niet 
ideaal; zeker op dat moment niet omdat toen het hele 
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traject nog moest worden afgelegd van integratie van 
milieuzorg in alle beleid, van psychologisch door
groeien naar het idee dat je bijvoorbeeld met land
bouwen met EZ ook wat moet: het openbreken van de 
hokjes moest toen eigenlijk nog beginnen. Dat zijn 
fouten die je kunt vermijden - misschien moet iedere 
partij dat, maar voor ons als kleinere pakken ze ernsti
ger uit, je loopt erop vast. 

Voldoende in de vijfhoek 

Je hebttwee aanvullingen op hetstrategische denken in 
termen van wie met wie. In de eerste plaats vestig je de 
aandachtop de factorvan de mannetjes-ofvrouwtjes
niet onlogisch, gegeven de ervaringen uit81-82 en in de 
tweede plaats zeg je: je moet veel sterker letten op de 
posten waar je komt. 
Dat eerste snap ik niet helemaal, want ik had het niet 
zozeer over de mannetjes of de vrouwtjes . Ik heb het 
veel meer over de plekken die je bij de verdeling kiest 
en hoe je daarmee omgaat. 

Wat voor soort posten moeten dat zijn als je een 
katalytische functie wilt vervullen en tegelijkertijd niet 
een plek wilt waarvoor je je traditioneel sterk hebt 
gemaakt omdat je dan schietschijf wordt? Kun je dat 
invullen? 
Dat kun je niet vooraf helemaal inv,ullen, maar je moet 
in elk geval wel voldoende in de zogeheten vijfhoek 
zitten. Inhoudelijke afspraken - en dan heb ik het over 
het algemene beleid - moet je veel scherper onderhan
delen, niet zozeer op losse items, maar op een paar 
hoofdnoties van beleid; om een voorbeeld te geven : ik 
zou het ontzettend interessant vinden om de Kamer, 
maar ook het kabinet te dwingen om meerjarige com
mitments op milieugebied of onderwijs aan te gaan, 
zodat je een beetje van de waan van de dag afraakt 
doordat je bepaalde kaders politiek en staatsrechtelijk 
veel dwingender afspreekt. Dat zijn noties die erg in 
ons denken, onze tradities zou ik haast zeggen, passen. 
Over dat soort noties zou je heel goed afspraken 
kunnen maken in de formatie . Dat hebben we eigenlijk 
nooit geprobeerd, we hebben ons altijd mee laten 
nemen in het itempje zus en het itempje zo. 

Gaat het je om het ophouden met het regelen van kleine 
details en het je meer richten op de grote lijnen? 
Nee, het gaat me niet zozeer om het onderscheid kleine 
details of grote lijnen, want die formatie-items kunnen 
best grote onderwerpen zijn, maar daarnaast heb je 
ook het omgaan met het beleid als zodanig door 
kabinet en Kamer. Daar is nogal wat aan de hand. De 
discussies zijn nu weer wat afgezwakt over het omgaan 

met de macht, de post-RSV -syndromen, wie controleert 
nu wie en wat doet de overheid eigenlijk en moet de 
overheid terugtreden. Over dat soort onderwerpen 
bestaat een behoorlijk gedachtengoed binnen D66, 
maar dat wordt ontzettend weinig te gelde gemaakt. 
Dat zijn dingen die veel bepalender kunnen zijn en 
waarop je veel meer invloed kunt uitoefenen dan op de 
losse items. Natuurlijk moet je bij de concrete onder
werpen wel toetsen of je het niettezeer oneens bent met 
wat de twee grote broers bevechten; maar ik denk dat 
het leggen van een aantal bestuurlijke en democrati
sche accenten voor ons belangrijker is en die kun je op 
een aantal terreinen heel goed in concrete afspraken 
vertalen . 

Dat is dus meer het procedurele karakter van de partij? 
Dat'procedurele' vind ikeen naarwoord; het gaat veel 
meer om het omgaan met de democratie. 

Inspanningsverplichting 

Hoe regel je dat er adequate besluiten worden geno
men? 
Dat kun je op een aantal punten heel concreet doen. Je 
kunt bijvoorbeeld een proef afspreken om de inhoud 
van het beleid die nu alleen aangeduid wordt in de 
begrotingstoelichtingen, naast de 'cijfertjes' in devorm 
van een inspanningsverplichting als wetsartikel op te 
nemen . Daarwordtovergestemd,daarheeftde Kamer 
amendementrecht op, en het is committerend voor 
beide kanten. Het geeft een heel ander postuur aan de 
begrotingsbehandeling en het budgetrecht. Je kunt dat 
in een formatie prima afspreken. 

Het is gewoon in een regeerakkoord vast te leggen? 
Ja natuurlijk. En zo zijn er meer voorbeelden; maar ik 
zal niet alle paarden uit mijn stokpaardenstal halen. Je 
kunt ook op bijvoorbeeld het gebied van het milieu 
proberen voor bepaalde elementen afspraken te ma
ken die een zodanig kader krijgen dat ze ook echt op 
langere term i j n dwi ngender worden. Je kunt afspreken 
dat je op een aantal prioritaire terreinen een wetge
vingsprogramma maakten datjedaarin een actieve in
vulling van de overheidstaak zult plegen, op duidelijke 
grondslagen. Toevallig hebben we net gisteren in de 
juridische commissie van de Natuurbeschermingsraad 
uit zitten zetten welke mogelijkheden je hebt bij com
pensatie van de boeren. Dan moet je eerst antwoord 
durven geven op voorliggende vragen: wanneer heb je 
nu eigenlijk een titel om zogenaamde 'schade' - is het 
schade om methetmilieu rekeningte moeten houden?
te compenseren, of wanneer zet je geld daarbij op een 
andere titel in? Is dat een gewenningspremie, een 
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aanjaagsubsidie of is dat inderdaad echt een schade- duidelijk geen oefening in. Je moet aan de ene kant als 
vergoeding? Dat maakt behoorlijk veel uit voor de bewindspersoon wel gedragen worden door je parle
manier waarop de overheid met bedrijfsleven en bur- mentaire fractie, maar je moet alsjeblieft niet op el 
gers omgaat. Daar kun je heel heldere afspraken over kaars schoot kruipen, want je ziet dezer dagen hoe dat 
maken. dan allemaal gaat. 

Ik noem nu toevallig een paar voorbeelden die ik Wat Voorhoeve roept heeft niets met dualisme te 
goed in mijn hoofd heb; maar er zijn er nog een maken, want voor het stuk nog maar naar de Kamer 
heleboel meer. Ik wil wat meer de originaliteit en ging kreeg hij er binnen de sfeer van het kabinet ruzie 
creativiteit op het bestuurlijk gehalte van het beleid over en omdat hij die ruzie niet kon winnen in het 
laten inwerken, om zo het regeerakkoord inhoudelijk kabinet, waar hij niks te maken heeft, ging hij haar in de 
beter maar ook beter toetsbaar en dus van een hoger Kamer uitvechten. Monistischer kun je het niet hebben. 
democratisch gehalte te maken en daarmee ook een Je verplaatst het kabinetsberaad eigenlijk naar de 
zekere 'upgrading' van de Kamer te bevorderen. Dat · Kamer. 
lijken me nu punten waarop wij ons veel meer zouden 
kunnen richten, juist in een formatie. We roepen steeds Het cement van de partij 
over de kwaliteit van het bestuur, maar dat maken we 
nooit operationeel. 

Helder dualisme 

Dat impliceert ook vertrouwen. Dat is dan nog een heer 
cruciaal begrip. 
Dat klopt. Er zitten twee kanten aan; het ene is : het 
regeerakkoord niet detai.llistisch tot achter de komma, 
grote lijnen, maar dan ook wel echt prioriteiten stellen. 
Een tweede, en dat snijdt als een matrix door het eerste 
heen, is dat jedaarbij steeds de bestuurlijke kwaliteiten 
helderheid over de rol van de overheid inbrengt en dat 
geldt voor alle onderwerpen. 

Daarachter ligt een derde punt en dat is dat je niet in 
het monisme, zoals het nu geëtaleerd wordt, vervalt, 
maar heel duidelijk de verhouding tussen Kamer en 
kabinet bepaalt zodat je goed weet van elkaar hoe je 
daarmee omgaat. We hebben dat toen niet gedaan, we 
waren ook nog niet zo getraind als regeringspartij, 
maar daar hebben we ook daarna eigen lijk nooit goed 
met elkaar over doorgepraat in de partij . Het betekent 
dat je zegt: de fractie onderschrijft het regeerakkoord 
op hoofdlijnen, maar je definieert de ruimte over en 
weer helder. 

Een helder dualisme? 
Ja, precies, maar dan met een dualisme waarin de 
Kamer uitgaande van de oorspronkelijke ratio van 
haar budgetrecht en recht van amendement gehouden 
is om mee te regeren in de zin van het meebepalen van 
de hoofdlijnen van het beleid. Je zou dus ook in een 
regeerakkoord bewust een stuk ruimte voor samen
spraak met de Kamer kunnen openhouden om de 
hoofdlijnen van beleid verder uitte zetten. Daar moet je 
verstandig mee omgaan, dat moet je ook binnen de 
partij voorafvan elkaarweten. Die omgang met elkaar 
was ,in '81/'82 toch ook niet zo simpel, we hadden daar 

In hoeverre is D66, wanneerditalles een hoofdlijn is die 
je inbrengt in het regeerakkoord, in de publiciteit 
herkenbaar als partij die een wezenlijke inbreng in het 
kabinet heeft gehad? 
Dat is ook altijd ons euvel. We hebben gauw zo'n 
karakteristiek van : we denken meer op de lange ter
mijn, we zijn niet zo groot en we zijn wat beschouwelij
ker, maar je kunt ook proberen van je nadeel een 
voordeel te maken. Ik vind het opvallend door alle 
jaren politieke activiteit heen te kunnen constateren dat 
ditsoort.noties steeds het cement van de partij blijft. We 
zijn niet doctrinair, maar we hebben natuurlijk wel 
degelijk wortels, een gedachtengoed en dat heeft heel 
veel hiermeete maken . Dat betekent niet datwe proce
dureel zijn - dat lijkt dan gauw bloedarm, een proce
durele instrumentele partij, een beetje klinisch; inte
gendeel : bij de prioriteiten die je inhoudelijkstelt, neem 
je het bestuurlijk gehalte op die manier mee. Als je in de 
campagne die kant van de zaak duidelijk accentueert, 
zodat het van tevoren je gezicht helpt bepalen, kan het 
daarna ook een herkenningspunt zijn . Daarop kun je je 
dan ook profileren binnen een kabinet zonder 
scoringsdrift over de andere coalitiepartners. 

Je zou ook nog een ander effect kunnen krijgen. Wan
neer je te hard roept redelijk alternatief of andere 
politiek, kan men er wel eens enorme verwachtingen 
van krijgen. 
Kijk eens, het gaat niet gratis voor niks. Ik denk dat het 
heel lastig zal zijn, maar ik denk-nog los van D66-dat 
het broodnodig is dat zo'n injectie gepleegd wordt in 
het hele politieke bestel. Ik denk dat het veel met de 
wezenstrekken van D66 te maken heeft; dus ga daar 
nou maar aan staan, heb niet teveel pretentie maar 
probeer wel te laten zien dat je wilt werken aan het 
verbeteren van de democratie en dat het niet alleen b i j 
ideeën blijft, maar dat je die ook in het hele onderhan-



t 

- -----

delingstraject meeneemt en tot politieke toepassing 
kunt brengen. 

Uitleggen 

Waar ik mee blijf zitten is de vraag hoe je je inspannin
gen en resultaten goed kunt overbrengen als je je op de 
longe termijn richt, juist omdat je compromissen moet 
sluiten en te maken hebt met beleid dat ol op de rails 
staat. In het interview met Joris Boeker in het boek 
'Tussen droom en daad' na het debacle van 7982 zeg je 
zelf: op een gegeven moment kreeg je een tegenwind 
van de milieukant; je werd aangevallen, dat was vrij 
ongenuanceerd en er was eigenlijk geen ruimte voor 
terugkoppeling. Ik vraag me dus af: als je op een 
gegeven moment in zo'n vaarwater terecht komt, hoe 
kun je dan laten zien wat D66 heeft ingebrachten of het 
de moeite woord was? 
Ik heb daar twee misschien wat frikkerige opmerkin
gen over. De ene is dat het toch in de eerste plaats gaat 
om de inhoud van ons beleid . Dus als wij vinden dat 
bepaalde dingen wezenlijk en belangrijk zijn en we 
vinden dat intern breed gedragen en we weten daar 
een zeker electoraat op te werven, dan is dat waar we 
voor staan en ons voor hebben in te zetten, al krijg je er 
verder geen hand voor op elkaar. Het klinkt misschien 
overdreven, maar toch ... Ik geloof overigens - ik heb 
dat ook wel eens concreet ondervonden - dat je dan op 
den duur toch ook beter overkomt. 

De tweede opmerking gaat over de onvermijdelijke 
noodzaak van compromissen sluiten; dat verwatert 
altijd en het is moeilijk uitte leggen . Dat isaltijd zo en het 
is voor iedereen zo, maar wij zijn wel eens te vroom en 
als club als geheel ook wel eens wat te wereldvreemd. 
Men heeft naïeve ideeën over'als wij aan de macht zijn, 
dan gebeurthetineens'. Datisflauwekul; de PvdA heeft 
daar ook wel eens een beetje last van met delen van de 
achterban, maar verder is er geen partij die dat op die 
manier hanteert; wij zijn niet gewend om ·om te gaan 
met macht en daarom moeten wij een keer goed 
nadenken over het onderscheid tussen macht en in
vloed . We hebben daarin ook wel iets paradoxaals 
want we mikken toch vaak op langere termijn; dat 
betekent gewoon, die prijs voor een lange adem betaal 
je dan maar, dat je niet morgen de bosjes rozen kunt 
innen voor het succes van de dag . Natuurlijk mag je 
best eens een keer scoren, maar geduldig en consistent 
doorwerken in de goede richting, met alle compromis
sen die daarbij horen, tikt uiteindelijk meer aan; mis
schien - het is denk ik het proberen waard - dat je dan 
compromissen die je altijd moet sluiten beter kunt 
plaatsen, dat je ze beter uit kunt leggen. 

Datuitleggen is een cruciaal punt. Watzijn de lessen die 
we daarover in het verleden hebben geleerd? Op de 
verschillende niveaus de communicatie goed tot stand 
brengen? 
Dat hebben we toen te weinig gekanaliseerd. Ik geloof 
dat je veel meer, om te beginnen, duidelijk rollen moet 
afbakenen. Fractie en mensen in het kabinet zouden 
heldere afspraken moeten hebben over waar je wel, 
maar ook waarje niet metelkaarverkeert. Ook naar de 
partij toe kun je proberen de manier waarop je in zo'n 
coalitie stapt veel helderder over te brengen, zodat er 
realistische verwachtingen bestaan, zoals dat besef 
dat je daar meer als een katalysator dan als de grote 
bruggenbouwer zit. Het gaat erom, elkaar te verstaan 
in een soort assertieve bescheidenheid. Ik denk dat je 
daar veel verder mee komt dan met elkaar verwijten te 
maken als gevolg van irreële verwachtingen. 

Diezeventien zetelswciren eigenlijk al een ramp, hoe 
gek het ook klinkt. Het was gewoon een explosie waar 
we toch niet klaar voor waren en dat gaf ook een te
g root-voor-servet-en-te-klei n-voor-tafellaken positie, 
ook in de coalitie. 

We waren heel blij met alle verwachtingen die naa·rons 
toe werden gespeeld. 
En we hebben alles opgegeten wat men op ons bord 
schoof. Dan waren we inderdaad de grote schakel, dan 
zouden we het realisme aan de socialisten uitleggen en 
het sociaal gehalte aan het CDA, ja lieve goedheid ... 

We zijn duidelijk nuchterder geworden? 
Dat hoop ik. Dat zouden we in ieder geval moeten zijn. 
Ook duidelijk vanaf het begin overbrengen dat je op 
zo'n realistischer titel erin stapt. 

Misschien op dit moment al? Niet proberen 
verwachtingen te laten groeien? De discussie tijdig 
storten? 
Ja. Dan kun je laten zien hoe jij vindt dat in de 
komende periode de overheid aan de slag moet; dat 
klinkt vrij abstract, maar dat kun je aan de hand van 
voorbeelden, zoals die net ter sprake kwamen, 
concreet laten zien. Als je de krachten daarop 
bundelt, zou je dat logisch door kunnen vertalen naar 
de manier waarop je positie kiest in de formatie . 

Misschien zou je ook nog iets kunnen zeggen over de 
communicatie tijdens regeringsdeelname met de frac
tie en met de partij. 
Ik heb al een beetje aangegeven hoe je dat met de 
fractie zou moeten doen: het bij de start maken van 
heldere afspraken. Daar zou bij horen dat de fractie 
met name degene is die intensief een directe relatie met 
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de partij onderhoudt; die afdelingen bezoekt en daar 
standpunten en onderwerpen bij elkaar sprokkelt en 
deze ook politiek afweegt. Ik vind het praktisch maar 
ook principieel onjuist als de mensen in het kabinet als 
het ware achter de rug van hun departementen om dit 
soort acties gaan ondernemen. De Kamer is er om 
signalen uit de samenleving te zeven en af te wegen . 
Wel zou de partij duidelijk gelegenheden moeten or
ganiseren zodat bewindslieden kunnen laten zien waar 
ze mee bezig zijn, maar dat helpt allemaal nog geen 
steek wanneer de verwachtingen ten aanzien van wat 
de kabinetsmensen gaan doen niet heel wat nuchterder 
zijn dan indertijd. We zouden moeten leren even nuch
ter met de macht om te gaan a Is andere pa rti jen dat ook 
hebben leren doen. 

Je kiest coalitiepartners op de inhoud van hun 
standpunten 

Als je je richt op de kata/ysatorfunctie in een kabinet en 
op de manier waarop de overheid met de maatschap
pelijke vraagstukken omgaat, zou je die dan niet in elke 
partijpolitieke combinatie kunnen realiseren? Zou je er 
dan niet ook op kunnen wijzen dat in het provinciaal en 
lokaal bestuur vaak blijkt dat de WD veel meerdan de 
PvdA op een manier met de macht omgaat die ons 
aanspreekt? 
Dat is bijna een misverstand . Je kiest je coalitiepartners 
in de eerste plaats op de inhoud van hun standpunten en 
niet op de manier waarop ze met de macht omgaan. 
Onze manier van omgaan met de macht is een toets bij 
welke combinatie dan ook. Dat is iets anders dan dat je 
denkt datwij in iedere combinatie kunnen werken . Mijn 
stelling is nu juist dat dat niet zo is en dan heb je 
dusdanige onwaarschijnlijkheden dat je kunt zeggen : 
in sommige combinaties hebben wij gewoon niets te 
zoeken. 

Maar betekent dat dan ook dat je geen open en 
constructief overleg zou willen hebben met bijvoor
beeld CDA en WD? 
Dat is het soort vragen in het stadi um voor een formatie 
uit waarvan ik denk: dat geeft al precies de syndromen 
weer waar we vanaf moeten. 

Zou je nu concreet zeggen : ik wil zo'n overleg wel in en 
dan gaandeweg in de onderhandelingen onze lijn 
inbrengen? 
Vanuit de richting die wij inhoudelijk belangrijk vinden 
is het op voorhand niet waarschijnlijk dat wij in een 
combinatie CDA/WD prioriteit leggen. Dat is iets 
anders dan de keuze vragen: wil je wel of niet met hen 
ove~leggen. 

Maar je kunt edoch alleen door overleg achter komen? 
Neen, dat is nietwaar. Op voorhand ligt daar niet onze 
prioriteit. Als het gaat om de start van een formatie kan 
dat niet het doel zijn waar je op koerst, omdat je op je 
vingers kunt natellen dat je de invloed die je in termen 
van beleidsrichting wilt oefenen in die machtsverhou
ding nietoptimaal kunt maken . Dus dan steek jeechtop 
andere combinaties in . Als het hele vaderland nu door 
stagnerende formatiepogingen plat ligt, vind ik het 
onzinnig om daar iets doctrinairs overtezeggen! Als de 
enige mogelijkheid dan nog is dat wij met CDA en VVD 
in zeegaan, kun jeook nog altijd zeggen datdepartijen 
door de verkiezingsuitslag kennelijk hun huiswerk niet 
kunnen maken. Dan moet je misschien nog een keer 
naar de kiezers terug of een extra-parlementair kabi
net maken. 

Is dat een algemene uitspraak over onze relatie tot een 
kabinet met CDA en WD samen, of heeft dat ook te 
maken met de koers die de WD nu kiest en het onder
werp dat zij heeft gekozen om te breken met het CDA? 
Nee hoor, dat is algemeen, dat vond ik toen en dat vind 
ik nu. Het heeft er even op geleken dat de VVD zich in 
wat andere richti ngen ontwikkelde en andere accenten 
legde, maar ik denk dat daar per saldo niet zoveel 
gebeurd is, niet alleen op milieugebied, maar ook op 
ander terrein . 

Maarwat heel goed wel zou kunnen is het uitbreiden 
van hetaantal vrije kwesties . Ik kan me best voorstellen 
dat als je zo'n regeerakkoord enerzijds wat dualisti
scher en anderzijds veel meer op hoofdlijnen zou 
benaderen, het ook makkelijker mogelijk wordt daar
over afspraken te maken. Ik wil er niet één grote pot nat 
van maken, het verschil tussen regeringsbeleid en 
oppositiebeleid mag er wel degelijk wezen, maar ik 
vind wel dat je metwelke combinatie ook, ofwij nu in de 
oppositie zitten of andersom, de goede dingen die toch 
ook uit een oppositie kunnen komen mee moet kunnen 
nemen. Juist omdat de oppositie niet in een re
geerakkoord deelneemt, heeft die soms ook wel wat 
meer de ruimte om wat creatieve en vernieuwende 
geluiden te laten horen . 

Hetis interessant dat je de nadrukop het bereiken van je 
doelstellingen niet alleen in het zitting nemen in een 
kabinet legt. Je ziet ook mogelijkheden voorde opposi
tie. Hoe zou je dat in de Nederlandse verhoudingen 
kunnen doen? 
Als je het zo vraagt is het weer een soort wonderrecept. 
Ik moet ertoch even een ding echt bij zeggen. Ik heb niet 
willen zeggen: ik zie ook wel mogelijkheden in opposi
tie. Ik heb alleen proberen aan te geven : je hebt een 
heel duidelijk afwegingsmoment tot waar het nog 
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zinvol is om deel te nemen aan een kabinet. Je neemt 
nietdeeltotelkeprijs. Normaal gesproken kun jevanuit 
een kabinet meer dan vanuit de oppositie. De vraag is 
meer: als ik in de oppositie terecht kom, hoe kan ik er 
dan het beste van maken? 

Ik vind het heel moeilijk om daar een standaardre
cept voor te geven . We zouden toch meer aandacht 
kunnen geven aan het oogsten op wat je ons eigen 
gedachtengoed zou kunnen noemen - bijvoorbeeld de 
bestuurlijke benadering, maar ook een aantal in
houdelijketerreinen . Je kunt niet zeggen datwe er niets 
mee doen, maar we ontplooien niet zo heel erg veel 
eigen initiatieven. We halen niet echt de rente uit ons 
eigen kapitaal, terwijl daarvoorookvanuiteen opposi
tierol wegen zijn te zoeken . Alweer: dat vergt ook heel 
wat organisatie vanuit de partij, omdat de fractie dat 
niet in z'n eentje kan . Een goed voorbeeld zijn initiatief
wetsontwerpen. Ik zeg het voorzichtig want het bete
kent niet dat je een zondvloed aan initiatief-ontwerpen 
moet maken, maar ik vind het een goed voorbeeld 
omdat je dan niet alleen zegt wat je vindt dat zou 
moeten gebeuren, maar dat ook nog zo doet dat het in 
de praktijk betekenis kan krijgen .. 

Ik heb weinig trauma's, maar ik denk aan iets waar
van ik het erg jammer vind dat het niet gelukt is en wat 
een voorbeeld zou zijn geweest als het was gelukt. Je 
had in Oost-Groningen de aardappelzetmeelfabriek 
KSH, die opging in de andere aardappelzetmeelfa
briek Avebe. De KSH had een hele goede research
afdeling. Iedereen had het over technologische ver
nieuwing en toen hebben we vanuit D66 geprobeerd of 
je de kerngroep daarvan, die anders weg zou zijn, kon 
omvormen tot een Noordelijk Innovatie Instituut. Dat 
kostte helemaal niet veel extra geld, je had een aan
loopperiode omdat de mensen toch met wachtgelden 
en zo zouden komen te zitten; dat lag eigenlijk voor het 
oprapen. Daarmee aan de slag gegaan, zelfs uit de 
drie grote fracties iemand meegekregen die wel een 
beetje mee wilde denken, van alles geprobeerd; maar 
het is toen toch - ik vind nog steeds ten onrechte -
platgevallen. De details doen er verder niet toe, het is 
zomaar een voorbeeld van de manier waarop je kunt 
proberen ook vanuit de oppositie tastbare dingen tot 
stand te brengen. 

Probeer dingen te organ iseren, bijvoorbeeld ook 
over de manier waarop de Kamer met zijn eigen macht 
of het gebrek daaraan omgaat, en hoe je daar betere 
instrumenten voor kunt verzinnen (of de bestaande 
beter kunt gebruiken). Ik denk dat we daar eigenlijk 
heel erg voor geëigend zijn door het soort club dat wij 
zijn en het soort gedachtengoed dat wij hebben. 
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Interview met H. 
Zeeva1king 

Alle politiek is 
machtspolitiek 
MEINE HENK KLIJNSMA 
MARIAN LOUPPEN-LAURANT 

Kunt u vanuituw ervaring in de vele bestuurli;ke functies 
die u hebt vervuld- burgemeester, wethouder, staatsse
cretaris, minister- iets zeggen over de algemene vraag 
hoe geschikt D66 als porti; is om deel te nemen aan de 
regering? Zi;n wi; wel een bestuurdersporti;, verdraagt 
regeringsdeelname zich wel met de mentaliteit in onze 
porti;, die ook trekken vertoont van een getuigenispar-
t"Z 'I· 
Het element van getuigenis-partij vind je niet alleen in 
D66. Ook in een sociaal-democratische partij mag je 
verwachten dat er op z'n minst toch ook een stuk 
getuigenis van het, misschien wat verwaterde, so
cialisme in aanwezig is. En ik moet toch zeggen dat de 
PvdA i n het verleden goede bestuurders heeft voortge
bracht, vooral op het provinciale en gemeentelijke 
niveau. D66 heeft wat kwantiteit betreft minderervaren 
bestuurders. Dat komt natuurlijk toch voor een deel 
omdat de partij nog redelijk jong is, maarer blijven heel 
duidelijkeverschillen in de Nederlandse politiek tussen 
het type bestuurder en het type volksvertegenwoordi
ger. Dat kan niet worden ontkend en ik denk dat de 
D66-volksvertegenwoordiger sterker, duidelijker met 
de geest van het gemiddelde partij-lid in overeenstem
ming is, dan het type bestuurder. 

Brugfunctie of op de flank 

Is voor een kleine porti; als D66 regeringsdeelname, in 
welke combinatie dan ook, maartoch alti;d in combina
tie met grotere parti;en, niet een alti;d hacheli;k avon
tuur, gezien het individualistische karakter van de porti;, 
maar ook gezien de hooggespannen verwachtingen 
die men van ons heeft? Als kleine factor heb ;e toch 
relatief weinig in te brengen en moet ;e compromissen 
sluiten. 
Dat is helemaar waar. Ik denk ook dat de twee keren 
dat D66 regeringsverantwoordelijkheid gedragen 
heeft,.dat niet goed is bekomen. Dat waren natuurlijk 

maar bescheiden perioden: het kabinet Den Uyl en de 
twee kabinetten-Van Agt, maar een kleine partij kan 
zich duidelijk profileren, ook in een regeringscombina
tie. Dan is natuurlijk wel de vraag hoe die regerings
combinatie eruit ziet. Je kunt twee dingen toch wel 
vaststellen denk ik. In de eerste plaats: de brugfunctie 
die D66 had willen vervullen, tussen CDAen PvdA in het 
kabinet-Van Agt, is totaal mislukt. Daar werden we 
weggedrukt door die twee grote, kijvende partijen. 
Daarwas doodeenvoudig geen brug tussen te slaan en 
in het kabinet-Den Uyl was D66slechts met één minister 
vertegenwoordigd, die natuurlijk op z'n eentje ook niet 
zo vreselijk veel specifieke D66-punten kon scoren. 
Als je me vraagt wat zou voor de partij de meest 
strategische positie zijn in een regeringscoalitie, dus 
puur politiek gezien, dan is hetop deflank, en niet in het 
centrum, zodanig op de flank dat je met de twee 
anderen de meerderheid vormt in de kamer. 

Op de /inkerflonk? 
Op de linkerflank of op de rechterflank. Bij 'Keerpunt' 
bijvoorbeeld, zaten we op de rechterflank. Alleen, de 
drie linkse partijen die toen 'Keerpunt' vormden, had
den geen meerderheid en moesten toen het CDA er wel 
bij betrekken. Toen was de flankpositie weg en zat het 
CDA op de flank. Kijk wat er in het recente verleden is 
gebeurd, als politieke partijen macht hebben. Macht in 
een kabinet, dat betekent de mogelijkheid bezitten om 
het kabinet te laten vallen. In een kabinet, om nu maar 
man en paard te noemen, CDA, PvdA en D66, laat het 
dan gezonder zijn dan in de tijd van Van Agt en laat de 
persoonlijke tegenstellingen dan nu geen rol spelen 
zoals toen, blijft D66 het moeilijk houden 

Te zwakke structurele positie 

Het zi;n dus voor een deel inherente problemen en niet 
alleen maarde specifieke omstandigheden, die maken l 



dat D66 het tussen die twee partijen moeilijk heeft? 
Ja, de structurele positie is te zwak, tenzij je een zeer 
exponerend ministerie zou kunnen bemachtigen, één 
van de meest belangrijke, bv financiën. Maar dat zie ik 
nog niet zo gauw gebeuren . 

Bij de vraag hoe je als regeringspartij macht kunt 
genereren speelt het regeerakkoord een vrij belangrijke 
rol. Hoe gedetailleerd zou een regeerakkoord moeten 
zijn, geredeneerd vanuit uw ervaring als bewindsper
soon en ook om de invloed van D66 maximaal te doen 
zijn? 
Daar moet ik eerst wat anders aan vooraf laten gaan. 
Vroegergingen wij als partij de verkiezingen in meteen 
strategie-resolutie. Want, zeiden we, de kiezers heb
ben er recht op te weten wat D66 doet nadat ze erop 
gestemd hebben, maa r dat werkt n iet omdat het instri jd 
is met het systeem van de evenredige vertegenwoordi
ging. Er komen nooit meerderheden uit. Het idee van de 
strategie-resolutie is op zichzelf zeer eerlijk en netjes 
en duidelijk naar de kiezer toe, maar merkwaardi
gerwijs werkt dat na de verkiezingen niet meer. Ons 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging werkt on
duidelijkheid in de hand . Het is hetCDAdatdat het best 
heeft aangevoeld en het spel speelt volgens de regels 
waartoe de evenredige vertegenwoordiging dwingt: je 
mond houden over de partijen waarmee je straks een 
regering wiltgaan vormen. Je daar niet over uitspreken 
vóór de verkiezingen, want je blokkeert daarmee an
dere mogelijkheden. Als je die blokkeert sta je na de 
verkiezingen in de onderhandelingen voor een kabinet 
zwak. Je hebt je troeven op tafel gelegd. Merkwaardig 
is ook hoeveel telefoontjes ik heb gehad na de vorming 
van het kabinet Van Agt 11: CDA, PvdA en D66. Volsla
gen conform de strategie-resolutie van de partiji dat 
was de duidelijke eerste voorkeur. Mensen belden mij 
op, ik wastoen net partijvoorzitter-af, en vroegen: 'Hoe 
is het toch mogelijk dat D66 in dit kabinet is gaan 
zitten?' Het werkt dus niet naar de kiezer toei ze 
begrijpen dat helemaal niet. Voor 80% van de kiezers 
zijn strategie-resoluties abacadabra. Mijn antwoord, 
dat we dat toch vóór de verkiezingen beloofd hadden, 
maakte helemaal geen indruk. Om die reden hadden 
ze kennelijk geen D66 gestemd. Het systeem om voor 
de verkiezingen te zeggen wat je daarna gaat doen, 
past in het districten-stelsel, niet in dit stelsel. Daar is het 
als het ware een soort rudiment van . Wat betreft het 
regeerakkoord, daarin moet je niet al te veel regelen . 
Dat heeft ook te maken met mijn D66-instelling : ik vind 
dat je van ministers moet kunnen wisselen, zonder dat 
daarmee een kabinets-crisis wordt geforceerd. Je 
moet zoveel mogelijk terug naar het dualisme. Het 
regeerakkoord is toch een monistisch insluipsel in onze 

politiek. Het is geïntroduceerd door de PvdA en dat 
klopt ook wel, want dat is een zeer monistische partij. 

Je houdt je eigen verantwoordelijkheid 

Hoe ziet u de verhouding tussen de D66-fractie en de 
eigen bewindspersonen? 
Ik had destijds regelmatig overleg met de Eerste- en 
Tweede-Kamer-fractie over zaken die het ministerie 
raakten. Overigens ook met leden van PvdA en CDA. 
Desalniettemin kun je meningsverschillen hebben, 
waarover je het niet eens wordt. Je houdt wel je eigen 
verantwoordelijkheid en daar moet je op blijven staan, 
maar ikvindwel dat jedefractie moet inlichten en dat zij 
jou moeten inlichten, zodat je als bewindsman nietvoor 
verrassingen komt te staan. Dat je politiek over zaken 
verschillend kunt denken is onvermijdelijk, dat is het 
dualisme, dat is gezond. 

In hoeverre mag dat anders-denken ook naar buiten toe 
blijken? 
Daar moet je geen problemen mee hebben, vind ik. 
Alleen je moet wel oppassen, dat blijkt nu ook weer bij 
de WD, als fractie en kabinetsleden niet op een lijn 
zitten. 

Maardatmoetkunnen? 
Ja, dat moet kunnen. In '82 waren bewindslieden èn 
fractie verdeeld over het doorgaan in het romp-kabi
net, nadat de PvdA was weggelopen. Degenen die het 
daar niet mee eens waren, hebben dat zo hoog opge
speeld dat er naar buiten van tweespalt ging blijken. Er 
is niets zo slecht in de politiek als een verdeeld huis. De 
partijvoorzitter behoort dat zoveel mogelijk te bewa
ken. 

Welke van de twee opties, regeringsdeelname of op
positie, ziet u als het meest gunstig voor de electorale 
stabiliteit, ook op de langere termijn? 
Het zou regeringsverantwoordelijkheid moeten zijn, 
natuurlijk, maar dat is er tot nu toe niet uit gekomen. 
Integendeel, bij verkiezingen tijdens regeringsverant
woordelijkheid van D66 kwamen we vaak slecht uit de 
bus. Niet altijd, want aan het eind van de rit van het 
kabinet Den Uyl hadden we ons redelijk hersteld van 
het debacle van '73. We kwamen met acht zetels, een 
winst van twee, uit de bus terwijl we eerst vrijwel op nul 
stonden. 
Dat was het T erlouw-effect. Toch moet ik constateren 
dat het D66 in de oppositie beter is gegaan dan in de 
regering. Nogmaals: zo moet het eigenlijk niet zijn. Je 
moet je constante aanhang verwerven bij een groep 
mensen, die, of het nu goed gaat of slecht gaat met de 
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partij, ertoch op blijft stemmen. Nieuwe regeringsver
antwoordelijkheid, met mensen die rustig een tijd in een 
kabinet kunnen zitten, en hopelijk dan wat kunnen 
bereiken, zou hier veel ten goede kunnen veranderen. 
In '82 heeft niemand kunnen voorzien dat het kabinet 
maar 14 maanden zou duren. 

Ze hebben nietde kans gehad om zich te bewijzen? 
Jo, en er zijn ook dingen gebeurd, met het idee: 'laat ik 
dat nu maar doen, en niet tegen de tijd dot er weer 
verkiezingen zijn', maardieverkiezingen kwamen toch 
snel. 

Waarop moeten we als partij op dit moment bedacht 
zijn, wanneer we uitgaan van het streven noor re
geringsdeelname? 
Erg voorzichtig zijn met een combinatie PvdA-CDA. 
Voor de zoveelste keer zit een combinatie PvdA-VVD
D66 er weer niet in. Ik zou persoonlijk het avontuur 
VVD-CDA-D66 wel eens aan durven gaan. Zien wat 
daar don uitkomt. Daar zit D66 don op de flank. We 
hebben tot nu toe nooit op de flank gezeten; ik ben er zo 
langzamerhand van overtuigd geraakt dat we daar 
horen te zitten en dot wij als partij niet moeten deelne
men aan een regering waarbij wij, hoe rot dat ook 
klinkt, niet met de mochtsvraag kunnen spelen : als dat 
of dat niet gebeurt don stoppen wij eruit. In een CDA
PvdA-D66 combinatie kun je dat wel zeggen, maar het 
risico is don groot dat de anderen zeggen: dan stap je 
er moor uit. Het is heel vervelend: maor politiek is 
machtspolitiek, dot heb ik van Joop den Uyl geleerd. 

Zal dot goed overkomen bij onze leden en kiezers? 
Ja, als je maar wat kunt bereiken, als je bepaalde 
duidelijke punten uit je program kunt verwezenlijken. 

Geen randversiering 

U bent niet bang dot er dan op andere terreinen 
zodanige compromissen moeten worden gesloten, dot 
de prijs erg hoog wordt? 
Ik vind de prijs van de oppositie erg hoog . Je moet maar 
afwachten wat de regering voorstelt en je bereikt toch 
vrijwel niets. Je moet dus in het centrum van de macht 
vertegenwoordigd zijn wil je wat bereiken, zowel op 
hetgemeentelijk, hetprovinciale als het landelijkevlak. 
Dat is een aspect van de politiek, waar ik het ook lange 
tijd moeilijk mee heb gehad, maarachteraf, oud en wijs 
geworden,zeg ik: je kunt idealist zijn, maar je moet ook 
reëel zijn, je moet wel wat kunnen bereiken. En als ik dat 
niet kan don doe ik niet mee, ofwanneer het me niet lukt, 
dan stop ik eruit. Daar moet je je bewindslieden in een 
kabinet, of je vertegenwoordigers in een college van B 

en W, aan houden. Je moetdus proberen regeringsver
antwoordelijkheid te bemachtigen, maar nogmaals, 
de situatie moet zo zijn, dat je in zo'n kabinet niet een 
soort randversiering bent. 

Heeft u ook enig idee welke posten D66 zou moeten 
claimen in een kabinet? Moeten dot verwante terreinen 
zijn, zoals milieu, of juist niet? 
In ieder geval zou D66 moeten zeggen dat de ministe
ries van Verkeer en Waterstaat en van VROM samen
gevoegd zouden moeten worden. Je ziet nu ook in het 
milieuplan, dat ze met elkaar te maken hebben. Maak 
er moor één ministerie van, dot haalt een hoop proble
men uit de wereld . Dàt ministerie zou je kunnen clai
men. Het zou best kunnen zijn dat onderen je dat met 
plezierafstaan, wantoferveel eertebehalen volt, moet 
natuurlijk worden afgewacht. 

Vandaar ook de vraag, ofdatzo verstandig is. 
Ja, dat moet worden afgewacht. Je zou dan daarnaast 
financiën moeten hebben, zodat je zeker weet dat je 
daar altijd een gewillig oor vindt voor wensen die nu 
eenmaal geld kosten . Ik zou het ministerie van finan
ciën claimen als D66 de kans kreeg om in een re
geringscombinatie deel te nemen. 

U ziet dof als een sleutelpositie tot alle andere beleids
terreinen? 
Ja, het is naast de minister-president de belangrijkste 
post. Daarom zul je hem niet zo gouw krijgen, moor je 
kunt hetnatuurlijk proberen. Want je hebt natuurlijkerg 
veel kans dot je toch weer 'afgescheept' wordt met 
defensie. 

Vindt u dot de politiek leider van de partij bij voorkeur 
zifting moet nemen in het kabinet, of is het beter dot die 
fractie-voorzifterblijft? Is dooreen algemene regel voor 
te geven? 
Dat moet je van geval tot geval bekijken, maar in ons 
geval vind ik dot de politiek leider in het kabinet moet. 
Het is één van de meest ervaren politici die we hebben, 
en vooral door het gezag dat hij heeft, ook buiten D66, 
ook in andere politieke partijen, moet hij zeker in het 
kabinet, want je moet natuurlijk mensen hebben die 
gezag hebben ten opzichte van je politieke partners. En 
zeker, hoewel hij daar don niet erg veel zin in zal 
hebben, wanneer het een CDA-VVD-D66 regering zou 
worden, zou met name Van Mierlo in dat kabinet 
moeten gaan zitten . Wat dot betreft moeten we ook een 
politiek vormen, net als het CDA doet. Als je in een 
rechts gezelschap stapt, dan moet je daar zo links 
mogelijke jongens in zetten, en stap je in een links 
gezelschap, dan moet je erzo rechts mogelijke jongens 
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in zetten. 
Dan heb je de meeste kans en garantie datde partij zich 
door die mensen kan profileren. We moeten dezelfde 
politiek vormen als het CDA; daar moeten we van leren. 
Die doen dat goed; die hebben 70 jaar lang in de 
regering gezeten. Daar kun je kwaad om worden en 
dat kan irritant zijn, allemaal waar, maar: 'if you can't 
beatthem, join them'. 

Bewindsman moet zich gedragen als bestuurder 

Kunt u in het algemeen aangeven wat iemand die 
misschien een goed politicus is, tot een goed minister 
maakt? Welke selectie-criteria kunt u daarvoor aange
ven? 
Een bewindsman of-vrouw moet zich in eerste instantie 
gedragen als bestuurder. Je moet dus in een team 
kunnen samenwerken, je moet nauw voeling houden 
met je eigen partij, niet met oogkleppen op lopen en je 
moet een ambtelijk apparaat leiden. Je hebt natuurlijk 
wel top-ambtenaren die dat in de praktijk doen, maar 
je bent als minister toch verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van dat ministerie. Je moetverdergoed 
'liggen' bij de mensen waarmee je moet samenwerken, 
ook bij de andere politieke partijen en voor het overige 
moet je gewoon je gezonde boerenverstand laten 
werken als je op zo'n post zit. Deskundigheid is nooit 
weg natuurlijk, maar echte kennis van wat er op zo'n 
ministerie omgaat, hoef je echt niet veel te hebben. 
Daar heb je je ambtenaren voor. Sommige ministers 
gedragen zich als een super-ambtenaar, dat is bekend, 
maar dat is meestal niet zo erg geslaagd. 

Hij had gelijk, maar kreeg het niet 

Jan Terlouw klaagt er in ziin dagboek over dat hii zo 
weinig gelegenheid heeft om ziin beleid uit te leggen, 
om te vertellen wathii doeten bepaalde zaken die in de 
publiciteit erg negatiefoverkomen, te beargumenteren, 
recht te zetten. Op welke wiize kan een minister zorgen 
voor goede communicatie? 
Je kunt een soort politiek secretaris aanschaffen, wat 
sommige ministers ook gedaan hebben. Het komt een 
beetje merkwaardig op mij over, want dat is nou net de 
deskundigheid die de minister zelf moet inbrengen: 
hoe hij overkomt en bij de achterban ligt. Dat ligt een 
beetje in de aard van het beestje. Jan is natuurlijk een 
zeer scherpzinnig man, hij heeft veel voor D66 bete
kend en het is natuurlijk tragisch dat dat zo gelopen is, 
maar hij moet wat minder klagen. Zo gaat het in de 
politiek nu eenmaal. Anderzijds heb je uiteindelijk aan 
de partij ook alles te danken. De partij moet je ook op 
de vingers kunnen tikken, heeft ook recht van spreken. 

Dat is niet plezierig, maar politiek is een hard bedrijf, 
daar moet je tegen kunnen. 
Hij had het gelijk volledig aan zijn kant, maar hij kreeg 
het niet. Dat komt meer voor. 

Ons kiesstelsel is nu eenmaal zo 

U zegt: D66 moet proberen in de regering te komen. 
Daar heb ie macht, maar macht ontleen ie in eerste 
instantie aan ie kiezers. Zullen die het appreciëren 
wanneer D66, zoals u wilt, deelneemtin een combinatie 
met WD en CDA? Ligt het ook binnen D66 niet veel te 
gevoelig? 
De mogelijkheid WD-CDA-D66 moeten we zeker niet 
bij voorbaat uit de weg gaan. Over die gevoeligheid 
moeten we heen stappen. Ik weet ook dat het bij de 
fractie gevoelig ligt, men zegt: 'daar hebben we vier 
jaar tegen gestreden'. Dat is allemaal wel waar, maar 
ons kiesstelsel is nu eenmaal zo. 

Wanneer er een kabinet van CDA en PvdA komt, kan er 
dan niet ook een be/angriike rol voor D66 liggen in de 
oppositiei door als een soort geweten van de PvdA te 
fungeren? 
Ja, dat hoeft electoraal geen slecht uitgangspunt te 
geven. We hebben in de oppositie in het verleden beter 
gedijd dan in de regering, maar, daarom bepleit ik dan 
ook een anderssoortige combinatie; een andere posi
tie dan waarin we tot nu toe hebben gezeten . Die is ons 
namelijk niet goed bevallen, en ik vrees dat het ook 
deze keer voor ons n iet goed za I u itpakken, dat mensen 
zullen vragen : waar is D66 gebleven? Daar was in het 
verleden niet goed een antwoord op te geven. 

Maar u bliift onder alle omstandigheden voorkeur 
houden voor regeringsdeelname? 
Ja. lkdenkdatdatgoed isvoor D66. Daarbij we moeten 
ons niet uitspreken vóór 6 september; we moeten alle 
opties openhouden . Het systeem bepaalt hoe je moet 
handelen . Als je daar tegen in gaat, vecht je tegen de 
bierkaai . 
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Interview met 
LaurensJan 
Brinkhorst 
Ik heb grote 
twijfels over de 
rol van D66 in 
een CDA
PvdA-coalitie 
JAN HOEKEMA 
HANSJEEKEL 

'Het etiket 'pragmatisme' is altijd een vervalsing 
van de werkelijkheid geweest' 

Hoe geschikt is D66 om aan een regering deel te 
nemen? 
D66 heeft altijd een inwendige spanning vertoond op 
dit punt. Opgericht als hervormingsgezinde partij, heb
ben we macht nodig om die hervormingen te kunnen 
doorvoeren. Voorhetbegrip'macht' is D66echteraltijd 
bang geweest. Het is de tegenstelling tussen wat Max 
Weber noemde 'Verantwortungsethik' en 'Gesin
nungsethik', die hier speelt. Ik heb in de 23 jaar dat ik lid 
ben van D66 met hartstocht gepleit voor 'Verantwor
tungsethik'. Dat houdt in dat ieder politiek handelen 
moet worden getoetst op zijn effecten. Als het effect nul 
is, ben je naar mijn gevoel a-politiek bezig. Met 
'ehthiek' bedoel ik dat we een partij met waarden zijn. 
Het etiket 'pragmatisme' dat ons is opgeplakt, is altijd 
een vervalsing van de werkelijkheid geweest. Het 
pragmatisme van D66 heeft namelijk uitsluitend be
trekking op onze manier van handelen, van bemidde
len en zeker niet op de waarden die wij vertegenwoor
digen! 

'In de periode 81-82 werden wij fijngewreven 
tussen twee molenstenen' 

Heb;e moeite met het compromis-karakter van politiek 
bedri;ven in Nederland en de rol van D66 daarin? Zi;n 
wi; nieta/ti;d de kleinste en dus de bi;wagen, of bouwen 
we ;uist bruggen? 
Dat is natuurlijk steeds weer hèt dilemma. Ik was 
fractievoorzitter in de enige echte coalitie waarin we 
hebben gezeten. In de periode 73-77, waarin ik staats
secretariswas, had D66eigenlijkgeen eigen gezicht. Ik 
heb er altijd voor gepleit in een coalitie te functioneren 
waarin je ook het machtswoord kunt spreken, ofwel 
een inhoudelijke brugfunctie kunt vervullen . 

Om het maar scherp te formuleren : ik heb grote 
twijfels over de rol van D66 in een CDA-PvdA-coalitie. 
Die twijfels zijn op hun plaats als je kijkt naar de 
periode 1981-1982 toen we werden fijngewreven tus
sen twee molenstenen . Beide partijen hadden redenen 
om D66 zo klein mogelijk te houden . In de verhouding 
PvdA-CDA kunnen wij onvoldoende nieuwe compo
nenten inbrengen. Globaal geschetst : op economisch 
gebied staan wij wel tussen PvdA en VVD in, maar veel 
minder tussen PvdA en CDA, waar corporatistische 
elementen spelen . In die spanningsverhouding hebben 
wij geen eigen rol. We worden aan de ene kant ge
trokken richting PvdA, waar het gaat om bijvoorbeeld 
vragen van inkomensgelijkheid; aan de andere kant 
staan wij wat betreft een marktconforme benadering 
dichter bij het CDA, maar dat is geen echte tegenstell
ing . Op hetethischevlak zullen wij ons nooit bij het CDA 
kunnen aansluiten, zijn wij zelfs de antithese van het 
CDA. Daar is echter het onderscheidend vermogen tot 
de PvdA weer onvoldoende groot om een eigen weg te 
kunnen gaan. Vandaar dat ik, ideologisch gezien, in 
zo'n coalitie geen wezenlijke rol zie voor D66. Het is 
wat anders als je voor de machtsvraag nodig bent. 
Iedere coalitie, iedere partij neemt net zo veel partijen 
aan boord als nodig is voor de meerderheid. Als je niet 
aan boord wordt genomen om die reden, loop je snel 
het gevaar een bijwagenrol te vervullen. 

'Ik pleit niet voor aansluiting bij een coalitie 
CDA-VVD' 

Komt D66 don eigenli;k ol/een maar, of het best tot zi;n 
recht in een coalitie metde WO? 
De machtssituatie komt wellicht het sterkst tot uiting in 
een relatie met CDA en VVD. Die combinatie ligt nog 
altijd heel moeilijk in D66,omdat men vreesde-nietten 
onrechte-dat men te weinig inbreng had. Interessant is 
dat dat niet altijd het geval hoeft te zijn. Kijk naar onze 



invloed in de coalitie in 81-82 en vergelijk die met die 
van bijvoorbeeld 'Det Radikale Venstre' (de Deense 
radicaal-liberalen, red.), dat jarenlang metdesociaal
democraten oppositie voerde en nu is toegetreden tot 
een 'burgerlijke' regering. Dat legt ze naar mijn indruk 
geen windeieren, juist omdat ze de radicaalste partij 
zijn in die coalitie en veel invloed hebben. Begrijp mij 
goed: ik voer geen pleidooi voor aansluiting bij een 
coalitie CDA-VVD, zeker ook ik kijk naar de issues 

. waarop nu is gebroken. Als CDA en WD de meer
derheid hebben, dan ligt het uiteraard anders: dan 
hebben ze ons helemaal niet nodig. Dat geldt ook voor 
een PvdA-CDA-coalitie met een overweldigende 
meerderheid. 

'Een zekere suïcidale neiging is ons nooit vreemd 
geweest' 

In hoeverre ?ijn jouw denkbeelden gekleurd door de 
bittere ervaringen in 87 -82? Ligt het nu niet anders met 
een homogener CDA-PvdA-be/eid? 
Uiteraard wordt iedereen getekend door zijn eigen 
ervaringen, maar zowel CDA als PvdA zijn zeer 
machtsgerichte partijen. In dat opzicht vertonen zij ook 
een grote mate van homogeniteit, namelijk als het gaat 
om het overleven. Meer dan de VVD waar 
individualistischer politiek wordt bedreven en zeker 
veel meer dan D66 waar een zekere suïcidale neiging 
ons nooit vreemd is geweest. Aan solidariteit heeft het 
ons op beslissende momenten wel ontbroken. 

'Wij hebben onszelf destijds voor het blok gezet' 

Waarom ging het in 87 -82 mis? Hadden we niet mee 
moeten regeren? 
Wij hebben onszelf destijds voor het blok gezet. Het 
was ondenkbaar dat men zonder D66 zou gaan rege
ren. De PvdA had verloren , het CDA was stabiel, de 
coalitie CDA-VVD had haar meerderheid verloren. Wij 
hadden zelf de andere coalitie, die met CDA en VVD, 
uitgesloten : dus kwamen we vanzelf in deze coalitie 
terecht. Bovendien was heteconomisch gezien een zeer 
moeilijke tijd en was de PvdA toen niet bereid maatre
gelen te treffen die ze nu wel zou aanvaarden. Mogelijk 
ligt het anno 1989 gemakkelijker dan toen. 

'In andere landen werken liberale partijen vaak 
meer met elkaar samen' 

Hoe zou onze eventuele oppositierol zijn ten opzichte 
van een kabinet CDA-PvdA? 
Dat zou een aparte positie zijn ten opzichte van wat in 
feite een zuivere rooms-rode coalitie is, zoals wij die in 

de eerste jaren na de oorlog vaak zagen. Zo'n coalitie 
zou zeker een stuk stabiliteit vertegenwoordigen. Aan 
de andere kant zou, met name daar waar het gaat om 
nieuwe vraagstukken op het ethische vlak, relatie indi
vidu-samenleving, een dergelijke coalitie een onvol
doende bijdrage leveren. Dat geldt wellicht ook voor 
de buitenlandse politiek, waar wij voor nieuwe 
open ingen staan in de oost-west-verhouding. Tenslotte 
is er het milieuvraagstuk. Op die punten zie ik nog niet 
directeen werkelijk homogeen CDA-PvdA-beleid . D66 
zou bij dit laatste punt als groene partij een 
voortrekkersrol moeten spelen. 

Je kunt je ook een ander soort kabinet voorstellen 
met veellossere regeerakkoorden. Ik kan mij tenslotte 
ook zeker een oppositierol voor VVD en D66 voorstel
len. Dat zou de weg vrij kunnen maken voor een 
kabinet, daaropvolgend, van PvdA, VVD en D66. Die 
coalitie is altijd moeilijk geweest omdat VVD en D66 
altijd aan de andere kant van elkaar hebben gestaan. 
In andere landen werken liberale partijen vaak meer 
metelkaarsamen, bijvoorbeeld in Italië (republikeinen 
en liberalen, red .). 

'Je moet als D66-bewindsman in grote mate een 
olifantshuid hebben' 

Is het nuttig om in een 3-partijencoalitie een vlce
premierte claimen? 
Ja, zeker voor de visualisering is het belangrijk om 
duidelijk te maken dat het een drie-partijencoalitie is. 
Het moet echter niet ten koste gaan van andere minis
tersposten . 

Hoort de politiek leider in de Kamer of in het kabinet? 
Dat hangt van de constellatie af. Ik geloof niet erg in 
theorieën op dit vlak. Wiegel was politiek leider van de 
VVD toen hij in het kabinet zat, De Korte was dat niet. 
Hansvan Mierlozal ongeacht de plaats die hij inneemt, 
het politiek leiderschap vervullen . 

Uit het interview met Jan Ter/ouw kwam naar voren dat 
hij moeite had met de ruime en scherpe kritiek op 066-
bewindslieden. Hoort dat bij onze 'licht suïcidale cul
tuur'? 
Je moet als D66-bewindsman in grote mate een oli
fantshuid hebben. Bedenk echter dat het hele kabinet 
Van Agt-Den Uyl-T erlouw onder een slecht gesternte 
van start is gegaan . Het enige kabinet dat geen re
geringsverklaring kon opstellen. Er moesten wezenlij
ke economische maatregelen worden genomen. Jan 
weet dat ik hem daarin altijd heb gesteund . Het niet
weglopen onder moeilijke omstandigheden heeft ons 
zeker stemmen gekost in 1982. Ik heb daar geen kater 
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aan overgehouden, omdat het ging om 'Verantwor
tungsethik' versus 'Gesinnungsethik' oftewel weglo
pen. 

'Dat was bijvoorbeeld het probleem met Gruyters 
in het kabinet-Den Uyl. De enige D66-minister, 
maar in de partij zagje hem niet veel' 

Hoe moetde relatie tussen fractie en bewindspersonen 
zi;n? 
Naarmate je machtspositie in het kabinet minder sterk 
is, moet de saamhorigheid tussen fractie en bewindslie
den groter zijn. Ik geloof niet in theoretische modellen 
over dualisme, het hangt te veel van de constellatie af. 
Als er onvoldoende contact tussen de fractie en de 
ministers is, is het risico groot dat je hoort: nou, wij zien 
elkaar wel in de Kamer. Voor D66 als kleine partij is 
goed contact sowieso belangrijk, maar dat heeft eer
derte maken met mijn opvatting over solidariteit, die in 
D66 de laatste jaren beter is ontwikkeld. We kijken nu 
ook meer naar wat goed voor de partij is. 

Is dat geen anti-dualistisch standpunt? Onze gezind
heid is toch dualistisch? 
Natuurlijk. Ik wil de kritische en onafhankelijke opstel
ling van de fractie niet kwijt. Waar het om gaat is de 
bereidheid om naarelkaarte luisteren. Als de commu
nicatie niet optimaal is, is de kans op aanvaringen 
groot. Ik pleit voor een duidelijk scheiden van verant
woordelijkheden, maar dat is iets anders dan het 
regelmatig aan elkaar uitleggen wat de problemen 
zlln. 

Hoe zie ;i; de relatie metde porti;? Via de fractie? 
Gedeeltelijk. Het is voor D66-bewindspersonen van 
belang veel eigen informatie uit de partij te halen en 
andersom, juist om de spanning 'Gesinnung
Verantwortung' te overbruggen. Dat was bijvoorbeeld 
het probleem met Gruyters in het kabinet-Den Uyl. De 
enige D66-minister, maar in de partij zag je hem niet 
veel. Dat is een stuk beter geworden. 

Zi;n politiek adviseurs wenseli;k als;e bewindspersoon 
bent? 
Vertrouwelingen ja. Dat behoeven niet per se politiek 
adviseurs te zijn . 

Wanneer je in de politiek gaat, moetje je niet zo 
gauw persoonlijk gekwetst voelen. 

Aan welke voorwaarden moet D66 zelf voldoen om in 
een kabinette gaan zitten? 
Duidelijkgemaakt moet worden wat je inhoudelijk wilt. 
Je moet verder zelfvertrouwen tonen. Ik heb altijd 
gevonden dat wij mank gaan aan een gebrek aan 
zelfvertrouwen. Wij laten gauw onze thema's afnemen 
als een anderereen keer over spreekt. Alswij weten en 
zeggen datwij een milieupartij zijn en een minister van 
ons moet - alles afwegend - een beslissing nemen die 
daartegen in lijkt te gaan, dan moeten wij ons niet zo 
snel met as overgooien. Dat heeft ook te maken met 
solidariteit. Het heeft jaren geduurd om over dat soort 
conflicten in de partij heen te komen. 

Staan we er nu beter voor als porti; als het om regerings-

deelname gaat? 
Ik denk het wel. Het is ook kwestie van volwassen 
worden. Wij hebben nu een stuk of 30 mensen met 
bestuurservaring (burgemeesters, wethouders e.d.). 
Toch blijft de partij altijd die spanning kennen tussen 
diegenen die sterk denadruk leggen op verantwoorde
lijkheid en anderen die D66 meer zien als een expressie 
van een gezindheid en van zichzelf. Dat laatste kan tot 
vrijblijvendheid leiden : weglopen van de partij als het 
moeilijk wordt. Dat is gebeurd, zie ook het geringe 
aantal leden . Mensen zeggentesnel: 'ik herken me niet 
meer in de partij', of 'ik voel mij gekwetst.' Ik vind dat 
wanneer het over politiek gaat, je je niet zo gauw 
persoonlijk gekwetst moet voelen . Dat is ook een zelf
overschatting van je rol in de politiek. Ik denk dat we 
een ontwikkeling doormaken, maar dat, als D66 weer 
gaat regeren, er mensen zullen blijven die eenzelfde 
reactie hebben als de vorige keer. 

'Het was geen fout om destijds EZ te nemen' 

Hangt daarmee (met die onvolwassenheid) ook niet 
samen de neiging op met name congressen af te geven 
op andere parti;en en weinig te vertrouwen op eigen 
kunnen? 
Twee dingen. Iedere zichzelfrespecterende partij moet 
duidelijk maken in welk opzicht zij van andere partijen 
verschilt. De kracht van D66 ligt voor mij in wat zij zelf 
vindt. Dat is ook een kwestie van persoonlijkheid. Ik 
heb in de jaren dat ik oppositie voerde natuurlijk veel in 
de clinch gelegen met de andere partijen, maar uitein
delijk zijn erveel debatten geweest over issues die D66 
aandroeg. Daar win je ook mee, of het nu over Taiwan 
of over kernwapens gaat. Daar ligt ook de herken
baarheid, die aan eigen visies moet worden ontleend. 
In de huidige constellatie zijn wij altijd de tweede 
oppositiepartij . Daar komt bij dat D66 niet heel sterk is 
in de macro-economische vraagstukken. 

Welke posten moet D66 ambiëren? 
Ik zou het erg interessant vinden om in de sociaal
economische driehoek een rol te spelen. Ik erken dat 
deze sector voor D66 tot nu toe niet direct een herken
ningspunt is geweest. Ideeën en mensen moeten ertoch 
wel zijn. De relatie economie-milieu wordt namelijk 
zeer cruciaal, de milieudimensie moet nu ook worden 
vertaald en geïncorporeerd in internationaal econo
misch en financieel beleid. Dáár ligt voor D66 bepaald 
een taak. Het zou ook een reden kunnen zijn om toe te 
treden tot een kabinet. 

Het hangt dan van de kwaliteit van de personen af in 
hoeverre je herkenbaarheid krijgt. Het was dan ook 
geenfoutom destijds EZ te nemen. We hebben alleente 
kort geregeerd en zi jn vanaf het begin vermalen tussen 
PvdA en CDA. Voorde betrokken bewindsman was het, 
laten we wel wezen, ook een heel nieuwe ervaring om 
zo'n zware managementrol op zich te nemen. 

Wat is;e voorspelling voor6 september? 
Ik zou heel tevreden zijn met 11 zetels. 

En wat voor kabinet? 
Liefsteen kabinet dat openingen en nieuwe verhoudin
gen creëert. 



Interview met Jan 
Glastra van Loon 

Ik zou er niet 
over piekeren 
vertrouwelijke 
mededelingen 
aan een fractie 
te verstrekken 
HANSJEEKEL 
ERIK VAN DER HOEVEN 

Aan de ene kont zijn wij een bestuurderspartij, wij 
hebben redelijk wat mensen met bestuurservaring en 
redelijk wat mensen op aardige plekken in hetbestuurs
apparaat; daarnaasthebben wij juisthetkritisch volgen 
van de mocht in het vaandel. Wij zijn zowel een partij 
met de andere (bestuurderspartij, ·even links van het 
midden) als een partij tegen de andere en dot strookt 
niet direct met regeringsdeelname. Wat vind jij daar
van? 

In de eerste plaats zou ik willen zeggen doteen kritische 
houding helemaal niethoeftvaarwel teworden gezegd 
wanneer je in een kabinet goot zitten . Integendeel, je 
kunt don in het bijzonder in je departement een andere 
werkwijze gaan toepassen. De manier waarop infor
matie de top van een departement bereikt, leidt ertoe 
dot men daar niet weet wat de echte problemen zijn . 
Iemand die aan de top terecht komt, kan er een hele
boel aan doen, om te beginnen zelf meer in de diepte 
van het departement zi jn informatie gaan inwinnen dan 
gebruikelijk is; in de tweede plaats de structuur van het 
departement, in het bijzonder met het oog op de 
informatievoorziening, reorganiseren . Ook bij de be
sluitvorming in het kabinet kun je je kritische beoorde
ling van voorstellen tot hoor recht laten komen. Dus dat 
vind ik op zichzelf geen reden om te zeggen dat wij 
minder dan anderen geschikt zijn om aan de regering 
mee te doen, integendeel. 

Niet hemelbestormend 

Als wij aan een regering gaan deelnemen zijn wij altijd 
de derde partij, de kleinste van het gezelschap. In 
hoeverre is dot een mogelijke belemmering voor een 
regeringsdeelname? 
Je moet in het oog houden dat je voortdurend over-

stemd kunt worden door de andere partijen en dat je er 
dus niet hemelbestormend in moet stappen, zoals in het 
kabinet-Den Uyl de PPR heeft geprobeerd, maar ie
mand die op de manier die ik daarnet beschreef en dus 
ook vooral onafhankelijk, realistisch en pragmatisch 
zijnwerkop het departement doet, die kan erheel goed 
een stempel op drukken. Dat hebben we gezien aan 
een paar mensen wie dat heel goed gelukt is. Hans van 
Mierlo is een goed voorbeeld, Laurens Jan 8rinkhorst 
eveneens, bij anderen is het mislukt. Dat risico zit er ook 
in, maar ik denk dat het even groot is als voor bewinds
lieden uit andere partijen, alleen blijkt het dan niet zo 
erg. Ze zitten door gewoon te zitten! 

Woorzie jij nu meerruimte: D66 als bruggenbouwer, als 
cement, als middelste partij in het politieke spectrum of 
juist de flonkpositie? 
Ik denk dat je je op geen van tweeën moet vastleggen. 
Dot is net zoiets als een worstelaar die één van zijn 
handen op zijn rug laat vastbinden! Je moet beide 
mogelijkheden voortdurend in je onderhandelingen 
openhouden. Consequent zijn daarin is eigenlijk af
doen aan de innerlijke consequentheid van je eigen 
standpunt. Dat is af en toe bindend, maar ook wel eens 
tangentieel, als je je afzet tegen de onder. 

Stijl 

Je benadering is: je kuntals bewindspersoon altijd jouw 
stijl op je departement loten gelden; dot is het belang
rijkste en de partijpolitieke combinatie waarin wij mee
doen is watdatbetreftsecundair. Kun je die benadering 
in elke combinatie ten volle tot uitdrukking brengen? 
Nietten volle, maarwel op een manier die wat betekent 
en ook niet in iedere combinatie; ik denk dat wij het in 
een combinatie met CDA en VVD het moeilijkst zouden 
hebben. 
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Qua stijl? 
Ja, qua stijl. 

Jouw visie heeft meer betrekking op het functioneren 
van bewindspersonen dan op een strategische plek in 
een coalitie? 
In ieder kabinet zal blijken dat een reeks van factoren 
uitmaakt wie (en hoe) invloed heeft, die zelfs van 
moment tot moment verschilt; het hangt af van de 
manier waarop mensen het met elkaar eens kunnen 
worden, wat in elkaar zien, open spel spelen tegenover 
elkaar of alleen maar heel eng partijpolitiek willen 

' denken en dat hangt weer erg af van de mensen 
waarmee je te maken krijgt en niet alleen maar van de 
partijen, al zullen natuurlijk bepaalde partijen meer 
voor bepaalde belangen opkomen en een bepaalde 
stijl hebben dan andere. Maar hoe je daarmee kunt 
samenwerken of je daartegen moet afzetten hangt ook 
nog erg af van de personen die nu net in het kabinet bij 
elkaar zijn. 

Heb je het idee dater minimumvoorwaarden zijn, zowel 
inhoudelijk als qua bezeHing opdat D66 wil toetreden 
tot een kabinet? 
In de eerste plaats : je kunt niet aan een kabinet mee
doen met louter staatssecretarissen! Nu is natuurlijk de 
vraag: is één minister genoeg? En ik denk van niet. Ik 
denk dat één minister erg geïsoleerd zit in de minister
raad. 

Zoals wij met Gruyters hebben gehad. 
Ja, en nu was Gruyters natuurlijk nieteen erg communi
catief mens. Boeken lezen tijdens de ministerraad kan 
intellectueel een betere tijdsbesteding zijn- maar als je 
mèt die mensen iets wilt bereiken, dan werkt dat ave
rechts. Ik denk, afgezien daarvan, dat je met één 
minister te weinig gewicht in de schaal legt. Dus twee, 
maar dan hangt het ervan af of je voldoende zetels hebt 
om datte kunnen claimen! 

Wij kunnen niet aan een reconstructie van het 
tweede kabinet-Lubbers meedoen 

Heb je ook nog kwalitatieve minimumvoorwaarden? 
Een ding lijkt mij duidelijk-en ik illustreer het maar aan 
een voorbeeld uit het recente verleden - wij zullen niet 
aan een reconstructie van het tweede kabinet-Lubbers 
kunnen meedoen. Dat zou zo onwaarachtig worden, 
dat dat kabinet ook daarom door innerlijke onbe
paaldheid vrij snel uit elkaar zou vallen. 

Wij zijn op moment niet geloofwaardig als wij zouden 
meewerken aan een coalitie met CDA en WD? 

Ik vermijd het woord geloofwaardig,omdatdat meteen 
de associatie oproept dat het niet geloofwaardig is in 
de ogen van de kiezers. Het gaat er mij om dat het 
intrinsiek geen goede basis is om beleid op te vormen. 
Een uitgeblust kabinet, met een beleidslijn die wij nooit 
hebben onderschreven, behalve op wat detailpunten! 
En dan zou je het, om dat in leven te houden, terwijl het 
eigenlijk niet meer weet waar het heen moet, gaan 
steunen. Dat moet je natuurlijk nooit doen! Dat is 
electoraal slecht, maar ook omdat je dan aan iets 
begint dat geen levensvatbaarheid heeft; in je eigen 
ogen al niet. Dus dat is hyperopportunistisch, en daar 
ga je zelf aan kapot. 

Hoe zou vanuit D66 bezien een goed regeringsakkoord 
eruit zien? Moet het gedetailleerd zijn of niet, moet het 
maatwerk zijn, of moet het alleen maar een paar 
globale statements bevaHen? 
De mate waarin je het een en het ander nastreeft wordt 
bepaald door de vraag in hoeverre je nodig bentom de 
meerderheid voor dat kabinette vormen . Naarmate je 
meer nodig bent, is het minder nodig om het uit te 
spellen, maar in beginsel ben ik ervoor om het globaal 
te houden; want met het uitspellen van alle kleine 
puntjes leg je eigenlijk de politiek voor een periode lam 
en aangezien dat niet kan, creëer je problemen die in 
de tweede helft van de kabinetsperiode gaan ontstaan. 

Laten we toch even naar het dilemma kijken . We komen 
mettwee 54'ersteziHen (CDA en PvdA) en als D66ziHen 
we daartussen . We ziHen niet in een wippositie.ln jouw 
benadering zou dat kunnen betekenen: we moeten naar 
meer detail in het regeerakkoord. 
Dat zou het kunnen betekenen, maar ik denk dat je 
daarbij toch niet veel gewicht in de schaal zou leggen. 
Naarmate het akkoord meer gedetailleerd wordt, 
wordt het meer een afbakening van wat het CDA wil, 
respectievelijk wat de Partij van de Arbeid wil en 
vermind·ert het dus de mogelijkheden om tijdens de rit 
zelf nog invloed te hebben; terwijl als het door die twee 
wat ruimer wordt gelaten, je mogelijkheden hebt ook 
doorje redelijkheid enflexibiliteitom in datkabinetwat 
te bereiken bij problemen die opkomen. 

Gentleman 's agreements 

Wat jij zoëven als D66-benadering van het be
windsliedenschap probeerde te karakteriseren, kan dat 
ook in een regeerakkoord gestalte krijgen? Kun je 
proberen met elkaar procedure-afspraken te maken 
over de wijze waörop je met elkaar omgaat in het 
kabinet, waarop je met informatie omgaat, waarop je 
met het parlement omgaat? 
Ik denk nietdat je het schriftelijk moetvastleggen, maar 
je zou wel een paar gentleman's agreements kunnen 
maken. Daar zou voor mij veel meer brood in zijn te 
vinden dan in precieze afspraken over het beleid . Het is 
veel belangrijker hoe de besluitvorming plaats vindt 
dan dat je vooraf precies de uitkomst daarvan probeert 
vast te leggen. 

Wat denk je precies bij die gentleman's agreements? 
Afspraken overwatde minister-presidentzal.mogen en 
misschien ook wel zal moeten doen; de manier waarop 
er over onderwerpen binnen de driehoek of alleen 



maar in een uitgebreide driehoek besluitvorming mo
gelijk zal zijn. Die driehoek heeft consequenties die 
veel verder strekken dan welke inhoudelijke afspraken 
ook. Als die de doorslaggevende rol blijft spelen en 
anderen alleen maar satellieten zijn - WVC, een beetje 
Justitie, een beetje nog wat -, gaan de kwalitatieve 
toekomsteisen minder een rol spelen dan de strikt 
economisch-financiële prioriteiten. Ik wil de invloed 
van die meer op de kwaliteit van het bestaan gerichte 
departementen graag vergroten; niet omdat ze af
breuk moeten doen aan wat in de driehoek van belang 
is, maar omdat ze een factor eraan toe moeten voegen. 
Datgebeurt naar mijn smaakop hetogenblik teweinig. 
Het budgettaire element is zo overheersend geworden 
datde kwalitatieveoverwegingen nauwelijks meer een 
rol spelen. Het is eigenlijk van de zotte dat we om de 
staatsschuld terug te dringen tegelijkertijd onszelf be
lasten met onbetaalde rekeningen die nog veel groter 
zijn dan die staatsschuld ooit geweest is. Daar kun je 
afspraken over maken, maar ik denk niet dat dat in een 
regeerakkoord moet staan, zodat het parlement zich er 
ook over moet uitspreken; want dan gebeurt er iets 
gevaarlijks : dan gaat het parlement meepraten overde 
manier waarop dat kabinet intern moet functioneren. 
En wat daar dan weer voor leuke spelletjes uit rollen .. . 

Besluiten moeten worden genomen waar de 
verantwoordelijkheid ligt 

Een hele andere vraag, over de verhoudingen binnen 
D66. Hoe zou je de onderlinge communicatie tussen de 
D66-bewindslieden moeten laten lopen? Hoe zie je de 
relatie van de D66-bewindspersonen, zo wij die krijgen, 
met de Kamerfractie, wat is voor jou in dezen het 
uitgangspunt? Is dat een uitgangsp'unt zoals het CDA 
dat soms hanteert, waarbij ministers soms Kamerleden 
opbellen met de vraag om wat voor hen te doen en wat 
er speelt, is dat het strikte dualisme zoals Jan Terlouw 
dat heeft geprobeerd aan te brengen? Waar sta jij? 
Ik vind dat je benadering anders moet zijn dan dualis
tisch of monistisch : je kunt heel veel overleg hebben, 
maar de besluiten moeten worden genomen waar de 
verantwoordelijkheden liggen. Dat betekent dat je 
uitvoerig kunt bespreken wat de haken en ogen van een 
bepaald vraagstuk zijn, maar geen afspraken kunt 
maken over besluitvorming! Dat moet je laten waar het 
thuishoort. Dat zijn principes van besluitvorming die 
wel eens in de weg van een efficiënte gang van zaken 
lijken te staan; maar als je ze niet aanhoudt krijg je het 
achteraf op je brood. Jan Terlouw heeft zeer afstande
lijkgeopereerd en die is daardoorvéél meer dan nodig 
was geïsoleerd geraakt, zowel tegenover de fractie als 
tegenover de partij, als zelfs, merkwaardig genoeÇj, in 
het kabinet. En omgekeerd, de manier wao rop hetCDA 
het doet, dat kan alleen maar omdat het de constante 
machtsfactor is, want anders zou het in dezelfde pro
blemen raken als waarin nu de VVD zit. Er is veel 
overlegd, maar men heeft niet zuiver uit elkaar gehou
den waar de besluiten worden genomen en nu verwijt 
men elkaaroveren weer dat men hetzus doet maar dat 
men het zo had moeten doen. Dus ik vind : veel overleg, 
maar gescheiden besluitvorming. 

Heel helder; maar dat vele overleg betekent ook dat je 
de Kamer veel informatie geeft waarvan topamb-

tenaren het idee hebben dat die eigenlijk geheim zou 
moeten blijven. Die geef je wel, en je zegt: Kamerleden, 
doe er wat mee, ik ga dit doen . 
Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Voorinformatie 
bereikt de Kamerleden overigens niet alleen via de 
bewindslieden, maar ook via de ambtelijke top en dàt 
vind ik nièt in de haak. Als er zaken zijn die behoren tot 
de vertrouwelijke informatie van de bewindspersoon, 
dan moet je die ook zo houden. Hoogstens kun je over 
bepaalde onderwerpen de woordvoerder of de speci 
alistin de Kamerin vertrouwen nemen, maardatgaatal 
heel ver. Ik zou er niet over piekeren om vertrouwelijke 
mededelingen aan een fractie te verstrekken, maar je 
mag natuurlijk wel bloot geven wat je eigen innerlijke 
overwegingen zijn, aan de fractie. Dat is wat anders : ik 
zie het probleem zó, op grond van deze overwegingen. 
Reageer maar! 

Er zullen overwegingen bij zitten die verder niet bekend 
zullen zijn, of kunnen zijn, bij de fractie . Het is een lastig 
punt, dat relatief eenvoudig wordt opgelost doordat 
topambtenaren vrij gemakkelijk communiceren met 
een aantal topwoordvoerders in de Kamer. 
Datis een collusie die ik maak, waardoor de Kamerniet . 
meer zuiver de controle op het beleid kan uitoefenen. 
Dus dat is schadelijk. Dat is alleen maar goed voor de 
machtspositie van de partij tussen wier ambtenaren en 
Kamerleden dat soort informatie wordt uitgewisseld. Ik 
vind ook dat dat maar scherper tegenover de Kamer 
moet worden gesteld. 

Zouden andere bewindspersonen niet ook toegang 
hebben tot zulke informatie? 
Nee, nauwelijks. Ik ben dan wel bewindspersoon ge
weest,zij hetnietde hele rit. Mededoordatwij maaréén 
minister hadden, maar ook als gevolg van de wijze 
waarop die minister functioneerde, zat ik volstrekt 
geïsoleerd. Ik zat op Justitie en had daar mijn eigen 
tent; daarmee was het afgelopen! 

Anderzijds: je opereert als D66 bewindspersoon in een 
veld waarin dit schering en inslag is. Moet je dan daar 
dezelfde praktijken naast of tegenover gaan stellen? 
Ik meen van niet, want je ontneemt jezelf het rechtom er 
aanmerkingen over te maken en ik vind dat het heel 
kritisch tegemoet getreden moet worden. Het is een van 
de schadelijke effecten van de CDA-cultuur in onze 
politiek; maar wij willen toch ook echtàndere politiek? 
Datvind ik nu echtop lange termijn een belangrijkdoel. 

Je kunt de rit uitzitten, maar daarna is er geen 
partij meer 

Goed: andere politiek. Hoe zie jij nu de relatie met de 
partij? Hoe moet de relatie zijn van bewindspersonen 
met de partijvoorzitter, met het Hoofdbestuur, met de 
rest van de partij? 
Daar heb ik ook vrij eenvoudige ideeën over. De 
verantwoordelijkheid van de partijvoorzitter (zoals 
van het hele partijbestuur) is in de allereerste plaats de 
eenheid van de partij. Die moet gehandhaafd worden. 
De voorzitter moet dus zowel in fractievergaderingen 
a Is bi j bewi ndsl ieden dàn zi j n vi nger opsteken wanneer 
deeenheid van de partij wordt bedreigd en zeggen: wil 
je rekening houden met zus en zo; dan ondergraaf je de 
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basis waarop je zelf staat; dan kun je deze rit uitzitten, 
maar daarna is er geen partij meer- af iets dergelijks. 
Dat is de legitimering van de partijvoorzitter of welk 
HB-lid dan ook. Een directe verantwoordingsplicht van 
de minister tijdens de rit aan de partij zie ik helemaal 
niet. 

Denk iii in termen van een regulier overleg tussen 
bewindslieden en Hoofdbestuur? 
Neen, absoluut niet. Ik kan me voorstellen dat er naast 
de voorzitter nog een paar mensen - vice-voorzitter en 
secretaris politiek bijvoorbeeld - meedoen aan het 
beraad van de fractie met de bewindslieden, maar 
verantwoording afleggen door bewindspersonen aan 
een bestuur van de partij ofzo ... 

Datgaat mii ook veel te ver. Ik bedoel meer een platform 
voor reguliere informatie-uitwisseling. 
Ach nee, laat de minister af en toe een verhaal houden 
voor de partij om te vertellen waar hij mee bezig is; 
maar - zij het wat minder demagogisch - op de wijze 
van een campagnetoespraak. 

Maar als er nu in de achterban grote ongerustheid 
ontstaat, zoals we dat in '82 hebben gehad, hoe zie ie 
dan die relatie? Moeten ministers dan toch maar gaan 
uitleggen aan de partii waarzii mee bezig ziin? 
Niet aan de partij alleen. Er is natuurlijk geen man 
overboord wanneer een minister af en toe een spreek
beurt moet houden wao ri n hij de ernst van het probleem 
en de redenen waarom hij er zo over denkt te kennen 
geeft, maar het is niet in overleg treden. Dat zou ik echt 
uit den boze vinden. Iets anders is natuurlijk dat ieder 
partijlid toegang heeft tot de minister, zoals iedere 
andere Nederlander, ietsje meer zou ik zeggen. Hij 
mag de bewindspersoon kenbaar maken wat hij ervan 
vindt, maar dat is wéér wat anders dan met elkaar 
overleg hebben. De partij moet zich goed realiseren 
dat zij nietde Kamerleden ofde bewindspersonen heeft 
verkozen. Dat heeft de kiezer gedaan. 

Is de partii daaraan toe om zich datte realiseren? Je stelt 
het behoorliik zuiver. 
Dat is volgens mij de enige manierwaarop je jezelf niet 
in de luren kunt leggen! 

Denk ie dat onze partii dat op dit moment zou kunnen 
volgen? Zou men dat een goede benadering vinden? 
Ik denk dat de partij dat heel goed zou kunnen volgen, 
want het hoort bij de partijcultuur. En ik denk dat 
wanneer je merkt dat het niet voldoende duidelijk is, je 
het ,heel snel duidelijk zult kunnen maken; omdat die 
partijculturele basis er is. Kijk, er lopen in iedere partij 

mensen rond die alleen maar lid zijn van de partij 
omdat ze hun gal kwijt kunnen en dat is niet eens een 
illegitieme motivering om lid te zijn van de partij, maar 
het wordt wel illegitiem als ze op grond dáárvan gaan 
zeggen dat ze meer recht op invloed hebben dan ze 
strikt genomen zouden moeten krijgen. Je moet die 
mensen niet de mond snoeren, je moet ze alleen maar 
precies de mogelijkheden laten die ze behoren te 
hebben. 

Denk iii dat een liisttrekker beter in een kabinet kan of 
dat hii beter fractievoorzitter zou kunnen worden? 
Dat hangt van de situatie af. Ik heb daarnet gezegd dat 
ik vind dat je eigenlijk met twee ministers in een kabinet 
moet zitten . Stel nu dat je dat niet lukt en dat jetoch vindt 
om allerlei andere redenen dat je het maar moet doen
dàn moet niet de lijsttrekker in het kabinet gaan zitten. 
Dan moet hij zijn gewicht in de schaal leggen buiten het 
kabinet om zo ook de positie van die ene minister in het 
kabinet te kunnen steunen. Als hij zelf in het kabinet 
gaat, ontneemt hij zichzelf ontzettend veel macht. Dan 
is hij opeens ingekokerd. Ik heb er overigens geen 
principiële mening over, het is duidelijk afhankelijk van 
de situatie. 

Nu we het toch hebben over de directe dingen : ziin er 
posten waarvan ie vindtdatD66 die iuistwel, ofiuistniet 
zou moeten claimen? 

Beestachtig wat aan vuil over die man is uitgestort 

Neen, dat heb ik niet. Het lijkt zo leuk om op een 
spending department te zitten, maar dat is het eigenlijk 
helemaal niet. Daar wordt wel het leukste beleid ge
maakt, maar je hebt nooit de middelen om het zo te 
doen als men het van je verwacht. Dus als je geen 
invloed hebt op de verdeling van de middelen, als je 
alleen maarspending departments hebt, .. eigenlijk zou 
je dus ook moeten komen op een van die andere 
plaatsen. Maar ja, Jan T erlouw heeft daar gezeten met 
Joop den Uyl tegenover zich op Sociale Zaken, en dàt is 
van de gekke! Je zou best op Economische Zaken 
kunnen zitten. Jan Terlouw is niet in de eerste plaats te 
gronde gegaan aan zichzelf, maar aan de campagne 
die tegen hem werd gevoerd. Wat er aan vuil over die 
man is uitgestort ... echt beestachtig . En datkwam, dat 
weten we nu, uitde koker van de publiciteitsman van de 
fractie van de Partij van de Arbeid. Ik herinner me dat 
het kwam en dat ik dacht: het moet eens ophouden, 
maar het ging maar door! Ik heb toen een keer gezegd 
dat de kritiek op Jan Terlouw niet langer geloofwaar
dig was en toen is het opgehouden, toen zag je dat het 
uit één bron kwam. Het waren niet die journalisten die 



allemaal een stukje hadden, neen, die werden gevoed! 
Dat werd dus op zijn minst goed gevonden door Joop 
den Uyl, althans hij heeft het niet kunnen tegenhouden. 
Dat was omdat daar de prins van de Partij van de 
Arbeid zat. Bij socialisten zit nog altijd sterk het gevoel 
dat zij opkomen voor de achtergestelden en daar is iets 
vanwaar. Alleen, het is niet meerzowaaralszij denken 
dat het is. 

Principieel 

Onder welke voorwaarden zou D66 bereid moeten ziin, 
uiteen kabinet te stappen? 
Als er iets heel principieels, bijvoorbeeld moet betrek
king tot het milieu gebeurt en wij zeggen: daar kunnen 
wij in geweten niet aan meewerken. Iets heel principi
eels zou ik ook vinden wanneer een van de andere 
kabinetsleden de Kamer onjuist heeft voorgelicht en 
men weet dat te regelen, zodat hij niet hoeft te vertrek
ken, doordat hij geen motie van wantrouwen aan zijn 
broek krijgt. Ik denk dat je dan heel ernstig moet 
overwegen er zelf uit te stappen - hoewel dat je heel 
veel zou kosten . Om datduidelijkte rhaken,datzou niet 
meevallen . Dat is bijna niet uit de doeken te doen. 

Het is heel eerliiktegenover ie eigen wortels en ie eigen 
ideeën; wii vinden het be/angriik ... 
Ik zeg ook dat je het moet overwegen . 

Over overwegen gesproken : zou iii nog willen overwe
gen om een congresuitsproakte kriigen overstrotegie? 
Neen, op dit moment niet. 

Een aantal anderen die wii hebben geïnterviewd heb
ben zich afgevroagd of wii wel mee moeten doen 
wanneer CDA en Partii van de Arbeid een kabinet gaan 
vormen. Zou er niet iuist dan een leuke oppositie te 
voeren ziin? Wat is iouw visie daarop? 
Ik ben er niet bij voorbaat op ingesteld dat wij, als het 
ons gevraagd wordt, aan zo'n combinatie mee moeten 
doen. Het is een afweging : wat kan in het kabinet 
worden gedaan, tegenover: wat wordt ons ontnomen? 
Enondermogelijkhedenversta ikook: electoralewinst. 

Hoe zie iii dat 'serieus afwegen'? Hoe werkt dat? Is dat 
'de partii', is dateen kleine groep? 
Neen, dat is de fractie; waarbij alweer het hoofdbe
stuur, de voorzitter, opdie éne basis stemrecht heeft. 

En dat soort grondige afweging vind iii nog zeker 
nodig? 
Ja, zeker. 

Kun ie ook uitkomen op niet aan het kabinet meedoen? 
Zie ie dus een oppositierol voor D66 tegen een CDA
PvdA-kabinet die vruchtbaar kan ziin? 
Dat kàn hij heel goed zijn. Neem nu wanneer de Partij 
van de Arbeid die toch eigenlijk niet zo'n authentieke 
milieupartij is, met het CDA een programma gaat 
uitvoeren dat helemaal op werkgelegenheid is afge
stemd, ten koste van het milieu. Dan zie ik onze rol in de 
oppositie en nièt in het kabinet. 

Waar ik dan nog een veel groter probleem zie is de 
individualisering en de uitwerking daarvan . Ik vind die 
partiien puur conservatief in hun benadering van 
levensvormen in de komende eeuw. Op dàt punt 
zouden zii beslissingen kunnen nemen die indruisen 
tegen het gevoelen van de hele partii-
Dat ben ik met je eens. Het geldt ook voor punten als 
euthanasie en abortus. Dat hele pakket komt met zo' n 
coalitie aan een heel dun draadje te hangen, maar de 
oppositierol is ook niet makkelijk, tussen Groen links 
en de VVD i n. Het hangt er vanaf hoe d ie gaan opereren 
of dat een dankbaarder rol is dan die tussen PvdA en 
CDAin! 

Gezellig. maar oerslecht I 

Heb ie verder nog wat toe te voegen? 
Ja,een kleinigheid . Wij hadden hetover overleg tussen 
fractie en bewindslieden. Dat is totnutoe altijd gegaan 
in de vorm van een etentje. Dat is heel slecht. Ik vind dat 
eróók af en toe gegeten moet worden, maar wekelijks 
oftweewekelijk ... dat betekent dat ieder zijn jasje gaat 
uittrekken en veel te persoonlijk gaat denken. Er moet 
ook zakelijk worden vergaderd, gewoon in besloten 
kring. Ik vond dat zelf ook leuk: dan gaan we gezellig 
eten en drinken .. . maar het is oerslecht! 
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Slechte gedachten 

Dit is geen tijd voor slechte gedachten, moor voor mooie denkbeelden! 
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Commentaar 

~ 
Binnenlands bestuur Geelhoed? Geen van 

beiden staat op het lijstje 
De onderhandelaars in de van kandidaat-ministers 
kabinetsformatie van CDA dat ook al op 28 septem-. en PvdA hebben 'Binnen- ber in NRC/Handelsblad . lands bestuur' op de agen- te vinden was. 
da ~eplaatst van hun on- Een overheid die beter 
der andelingen, zo lees ik aan haar eigen taken 
in NRC/Handelsblad van toekomt en die daardoor 

~ 28 september. Het was een stimulans vormt voor 
dezelfde dag waarop L.A. de samenleving, dat heb-
Geelhoed in het nieuws ben ministers van Binnen-
kwam met zijn interview in landse Zaken sinds Van 
de Onderneming over de Thijn en Rood niet meer op 
afslanking van de rijks- hun agenda gehad. Het 
overheid. De departemen- debat over de kerntaken 
ten, zo meende hij, zijn van de overheid, ook al 
teveel bezig met niets. Zij door Geelhoed 
produceren lege nota's aangezwengeld, is 
waarover veel overleg stilgevallen en eigenlijk 
wordt gevoerd en die de nooit van de grond geko-
ambtenaren flink bezig men. Als er een politieke 
houden. Er is niets op te- krachtpatser op BiZa komt 
gen (integendeel) om deze 
activiteiten achterwege te 

(en enkele van de gesug-
gereerde namen behoren 

laten. Daarentegen heb- tot die categorie), dan 
ben uitvoerende diensten zullen opnieuw Grote 
de laatste jaren behoorlijk Operaties worden afge-
de klappen gekregen van vuurd, maar niet noo za-
bezuinigingen (immers kelijkerwijs in de juiste 
ontworpen door de richting. 
beleidsafdelingen), waar- Zo'n 'activistische' invul-
door de uitvoering van ling van het hoofdstuk 
beleid stagneert; zie de Binnenlands bestuur van 
controle op de maximum- het regeerakkoord zou 
snelheid. Het zou verstan- opnieuwvoorbi~aan aan 
dig zijn, zo meende de essentie, die eels juist 
Geelhoed, de centrale bestaat uit het inzicht dat 
departementen met een een activistische overheid 
kwart af te slanken. niet noodzakelijkerwijs de 

Zouden de onderhande- beste is. Wanneer de vele 
laars van CDA en PvdA dit krachtige managers die de 
ook in gedachten hebben afgelopen jaren zijn aan-
gehad toen zij 'Binnen- gesteld, de kar alle een 
lands bestuur' op de agen- andere kant uit willen 
da plaatsten? Of dachten trekken, blijft het resultaat 
zij daarbij meer aan tradi- onveranderd: perfecte 
tionele christen - versus stilstand. Er moet niet al-
sociaal- democratische leen worden gesneden en 
strijdpunten: functionele gereorganiseerd bij de 
versus territoriale decen- overheid, het moet ook 
tralisatie (ofwel: de macht nog met verstand gebeu-
van het maatschappelijk ren. 
middenveld), of gemeen-
telijke herindeling (dus het 

D66 was ongetwijfeld 
van plan, in de forma-

overwicht van het CDA in tiebesprekingen zulke 
aanta Ilen burgemeesters)? 
Hoe sterk zal de PvdA zich 

dwarse inzichtingen te 
ventileren. Dat zou niet 

eigenlijk maken voor het slecht zijn geweest voor 
gedac~engoedvanhaar het land. Opmerkelijk is 
leden Tjeenk Willink en wel dat Geelhoed zegt, in 

geen van de verkiezings-
programma's van de vier 
grote politieke partijen iets 
gelezen te hebben over 
ingrijpende reorganisaties 
bij de overheid. Heeft 
Geelhoed gemeend dat 
het niet op zijn weg lag, 
één van deze partijen een 
kluim op de hoed te ste-

en? Ofdientook in onze 
kring het verstand nog wat 
beter te worden aange-
wend? 

Erik van der Hoeven 
30-9-1989 
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De strijd voor een moderne en 
rationele bestuurlijke 
organisatie 
MEINE HENK KLiJNSMA * 

De organisatie van het Nederlandse binnenlands 
. bestuur bestaat uit een middeleeuwse onderbouw 
en een 1ge eeuwse bovenbouw. De grote 
veranderingen die in de afgelopen 150 jaar 
hebben plaatsgevonden, hebben maar zeer 
gedeelteUjk tot wijziging van de bestuurUjke 
organisatie geleid. Dat deze discrepantie tot 
problemen heeft geleid, behoeft geen betoog. 
Structurele oplossingen hiervoor hebben echter 
altijd schipbreuk geleden. Nu Ujkt de tijd rijp voor 
een nieuwe poging. Ook D66 is bereid zich voor 
echte hervormingen in te zetten. Het 
verkiezingsprogramma 1989-1993 bevat althans 
een veelbelovende aanzet. In dit artikel wordt 
daaraan een nadere uitwerking gegeven. Dat wil 
zeggen dat de overbodige bestuurslagen en 
structuren als de provincie en de Wet 
gemeenschappeUjke regeUngen moeten worden 
opgeruimd; dat onderscheid moet worden 
gemaakt tussen het bestuur in grote steden en 
elders in het land; dat enerzijds schaalvergroting 
nodig is, doch anderzijds juist schaalverkleining. 

Een oude discussie opgerakeld 

Een kleine 20 jaar geleden trok de discussie over de 
vormgeving van de Nederlandse bestuurlijke organi
satie de nodige publieke belangstelling. Wel of geen 
vierde bestuurslaag,44 gewesten danwel24of17 mini
provincies, waren toen vragen die de gemoederen 
danig bezig hielden. Toen deze discussie tot niets 
geleid bleek te hebben, ebde de interesse van het grote 
publiek weer weg. Minder abstracte problemen als de 
economische recessie, eisten de aandacht op. De be
stuurlijke organisatie werd weer de veilige speeltuin 
van een kleine groep specialisten, die zij voor 1970 
altijd geweest was. 

Het uitbrengen van het rapport van de commissie
Montijn over de specifieke problemen van de grote 
steden heeft de oude discussie weer nieuw leven in
geblazen. De commissie deed namelijk ook voorstel
len met betrekking tot de bestuurlijke organisatie van 
de agglomeraties. De plotselinge aandacht voor de 
Europes integratie nu het magische jaar 1992 in zicht 
komt, heeft ertoe geleid dat men in kringen van het 
binnenlands bestuur eindelijk is gaan nadenken over 

* De auteur is lid van de redactiè 

deconsequenties van de Europese eenwording voorde 
bestuurlijke organisatie. Voorstellen tot structurele 
hervorming die een decennium geleden onhaalbaar 
bleken, blijken ineens weer bespreekbaar. 

Een en ander is ook tot onze eigen partij doorge
drongen. Het nieuwe verkiezingsprogramma bevat 
bepaald drastische voorstellen. Het zegt onder meer: 
"D66 acht totstandkoming van nieuwe bestuurlijke 
structuren dringend noodzakelijk, niet alleen voor de 
vier grote steden, maar ook voor andere delen van het 
land en voor Euregio's. De gedachte gaat daarbij uit 
naar rechtstreeks gekozen bovengemeentelijke bestu
ren, waaraan bovengemeentelijke en belangrijke de
lenvan de provinciale taken worden overgedragen. De 
provinciale bestuurslaag zal erin opgaan . Voor de 
vorming van de districten (de nieuwe structuren, MHK) 
kan worden aangesloten bij de gevormde regio's in het 
kader van de af te schaffen Wet gemeenschappelijke 
regelingen ." 

Dergelijke ingrijpende voorstellen roepen bij menig
eenonmiddelijkdevraagopofdatnuwel nodig is.lndit 
artikel zal uiteen worden gezet waaruit de noodzaak 
tot vergaande hervormingen bestaat. Hiervoor is een 
beknopte historische schets van de bestuurlijke organi
satie van Nederland onontbeerlijk. Een interessante 
vraag is verder waarom eerdere structurele hervor
mingsvoorstellen altijd schipbreuk hebben geleden. 
Tenslotte wordt bekeken of de voorstellen uit het ver
kiezingsprogramma in de juiste richting gaan en hoe zij 
nader kunnen worden ingevuld. 

Middeleeuwse onderbouw 

Anders dan romantisch geïspireerde christen-demo
craten en andere conservatieven graag doen voorko
men, is de overheid in onze streken niet van onderop 
ontstaan, maar opgelegd van hogerhand. De oudste 
overheidstaken, rechtspraak, handhaving van de 
openbare orde, landsverdediging en belastingheffing 
werden namelijk door de eerste Keizer van het Franki
sche rijk, Karel de Grote, in Nederland geïntrodu
ceerd. Later ging zijn gezag over op de Duitse Keizers. 

De Keizer bevond zich zowel letterlijk als figuurlijk 
op grote afstand van het in die dagen uiterst perifeer 
gelegen Nederland. Teneinde zi jn gezag te effectueren 
maakte hij gebruik van het leenstelsel. Dat wil zeggen 
dat in zijn naam in bepaalde gebieden leenheren 
optraden. Deze leenheren ontpopten zich alras tot 
zelfstandige heersers. Voorbeelden van dergelijke 



leenheerlijkheden in Nederland waren het graafschap 
Holland, het hertogdom Gelre en het bisdom Utrecht 
(de bisschop van Utrecht oefende tevens wereldlijke 
macht uit). De leenheerlijkheden werden later gewes
ten genoemd en zijn de territoriale voorlopers van de 
huidige provincies. De provinciale grenzen zijn vaak in 
de middeleeuwen al getrokken. 

Ook de leenheerlijkheden waren echter nog te groot 
om werkbare eenheden voorfeitelijke gezagsuitoefe
ning te kunnen zijn . De schaarse dorpsgemeenschap
pen in het toen nog dunbevolkte Nederland werden 
daarom door de leenheren ingeschakeld door een 
soort territoriale deconcentratie. In de dorpen werden 
schouten benoemd die belast waren met de vredes
handhaving en enige taken op het gebied van de 
waterstaatszorg. Het ambt van schout was doorgaans 
erfel i jk. De schouten kregen daardoor een edele waar
digheid en werden ambachtsheren genoemd. De dor
pen of schoutambachten gingen daarom ambachts
heerlijkheden heten. In de meeste delen van ons land 
zijn de ambachtsheerlijkheden de directe voorlopers 
van de gemeenten. 

Tussen de gewesten en de ambachtsheerlijkheden 
(dorpen) in bevond zich vaak nog een intermediaire 
bestuurslaag. In het belangrijke graafschap Holland 
bestond deze tussenlaag uit baljuwschappen. Ook 
voor de baljuw was de rechtspleging de belangrijkste 
taak. Een tweede taak was gelegen op het vlak van de 
waterstaatszorg. De baljuwschappen werden daar
door tevens tot grote waterschappen, i n Holland hoog
heemraadschappen genaamd. De allang verdwenen 
baljuwschappen zijn daarom nog steeds te herkennen 
in nog altijd bestaande hoogheemraadschappen als 
Rijnland, Schieland en Delfland. ln het noorden van het 
land ontwikkelde deze intermediaire bestuurslaag zich 
tot lokale bestuurslaag. Dit verklaart waarom in later 
tijd de gemeenten hier aanmerkelijk groter waren dan 
elders. 

Sommige dorpen, doorgaans de grotere waar enige 
handel tot ontwikkeling was gekomen, streefden naar 
een eigen aparte status, los van het leen heerlijk en 
ambachtsheerlijk gezag. Een dergelijk aparte status 
kon worden bereikt als dorpen stadsrechten kregen 
van hun leenheer, waardoor zij tot steden werden. In de 
steden waren rechtspraak en bestuur niet langer in 
handen van een leenheer of een ambachtsheer, maar 
werden deze taken door een gekozen stadsbestuur 
behartigd. De stedelijke besturen waren aanvankelijk 
veel toegankelijker dan de aristocratische plattelands
besturen. AI snel begon evenwel een proces van oligar
chisering, waardoor vervulling van de bestuurlijke 
functies in de steden voorbehouden bleef aan een 
kleine elite. 

DISCOURS 

OVER DE DEFECTEN 

IN DE JEEGENWOORDIGE 

CONSTITUTIE 

D ER REGJ! ERING 'VAN DBl>l 
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REDR EB. 

Opgefielt in Januarius 1716, uitgefondert de 
Voorreeden , en eenige veranderingen, en by

voegfels , in het Discours {eltf. 

Ook toen al! 

1geeeuwsebovenbouw 

De middeleeuwse bestuursstructuren bleven ten tijde 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden in be
langrijke mate ongewijzigd. De belangrijksteverande
ring was dat de gewestelijke standenvergaderingen, 
de colleges van gewestelijke staten, de plaats van de 
leenheer (de laatste was de afgezette Spaanse vorst 
Philips 11) innamen. 

Ook op lokaal niveau was de continuïteit groot. De 
bestaande indeling van het land in lagere bestuurlijke 
eenheden bleef vrijwel ongewijzigd. Ten plattelande 
bleven de erfelijke ambachtsheerlijkheden gewoon 
voortbestaan. Wat wel veranderde was dat als gevolg 
van het wegvallen van het leenheerlijk gezag, niet 
langer stadsrechten werden verleend. Sterk groeiende 
plaatsen, bijvoorbeeld in de Zaanstreek, bezaten 
daarom veel minder zelfbestuur en invloed in het 
gewestelijk bestuur dan veel kleinere, maar oude stad
les. 

Het behoeft geen betoog dat een dergel i jk versteend 
bestuurlijk systeem niet goed was opgewassen tegen 
de eisen die door een veranderende samenleving 
werden gesteld. De Republiek maakte namelijk in de 
17e en vooral de 18e eeuw een aantal belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen door. Zo ontstond er 
geleidelijk een Nederlands nationaal besef, dat zich 
moeilijk liet verenigen met de oude mid
delpuntvliedende bestuurlijke organisatie. Voorts had 
de langzamerhand beter wordende volksontwikke
ling, de opkomst van een zelfbewuste middenklasse 
van kooplieden, grotere boeren, middenstanders en 
vrije beroepsoefenaren, en het overwaaien van nieu
we, meer democratische, politieke ideeën naar de 
Nederlanden tot een in brede kring bestaande behoef
te aan reële deelname in het bestuur geleid. De be
staande oligarchische bestuursorganisatie kon daarin 
niet voorzien. 

De zegenrijke Bataafse revolutie van 1795 bete
kende een drastische sanering van het chaotische 

5 



6 

11') 

"" z 
:8 w 
w 
Q 

geheel dat de Nederlandse bestuurlijke organisatie 
onder het 'ancien regime' was geworden. Het bestuur 
in de verschillende typen lokale gebiedseenheden 
werd op eenzelfde leest geschoeid. Er kwam een soort 
lokaal bestuur dat werd uitgeoefend in municipali
teiten, de latere gemeenten. Voorts werd het aantal 
lokale bestuurseenheden flink teruggebracht. Talrijke 
kleine eenheden werden opgeheven. Een grote groep 
burgers verkreeg het kiesrecht voor de raden van de 
municipaliteiten. Ook de oude gewesten verdwenen 
van de kaart en maakten plaats voor departementen 
met een uniforme bestuursinrichting. De grenzen van 
deze nieuwe departementen weken aanvankelijk vol
komen afvan die van de oude gewesten. Laterwerden 
de historische grenzen hersteld. De taken en bevoegd
heden van de municipaliteiten en de departementen 
stelden weinig voor. De nieuwe staatkundige orde was 
bij uitstek centralistisch. 

Het einde van de Bataafs-Franse tijd hield in dat een 
aantal aspecten van de bestuurlijke organisatie van het 
'ancien regime' in ere werden hersteld. De oude he
terogeniteit en het oligarchische element keerden te
rug. Aldus werden vrijwel alle oude ambachtsheer
lijkheden, inclusief ambachtsheer, gereactiveerd, ook 
de zeer kleine. Anderzijds was het nieuwe Koninkrijk 
echter net zo centralistisch als de Bataafse republiek. 
De invloed van de Koning op het doen en laten van de 
lagere overheden was zeer groot en strekte zich uit tot 
de kleinste details. 

In het revolutiejaar 1848 kwam ook in Nederland een 
liberale omwenteling tot stand. Een voor die tijd zeer 
moderne Grondwet werd afgekondigd. Een energiek 

Revolutie van 1848: opstond op de Dom 

progressief-liberaal kabinet onder leiding van Thor
becke bracht in de periode 1849-1853 een vergaande 
hervorming van de bestuurlijke organisatie tot stand. 
Deze hervorming had vooral betrekking op de inrich
ting van de bestuurlijke eenheden. Thorbeckes Ge
meentewet en Provinciale Wet grepen deels terug op 
Bataafse ideeën van een halve eeuw eerder: zij voorza
gen in een in beginsel uniforme organisatiestructuuren 
in directe verkiezingen voor de vertegenwoordigende 
lichamen. Nieuwwasechterde ruime mate van autono
mie die gemeenten en provincies kregen. 

Veel terughoudender waren Thorbecke en de zijnen 
ten aanzien van de territoriale indeling. Op provinciaal 
niveau bleef alles bij het oude; zij het dat in 1840 de 
mammoetprovincie Holland al in tweeën was gesplitst. 
Op gemeentelijk niveau werden de allerkleinste ge
meenten opgeruimd. Het betrof hier veelal de kleine 
ambachtsheerlijkheden die door Koning Willem I in ere 
waren hersteld. Deze miniatuurgemeenten telden zo 
weinig inwoners dat, gegeven het toenmalige cen
suskiesrecht, er onvoldoende burgers beschikbaar 
waren om een gemeenteraad te kunnen vormen. 

Maatschappelijke modernisering 

In de tweede helft van de 1ge eeuw begon eindelijk ook 
in Nederland de industriële revolutie. Als gevolg daar
van trad een sterke bevolkingsgroei op. Duizenden 
trokken van het platteland naar de stad. De communi
catiemiddelen verbeterden, evenals de volksontwikke
ling. Het ene volksdeel na het andere emancipeerde 
zich en binnen het Thorbeckiaanse constitutionele 
raamwerk voltrok zich een democratiseringsproces. 
Dit alles betekende het eind van de liberale nachtwa
kersstaat. De ov.erheid ging zich met tal van nieuwe 
taken bezighouden: de verzorgingsstaat begon vorm 
te krijgen. 

AI deze ontwikkelingen hadden uiteraard ook hun 
weerslag op de lagere overheden. Zo speelden de 
grotere gemeenten een voortrekkersrol bij het vergro
ten van de rol van de overheid in de samenleving, 
bijvoorbeeld op het stuk van de volkshuisvesting en de 
ruimtelijke ordening. Later werden deze taken vaak 
overgenomen door de centrale overheid. Daarbij kre
gen de gemeenten echter in de vorm van medebewind 
weer een fors deel van de nadere beleidsvorming en -
uitvoering in handen. Dat laatste gold ook voor taken 
waarvoor het rijk van meet af aan de primaire verant
woordelijkheid op zich nam. 

De diep ingrijpende veranderingen die Nederland 
na ± 1870 onderging, legden een zware hypotheek op 
de effectiviteit van de bestuurlijke organisatie. De 
goeddeels middeleeuwse territoriale indeling kwam 
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onder zware druk te staan. Vooral de snel groeiende 
steden kwamen -zowelletterlijkalsfiguurlijk- indeknel 
te zitten. Door middel van annexatie van randgemeen
ten of delen daarvan kon dit probleem enigszins wor
den opgelost. Op die manier verdwenen de gemeenten 
Watergraafsmeer (opgeslokt door Amsterdam), Hille
gersberg (idem Rotterdam) en Loosduinen (idem 's
Gravenhage) van de kaart. 

Konden dergelijke annexaties de meest manifeste 
knelpunten van de tekortschietende territoriale inde
ling oplossen, moeilijker lag en ligt dat met de meer 
verborgen en meer complexe problemen van de be
stuurlijke organisatie. De stormachtige groei van de 
overheidstaak en de daaraan ten grondslag liggende 
maatschappelijk processen leidden namelijk ook tot 
een minder eenduidige relatie tussen de aard van de 
behartiging van een bepaalde overheidstaak dooreen 
overheid enerzijds en de schaal van die overheid 
anderzijds. Toen de overheid zich nog metweinigtaken 
bezig hield en Nederland ook overigens nog uit~rst 
overzichtelijk in elkaar stak, kon de beroemde "drie 
kringenleer" geldigheid hebben. De drie kringenleer 
ging er vanuit dat -gegeven een bepaald takenpakket 
van de overheid en een bepaald, door de toenmalige 
werkelijkheid geïnspireerd, beeld van de samenleving 

-elk van de drie bestuurslagen (rijk, provincie en ge
meente) een natuurlijke competentie bezat, die nage
noeg volledig was afgeschermd van die van de beide 
andere bestuurslagen. 

Na die eeuwwisseling kwam de geldigheid van de 
drie kringenleer onder zware druk van de feiten te 
staan. De groei van het nieuwe verschijnsel van de 
suburbanisatie en meer in het algemeen de gestaag 
toenemende mobiliteit leidden tot grootschaliger en 
diffusere ruimtelijke patronen. Hierdoor sloot de be
stuurlijke organisatie, zowel qua schaal als qua aard, 
met name in de grootstedelijke gebieden, niet langer 
aan bij de sterk veranderende maatschappelijke reali
teit. Ver:der bleek dat sommige nieuwe taken, bi jvoor
beeld het beleid en beheer ten aanzien van nutsbe
drijven, door veel kleinere gemeenten niet zelfstandig 
behartigd konden worden. De provincie was juist weer 
te groot om hierin te voorzien, zodat gemeenten tot 
onderlinge samenwerking overgingen. Dit ontbreken 
van een afzonderlijke, volwaardige bestuurslaag op 
regionaal (dat wil zeggen tussen gemeente en provin
cie in) niveau, werd veel later wel het "regionale gat" 
genoemd. 

Om kort te gaan, de bestuurlijke organisatie voor
zag niet in een bestuurslaag op regionaal niveau, 
terwijl juistopdatniveau zichtalvan nieuweoverheids
taken aandienden. In de agglomeraties ontstond daar
enboven een dusdanige verwevenheid tussen de cen
trumgemeente en de suburbane randgemeenten dat 
voor deze gebieden afzonderlijke oplossingen nood
zakelijk waren. Dat waren de problemen voor de 
eerste wereldoorlog, dat zijn ze vandaag de dag - zij 
het vele malen meer acuut - nog steeds. 

Een halve eeuw politiek falen 

Het voorgaande werd al voor de eerste wereldoorlog 
gesignaleerd. In andere landen waar dezelfde proble
men bestonden, kwam het zelfs tot daadwerkelijke 
hervormingen van de bestuurlijke organisatie. Zo niet 
in Nederland. In de jaren '20 en '30 werden enkele 
pogingen ondernomen om tot een drastische hervor
ming van de bestuurlijke organisatie te komen. Afge
zien van enkele gemeentelijke herindelingen en een 
meer uitgewerkte regel ing voor intergemeentelijke sa
menwerking, liepen echter al deze pogingen stuk op 
het immense conservatisme dat politiek en bestuurlijk 
Nederland toen al kenmerkte op dit vlak. De drastische 
hervormers moesten het afleggen tegen de voorstan
ders van zeer geleidelijke en bescheiden aanpassin
gen. Dit patroon zou zich in de naoorlogse periode nog 
meermalen manifesteren. 

Zo werd in de vroege jaren '50 het plan van de 
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commissie-Koelman om een intermediaire regionale 
bestuurslaag van enkele tientallen districten in te stel
len getorpedeerd. Bij wijze van alternatief werd meer 
nadruk gelegd op intergemeentelijke samenwerking. 
De eerste Wet gemeenschappelijke regelingen kwam 
dan ook in die tijd tot stand. 

Eind jaren '60 leek heterop alsofde radicale hervor
mers de wind in de zeilen kregen. Zij bepleitten een 
volwaardige ("vierde") territoriale tussenlaag van ge
westen met direct gekozen raden. In het Rijnmondge
bied en de agglomeratie Eindhoven waren al bij afzon
derlijke wet dergelijke openbare lichamen gecreëerd. 
Ten tijde van het kabinet-Den Uyl werd door de toen
malige minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay 
Fortman sr., een wetsvoorstel in deze geest ingediend. 
Het wetsvoorstel voorzag in de instelling van een extra 
(= vierde) bestuurslaag van 42 gewesten, waarbij het 
gemeentelijk takenpakket fors zou worden geredu
ceerd. Een effectieve lobby onder leiding van de VNG 
slaagde erin dusdanig heftige weerstanden tegen dit 
plan te genereren, dat De Gaay Fortman het ijlings 
weer introk. 

Als alternatief kwam hij met een nieuw plan, waarbij 
"het regionale gat" door de provincies zou moeten 
worden opgevuld. Daartoe moest het aantal provincies 
tot 24 worden uitgebreid. Deze provincies-nieuwe stijl, 
ook wel "doe"-provincies genaamd, dienden van de 
gemeenten de grootschaliger doe-taken over te ne
men. Ook dit plan werd door de VNG bekwaam 
onderuit gehaald. De opvolger van De Gaay Fortman, 
Wiegel, bracht daarom het aantal geplande provincies 
steeds verder terug, evenals het takenpakket dat aan 
de tweede gestuurslaag was toebedacht. Uiteindelijk 
bleek de olj:fant een muis gebaard te hebben: er kwam 
een provincie oude -stijl bij: Flevoland. 

In de jaren '80 werd korte metten gemaakt metwater 
verder nog aan vooruitstrevend ideeëngoed op het 
gebied van de bestuurlijke organisatie bestond. De 
conservatieve tijdgeest sloeg ook hier toe. Voor het 
vinden van oplossingen voor de problematiek van de 
bestuurlijke organisatie werd (weer) nauw aangeslo
ten bij de al bestaande structuren. Dit "nieuwe", in de 
nota Organisatie binnenlands bestuur uit 1983 neerge
legde beleid, hield in concreto onder meer het volgen
dein: 

1. Een voortgaand programma van streeksgewijze 
gemeentelijke herindeling teneinde een be
stuurskrachtige lokale bestuurslaag te scheppen. H ier
bij werd aanvankelijk uitgegaan van een kritische 
grens van 10.000 inwoners; na 1986 werd het ook 
mogelijk dat kleinere gemeenten in stand gebleven. 

2. Een herziening van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr), waardoor lagere overheden (met 

name gemeenten) in staat zouden worden gesteld in 
onderlinge samenwerking het "regionale gat" te dich
ten. "Bundeling" en "integratie" van gemeenschappe
lijke regelingen dienden het ontstaan van eenduidige 
territoriale regio's te bewerkstelligen, waardoor het . 
regionaal bestuur overzichtelijker moest worden. De 
Wgr-regio's kregen echter geen direct gekozen alge
meen bestuur, maar een door de betrokken gemeen
teraden verkozen bestuur. Directe verkiezingen 
zouden het "verlengd lokale" karakter van de con
structie in gevaar brengen en bovendien te veel lijken 
op de gevreesde vierde bestuurslaag uit de jaren '70. 

3. Een verbetering van het bestuurlijk instrumenta
rium van de lagere overheden door een integrale 
herziening van de Gemeentewet en de Provinciewet, 
doordecentralisatievan taken en bevoegdheden,door 
sanering van de specifieke uitkeringen en door moder
nisering van de Financiële-Verhoudingswet. 

Dit beleid is in de afgelopen jaren voor een groot 
deel werkelijkheid geworden. Dat is op zich een knap
pe prestatie als wordt bedacht hoe lastig het is om in 
deze sector iets voor elkaar te krijgen. Zelfs al be
staande structuren als het openbaar lichaam Rijnmond 
en de agglomeratie Eindhoven werden opgedoekt. 
Helaas is de bijdrage van het beleid van de laatste twee 
kabinetten aan het oplossen van de bestuurlijke pro
blematiek zeer gering geweest. Doordat andermaal is 
gekozen voor lapmiddelen in plaats van voor funda
mentele oplossingen is er sedert 1975 en zelfs 1950 
eigenlijk niets wezenlijks ten goede veranderd, terwijl 
de problemen als zodanig nog ernstiger zijn gewor
den. 

Een korte toelichting 

Gemeentelijke herindeling op de schaal die thans 
wordt gehanteerd lost de regionale problematiek niet 
op, daarvoor zijn ook de nieuwe grotere gemeenten 
nog te klein. Anderzijds ontnemen herindelingen de 
burgers wel een gekozen bestuur letterlijkdicht bij huis. 
Dit verklaart mede de grote weerstanden die gemeen
telijke herindelingen oproepen. In de delen van Neder
land waar de bestuurlijk-organisatorische problemen 
in ieder geval deels door gemeentelijke herindeling 
opgelost zouden kunnen worden, de agglomeraties, 
wordt dit beleidsinstrument om politieke redenen (lees: 
angst voor de furie uit suburbania) niet meer gehan
teerd. 

De nieuwe Wgr kent alleen maar nadelen. De ge
trapte verkiezingen leidden ertoe dat niet alleen de 
burger directe invloed mist op water onder de vlag van 
vaak zeer belangrijke gemeenschappelijke regelin
gen gebeurt, ook de betrokken gemeenteraden missen 
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meestal het juiste zicht op wat door het verlengd lokaal 
bestuur wordt gedaan. Dit laatste ondanks de bunde
ling en de concentratie die voor meer inzichtelijkheid 
hadden moeten zorgen. Geconstateerd moet worden 
dat de facto ertoch een vierde bestuurslaag is ontstaan, 
echter wel een die niet voldoet aan elementair-demo
cratische vereisten . In de grootstedelijke gebieden 
heeftde Wgr bovendien door de tegenstellingen tussen 
centrumgemeente en randgemeenten ook uit een oog
punt van doelmatigheid volstrekt gefaald. 

Het verbeterde bestuursinstrumentarium voor de 10-
gereoverheden isooknietzogoed uitdeverfgekomen. 
De sanering van de specifieke uitkeringen vordert in 
een uiterst traag tempo, bij de decentralisatie ligt het 
tempo zo mogelijk nog lager, terwijl de herziening van 
de Gemeentewet en de Provinciewet vooral een redac
tionele excercitie is die inhoudelijk weinig zoden aan 
de dijk zet. 

Waarom is echte hervorming noodzakelijker dan 
ooit? 

Uit het voorgaande blijkt hoe groot de continuïteit van 
de bestuurlijke organisatie van Nederland is. De terri
toriale indeling, de onderbouw van het binnenlandse 
bestuur, dateert in wezen nog uit de middeleeuwen. De 
inrichting van de gemeentelijke en provinciale bestu
ren, de bovenbouw, is nog steeds conform de denk
beelden van Thorbecke. Deze grote mate van continu
·iteit isopzijn minst opmerkelijk. Wanneerde bestuurlij
keorganisatie nietals een op zichzelfstaand fenomeen 
wordt beschouwd, maarals een grootheid die in nauwe 
relatie staat met de sociaal-economische en sociaal
culturele realiteit, zou de gevolgtrekking voor de hand 
liggen dat de enorme maatschappelijke veranderin
gen in de afgelopen eeuw, ook totvergelijkbareveran
deringen in de bestuurlijke organisatie hadden moeten 
leiden. Dat laatste nu, wij zagen het reeds, is niet 
gebeurd. 

Inmiddels is de tijd voortgeschreden en wreken de 
gevolgen van de achtergebleven structuur van de be
stuurlijke organisatie zich meer en meer. De eerder 
genoemdefrictiesdiealvervoordetweedewereldoor
log werden geconstateerd, zijn tot grote spanningen 
uitgegroeid. Het sterkst geldt dit voor de grootstede
lijke gebieden, waar de bijna totale maatschappelijke 
en ruimtelijke verwevenheid tussen centrumgemeente 
en randgemeenten in bestuurlijke en bestuurlijk-orga
nisatorische zin vrijwel onvertaald blijft. 

In mindere mate doen zich ten plattelande proble
men voor. Daar is voor het steeds groeiende aantal 
regionale taken in feite een nieuwe bestuurslaag ont
staan van Wgr-regio's. Deze nieuwe laag bezit echter 
geen direct gekozen bestuur, terwijl bovendien de 

verhouding met de gemeenten niet goed is afgeba
kend . 

Tenslotte bestaan er ook nog altijd provincies: een 
vele decennia bijna vergeten bestuurslaag die echter in 
de afgelopen jaren met veel kunst en vliegwerk weer 
enig nieuwe leven is ingeblazen, met name door het 
overnemen van wat toezichtsplanning- en coördina
tietaken van het decentraliserende rijk. Voor de ge
meenten (en de Wgr-regio's), de lagere overheden 
waar de meeste doe-taken worden behartigd, is deze 
pottenkijker direct om de hoek evenwel bepaald geen 
vooruitgang vergeleken bij de enigszins terugtredende 
rijkspottenkijker in het verre Den Haag. Het grote 
bezwaar van de meeste provincies is dat ze met geen 
enkele maatschappelijke ruimtelijke schaal corres
ponderen, terwijl ze evenmin (met uitzondering van 
Friesland en in mindere mate Zeeland, limburg, Dren
the en Groningen) "wij-"gevoelens oproepen, zoals 
bijvoorbeeld dorpen en kleine gemeenten dat wel en 
nog steeds doen. 

De bestuurlijk-organisatorische problemen waar
mee de grote steden te kampen hebben, zijn door de 
commissie-Montijn op de politieke agenda geplaatst. 
Dezelfde commissie laat ook zien hoezeer deze, op het 
eerste gezicht toch wat abstracte problematiek, nega
tief doorwerkt in het oplossingsvermogen van grote 
steden ten aanzien van concrete vraagstukken. Montijn 
en de zijnen wijzen terecht ook op de Europese dimen
sie die aan de zaak is verbonden. De Europese integra
tie verlangt van grootstedelijke gebieden een grotere 
bestuurskracht. Deze kan echter met de huidige orga
nisatorische structuren niet opgebracht worden. 

Ook voor de rest van Nederland zal de voortschrij
dende Europese eenwording consequenties hebben. 
De al bestaande tendenzen in de richting van groot
schaliger publieke taakbehartiging zullen volgens de 
meeste verwachtingen een extra impuls krijgen. Bij 
ongewijzigd beleid zal dat leiden tot een verdere 
verschuiving van taken en bevoegdheden naar de 
ondemocratische Wgr-regio's. 

Aan de andere kant moet de duurzaamheid van de 
kracht von de democratiseringsbeweging en de hang 
naar kleinschaligheid van de afgelopen 20 jaar ook 
niet worden onderschat. Bij veel burgers bestaat de 
behoefte om op echt lokaal niveau mee te praten over 
de publieke zaak. 

Vereisten voor een rationele en eigentijdse 
bestuurlijke organisatie 

Uit het voorgaande is al enigszins duidelijk geworden 
aan welke eisen een rationele en eigentijdse bestuurlij
ke organisatie moet voldoen. 
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In de eerste plaats moet zij recht doen aan de 
ruimtelijke vertaling van de feitelijke ordening van de 
samenleving. Belangrijketerritoriaal-maatschappelij
ke samenhangen moeten herkenbaar zijn in de be
stuurlijke organisatie. Hierin moet de verscheidenheid 
die Nederland op die vlak kent, tot uitdrukking komen. 
Dit is het externe schaa/vereiste. 

Verder moet rekening worden gehouden met de 
ruimtelijke schaal waarop lagere overheidstaken het 
meest doelmatig kunnen worden behartigd. Dit is het 
interne schaa/vereiste. 

Van een andere orde is het punt van de democrati
sche legitimiteit: de noodzaak dat burgers zich in "hun" 
lagere overheden moeten kunnen herkennen: dat wil 
zeggen dat lagere overheden door direct gekozen 
lichamen moeten worden bestuurd, maarookdatwaar 
mogelijk tegemoet moet worden gekomen aan de 
behoefte van burgers om het bestuur zo dicht mogelijk 
bij huis te hebben. De clausule "waar mogelijk" geeft 
aan dat dit laatste vereiste zich moet verdragen met de 
eerste twee. 

Geen blauwdruk 

Bij het hervormen van de bestuurlijke organisatie moet 
worden gewaakt voor de fouten die in de jaren '70 zijn 
gemaakt. Deze fouten hebben er in belangrijke mate 
aan bijgedragen datde hervormingsvoorstellen uit die 
tijd zijn mislukt. 

Er moet worden afgestapt van het 1ge eeuwse idee 
om voor het gehele land eenzelfde bestuurlijke organi
satie te handhaven. Daarmee wordt een belangrijk 
doel van de bestuurlijke reorganisatie, het scheppen 
van een betere aansluiting van ruimtelijk-bestuurlijke 
op ruimtelijk-maatschappelijke structuren, uit het oog 
verloren . Differentiatie is wat dit betreft geboden. 

Voorts moet worden bedacht dat men 15 jaar gele
den de organisatie te veel, te snel, en vooral te zeer van 
bovenafop de schop wi Ide nemen. Hierdoorwerden zo 
veel weerstanden opgeroepen dat de kans op realisa
tie van de toenmalige plannen nog geringer werd dan 
zij alwas. 

Bij de aanpak die in het D66-verkiezingsprogramma 
wordt voorgestaan, is duidelijk rekening gehouden 
met het voorgaande. Onderkend wordt dat voor de 
grootstedelijke gebieden een andere bestuursstructuur 
nodig is dan elders (structurele differentiatie). Het 
programma stelt voorts dat begonnen moet worden 
met hervormingen in die delen van het land waar de 
bestuurlijk-organisatorische problematiek het meest 
nijpend is, in casu in de agglomeraties. Daarna komt de 
rest van het land aan de beurt. 

De nieuwe structuren 

Hoe ziet een bestuurlijke organisatie eruit die voldoet 
aan de eerder in dit artikel geformuleerde inhoudelijke 
vereisten? In hoeverre voldoet de huidige territoriaal
organisatorische structuur daaraan? En de voorstellen 
uit het D66-verkiezingsprogramma? 

De huidige provincies en gemeenten voldoen door
gaans niet aan de externe schaalvereisten. De provin
ciale grenzen zijn sedert de middeleeuwen nauwelijks 
aangepast aan de ruimtelijke veranderingen, de ge
meentelijke grenzen in onvoldoende mate. De agglo
meraties vormen duidelijke eenheden die bestuurlijk 
min of meer in de daar volstrekt disfunctionerende 
Wgr-regio's zijn terug te vinden. Buiten de grootstede
lijke gebieden zijn dergelijke "natuurlijke" ruimtelijke 
eenheden moeilijker te traceren. Vast staat wel dat ze 
ergens tussen gemeenten en provincies in hangen. Als 
het om het externe schaalvereiste gaat, lijken de Wgr
regio's nog het beste uit de bus te komen. 

Ten aanzien van het interne schaalvereiste liggen de 
zaken wat ingewikkelder. Geconstateerd moet wor
den dat buiten de agglomeraties veel gemeenten nu al 
tal van belangrijke taken niet zelfstandig, doch in 
regionaal (= Wgr) verband behartigen. In dit artikel is 
gesteld dat het waarschijnlijk is dat in de nabije toe
komst d~t fenomeen zich in nog sterkere mate zal 
voordoen. Ik durf daarom de conclusie aan dat in niet
grootstedelijk Nederland het regionale bestuurlijke 
niveau het gemeentelijke bestuurlijke niveau zal 
verdringen. Daar staat tegenover dat het heel goed 
mogelijk is dat een aantal eenvoudige taken op lokaal 
niveau wordt behartigd. Hiervoor geldt echter dat veel 
gemeenten wellicht wat te groot zijn geworden. Voor 
een optimale behartiging van deze taken zou juist een 
kleinere schaal voorde hand liggen,ookal vanweg het 
legitieme streven het bestuur letterlijk zo dicht mogelijk 
bij de burgerte brengen. 

Voor de agglomeraties geldt een ander verhaal. De 
(deel)gemeenten die daar de lokale bestuurslaag vor
men, zijn door hun omvang doorgaans bestuurskrach
tiger dan de meeste plattelandsgemeenten. Zij be
schikken daarom over meer mogelijkheden om veel 
taken zelfstandig te behartigen. Hier geldt overigens 
ook het burger-bij-het-bestuur-argument. 

De provincies houden zich thans vooral bezig met de 
uit hun aard nogal vage "niet-doe" -taken. Gelet op 
Europese schaalverhoudingen kan men zich afvragen 
of deze taken niet beter door het rijk kunnen worden 
uitgevoerd. Principiëler is nog de vraag wat überhaupt 
het nut van veel toezichts-, coördinatie-, en plannings
taken is. Dat geldt a fortiori wanneer er een sterke 
regionale bestuurslaag zou komen. De schaarse doe- J 



taken van de provincie zijn eigenlijk regionale taken 
die bij de provincie zijn beland als gevolg van het 
ontbreken van een volwaardige regionale be
stuurslaag. 

Gemeten naar maatstaven van democratische legiti
miteit scoort de Wgr-regio, als gevolg van het ontbre
kenvan een direct gekozen bestuur, erg laag. Echtdicht 
bij de burger staan slechts de snel verdwijnende mi
niatuurgemeenten. Voor alle overige bestuurlijke enti
teiten geldt dat de afstand groot, misschien al te groot 
IS. 

Deze toetsing van de bestaande bestuurlijke organi
satie aan de in dit artikel genoemde materiëlevereisten 
leidt tot de volgende conclusies. Om te beginnen ver
valt elke grond aan het nog langervoortbestaan van de 
huidige provincies. De belangrijkste bestuurslaag 
(buiten de nationale) is die op regionaal niveau: het 
niveau van de huidige Wgr-regio's. Hier moet een 
volwaardige bestuurslaag komen, hetgeen het intrek
ken van de Wgr impliceert. In het D66-verkiezingspro
gramma worden beide gevolgtrekkingen ook ge
maakt, inclusief de wens dat de nieuwe regionale/ 
agglomeratieve openbare lichamen ("de districten") 
een direct gekozen bestuur moeten bezitten. Dat som
migetaken van de afte schaffen provincies beter bij het 
rijk dan bij de districten kunnen belanden, is een 
conclusie die in het verkiezingsprogramma echter niet 
wordt aangetroffen. 

Verder moet worden geconcludeerd dat, buiten de 
agglomeraties, er voor de huidige gemeenten weinig 
perspectief is. Ook hun plaats zal goeddeels worden 
ingenomen door de nieuwe districten. In het program
ma is deze conclusie niet getrokken. Sterker nog, daar 
wordt voortgaande gemeentelijke herindeling bepleit, 
waardoor een ongezonde concurrentie tussen ge
meenten en districten wordt bevorderd. Ongezond, 
omdat door hun omvang de nieuwe districten (nog) 
beter de doelen van gemeentelijke herindeling, een 
vergroting van de bestuurskracht en een betere lokale 
belangenintegratie, kan bewerkstelligen. Districten en 
ook nog vergrote gemeenten betekenen twee be
stuurslagen die hetzelfde kunnen en willen. Binnen de 
agglomeraties ziet heter hoopvoller uitvoorde huidige 
gemeenten. 

Tenslotte lig erde conclusie dat het gewenst is in niet
grootstedelijk Nederland onder de nieuwe be
stuurslaag van districten een echte lokale be
stuurslaag, naar model van de Engelse "parishes"te 
creëren met beperkte, doch passende taken en be
voegdheden (afgezien van een adviestaak ten opzichte 
van het districtsbestuur moet hierbij worden gedacht 
aan eenvoudige uitvoerende taken als groenon
derhoud, straatnaamgeving en het benoemen van de 

directeur van de plaatselijke basisschool). Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan de legitieme behoefte 
van burgers om voor de meesttastbare overheidstaken 
een direct aanspreekbare overheid dicht bij huis te 
hebben. Dit houdt in dat ten opzichte van de huidige 
gemeentelijke indeling niet alleen schaalvergroting 
plaatsvindt (de instelling van regionale districten), 
maar ook schaalverkleining. Concreet betekent het 
scheppen van deze echte lokale bestuurslaag dat de 
meeste huidige gemeenten, met uitzondering van de 
nog niet heringedeelde miniatuurgemeenten, moeten 
worden gesplitst. Het verkiezingsprogramma rept niet 
van een dergelijke schaalverkleining. 

1 1 
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Hoe warm wordt het en wat 
doen we daar aan * 
HANS GLAUBITZ 

In ''The Independent" van één van de mooie 
februaridagen van de afgelopen winter stond een 
heel klein ingezonden briefje: 

DearSir, 
I like the Greenhouse effect. 
Yours sincerely, 

Inderdaad, mooie dagen in de winter, geen 
sneeuw in de Alpen, maar wel op de Canarische 
eilanden, een zomer waar maar geen einde aan 
lijkt te komen, je zou bijna denken dat het broei
kaseffect al in alle hevigheid aan het toeslaan is. 
Hoewel het vermoedelijk zo ver nog niet is -
immers, er blijkt nog altijd een referentiekader in 
het verleden te liggen: de warmste februari sinds 
••• (vul maar in) - is er geen enkele reden om niet 
ongerust te zijn. Alleen, een zachte winter (of een 
subtropische zomer) anno 1989 is niet 
noodzakelijkerwijs de meest stabiele grond om die 
ongerustheid, of, zoals de briefschrijver in "the 
Independent", tevredenheid op te baseren, ook al 
zal die brief wel meer als grap zijn bedoeld. 

Laat ik om te beginnen eens trachten uit te leggen wat 
het broeikaseffect precies is. Met het woord 'broeika
seffect' wordt het fenomeen van de stijging van de 
temperatuur van het oppervlak van de planeet aange
duid. Een treffende omschrijving, want ook vanuit een 
broeikas kan de opgehoopte warmte niet ontsnappen. 
Datzelfde dreigt met de aarde te gebeuren. Deaarde is 
omgeven door de atmosfeer, die de planeet beschermt 
tegen de directe straling van de zon. Directe straling 
van de zon op het aardoppervlak zou overigens niettot 
een temperatuurstijging voeren, want zonder atmos
feer zou de temperatuur van het aardoppervlak, thans 
gemiddeld 15°C, ca. -18°C bedragen. Het gaat erom, 
dat het evenwicht in de atmosfeer dreigt te worden 
verstoord . De samenstelling van de atmosfeer is van 
essentieel belang voor de kansen voor iedere vorm van 
leven op aarde. De - ultraviolette - zonnestraling wordt 
als het ware teruggekaatst door infrarode straling die 
op natuurlijke wijze door de aarde wordt afgegeven. 
Die infrarode straling houdt de atmosfeer in balans. 

Thans is echter het volgende aan de hand: de in
frarode straling wordt in toenemende mate geabsor
beerddooreen aantal gassen,datvanafdeaarde in de 

* Dit artikel is voor een groot gedeelte gebaseerd op 
de Mededeling van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen aan de Raad, "De Gemeenschap 
en het Broeikaseffect", van 16 november 1988, COM 
(88) 656 final, aanvaard door de Raad van 
Milieyministers in juni 1989. 

atmosfeer wordt uitgestoten. De meeste gassen heb
ben de eigenschap, dat zij weliswaarde straling van de 
zon doorlaten, maar een gedeelte van de terugge
kaatste warmte vasthouden. Die warmte wordt in de 
atmosfeer opgehoopt. 

Achtereenvolgens wil ik bij de volgende aspecten 
stilstaan : 
Welke gassen veroorzaken het broeikaseffect? 
Wat kunnen de gevolgen zijn? 
Wat moet er worden gedaan om het ergste te vermij
den? 
Wat is er al aan actie ondernomen of gepland? 

Oorzaken 

De belangrijkste boosdoener is kooldioxide (C02). 

Andere gassen d ie tot het broeikaseffect bi jd ragen zij n 
methaan (CH4), stikstofoxiden (m.n. N 20) en 
chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK). Ik wil het hier ech
ter vooral over CO2 en CFK hebben, aangezien zij de 
grootste bijdrage leveren aan het broeikaseffect en 
bovendien voor de uitstoot van die twee stoffen vooral 
de mens verantwoordelijk is. De mens kan dus ook 
verantwoordelijk worden gehouden voor de noodza
kelijke reductie van die stoffen. 

Om te beginnen CO2• Volgens de laatste gegevens 
wordt jaÇlrlijks 6 à 7 miljard ton koolstof op aarde 
verbrand in de vorm van fossiele brandstoffen. Op het 
moment dat ik dit schrijf zal die hoeveelheid wel weer 
zijn toegenomen, want de laatste gegevens dateren 
van 1985. Meer dan 5 miljard ton koolstof wordt 
verbrand voor energieopwekking en verwarming 
(42% olie, 42% steenkool, 16% gas). In de afgelopen 
25 jaar zijn de emissies van CO2 meer dan verdub
beld).' 

Een tweede belangrijke bron van CO2-emissies is de 
verbranding van hout, vooral van het tropisch regen
woud. Cijfermatig bevinden wi j ons ook h ier op glad ijs, 
want de laatste FAO-cijfers worden algemeen als 
verouderd beschouwd. Volgens die cijfers (uit 1981, 
herzien in 1984) zou moeten worden uitgegaan van de 
ontbossing van een gebied van 10 tot 20 miljoen ha per 
jaar, ofwel 100.000 tot 200.000 km2 per jaar; dat is 
ongeveer 3 tot 5 maal de oppervlakte van Nederland. 
Echter, volgens officiële Braziliaanse cijfers ging al
leen al in Brazilië in 1988250.000 km 2 verloren. 

Houtverbranding en ontbinding van biomassa is 
verantwoordelijk voor een CO2-uitstoot van 500. mil
joen tot 2 miljard ton per jaar. In het geval van 
verbranding van tropische regenwouden snijdt het 
verwarmingseffect aan twee kanten, omdat met het 
verdwijnen van tropisch regenwoud tevens de natuur
lijke CO2 absorptiecapaciteit van de aarde belangrijk 



wordt gereduceerd. (Tropische) vegetatie zet namelijk 
CO 2 op natuurlijke wijze om in zuurstof. 

Resumerend kan worden gesteld, dat CO2 voor ca. 
55% verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. De 
trend in CO2 uitstoot is, dat deze in Noord-Amerika en 
West-Europa relatief vermindert (maar in absolute zin 
nog steeds toeneemt!), zich in Oost-Europa relatief 
stabiliseert en in de rest van de wereld, met name in 
China, sterk toeneemt. De natuurlijke absorptiebron
nen (vegetatie, oceanen) hebben hun limiet bereikt. 

Met betrekking tot de CFK's kan ik betrekkelijk kort 
zijn . Het probleem is bekend: CFK's treft men aan in 
vele spuitbussen, air-conditioning systemen, koelkas
ten, schuimplastic, etc. CFK's zijn heel wat schadelijker 
dan CO2,hoewei beide stoffen nietdirectschadelijkzijn 
voor de volksgezondheid. De schadelijkheid voor de 
atmosfeer en daardoor indirectvoor milieu en volksge
zondheid is echter aanzienlijk. De kwalijkheid van de 
CFK's is daarin gelegen, dat hun geschiktheid om 
warmte vast te houden in sommige gevallen 10.000 
maal groter isdan dievan CO2,gerekend permolecuul. 
Bovendien kunnen sommige CFK's meer dan 100 jaar in 
de atmosfeer verblijven. Het is moeilijk de concentratie 
van CFK's in de atmosfeer te kwantificeren, maar naar 
schatting bedraagt die ongeveer 1/1000 van de con
centratie CO2• CFK's zijn naar schatting voor 25% 
verantwoordelijk voor het broeikaseffect. 

Gevolgen 

De woorden "naar schatting" heb ik al veel gebruikt. 
De onzekerheid die dit onderwerp in algemene zin 
omgeeft geldt a fortiori voor de mogelijke gevolgen 
van het broeikaseffect. Het is echter vrij zeker, dat de 
toegenomen concentraties van broeikasgassen in de 
atmosfeer zullen leiden tot wijzigingen in het warmte
evenwicht van de aarde en dientengevolge tempera
tuurstijgingen en mogelijk enkele verwante klimaats
veranderingen tot gevolg zullen hebben. Zo zal in de 
komende 50 jaar de gemiddelde temperatuur van het 
aardoppervlak met 1 ,5°C tot 4,5°C kunnen stijgen. 
Verwacht wordt, dat deze temperatuurstijging in Euro
pa voelbaarder zal zijn dan elders. Indien zich de 
verwachte stijging van de temperatuur inderdaad zal 
voordoen, moet rekening gehouden worden meternsti
gegevolgen,zoalsstijging van hetzeewaterniveau met 
mogelijk 30 cm tot 1,5 meter tegen het midden van de 
volgende eeuw (als gevolg van de te verwachten afna
me van de ijshoeveelheid in de poolstreken), verande
ringen in (mariene) ecosystemen en in de landbouw, 
vermindering van zoetwaterreserves in sommige ge
bieden, etc .... Zuid-Spanje, waar daadwerkelijk van 

woestijnvorming sprake is, wordt thans al bedreigd -
vanuit Afrika - door insecten en virussen die in Europa 
niet eerder voorkwamen. 

Welke actie is nodig; wat is er al gedaan 

In de eerste plaats dient te worden vastgesteld, dat er 
op dit moment geen technologie voorhanden is om CO2 

uit de atmosfeer te weren. Het is niet mogelijk om 
bijvoorbeeld filters in te bouwen in grote stookinstalla
ties of auto's die CO2 terughouden. Met betrekking tot 
de reductievan C02 zijn wij dusvoorlopig aangewezen 
op het volgende: 

1. Het voeren van een energiebeleid dat een drasti
sche reductie van CO2 uitstoot tot doel heeft. Dat 
wil zeggen: grotere energie-effectiviteit, gebruik 
van brandstoffen die minder CO2 produceren en 
nieuwe impulsen geven aan een besparingsbe
leid. 

2. Intensiveren van wetenschappelijk onderzoek 
naar technologieën voor vermindering van uit
stoot van CO2 en naar methoden om duurzame 
energie in te zetten. Met betrekking tot dit laatste 
punt zou vooral de omzetting van biomassa in de 
toekomst een belangrijke rol kunnen gaan spe
len. 

3. Heroverweging van de nucleaire optie. Een bui
tengewoon gevoelig punt, niet alleen in Neder
land en niet alleen binnen D66, maarditthema zal 
vroeger of later beslist op de agenda verschijnen. 
Zolang echter geen bevredigende oplossingen 
zijn gevonden voorde afval- en veiligheidsaspec
ten, ligt inzet van nucleaire energie op grote 
schaal niet direct voor de hand. 

In juni 1988 vond te Toronto (Canada) een eerste 
mondiale conferentie plaats over klimaatsveran
dering, getiteld "The changing atmosphere, implica
tions for global security". Het bovenstaande ontleen ik 
aan de aanbevelingen van die conferentie. Verdere 
aanbevelingen die door de conferentie werden aan
vaard behelsden o.m. een reductie van 20% CO2 

uitstoot in het jaar 2005 (uitgaande van het niveau van 
1988) en het bereiken van een verbetering van 10% van 
de energie-efficiency, eveneens in 2005 en eveneens 
uitgaande van de situatie van 1988. Het ligt in de 
bedoeling dat volgend jaar in juni, een vervolgcon
ferentie in Genève zal plaatsvinden. 

Aan internationale activiteiten ontbreekt het op het 
moment trouwens niet. In dit verband noem ik o.m. de 
Ozonconferentie te Londen die begin maart plaats
vondendeMilieutopvan Den Haagvan 11 maartj.I.Als 
meest recent voorbeeld dient te worden genoemd de 
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eerste bijeenkomst van de verdragspartijen bij het in 
1987 ondertekende - en in feite nu al achterhaalde -
Protocol van Montreal inzake de terugdringing van 
CFK's, die onlangs (mei j.l.) te Helsinki plaatsvond. 
Tijdens laatstgenoemde bijeenkomst werd besloten 
om de produktie en de consumptie van alle CFK's die 
onder het Protocol vallen voor het jaar 2000 stop te 
zetten. De Raad van Milieuministers van De Europese 
Gemeenschap deed hier in juni j.1. nog een schepje 
bovenop door te besluiten het huidige produktie- en 
consumptieniveau van CFK's zo spoedig mogelijk met 
85% te verminderen. 

Conclusie 

Wanneer ik hier melding zou makenvan alle internatio
nale activiteiten die thans worden ondernomen op het 
gebied van het broeikaseffect, zou dit artikel ver
moedelijkdrietotviermaalzo lang worden. "Milieu" is 
als onderwerp opgeschoven naar de eerste plaats op 
de internationale agenda. Eindelijk zou je kunnen 
zeggen, wanthetisal jaren duidelijk dat alleen interna
tionale actie enige uitkomst kan brengen. Dat geldt in 
het bijzonder voor zo'n bij uitstek mondiaal probleem 
als het broeikaseffect, dat zonder twijfel de milieudis
cussie van de komende decennia zal gaan beheersen. 
Vanzelfsprekend is hetalleen maarwinst, datthans ook 
tot de beleidsbepalende top het besef is doorge
drongen, dat het hier niet gaat om een beheersbaar 
bijeffect van industriële activiteiten, maar dat het over
leven van de planeet op het spel staat. Men leze er de 
laatste kersttoespraak van Koningin Beatrix op na. 
Woord voor woord had zij het gelijk aan haar kant. 

Ook binnen de wereld van de industrie is men zich 
terdege bewust van de ernst van de zaak. En ook dat is 
politieke winst van de laatste jaren. Het gaat erom die 
politieke winst te kapitaliseren. De industrie is best 
bereid tot hettreffen van milieubeschermende maatre
gelen, maar die medewerking komt sneller en effec
tiever tot stand onder een politieke druk die ook reke
ning houdt met gerechtvaardigde economische en in
dustriële belangen. 

Wij staan aan het begin van een periode waarin, 
vermoedelijk, nogal ruw zal moeten worden 
omgesprongen met een aantal gevestigde normen en 
waarden. Hoe kan de CO2-uitstoot worden terugge
drongen zonder ingrijpende gevolgen voor ons ver
plaatsingspatroon ? Schone motoren in onze auto's zijn 
weliswaar heilzaam voor het terugdringen van stoffen 
die bijdragen tot de zure regen, maar verminderen 
geenszins de uitstoot van CO2• 

Hoe komen wij tot een rationeel beheer van de 
tropis,che regenwouden - van vitaal belang voor het 

evenwicht in de atmosfeer - zonder de souvereiniteit 
aan te tasten van die landen waar zich die regen
wouden bevinden en die dijkwijls voor hun economi
sche ontwikkeling zijn aangewezen op een zekere 
exploitatie van die natuurlijke hulpbron? Moeten wij 
vanuit de westerse geïndustrialiseerde wereld aan de 
ontwikkelingslanden bepaalde voordelen gaan ont
zeggen die bij ons als vanzelfsprekend worden aan
vaard, zoals het bezit van een auto, een koelkast, air
conditioner, het gebruik van deodorant, scheercrème, 
insectenverdelger of haarspray? Eigenlijk zou het ant
woord moeten luiden: "ja", maar zo'n antwoord kan 
alleen maar worden gegeven, als er vanuit de ontwik
kelde wereld de onmiskenbare bereidheid tegenover 
staat om daar dan ook financiële offers voor te bren
gen. Dan praten wij niet over 7,5 miljard gulden die het 
Nederlandse Nationaal Milieuplan zou moeten kos
ten, maar dan moeten wi j denken aan bed ragen i n orde 
van grootte van 20 tot 30 miljard US$ per jaar, op 
wereldschaal nodig voor herstel en behoud van het 
natuurlijk evenwicht, alleen al in de Derde Wereld. 

De politiekevraag voor het komendedecennium is of 
die bereidheid al dan niet bestaat. Wanneer ik zie, dot 
in Nederland een kabinet struikelt over de - in feite -
luxeproblemen van de achterban van één van de 
coalitiepartners, word ik niet bepaald vrolijker van 
bespieg~lingen over die vraag. Willen wij de zelf 
veroorzaakte rotzooi een beetje behoorlijk opruimen 
en willen wij deze wereld enigszins fatsoenlijk aan na 
ons komende generaties achterlaten, dan zullen er 
ingrijpender maatregelen nodig zijn dan een geringe 
verhoging van de benzineaccijns en de afschaffing van 
de fiscale aftrek van de reiskostenvergoeding. Wij 
moeten dan maar hopen, dat dat moment eerder aan
breekt dan dat het water de meest verstokte WDer tot 
de lippen is gestegen. Verantwoord milieubeleid ver
eist investeringen op lange termijn en financiële offers 
nu, op een moment, dat de baten van die offers niet 
altijd direct zichtbaar zijn. Wanneer in ons eigen land, 
dat op dit punt zeker het predikaat vooruitdenkend 
verdient,overditonderwerphetkabinetzijn biezen kan 
pakken, dan ben ik bang, dat wij nog een lange weg 
hebben te gaan. 

Noot 
In een artikel in De Volkskrant van 11 maart jl. wordt 

een getal genoemd van 20 miljard ton CO2 uitstoot op 
dit moment. Ik ken de bronnen voordatgetal niet, maar 
het lijkt mij aan de hoge kant. Het cijfer dat ik noem is 
gebaseerd op een rapport van het World Resources 
Institute uit 1985, datde uitstoot van CO2 metals bron de 
verbranding van fossiele brandstoffen op 5229 miljoen 
ton stelt. 
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Impliciete visies op 
natUtlr en milieu 
J.B. OPSCHOOR * 

Kijkend naar dezelfde werkelijkheid kunje soms 
heel verschillende impressies krijgen. De dichter 
Marsman beschrijft Holland als volgt: 

"Denkend aan Holland zie ik brede rivieren 
traag door oneindig laagland gaan." 

Zo'njaar of tachtig voordat Marsman dit schreef 
had De Genestet een heel andere visie: 

"Oh land van mest en mist, 
vol vuil en koude regen, 
doorsijperd stukske grond 
vol killen douwen damp, 
volvuns,onpeUbaarslijk 
en ondoorwaadbare wegen, 
vol jicht en parapluies, 
vol kiespijn en vol kramp." 

Het zal duidelijk zijn dat ik mij wat meer 
verwant voel met de analyse van De Genestet. In 
mijn dagelijks werk als milieu-econoom aan de VU 
vraag ik me regelmatig af waar vuns, vuil en mest 
vandaan komen. Op het niveau van mens en 
maatschappij zijn factoren aan te wijzen die 
mogelijkerwijs hebben bijgedrag"en tot de 
veroorzaking van de milieu-problematiek. 
Factoren op het niveau van de 
maatschappij-inrichting, maar ook op dat van 
normen, waarden en visies op de verhouding 
tussen mens en natuur. In dit geval gaat het vooral 
over die visies, over impliciete visies. 

Mens - natuur 

Erzijn nogal watverschillendevisies op maatschappij
natuur relaties. Ik begin met een paar wereldbeelden 
uit de antieke voorlopers van onze cultuur. Plato be
schreefde natuuralsonze moeder, waarwezorgvuldig 
mee moeten omgaan, die we in ere moeten houden. In 
het Joods-Christelijke denken vind je tal van visies op 
natuur-maatschappij relaties. Een von de oudste mis
schien, is waarin de mens wordt verteld dat hij in het 
zweet van zijn aanschijn zijn eigen toekomst op deze 
planeet moet realiseren, maar er zijn ook andere visies, 
zoals die op de natuur als arsenaal van onze lieve heer 
waarbij sprinkhanenplagen of droogtes het volk Israël 
zijn lesje moesten leren als het zich niet hield aan de 
thora. 

* De auteur is als hoogleraar milieu-economie 
verbonden aan de vu. 

Vieze koude regen 

Ik maak een sprong naar de tijd van de klassieke 
economen. Bij Adam Smith bijvoorbeeld is het milieu of 
de natuur haast gereduceerd tot "land", tot een pro
duktiefactor die ons allen dient; Marx schreef over het 
milieu in de relatie tot de maatschappij als iets dat met 
de maatschappij in een soort van stofwisselingsproces 
staat. 

Nog weer een forse sprong, naar de holisten. Deze 
komen in deze tijd met nieuwe beelden. Het meest 
extreme is de zogenaamde Gaiahypothese, waarbij de 
biosfeer of de aarde in feite als een levend organisme 
wordt afgeschilderd, met zelfregulerende principes. 

De supermarkt-visie 

Ik denk dat de milieu-problematiek met die van de 
armoede mondiaal tot de grote uitdagingen van onze 
tijd behoren, aangezien zowel die armoede-proble
matiek als die van het milieu in sterke mate maatschap-
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pelijke achtergronden hebben, als het ware "human 
made" zijn. 

Ik hoop ook dat het mogelijk is vanuit maatschappe
lijke analyse en handelen er een halt toe te roepen . Dat 
vraagtveel creativiteit, nietalleen van politici en weten
schappers, maar ook van mensen in het dagelijkse 
veld: producenten, mensen in het bedrijfsleven en 
mensen in de laboratoria waar innovatie plaatsvindt. 
De uitdaging van deze tijd, zowel op het nationale als 
het internationale niveau, vereist e~n grondige analy
se. Als je die analyse pleegt, zie je dat niet alleen 
economische groei, bevolkingsgroei en technologi
sche ontwikkelingen tot milieu-druk leiden, maar dat 
ook ideologie, wereldbeeld, normen en waarden van 
waaruit maatschappelijk wordt gehandeld, tot het 
milieuprobleem bijdragen, doordatzij mede bepalend 
zijn voor maatschappelijke instituties en de ordening 
van onze besluitvorming. Voor sommigen zijn ethiek en 
ideologie misschien ver van de economie verwijderd, 
maar voor mij is dat niet zo en ik zal ook niet kunnen 
nalaten een flinke sloot economie te verwerken op dat 
ideologische en ethische niveau. 

Het gaat mij niet zozeer om allerlei meer of minder 
fraaie natuur- of milieuopvattingen, zoals die zouden 
kunnen gelden. Ik wil proberen een schets te geven van 
wat ik zie als het overheersende wereldbeeld, de 
overheersende ideologie. Om maar met de deur in huis 
te vallen: ik denk datwe in de praktijk de natuur zien als 
een soortvan supermarktwaarvan de schappen steeds 
weerop onnavolgbarewijze dooronzichtbare handjes 
worden gevuld. Op die schappen vind je dingen als 
voedsel, maar ook natuur in de vorm van een serie 
folders van vakantiebestemmingen, en een afdeling 
curiosa waar u de panda beer mogelijkerwijs nog zult 
aantreffen, samen met nog andere soorten dieren en 
ecosystemen. De schappen van deze supermarkt wor
den dooronzichtbare handjes aangevuld, de verdeling 
wordt verricht door wat wij met hoofdletters EEN ON
ZICHTBARE HAND kunnen noemen en dat is natuurlijk 
het marktmechanisme. 

Dit maatschappelijk dominante beeld is natuurlijk 
een vertekening van de fysieke werkelijkheid, een 
vertekening waarin niet veel oog meer bestaat voor de 
processen in de natuur die feitelijk leiden tot regenera
tie van natuurlijke hulpbronnen en het functioneren van 
de ecosystemen, die ons in feite dragen. Kortom: het is 
een visie die i n feite niet zietwelk buitengebeuren nod ig 
is om die schappen gevuld te krijgen en te houden. Het 
is een visie op de mens als haast los van de natuur, 
erboven zwevend en hem vrijelijk exploiterend; alsof 
dat geen consequenties zou hebben. Langzaam maar 
zeker leren we uit de praktijk van de milieu-problemen 
dat die visie fout is. 

Achtergronden 

Die visie heeft vrij oude papieren overigens, ik noemde 
al de naam vanSmith, de grondleggervan de moderne 
economie, die aan het eind van de 18e eeuw tegen de 
toen dominante stroming van de Fysiocraten volhield 
dat niet de natuur de uiteindelijke bron van waarde 
was, maar arbeid. Smith nam ook afstand van het 
scholastieke verleden en stelde dat de maatschappel i j
ke orde niet een van God gegeven en van bovenaf 
ingedaald onderdeel van een scheppingsordening is, 
maardatde maatschappij gehoorzaamt aan inherente 
wetmatigheden, ook op heteconomische vlak. Ook dat 
speelt ons straks denk ik nog wel parten, ook als het 
gaat om de analyse van de visies op maatschappij en 
natuur. Feitelijk gaat die visie nog wel watverderterug, 
je kunt helemaal terug n~ar Aristoteles, waarde hiërar
chie tussen mens en natuur al terug te vinden is in een 
van de eerste hoofdstukken van zijn ethiek waar hij 
beschrijft dat de planten er zijn voor de dieren en de 
planten en de dieren er zijn voor de mens. Je vindt die 
visie ook bij Descartes, die de mens omschrijft als niet 
alleen de meester maar ook als de bezitter van de 
natuur en bij Bacon, grondlegger van de empirische 
moderne wetenschap die het als roeping van de mens 
ziet om te heersen en zijn heerschappij en macht uit te 
breiden tot het gehele universum. Missch ien denkt u met 
mij: ach,datwaren geluiden van mensen dietriomfalis
tisch hun klei ne vaandeltje in de lucht staken, een beetje 
te vergelijken met muizen die met olifanten over houten 
bruggetjes lopen en dan zeggen: wat lopen we samen 
fijntestampen. En inderdaad: toen Descartes en Bacon 
zulke dingen zeiden was er bepaald nog geen sprake 
van de dominantie van de maatschappij overde natuur 
zoalswe die nu kennen. Maar inmiddels is die muis toch 
aardig gegroeid en het geluid dat hij nu met z'n pootjes 
op dat houten bruggetje produceert, is toch echt wel 
wat harder geworden dan het toen was. 

Een getal om het effect van die heerschappij een 
beetje voorstelbaar te maken. Als je de druk van de 
maatschappij op de biosfeer uitdrukt in het percentage 
dat mensen plus huisdieren uitmaken van de dierlijke 
biomassa op het droge deel van de aarde (een maat 
voor milieu-druk) dan is dat percentage opgelopen van 
ongeveer 1 rond het begin van de jaartelling via 5 in 
1850 en 10 in 1950 tot 20 in 1985. Dat zijn tempi van 
ontwikkelingen die er bepaald niet om liegen. 
Toen Descartes zijn triomfalistische vaandeltje om
hoog stak, was het percentage misschien 3, het is nu een 
orde van grootte hoger. In 2020 zal het naar verwach
ting zijn opgelopen tot 40! 
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Groei en grenzen 

Ik heb het in het voorgaande betoog al gehad over 
antropocentrisme, zelfs een soort hiërarchisch antro
pocentrisme met de mens als zwevend boven de rest 
van de natuur. Ik heb een paar wortels aangegeven uit 
de Verlichting voor de opvatting die op dit moment 
dominant lijkt te zijn; de opvatting van de natuur als 
supermarkt waarin wij vrijelijk kunnen grazen. Ik wil 
nog een stapje verder gaan. In de vorige eeuw is het 
vooruitgangsgeloof dat ons in het Westen de laatste 
eeuwen is voorgehouden vertaald tot groeigeloof. 
Waarden in het politieke en maatschappelijke proces 
zijn steeds meer en nadrukkelijker vertaald geworden 
in termen van belangen en die belangen zijn steeds 
nadrukkelijker, ook in deze eeuw, gereduceerd tot 
materiële welstand. Groei als tovermiddel, ook om 
allerlei maatschap elijke problemen op te lossen. 
Maatschappelijk gezien is het ook reuze handig om 
bijvoorbeeld je armoede-problemen te kunnen aan
pakken uit een groeiend nationaal produkt; je hoeft 
niette herverdelen op de pijnlijke manier waarbij je bij 
mensen echt iets weghaalt. Hier ligt mogelijkerwijs één 
van de oorzaken van de affiniteit bij sociaal- en chris
tendemocratie voor het groeidenken. 

Inmiddels is die groei-ideologie wel vaak ter discus
sie gesteld, al aan het begin van de vorige eeuw door 
Malthus. Daartegenover is gezegd dat de problemen 
waar hij het over had opgelost werden door technolo
gische ontwikkeling en daarmee werd eigenlijk het 
milieuprobleem als grensstellend voor maatschappe
lijke ontwikkelingweggedefinieerd. Datgebeurde aan 
het eind van de vorige eeuw door economen als 
Marshall. Die discussie komt nu weerterug sinds vooral 
het begin van de jaren zeventig (de club van Rome) . In 
het recente boek van Achterhuis, "Het rijk van de 
schaarste", wordt een pleidooi gevoerd voor de stel
ling dat onze maatschappij niet zozeer een welvaarts
vergrotende maatschappij is als wel een schaarste
aanjagende maatschappij. Een wat meer kritische hou
·ding tegenover materiële welstand en groei die overi
gens niet alleen in Nederland te vinden is, maar ook 
elders in de wereld langzaam maar zeker zijn kop 
begint op te steken. 

Veel milieu-economen zullen tegenwoordig zeggen 
dat de economische groei als proces zich buitenge
woon slecht heeft verhouden tot noties als duur
zaamheid van de omgang tussen maatschappij en 
milieu: erissprakevan nogal wat milieu-degradatie en 
afbraak van genetische diversiteit. We graven als het 
ware ook het materiële draagvlak onder onze eigen 
ouderenvoorziening voor een groot gedeelte weg als 
wij die groei laten doorgaan op een ongecontroleerde 

wijze. Fixatie op die economische groei zoals die toch 
dominant lijkt te zijn in heel veel denken van politici, 
maar ook in heel veel maatschappelijke processen, 
verhoudt zich slechttot de opvatting dat de natuurof het 
milieu niet alleen ons draagvlak maar ook ons huis is; 
en het verhoudt zich al helemaal slecht met de gedachte 
datde biosfeer niet alleen ons huis is, maar ook het huis 
van tal van andere soorten planten en dieren. 

Een· ander punt van kritiek op het groeigeloof is 
verwoord door de commissie Brundtland in het rapport 
"Our common future". Groei leidt niet noodzakelijker
wijstotvermindering van ongelijkheid, zoals veronder
steld werd door klassieke economen als Smith, maar 
lijkt integendeel te leiden tot het voortduren van de 
armoede en armoede als zodanig is een bron van 
ecologische druk op verschillende manieren. In de 
eerste plaats doordat landen die in die situatie verke
ren worden gedwongen uitverkoop te plegen van hun 
natuurlijke hulpbronnen en ook doordatde welstands
ongelijkheid op mondiaal niveau op zich weer groei 
aanjaagt. 

Het is goed om met betrekking tot het groeigeloof 
ook op te merken dat recentelijk in Nederland de 
Sociaal Economische Raad heeft uitgesproken dat 
ecologische inpasbaarheid ofduurzaamheid van onze 
betrekkingen met de natuur op zich een doelstelling is 
die uitstijgt boven de klassieke doelstellingen van de 
economische politiek, zoals groei en werkgele
genheid. Dit is nog maar een "verbal statement" en er 
moet nog uitwerking aan gegeven worden, maar als 

. verbal statement hebben we hem nualendatis inwezen 
een doorbraak. 

Marktgeloof 

Naast clat groeigeloof is er ook zoiets als een marktge
loof, het geloof dat de markt het beste mechanisme is 
om die tot welstandstoename gereduceerde waarden 
in onze maatschappij dichterbij te brengen. De markt 
zou het meest efficiënte middel zijn om dat te doen en 
wegelovendaarechtin. Hierin Nederland hoorjedaar 
nog wel eens wat kritiek op, maar je hoeft niet veel 
verder buiten onze grenzen te komen om te merken dat 
dat toch eigenlijk heel erg dunnetjes is. En ook bij ons 
bestaat nog steeds veel waardering voor begrippen als 
markt-conformiteit, deregulering en efficiency. Dat 
geeft toch tot op zekere hoogte uiting aan geloof in het 
marktmechanisme, terwijl feitelijk niet alleen sociale 
problemen van de vorige eeuwen deze eeuw, maar 
ook milieuproblemen duidelijk zichtbaar maken dat 
dat geloof in feite op heel slechte gronden berust. 

Ik wijs kortheidshalve op drie dingen. Ten eerste op 
de bijziendheid in de besluitvorming via marktproces-
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sen, met voorbijgaan aan effecten op langere termijn, 
terwijl juist milieuproblemen haast als tijdbommetjes 
werken door de soms zeer lange periode tussen oor
zaak en gevolg. Ten tweede op de overgevoeligheid 
voorfactoren als koopkracht, watzich niet automatisch 
goed verhoudt tot andere waarden als zorg voor het 
milieu. Tenslotte op de neiging, alles op anderen af te 
wentelen, in die zin dat allerlei niet opgelegde kosten
factoren maar al te gemakkelijk niet tot uitdrukking 
komen in de prijs van het produkt en daardoor worden 
afgewenteld op armen, op mensen ver weg en op 
mensen in de toekomst. 

Een voorbeeld van de bijziendheid van het marktme
chanisme ter adstructie: de karbonade die wij toch nog 
redelijk vaak eten in dit land is niet alleente goedkoop 
omdat de kosten van het verwerken van het mestover
schot niet in de prijs verwerkt zijn; die karbonade is ook 
nog eens te goedkoop omdat een hele hoop milieude
gradatie in Noordoost Thai land waar het varkensvoer 
groeit, ook niet in die kostprijs verwerkt is. Overheids
controle daarop kan natuurlijk alleen maar voorzover 
die overheid in staat is om zelf minder bijziend te zijn, 
want het heeft niet alleen te maken met het eigen 
analytisch vermogen van de overheid, maar uiteraard 
ook met hetdraagvlak vooreen andere politiek in onze 
maatschappij. Gelukkig zien we dat draagvlak de 
laatste maanden in Nederland groeien. 

Uit de supermarkt 

Ik hoop dat ik iets mag zeggen over "wat dan wel in 
plaats van alleen maar wat en hoedan niet." Daarvoor 
verwijs ik ook naar mijn pas verschenen boekje "Na 
ons geen zondvloed" (Kok-Agora, Kampen 1989) dat 
met name op het institutionele niveau een aantal moge
lijke opties beschrijft maar hier beperk ik mij tot de 
meer ethische kant van de zaak. 

Ik blijf een sociaal-democraat met een calvinistisch 
verleden, een regelneef, die doordrongen is van het 
besef dat de mens toch maar al te gauw geneigd is tot 
het doen van kwaad en ik vermoed dan ook dat je een 
aantal stokken achter de deur moet zetten wil je die 
mensen als het ware in een door hen zelf gewenst 
gareel houden. Binnen die kaders is het essentieel als 
ook op een ofandere manier het wereldbeeld geëcolo
giseerd wordt. Daartoe zijn tal van aanzetten op dit 
moment gaande. Ik wijs op een paar. Het denken in 
termen van 'Only one earth' begint nu echt aan te slaan 
en als u kijkt naar het nieuwe denken van Gorbatsjow in 
de Sovjet-Unie, dan is dat niet alleen een nieuw denken 
in termen van Oost-West verhoudingen, maar zeker 
ook een nieuw denken in termen van de milieu-proble
mati~k. Op mondiaal niveau wordt het milieu primair 

gesteld en dat uit zich dan in een voor een marxistische 
politiek naar mijn gevoel buitengewoon merkwaardi
ge stelling, dat wij waarden als overleven hoger moe
ten stellen dan bijvoorbeeld de strijd tussen arbeid en 
kapitaal. Met dat soort ethisch reveil ben ik zeer 
gelukkig. 

Ik wijs u ook op het feit dat bijvoorbeeld in de kerk 
een conciliair proces gaande is waar men over drie 
thema's in het bijzonder spreekt en een daarvan is: de 
heelheid van de schepping. Waarden als leven en 
overleven centraal stellen,dominant laten zijn ook over 
het eigenbelang; op het niveau van je eigen gedrag, je 
rol als actor in een maatschappelijk proces, maar ook 
collectief. Een tweede punt is in termen die ethici wel 
gebruiken: het vergroten van de morele gemeenschap, 
tot nog toe zitten daar de mensen in die ons na aan het 
hart liggen: je familie, je vrienden etcetera. In toene
mende mate behoort daartoe de wereldbevolking in 
het algemeen; zover zijn we nu wel. We hebben ook 
rechten van de mens, bijvoorbeeld, maar ik denk dat 
we een stap verder moeten gaan, en ook ons eigen 
nageslacht tot die morele gemeenschap moeten reke
nen. We zullen moeten leren, dat gaat nog weer een 
stapje verder en dat is verduiveld moeilijk, om ook 
andere soorten tot die morele gemeenschap te reke
nen. Wellicht niet als subject, maar dan toch tenminste 
alsobject. Datbetekentdat jeafstand doetvan hetsoort 
heersersmoraal of meesterschapsideologie waarmee 
ik begon en dat je probeertte denken in termen van een 
soort van partnerschapsethiek inzake de omgang met 
natuur en milieu, vanuit de notie dat we samen moeten 
overleven. Dat betekent allereerst een erkenning van 
het recht van alle soorten, inclusief overigens de mens, 
op realisatie van zijn of haar eigen potenties. Een 
erkenning van desamenhang ofde.complexiteitvan de 
biosfeer als huis, niet alleen voor ons, maar ook voor 
die andere soorten en in het maatschappelijk handelen 
betekent het vervolgens een soort van prudentiecrite
rium: minimalisatie van de impact op de biosfeer ter 
voorkoming van verdere degradatie. 

De natuur als supermarkt, de onzichtbare handjes 
waarvan wij doen alsof die de schappen vanzelf wel 
vullen, werkt niet vanzelf. De praktijk van het hanteren 
van die visie ondergraaft bovendien het draagvlak 
voor die handjes. De natuur is veel meer dan alleen een 
supermarkt voor ons; ook dat meerdere stelt zijn eigen 
grenzen aan ons handelen. En tenslotte, die "invisible 
hand" die het proces in de supermarkt reguleert is een 
fictie. We zullen het proces van verdeling en het stellen 
van grenzen aan de productie zelf ter hand moeten 
nemen. 
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Een humisüsche visie op 
natUtlT en milieu 
JAN GLASTRA VAN LOON * 

Humanisten zijn vogels van verschillende 
pluimage. Als ik hier een humanistische visie op 
het milieuvraagstuk vertolk. kan ik dus niet 
zeggen dat ik daarmee alle humanisten aan het 
woord laat komen. Ik weet dat alleen zeker wat 
mijzelf betreft. 

Op heteerste gezicht ziet heternaar uit, dat het voor een 
humanist nogal eenvoudig moet zijn om een standpunt 
te formuleren over de verantwoordelijkheid van de 
mens voor de natuur. Voor een humanist is de mens 
immers primair een deel van de natuur, maakt hij deel 
uitvan datgroteregeheel. Daarzou op heteerstgezicht 
niets aan hoeven te worden toegevoegd om te conclu
deren, dat de mens de natuur, als dat grotere geheel 
waarvan hij deel uitmaakt, niet mag misbruiken. Als het 
zo eenvoudig lag, zou ik met hetzelfde recht nog een 
tweede conclusie moeten kunnen trekken, namelijk dat 
een mensdatook,evenmin alseen plantofeen dier,zou 
kunnen doen. 

Van nature cultuurwezens 

Het ligt dus niet zo eenvoudig. Maar hoe dan wel? 
Blijkbaar zijn mensen op een andere manier deel van 
de natuurdan planten en dieren.Alsdatnietzowas,zou 
het milieuprobleem dat hier aan de orde is helemaal 
niet kunnen bestaan. Dan zou, ruimer gezegd, de mens 
niet in die mate waarin dat kennelijk het geval is van 
andere levende wezens zijn onderscheiden door zijn 
vermogen cultuur voort te brengen. Cultuur is niet iets 
datals hetnestvan een vogel, hetwebvan een spin ofde 
galbultvan een insect naar de soort in de wisselwerking 
van het individuele exemplaar met het natuurlijke 
milieu bepaald is, maar iets dat zich manifesteert in 
historisch en zelfs per individu variabele gedrags
wijzen en producten daarvan. We moeten daarom 
zeggen, dat mensen, naar de mate van de variabiliteit 
van hun gedragswijzen en van hun vermogen delen van 
de natuur in hun handelen op te nemen om er tekens, 
gebruiksvoorwerpen en kunstwerken van te maken, 
van nature geen natuur- maar cultuurwezens zijn. 
Daarbij moet de klemtoon even zwaar vallen op van 
nature als op geen natuurwezen. Als het daarbij bleef, 
hadden we niet veel meer dan een paradoxale uit
spraak. Maar hieraan moet worden toegevoegd, dat 
wel het feit dat mensen cultuurwezens zijn van nature is 
bepaald, maar niet hoe en in welke mate zij dat zijn. 

De relatie van de mens tot zijn natuurlijke milieu is 

* De auteur is lid van de Eerste Kamer voor D66 

cultureel variabel en dus niet alleen op een natuurlijke, 
maar ook op een cultuurhistorische manier bepaald. 
Ook voor een humanist is een puur naturalistische 
analyse van het milieuvraagstuk daarom onmogelijk; 
het milieuvraagstuk vereist een cultuurhistorische be
schouwing en analyse van zijn ontstaan. Daarbij 
springt opnieuw de constatering van de historicus Jan 
Romein in het oog, dat de westerse beschaving in zijn 
ontwikkeling in vergelijking tot alle andere sedert 
ruwweg de reformatie en de wetenschappelijke revo
lutie een knik vertoont die haar tot een afwijking heeft 
gemaakt van het algemeen menselijk beschavingspa
troon (AMP) en dat tot die afwijking ook behoort de 
mate waarin onze levenswijze het ecologische even
wicht verstoort. 

In alle andere culturen dan de onze zien mensen 
zichzelf als deel uitmakend van en behorend tot de hen 
omringende werkelijkheid en beschouwen zij hun le
ven als onderworpen aan de machten en krachten, de 
goden en demonen die het verloop van de gebeurtenis
sen in diewerkelijkheid bepalen. Eris hun daarom alles 
eraan gelegen hun leven zo goed mogelijk in harmonie 
met die werkelijkheid, binnen de grenzen van het door 
de daarin regerende machten toegestane, te voeren. In 
culturen die, zoals die van de grote rivierenrijken, zich 
over grote gebieden hebben kunnen uitbreiden, is het 
bovendien zo dat elitaire opvattingen over de verde
ling van lusten en lasten onder de mensen overheersen, 
mede omdat de heersers over zulke gebieden geacht 
worden intiemere relaties te hebben met de heersers 
over de natuurlijke werkelijkheid dan de anderen. 

Fundamentele veranderingen 

In beide opzichten treden in onze beschaving funda
mentele veranderingen op vanaf de reformatie en de 
wetenschappelijke revolutie, d.w.z. vanaf de tijd dat 
het verzet tegen de hellenisering van het Christendom 
de overhand krijgt. Vanaf die periode wordt de mens 
niet meer, zoals dat voor Albertus Magnus en Thomas 
van Aquino het geval was, gezien als in de eerste en 
bovenste plaats een rationeel wezen dat als zodanig 
deel uitmaakt van een alles omvattend kosmisch ratio
neel geheel; hij ziet zich van nu af als een wezen dat in 
staat is tot goed en kwaad, dat gekenmerkt is door een 
wilsvermogen en dat daarmee als een voor zijn eigen 
daden verantwoordelijk individu tegenover de hem 
omringende natuurlijkewerkelijkheid staat, daarvan is 
wezen juist geen deel uitmaakt. De mens is geschapen 
naarhetevenbeeld van deenegod die ook de schepper 
is van de natuur, de stoffelijke wereld die hem ter 
beschikking is gesteld als de bodem waarop en het 
gebied waarin hij zijn tijdelijke bestaan moet voeren. 
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Deel van het systeem 

De mens die zichzelf zo beschouwt, is er niet zoals de 
helleense mens op uit door het laten afsterven van zijn 
wil en streven op te gaan in een eeuwige, onpersoonlij
ke zijnsorde; die mens heeft zorg om en is er verleer op 
uit door de uitoefening van zijn wil zichzelf en anderen 
te bewijzen wie en wat hij eigenlijk is : géén cel ofatoom 
van de natuurlijke werkelijkheid, maar een wezen van 
een fundamenteel andere aarde en orde. 

Op basis van het in de late middeleeuwen begin
nende en in de reformatie tot volle doorbraak komende 
onthelleniseringsstreven opent zich de mogelijkheid 
van een nieuwe combinatie, een nieuw huwelijk van 
Christelijk voluntarisme en Grieks rationalisme. In de 
middeleeuwse pogingen tot het combineren van die 
twee eigenlijk onverenigbare opvattingen van de mens 
en de wereld was men ervan uitgegaan, dat het op
perwezen in zijn volmaaktheid zijn rationaliteit in zich 
besloten moest houden en dat de wereldorde dus ook 
een rationele orde moest zijn. In zoverre werden mens 
en natuur dan ook nog gezien als schepsels van dezelf
de aard en signatuur, onderworpen aan één en dezelf
de orde. Aangezien men zich orde alleen als een 
hiërarchische orde kon voorstellen werd hiërarchie als 
een zowel de scheppingsorde als de maatschappij 
alsook het innerlijke leven van mensen beheersend 
beginsel beschouwd. 

De hellenisering van de cultuur, de terugkeer naar de 
bronnen van het christelijk geloof, bracht ook een 
omkering met zich van de van de verhouding tussen wil 
en rede in de beschouwing van de mens en de schep
ping en daarmee een fundamentele verandering in de 
verhouding waarin men zichzelf zag tot de natuurlijke 
werkelijkheid. Het accent ligt nu niet meer op de 
volmaaktheid van de schepper maar op zijn almachten 
dus op zijn aan niets, ook nietaan geboden en eisen van 
rationaliteit of rationele, logische noodzakelijkheid, 
gebonden zijn. Hij verschijnt nu ook niet meer als de 
hoogste in een hiërarchie waartoe ook engelen, heili
gen, zaligen, mensen en dieren behoren, die in zijn 
goedheid alle dingen onderhoudt en naar wiens voor
beeld ook wij dus naar onze vermogens de dingen 
moeten onderhouden. Hij wordt nu integendeel be-

schouwd als de onbereikbare, ondoorgrondelijke, al
léén doorzijn zelfopenbaring kenbare Deus abscondi
fus, de tot een totaal andere dan het wereldlijke rijk 
behorende, niet hoogste maar enige en onbeperkte, 
absolute heerser over alles en allen. 

Mechanisering van het wereldbeeld 

Vanuit die voorstelling van god en zijn verhouding tot 
dewereld verschijnt nu ook de mensen zijn verhouding 
tot de natuur in een ander licht. Ook daarin is niet meer 
de rede dominerend, maar de wil en ook daarin , 
overheerst dus niet meer wat beide zou verenigen, 
maar wat hen scheidt: de mens wordt niet meer gezien 
als deel van een geheel, maar als een met wil en 
kenvermogen begaafd wezen tegenover een blinde, 
dode mechanische werkelijkheid. In die verhouding 
treedt de menselijke rede op als een instrument in 
handen van zijn wilsvermogen. Doordat god en het 
goddelijke in deze voorstelling, behalve voorzover hij 
nog in de mens als zijn evenbeeld tegenwoordig is, uit 
de wereld en de natuur zijn weggedacht, is nu ook de 
poort voor de volledige mechanisering van hetwereld
beeld, inclusief de copernicaanse onttroning van de 
aarde als middelpunt van het heelal en de newto
niaanse gelijkschakeling van de bewegingen van he
mellichamen en van die van aardse lichamen wagen
wijd opéngezet. Er zullen dan ook in de komende 
eeuwen karrevrachten wetenschap en techniek door 
die poort worden geloodst. 

Ik ga die ontwikkeling hier niet verder na. U kent de 
geschiedenis van de wetenschappelijke revolutie, een 
gebeurtenis die zijn kiemen en voorlopers heeft in de 
griekse, de egyptische, de babylonische, de indiase, en 
de chinese beschaving, maar die zelf een volstrekt 
uniekeontwikkeling heeftontketend in de geschiedenis 
van de mensheid. U kent, voor een deel uit eigen 
waarneming, de technologische doorbraken en de 
industriële revolutie met alle gevolgen die zij - nu niet 
meer alleen in onze voorstellingen maar ook in de 
werkelijkheid - hebben teweeggebracht. Ik wil nu al
leen nog op twee dingen wijzen. 

Geen maat en geen grens 

In denieuwetijd beschouwen mensen zichzelf niet meer 
als behorend tot een alomvattend hiërarchisch geor
dend geheel, ieder door geboorte thuis op een vaste 
plaats in een bepaalde stand in de maatschappij waar
aan zowel vaste rechten en plichten ten opzichte van 
elkaar als een bepaald levenspatroon waren verbon
den, maar als individuen die ieder in een directe relatie 
staan tot hun schepper en dus ook ten opzichte van 
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elkaar in beginsel gelijke rechten en plichten hebben en 
dat houdt tevens in gelijke rechten op een aandeel van 
de welvaart waarvan zij kunnen profiteren. Waar het 
mij nu om gaat is de vermenigvuldigingsfactor die met 
die gelijkheid van mensen ten opzichte van elkaar 
wordt verbonden aan ieder streven tot verbeteri ng van 
de levensomstandigheden. Het betekent, dat aan het 
streven om de levensomstandigheden te verbeteren 
geen grenzen zijn gesteld en dat wat sommigen aan 
verbetering van hun bestaan hebben bereikt in principe 
ook meteen nastrevenswaardig wordt voor iedereen. 
Er is op die manier een hecht maatschappelijk funda
ment gebouwd onder de massale prod uctie waartoe de 
industrie steeds meer in staat is. Het gedehelleniseerde 
christendom kent geen maat en stelt geen grens aan het 
streven de natuurte onderwerpen aan en dienstbaarte 
maken voor de mens. 

Tegelijkertijd heeft ook het natuurwetenschappelij
ke onderzoek een geheel nieuwe impuls gekregen. De 
ratio van de mens wordt nu immers niet meer gezien als 
een vermogen om de eeuwige en onveranderlijke orde 
der dingen te doorschouwen en onze eigen natuurlijke 
plaats daarin te leren kennen en te bereiken, zodat wij 
daar in zo groot mogelijke harmonie mee zullen kun
nen opgaan. Die ratio wordt nu gezien als een instru
ment dat ons in staat stelt de natuur tot in zijn kleinste 
elementen te ontleden en bestuderen zodat we, als we 
eenmaal hebben uitgevonden hoe die deeltjes krach
tens wetten van de natuur met elkaar samenhangen, 
ook in staat zullen zijn die natuur als een machine voor 
ons aan het werk te zetten. Dat hebben we met veel 
succes en op grote schaal gedaan. 

Twee levens 

Het een bij het ander gevoegd is een cultuur ontstaan 
die uit is op een onbegrensde vergroting van de heer
schappij van de mens over de natuur ten behoeve van 
de verbetering van de levensomstandigheden van 
ieder individueel. Die cultuur wordt bovendien geken
merktdooreen gespleten voorstelling van de mens. Wij 
zien onszelf als wezens niet uit één, maar uit twee 
stukken; wij voeren een dubbel bestaan, een innerlijk 
en een uiterlijk; wij hebben twee levens, een eeuwig 
onstoffelijk buiten en een tijdelijk stoffelijk in deze 
wereld. De verhouding tussen deze twee is neutraal 
noch symmetrisch. Hetgaat om ons geestelijke innerlij
ke dat moet heersen over ons stoffelijke uiterlijke 
bestaan. Wij zijn ieder een kleine eenheid van beheer
sing van ons lichaam door onze wil; ons lichaam is 
daarbij een instrument voor het beheersen van de ons 
omringende werkelijkheid. 

De gespletenheid van ons bestaan plant zich voort in 

een dubbele moraal: één voor ons innerlijk, een ander 
voor ons uiterlijk bestaan. Bij de beoordeling van ons 
innerlijke leven en de rol van onze wil daarin gaat het 
om de eerlijkheid van onze bedoelingen en de zuiver
heid van onze gezindheid; bij de beoordeling van ons 
uiterlijke bestaan gaat het om onze verantwoordelijk
heid voor de gevolgen van ons handelen en om het 
succes dat wij daarmee boeken. De gezindheidsethiek 
prevaleert in ons privé bestaan, de verantwoordelijk
heidsethiek voor het vuile werk dat in de maatschappij 
moet worden opgeknapt door politici, bestuurders, 
ondernemers en de zulken. Het symbool van het 
hoogste in onze cultuur is niet een fakkel, niet een kruis 
en nieteentempel, maareen politicus die een klein kind 
in zijn armen omhoog houdt. 

Dat symbool vertolkt behalve de gespletenheid ook 
het alsmaar op een betere toekomst gericht zijn van 
onze cultuur. De steeds voortschrijdende beheersing 
van ons natuurlijke en liefst ook ons sociale milieu op 
basis van steeds verder zich ontwikkelende weten
schappen moet leiden tot een steeds verdere stijging 
van ons levenspeil. Oorspronkelijk hield dat laatste 
niet alleen een vergroting in (van productie en con
sumptie), maar ook een verheffing (van het innerlijke 
leven, de moraal, de kunstzin, de kennis en het begrip 
van andere volken en culturen e.d.) van menselijke 
vermogens. Steeds meer is echter alles wat is gericht op 
(lichamelijke, geestelijke, kunstzinnige) vorming, op 
zorg voor en verzorging van personen en hun ontwik
keling naar het tweede plan geschoven ten gunste van 
het vergroten van hun vaardigheden en geschiktheid 
voor bepaalde functies in het produktieproces. Als wij 
'investeren in mensen', dan is dat niet om hen beter in 
staat te stellen iets van hun leven te maken en van hun 
leven te genieten, maar om ook op die manier ons 
collectieve productievermogen verder op te voeren . 
Cultuuroverdracht komt op die manier in diensttestaan 
van productiviteitsverhoging en wel op twee manieren. 
In de eerste plaats moet datgene wat wordt overgedra
gen zoveel en zo direct mogelijk daarop zijn gericht. In 
de tweede plaats moetde manierwaarop cultuurwordt 
overgedragen zelfzo goed mogelijk voldoen aan eisen 
van efficiency. 

Ins~entaUser.Ung 

Onze beschaving wordt gekenmerkt door een direct of 
indirect op het verhogen van prestaties gerichte instru
mentalisering van alle formeel georganiseerde activi
teiten, inclusief de zogenaamde recreatieve. Het per
soon zijn van de mens wordt weggeschoven naar een 
zorgvuldig van het openbare leven afgezonderde 
privé sfeer onder het motto dat ieder zo optimaal 
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zichzelf kan ontplooien, maar metals feitelijk effect dat 
het gros van de mensen de voorbeelden en de spiegels 
die zij voor hun persoonlijkeontplooiing nodig hebben 
van anderen worden onthouden. Individualisering be
tekent in dit kader meestal niet een versterking van 
individuele zelfstandigheid en creativiteit, maar een 
grotere functionele inzetbaarheid . en verwissel
baarheid van mensen als enkelingen in productiepro
cessen. 

De ontpersoonlijking van onze activiteiten is ver in 
onze maatschappij en diep in ieder bestaan doorge
drongen. De industriële productiewijze die wordt ge
kenmerkt door grootsçheepse op maximalisering van 
de productiviteit gerichte productie van gestandaardi
seerde eenheden heeft geen halt gehouden bij de 
poorten van de fabrieken, zij heeft ook landbouw en 
veeteelt onder haar hoede genomen en in de vorm van 
bureaucratisering, commercialisering en standaardi
sering van activiteiten ook het grootste deel van de 
dienstensector aan zich onderworpen. De winsten die 
opdeze manierwerden geboekt waren gigantisch. Het 
algemene welvaartspeil is tot ongekende hoogten 
opgevoerd, allerlei goederen en diensten die eerderàf 
helemaal nietàfalleen voor kleine groepen van welge
stelden betaalbaar en beschikbaar waren, zijn voor 
steeds meer mensen tot het normale consumptiepakket 
gaan behoren, de gemiddelde levensverwachting is 
sterk gestegen. 

Verliezen buiten de boekhouding 

Tegenoverdiesnel stijgende winsten stonden stijgende 
verliezen die echter deels door het enthousiasme over 
de telkens nieuwe mogelijkheden die wetenschap en 
technologie openden, deels omdat zij eenvoudig niet in 
de boekhoudingen waren opgenomen aan de hand 
waarvan de welvaart werd gemeten, onopgemerkt 
bleven of meteen mengsel van optimisme en cynisme in 
de trant van 'Wie dan leeft, wie dan zorgt' buiten 
beschouwing werden gelaten. Tot de buiten de 
boekhoudingen gehouden verliezen horen de uitput
ting en vergiftiging van ons fysieke levensmilieu. Nu zij 
catastofale vormen hebben aangenomen, staan zij 
opeens in het middelpunt van de publiek aandacht. 
Daarmee is echter nog allerminst een beleid gewaar
borgd dat verder gaat dan symptoombestrijding, 
d.w.z. dat berust op een analyse van deze en andere 
kwalen van onze westerse maniervan leven en doen in 
onderlinge samenhang en dat gericht is op de oorza
ken van die kwalen die zo kunnen worden blootgelegd. 

Er is nog een tweede verliespost die aandacht ver
dient, maar daar grotendeels aan ontsnapt en die, als 
hij wel aandacht krijgt, nietofzelden metde beschadig-

ing van ons natuurlijk milieu in verband wordt ge
bracht. Onze in die ruime zin die ik er zojuist aan gaf 
'industriële' manier van produceren heeft niet alleen 
ons fysieke leefmilieu, maar ook onze sociale ' levens
omstandigheden aangetast; zij heeft niet alleen de 
huishouding van de natuur, maar ook onze interne 
gevoelshuishouding ontregeld. De negatieve gevol
gen van onze industriële manier van produceren zijn 
daarmee doorgedrongen tot een gebied waarop van 
buitenaf alleen op een indirecte manier door een 
bepaald beleid invloed kan worden uitgeoefend. Die 
indirecte beïnvloeding van buitenaf moet bovendien 
dooreenvoldoendegrootaantal mensen van binnenuit 
worden gewild om politiek, mogelijk te zijn. Deze 
schadepost zal dus in ieder geval aan zijn oorsprong 
moeten worden opgeheven. Het gaat daarbij niet om 
aanpassingen in onze gedragingen aan nieuw te stel
len eisen die nodig zijn voor de redding van onze 
biosfeer. De ontregeling van onze gevoelshuishouding 
betreft beslist niet alleen zich binnen onszelf afspe
lende en bijvoorbeeld van onze omgang met anderen 
afgescheiden processen. Het gaat daarbij om de hele 
mens rakende culturele processen, maar duidelijker 
dan bij alle andere verliesposten waarmee wij worden 
geconfronteerd staat hierbij het beeld dat wij hebben 
van onszelf, ons mensbeeld, aan de oorsprong van 
onze manieren van doen, van onze omgang met onze 
fysieke omgeving, met anderen en met onszelf. Het 
gaat nu om de zorg die wij in onze eigen ogen verdie
nen (van onszelf en van anderen) en om dezorg die met 
het oog daarop aan onze fysieke omgeving hoort te 
worden gegeven. Dat is in de zelfopvatting van de 
moderne mens bij elkaar niet veel. 

Meester van zichzelf 

In het beeld dat de moderne mens van zichzelf heeft 
gevormd overheerst het voluntaristische ethos van 
christelijke oorsprong waarin arbeid heel hoog, genot 
- in het bijzonder lichamelijk genot - heel laag wordt 
ingeschaald. Mensen behoren in die visie meester te 
zijn van zichzelf, in het bijzonder van hun lichaam en 
vooral van de daaruit opborrelende driften en begeer
ten - iets beters is daarin volgens deze opvatting niet 
aanwezig; positief te waarderen gevoelens komen van 
elders, zijn geestelijk. Het menselijke lichaam wordt 
gezien ale een moreel ongemak dat alleen mag dienen 
als een instrument. Als instrument moet het goed wor
den onderhouden, maardan alleen met het oog op zijn 
functioneren in dienst van een op hogere dingen ge
richte wil. Indien dat hogere de instandhouding van de 
soort is, dan behoort het zich daarbij opdringende 
genot met uiterste wilsinspanning te worden tegenge-



gaan en onderdrukt. 
Deze draad is al vaak genoeg ver genoeg door 

anderen uitgesponnen. Ik hoef dat niet nog eens te 
doen. Het gaat er mij alleen om een samenhang te 
belichten tussen enkele positieve en negatieve kanten 
van onze cultuur en daarmee te laten zien, hoe zij 
samen voortkomen uit het mensbeeld van waaruit deze 
cultuur is ontwikkeld. Mijn stelling is, dat het menselijke 
wilsvermogen in het moderne mensbeeld zozeer ver
geestelijkt (en dus ontlichamelijkt) en zo dominerend 
gemaakt is, dat alles wat hij op zijn weg kan tegenko
men nog alleen als middel voor een verder gelegen 
doel het zieleheil van de mens is, een betere samenle
vingofsteeds meerwelvaartisten opzichte hiervan van 
ondergeschikte betekenis. De instrumentalisering van 
alles, wat dan ook, dat in zijn leven een rol speelt, is er 
niet minder om. 

Geen grens 

Die instrumentalisering ontmoet in dit mensbeeld geen 
weerstand, zij stuit op geen enkele grens. Zij vindt 
daarin integendeel een onuitputtelijke bron van motie
ven om ervoortgang meete maken, vanaf de mechani
sering van de wereld tot en met de disciplinering van 
ons gevoelsleven in dienst van een industralisering, 
professionalisering, commercialisering en/of bureau
cratisering van steeds meer sectoren van ons samenle
ven en samenhandelen, inclusief recreatie, sport, toe
risme, onderwijs, de zorg voor de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en nu ook justitie waarvoor, 
naar een gevleugeld woord van de daarvoor 
verantwoordelijke minister in de kabinetten Lubbers 1 
en 2, nu ookdetijd van het maatwerk voorbij, dievan de 
confectie is aangebroken. 

Erzijn twee manieren waarop dit proces aan een eind 
kan komen: doordat het de bodem waarop het rust 
ondergraaft of doordat wij het zelf ombuigen en om
vormen tot iets anders. Het eerste is op een steeds 
zichtbaarder wordende manier bezig te gebeuren; het 
zou een krachtig motief kunnen worden om over te 
gaan tot het tweede. Het is daarvoor echter niet vol
doende. 

Doemdenken en fundamentalistisch vertrouwen 

Wat in de situatie waarin wij zijn aangeland de meeste 
hoop geeftvoordetoekomst is, dat steeds meer mensen 
zich ervan bewust worden dat die toekomst hopeloos is 
als wij op dezelfde manierverdergaan. Er is vermoede
lijk nooit eerder in de geschiedenis een beschaving 
geweest die dit punt heeft bereikt. Erzijn tijden geweest 
met apocalyptische toekomtverwachtingen, maar 

Ingreep 

daarin wordt de ondergang gezien als onvermijdelijk, 
niet afhankelijk van iets dat wij zelf kunnen doen. Het 
romeinse rijk heeft vermoedelijk in zijn nadagen iets 
gekend van een besef dat leek op het onze en er zullen 
wel meer van die situaties zijn geweest. Het verschil is, 
dat zich toen heteinde aftekende van een rijk en van de 
daarin belichaamde beschaving, terwijl wij bezig zijn 
en beseffen bezig te zijn het einde van de mensheid 
naderbij te brengen. 

Hoopgevend is kortom de combinatie van een 
groeiend besef van een naderende catastrofe die af
hankelijk is van ons eigen gedrag. Een van de grootste 
gevaren die ons bedreigt is een combinatie van doem
denken en fundamentalistisch vertrouwen in een leven 
na dedood. Een ander, dat het allemaal wel meevalt en 
dat het voldoende is dat anderen sommige dingen wat 
anders doen. Een derde, dat het weliswaar niet mee
valt, maardat een voorzienigheid van andere orde dan 
de onze de dingen in goede banen zal leiden. 

Voor een humanist levert dit enkele duidelijke con
clusies op. In de eerste plaats, dat het lot van de 
mensheid meer dan ooit eerder in de geschiedenis in 
haar (onze) eigen handen ligt. In de tweede plaats, dat 
het noodzakelijk is om de manier waarop wij welvaart 
voortbrengen en beleven veranderen om catastrofes te 
voorkomen. In de derde plaats, dat hetgroeiende besef 
van die noodzaak niet voldoende is om mensen tot 
voldoende i ng ri jpende veranderingen i n hun vertrouw
de manieren van leven en beleven te bewegen. Het is 
daarvoor niet alleen onvoldoende, omdatwe te maken 
hebben met iets dat op een overeenkomstige manier 
ons allen in zijn greep houdt als de levensstijl van een 
verslaafde dat doet met zijn slachtoffer, maar ook 
omdat er minder moeilijke, minder kostbare uit- en 
vluchtwegen zijn uit het dilemma waarvoor we zijn 
gesteld: geloof in een voorzienigheid van bovenmen
selijke statuur, geloof in een beter leven na de dood. 
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Nieuw levensperspectief 

Het voorkomen van iets rampzaligs kan een krachtig 
motief zijn voor het veranderen van een vertrouwde 
manier van doen en van leven, het is daarvoor op 
zichzelf niet voldoende. Het wordt pas dan een 
doorslaggevend motief, a Is het leven zelf - d us zowel in 
zijn oude als in een andere, nieuwe vorm - hoop biedt. 
Hetop een ingrijpende, voldoende ingrijpende manier 
veranderen van het als integraal tot onze beschaving 
behorende en als glorieus ervaren westerse levenspa
troon zal - ook al beseft ieder de noodzaak ervan als 
een middel om een ramp te voorkomen - alleen kunnen 
slagen, a Is het gepaard gaat met de vervangi ng van het 
oude door een nieuw hoopgevend levensperspectief. 

Een humanist zal dat perspectief uit zijn eigen erva
ring willen putten. Dat betekent niet, dat hij zich zal 
opmaken om zich als een baron van Münchausen aan 
zijn haren uit het moeras te trekken. Het betekent, dat hij 
in het besef zowel voortbrengsel als voortbrenger van 
zijn geschiedenis te zijn, zijn blik allereerst daarop zal 
richten om na te gaan hoe wij de nood van nu hebben 
doen ontstaan, ten koste van welke andere mogelijkhe
den dat is gebeurd, welkeveronderstellingen en motie
ven aan het doen en laten van mensen ten grondslag 
hebben gelegen en welke kennis en inzichten onze 
voorgang.ers misten die wij nu bezitten, om daaruit 
conclusies te trekken voor onze eigen toekomst. Hij zal 
dat doen in het besef, dat geschiedenis een aaneen
schakeling is van zowel bedoelde als onbedoelde 
effecten, zodat het toekomstbeeld dat hij aan haar 
ontleent geen definitief en eeuwig geldig perspectief 
kan zijn, maar alleen een tijdelijk, alleen onze eerstvol
gende schreden richting gevend ontwerp. Hij zal zich 
bovendien realiseren, dat de grenzen van onze erva
ring definitief overschrijdende voorstellingen van de 
zin en mogelijkheden van ons bestaan, hoeverheven en 
verlokkend het uitzicht dat zij bieden ook is, geen 
antwoord geven voor de oplossing van de problemen 
waarvoor wij zijn gesteld, zoals zij die in het verleden 
niet hebben kunnen voorkomen, er integendeel zelfs 
hun steentje aan hebben bijgedragen. Hij zal mede op 
grond daarvan het uitzonderlijke van zijn situatie in de 
tijd hierin gelegen zien, dat wij zowel in uitzonderlijke 
matezijn gedwongen als in staat gesteld om onsvan de 
betekenis van onze voorstellingen van onszelf en van 
de wereld voor ons handelen en de selectie van onze 
toekomstmogelijkheden rekenschap te geven. 

Vorming van een ander mensbeeld 

Ik zou zelf, zo tewerk gaande, met Jan Romein in ons 
verleden tekenen zien van een belangrijke afwijking 
van het AMP en een steeds eenzijdiger wordende 
ontwikkeling in onze beschaving van het menselijk 
vermogen om onszelf en onze omgeving te beheersen 
ten koste van wat ons als voortbrengers van cultuur het 
meest van andere levende wezens onderscheidt, ten 
koste namelijk van een op een levendig besef van de 
eindigheid van ons individuele bestaan gebaseerde 
zorg om ons bestaan. Ik zou aan deze constatering de 
conclusie verbinden, dat wij op een cultureel gecondi
tioneerde manier bezig zijn de voorwaarden van 
iedere vorm van cultuur afte breken in plaats van op te 
bouwen, terwijl persoonlijke zorg de grondslagen van 

cultuur, zowel aan de kant van haar voorwerp als aan 
de kant van degenen die haar uitoefenen, versterkt. Ik 
zou daarom mijn aandacht en energie in de eerste 
plaats richten op het scheppen van betere voorwaar
den voorde ontwikkeling van persoonlijke zorg in onze 
maatschappij. 

Voor dat laatste is om te beginnen de vorming van 
een ander mensbeeld nodig; één waarin wii onszelf 
niet zien als ontlichamelijkte, hun activiteiten vooral op 
buiten hun bereik liggende doeleinden richtende wils
subjecten voor wie alles binnen hun bereik voorname
lijk instrumentele betekenis heeft, maar als mensen van 
vlees en bloed voor wie het leven nog iets anders heeft 
te betekenen dan een race met de tijd. De uitwerking 
van zo'n mensbeeld en van een daarmee correspon
derende levensstijl zou in mijn opvatting een verant
woordelijkheid zijn van iedervan ons en ik zou daarom 
ook streven naar zo gunstig mogelijke voorwaarden 
daarvoor, zowel staatkundig als economische. Wat in 
mi j n ogen staatkund ig gunstige voorwaarden zi j n, hoef 
ik op dit moment wel niet te zeggen. Voor het formule
ren van de economische voorwaarden moet ik een 
beroep doen op mijn op dat gebied deskundige broe
ders en zusters. Hueting heeft op dit gebied onmisken
baar belangrijk werk gedaan. Ik mis echter in mijn 
onschuld nog een manier om ook de zorg die ieder aan 
zichzelf (aan zijn eigen lichamelijk en geestelijke ge
zondheid) besteedt economisch zichtbaar te maken en 
een eigen economisch gewicht te geven naast dat van 
ons presteren in het arbeidsproces. De traditionele 
Chinese aanpak van deze zaak - betaal de arts die je 
verzorgt zolang je gezond bent, niet als je ziek bent -
legt de verantwoordelijkheid te sterk bij een anderen te 
weinig bij degeen die zichzelf moeten verzorgen om 
daarvan in onze maatschappij het gewenste effect te 
kunnen verwachten . Premieverhogingen voor verze
kerden die ziek worden zijn te onrechtvaardig in hun 
uitwerking om aanvaardbaar te zijn. Zij bestempelen 
gezondh~id bovendien weer tot een prestatie van eco
nomisch belang en bevestigen daardoor nog eens het 
eenzijdig voluntaristische mensbeeld waar wij vanaf 
moeten. 

Conclusie 

Ik kan tot geen andere conclusie komen, dan dat een 
de-accentuering nodig is van het belang van arbeid en 
prestatie en een opwaardering van persoonlijke zorg 
enverzorging van alleswatdieverzorging nodig heeft: 
van natuurlijk milieu en stedelijk milieu tot en met 
relaties met anderen en de vormgeving van het eigen 
bestaan. Natuurlijk ligt het eerste aanknopingspunt 
hiervoor in opvoeding en onderwijs, maar het is on
waarschijnlijk dat daarmee voldoende kan worden 
bereikt als er geen economisch verlengstuk aan vast 
wordt gemaakt. Het lijkt mij, dat in dat verband het 
toekennen van een basisinkomen het verdient opnieuw 
bekeken te worden. In ieder geval horen ook de onge
wenste effecten van inkomensdenivelleringen in dit 
verband in aanmerking te worden genomen. 



Christelijk-ethische visie op 
mens en natullr 
E.E. NIJENHUIS 

Ik heb de vraag van D66 opgevat als een vraag naar 
de draagkracht van een bepaalde 
levensbeschouwing voor de milieuproblemen die 
op het ogenblik op ons afkomen. De heer 
Opschoor heeft gesteld dat milieuproblemen 
man-made zijn: dat wil dus zeggen dat ze ook door 
mensen opgelost moeten kunnen worden. Als dat 
zo is. dan is natuurlijk toch de vraag waarom ze 
niet veel eerder zijn opgelost. waarom het zo ver is 

. gekomen. Blijkbaar waren de ingebouwde grenzen 
van onze cultuur volstrekt onvoldoende om tijdig 
de gevaren te zien. en zelfs nu we ze zien blijkt het 
nog uitermate moeilijk om ze te keren. 

Dat zal het uitgangspunt van mijn verhaal moeten zijn, 
en ikdenkdatikdaarmee uiterst kritisch zal moeten zijn 
ten opzichte van de Joods-Christelijke traditie. De heer 
Glastra van Loon heeft aandacht geschonken aan de 
Hellenistische-Joods-Christelijke traditie, en terecht. 
Maar het is heel vriendelijk van hem dat hij het zo 
gezegd heeft, omdat in feite toch Joods-Christelijke 
elementen in onze cultuur een grote rol spelen. Waar 
het mij nu om gaat, is : kunnen we zo'n deugdelijk en 
bestendig draagvlak vinden dat daarop langer dan 3 
weken een milieubeleid op gebaseerd kan worden? Ik 
zeg dat een beetje cynisch, langer dan 3 weken, omdat 
we in onze openbare mening uiterst gevoelig zijn voor 
modieuze trends. Ik noem het voorbeeld van de Exxon 
Valdez, die op de rotsen gelopen is. Iedereen in paniek 
over de zeevervuiling; sommigen van u zullen mis
schien in Trouw een aardig staatje gezien hebben 
waaruit bleek dat de zeevervuiling door rampen met 
supertankers, 1 ,3% bedraagt van de zeevervuiling met 
olie. En datderest98,7% ergens anders vandaan komt, 
waarvan 15% datwil zeggen dus 10 maal zoveel als er 
uit kapotte olietankers stroomt uit de putjes van uwen 
mijn garagebedrijf komt. En daar hebben we eigenlijk 
nog nooit over gepraat. Ik denk ook niet dat het erg 
populair is om daarover te praten en dat je zo'n 
onderwerp ook niet jaren in de aandacht kunt houden. 
Ik denk wel dat het nodig is om zo'n onderwerp jaren in 
de aandachtte houden. En dat is de vraagstelling, waar 
u en ik ons mee bezig houden. 

Mode en autoriteitengeloof 

Modebewust, trendbewust betekent in feite ook iets 
anders. Het betekent ook een beetje een autoriteitge
loof. Iemand heeftal heel lang geleden geprobeerd om 
duidelijk te maken dat groei niet de oplossing kan zijn 
voor milieuproblemen. Hij stond niet helemaal alleen, 
maar hij was toen wel een jonge econoom. Het heeft 
heel lang geduurd voor economen van naam deze 

gedachtengang overnamen. Nu ze het doen is dat 
opeens voorpagina-nieuws. Met andere woorden, in 
de publieke opinie speelt autoriteitengeloof altijd een 
buitengewoon grote rol. Ik denk dat dat uiterst gevaar
lijk is: politiek is bijna per definitie trendgevoelig 
omdat via destembus machtwordtgegeven aan ideëen 
die van dag op dag en van uur op uur kunnen verande
ren. 

Canon 

Als we dus zoeken naar een grondslag voor het mi
lieubeleid, dan moeten we daarom zoeken naar iets 
wat beklijft, wat duurzaam is. Datkan een ethiekzijn; ik 
zal het woord ethiek zelf niet helemaal gebruiken, 
omdat ethiek natuurlijk een uitgewerkte manier is om 
dingen tegen elkaar af te wegen en zover is het met 
milieu-ethiek nog lang niet, al heeft Manenschijn een 
moedige poging op dat gebied gewaagd. 

Waar het eigenlijk om gaat is de vraag: hoe is het 
zover gekomen en welke mogelijkheden hebben we 
om het tij te keren. Het is eigenlijk de vraag hoe 
waarden totnutoe hebben gewerkt. Ik zou willen pro
beren een korte verkenning te maken van de volgende 
drie vragen: in de eerste plaats, welke elementen 
spelen mee in een visie die door de Christenheid mede 
bepaald is: de tweede vraag, welke kracht hebben die 
elementen gehad, ten goede of ten kwade; en ten 
derde, wat mogen we van de toekomst verwachten? 

Om te beginnen wil ik erop wijzen dat de kerken net 
zomin als de politieke partijen vooroplopers zijn ge
weest, en ' dat we dankbaar kijken naar de milieube
weging die in de begintijd de kastanjes uit het vuur 
gehaald heeft. Rachel Carson is in de kerken eigenlijk 
nauwelijks opgemerkt en het grapje dat je de jaartel
ling zou kunnen indelen in de jaren b.c. en a.c. dus 
before en after Carson wordt in de kerken niet eens 
gewaardeerd. Ook de Club van Rome heeft voor de 
kerken ongeveer gezwegen. Er zijn heel weinig activi
teiten vanuit die sector geweest, terwijl je dat van hen 
toch zou moeten verwachten, meer nog dan van politici. 
Instituties die uitgaan van het feit dat de wereld niet 
man-made is, hadden iets moeten laten zien van de 
zorgvoordatwatnietdooronste maken is. Niettemin is 
de zaak eigenlijk precies omgekeerd gegaan. De visie 
opdenatuurten dienstevande mens, metdemens in het 
centrum van alles, is mede door het Christendom in 
onzewestersecultuurtoteendominantelementgewor
den. 

Hetis ironisch om jete realiseren dat het Christendom 
tot voor niet zo lang geleden beschouwd werd als een 
factor die de vooruitgang afremde. Ergens in de derti
ger jaren heeft een cultuurfilosoof Foster voor het eerst 
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de aandacht erop gevestigd dat dat onjuist is. In zijn 
voetspoor hebben bijvoorbeeld mensen als Hooykaas 
ten onzent de triomf daarvan gevierd, maar die triomf 
was kort; het Christendom als exponent van de vooruit
gang werd onmiddelijk beschuldigd. Die schuld is 
kerken en Christenen voor het eerst in de schoenen 
geschoven in een beroemd artikel van Lynn White in 
1966 in Science. Sedertdien hebben de kerken zich 
daartegen te verdedigen, datwil zeggen als ze het zich 
aantrekken. Dat is dus een extra reden voor kerken om 
zich met deze vragen bezig te houden. Soms zijn de 
verwijten op een uitermate bittere manier herhaald, 
bijvoorbeeld door Averie (?) en het verwijt bestaat dus 
nog altijd. 

Drie vragen 

Ik zou nu op drie vragen in willen gaan. Ten eerste: hoe 
terecht is dit,datwil zeggen wat heeft het christendom in 
feite verteld? Ten tweede: hoe heeft dat cultuurhisto
risch verder gewerkt? En ten derde: wat zijn de uitzich
ten. 

Uitgangspunten 

U bent tamelijk gauw klaar met de Bijbelse uitgangs
punten. De Bijbelse uitgangspunten over milieu zi jn 
schaars. Dat wil zeggen directe bronnen : de gegeven 
omgeving wordt door de Joods-Christelijke traditie 
gezien als een goede schepping. Zo wordt het beschre
ven in het begin van het boek Genesis. De goede 
schepping wordt door de mens aanvaard en ontvan
gen, daar kun je in leven. Ik zei beschreven, maar hij 
wordt eigenlijk bezongen, want eigenlijk is Genesis 1 
een lied en het is nog duidelijker in Psalm 8, een hele 
beroemde psalm voor Bijbelkenners, waarin schijn
baar de lof van de mens bezongen wordt, omdat de 
wereld aan hem onderworpen is : maarals je goed leest 
is deze geen loflied op de mens, maar op de schepping. 

Het oordeel over dit soort poëzie is in feite een 
antropocentrisch oordeel van latere mensen die daarin 
een legitimering vonden van hun heerschappij over de 
natuur. Op het moment zelf dat mensen de schepping 
als goed beschreven, werden ze rondom bedreigd 
door een natuur die hen vijandig was en waar ze 
absoluut niet overmachtig in waren. Ze werden gele
gitimeerd tot macht, maar ze hadden technologisch 
niets in te brengen. De situatie waarin de cultuurop
dracht aan mensen gegeven werd in het Oude Testa
ment was een situatie waarin mensen inderdaad te 
vechten hadden tegen geweldige rotsblokken in de 
akkers, tegen snelgroeiende doornstruiken zoals die in 
het Midden-Oosten voorkomen en waar je met houten 

ploegjes en zo niets tegen begint, en tegen wilde dieren 
waar ze met hun jachtinstrumenten ook absoluut niet 
tegen opgewassen waren. Het lijkteen beetje op de eed 
van artsen: de artseneed is een prachtige eed totdat het 
medisch kunnen overmachtig wordt en dan wordt die 
problematisch: zo ongeveer lijkt het ook met de cul 
tuuropdracht van de mens. De roeping tot beheersen 
die je in het Oude Testament regelmatig tegen komt, is 
in feite een roeping die gegeven wordt aan mensen die 
niet machtig zijn, maar zwak ten opzichte van hun 
tegenstander, de natuur die hen bedreigt in hun staat. 
De natuur is ambivalent en de mens is zwak. 

Dat zijn directe Bijbelse bronnen, maar er zijn nog 
een paar indirecte bronnen die ik graag wil aanstip
pen. In het oordeel van de mens is de natuur, is de 
schepping goed: hij wordt dus beschreven enerzijds als 
goed in verhalen als Genesis en in bepaalde psalmen; 
aan de andere kant heeft de mens de opdracht om de 
aarde voor mensen leefbaaren bewoonbaarte maken, 
om de bestaansbronnen niet aan elkaar te ontnemen, 
om ze ook niet te verwoesten. De bestemming van de 
woestijn is bijvoorbeeld om vruchtbaar bouwland te 
worden, ver buiten de technische mogelijkheden van 
toen . De natuur is vriend en vijand tegelijk. De mens is in 
de Bijbel ook een biologisch wezen, dat heb ik daar
mee impliciet gezegd. 

Ikzou nog optweeanderedingen deaandachtwillen 
vestigen. De natuur als schepping opgenomen in een 
tijdscene, er is een soort regie van het hele gebeuren 
waaraan een begin en een einde zit. Er is een soort 
lineair denken in de ti jd gekomen, daardoor is de 
historie mogelijk geworden, nietalles keer terug bij het 
begin, zoals in de Oosterse godsdiensten als Hin
doeisme, maar ook in natuurgodsdiensten. In zo'n 
lineair historisch denken wordt gemakkelijk gevraagd 
naar de drijvende krachten voor de richting van het 
proces. Er zit nu, en dat lijkt mij essentieel, een keerpunt 
in de vragen naar de drijvende kracht. Tot en met de 
Middeleeuwen denkt men teleologisch, datwil zeggen 
dat de geschiedenis wordt gericht door de bestem
ming. En degene die de richting bestemt is in feit 
diegene die stuwt. Als dat geloof verloren gaat na de 
Middeleeuwen ontstaat er een causale geschiedenis
opvatting waarin uitsluitend de natuurlijke oorzaken 
overheersend worden. Het betekent tegelijkertijd 
merkwaardig genoeg dat geschiedenis een soort fata
lisme wordt, want als natuurlijke oorzaken de snelheid 
en de richting van de geschiedprocessen bepalen, kun 
jeerzelfnietsaandoen; dan ben je speelbal. Het is heel 
merkwaardig dat we altijd denken dat in de Renais
sance en de Verlichting de mens autonoom werd; in dit 
opzicht is eigenlijk precies het omgekeerde gebeurd. 

Ik wil er ook nog de aandacht op vestigen dat de 



natuur als schepping niet heilig is, en ook dat is een 
tegenstelling met de meeste andere wereldgodsdien
sten; het betekent dat de omgevende natuur open komt 
voor bewerking door de mens. Cultuuropdracht is 
alleen mogelijkalsde natuur niet heilig is, nietvolzitmet 
taboes, dat is eigenlijk wat Foster boven watergehaald 
heeft. Tussen haakjeswil ikhiernogaantoevoegen,dat 
ditook iets anders betekent, namelijk datde natuur ook 
geen toeval is. En u weet dat in het huidige natuur
wetenschappelijke wereldbeeld, bijvoorbeeld door 
het beroemde boek van Munot(?): "le hazard et la 
necessité", in feite een evolutionistisch wereldbeeld 
ontstaan is, waarin eigenlijk alles wat er is als een 
ingenieus spel van het toeval gezien wordt. Hoe inge
nieus hettoeval aokwerkt, de vraag voormij blijft altijd 
hoeveel eerbied ik moet hebben voor dat toevallige 
toeval. 

Onvoldoende ingebouwde grenzen 

Ik heb eigenlijk impliciet al veel gezegd over het 
verdere lot van deze betrekkelijke schaarse Bijbelse 
bronnen. U zult gemerkt hebben dat naar mijn oordeel 
de christelijke traditie onvoldoende ingebouwde gren
zen heeft gehad om de bedreigingen van nu te voorko
men. De vraag is nu: heeft deze traditie misschien nog 
meer in huis, om die bestendige onderbouw toch wel
lichtte leveren? Ik zou er eigenlijk twee willen noemen. 

De eerste lijkt weinig te maken te hebben met het 
probleem waar we het nu over hebben; ik doel op de 
grote traditie van het Oud-testamentische profetische 
denken en de aandacht daarin voor armen, weduwen, 
wezen, onderliggende groepen, mensen zonder rech
ten in de samenleving. Je kunt die traditie een stap 
verder doorvoeren, en dat zou kenmerkend zijn voor 
het Joodse denken, misschien minder voor het Christe
lijke denken, dat altijd wat wettischer geweest is dan het 
Joodse denken, ondanks de schijn van het tegendeel. In 
het Joodse denken is altijd een ontwikkeling geweest 
om bepaalde grondgegevens heel vrij te gebruiken en 
ze naar hun bedoelingen verder te ontwikkelen. In die 
traditie zou het in onze tijd gepast zijn, het Bijbelse 
opkomen -voor- zwakken nu ook te betrekken op de 
niet-menselijke natuur. 

Kroon van de schepping 

Bovendien, wat doen die profeten altijd: die worden 
kwaad, die worden woedend, niet vanwege het on
recht, maar ze worden altijd woedend op de mensen 
die het onrecht doen. Merkwaardig genoeg worden ze 
in de Bijbel eigenlijk altijd als geweldmakers geschil
derd, mensen die met overmacht andere mensen tot 

De heer Nijenhuis was vaornemens zijn bijdrage te 
herschrijven, maar was daartoe als gevolg van 
persoonlijke omstandigheden niet in staat. De re
dactie heeft niettemin gemeend het artikel te moeten 
plaatsen in verband met de samenhang met de 
bijdragen van J. Glastra van loon en J.B. Opschoor. 

instrument maken. Nu is devraag ofdat in feite nieteen 
ingebouwd signaal zou moeten zijn in de technologi
sche overmacht-gewoonten van onze moderne cultuur. 
Dit is mijn eerste perspectief. 

Het tweede betreft de scheppingsmythe zelf. U weet 
dat in Genesis 1 een verhaal beschreven staat, een lied 
eigenlijk, waarin de wereld in een week geschapen 
werd. Een verhaal met een diepe zin, alleen de vraag is 
hoe je het precies moet lezen. U weet allemaal waar
schijnlijk dat er zes dagen waren, dat op de zesde dag 
de mens verscheen, en dat die de kroon van de schep
ping was. Die mens kreeg een prachtige cultuurop
dracht om te heersen. Nu is het raar dat in de Bijbel
indeling hoofdstuk 1 daar eindigt; maar de mythe is 
duidelijk niet uit, want die loopt door tot de volgende 
drie zinnen van het volgende hoofdstuk, waarin de 
zevende dag wordt beschreven. In die zevende dag 
staat eigenlijk het belangrijkste, namelijk dat op de 
zevende dag God al het werk van zijn handen zag, zag 
dat het goed was en rustte. Tijdens het rusten voltooide 
hij het werk en heiligde hij die dag. Door de rust op de 
zevende dag wordt de schepping geheiligd: die 
zevende dag is de bekende sabbath. 

De sabbath speelt in feite door het hele Oude T esta
ment en het hele Joodse denken een geweldige grote 
rol. De mens met zijn cultuuropdracht wordt op de 
wereld gezet op de zesde dag, en de eerstvolgende 
dag die hij beleeft, is een rustdag. De wereld is goed 
genoeg om niet direct met je cultuuropdracht te begin
nen. Precies hetzelfde verhaal staat aan het begin van 
de intochtvan het Joodsevolk in het Beloofde land. Het 
eerste jaar van de intocht hoef je het land niet te 
bewerken: dat zal een sabbathsjaarzijn . Het Beloofde 
land is ook goed genoeg. Er is zelfs niet alleen een 
sabbaths-dag, maar elk zevende jaar is ook een sab
bathsjaar en elk zeven maal zevende jaar is zelfs een 
jubeljaar, een supersabbathsjaar, waarin alle oor
spronkelijke verhoudingen hersteld zullen worden. 

Waar is dat voor? Om er voor te zorgen dat mensen 
hun oorspronkelijke levensmogelijkheden en levens
bronnen terugkrijgen . Want land dat in die 50 jaar 
eventueel vervreemd is van eigenaar door schulden 
gaat terug naar de oorspronkelijke eigenaar. Een 
geslacht heeft weer levensmogelijkheid. Maar ook in 
diezelfde tijd ligt het land braak, het kan rusten, in die 
tijd wordt er geen arbeid gevraagd van de land
bouwhuisdieren, in die tijd wordt er geen opbrengst 
van de akker geoogst, want die is voor iedereen. 
Kortom wat betekent nou het heiligen van de sabbath? 
Dat betekent rechtdoen aan de hele schepping. En niet 
zo driftig bezig zijn met je eigen activiteiten. De cul
tuuropdracht kan wachten. 
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Tegen de verheerlijking van 
het openbaar vervoer 
ERIKVAN DER HOEVEN * 

Er heerst een ongezonde tweedeling in het 
vervoer. Er bestaat openbaar en particulier 
vervoer, en vrijwel niets er tussenin. Zo bestaat er 
ook een ongezonde tweedeling in het denken over 
het vervoer. Naast de verdedigers van de auto zijn 
er de ridders van het openbaar vervoer. Zij 
vergeten dat het openbaar vervoer log is, niet 
klantgericht, onderling slecht gecoördineerd, 
vaak traag en weinig comfortabel en rijdend met 
veel te grote tussenpozen. Hoe komt het dat het 
openbaar vervoer dan toch op emotionele 
verdediging kan rekenen (onlangs in Idee66 nog 
door Theo van der Zalm) en dat de verwachtingen 
van de beleidsmakers, ook van D66, hoog 
gespannen zijn? 

Wanhoopstrajecten 

Laat ik eerst mijn geloofsbrieven geven, want in emo
tionele kwesties ben je voor of tegen. En dat alles rond 
de auto in onze maatschappij emotioneel ligt, herken
nen wij met een oogopslag uit de twee grootste och
tendbladen. Maar ik heb geen auto, al rijd ik geregeld 
in auto's van anderen. Ik doe bijna al mijn verplaat
singen met het openbaar vervoer en de fiets. Ik ben één 
van de oprichters van de fietsersvereniging ENFB. 
Maar ik ben niet tegen de auto; ook niet tegen het 
openbaar vervoer overigens; maar wel tegen de 
verheerlijking van dat laatste. 

In de NS laat het openbaar vervoer zich van zijn 
meest gunstige kant zien. De nieuwe rijtuigen zijn 
comfortabel. De laatste jaren komt het mindervoor dat 
je in de spitsuren geen zitplaats kunt vinden. De dienst
regeling zit op de meeste plaatsen goed in elkaar, al 
zijn er nog steeds wanhoopstrajecten zoals Roermond
Arnhem, Eindhoven-Arnhem, Amsterdam CS-Den 
Haag CS en de buitenlijnen in de Noordelijke provin
cies. 

Het streekvervoer vormt het andere uiterste. De 
bussen zijn traag en weinig comfortabel. Zij nemen 
vaak grote omwegen om zoveel mogelijk plaatsen te 
kunnen bedienen. Zij rijden vaak met grote tussenpo
zen, soms eens in de twee uur soms maar twee keer per 
dag, soms helemaal niet in de weekeinden. 

Hetstodsvervoer is snelleren de laatste tien jaarsterk 
verbeterd door de aanleg van vrije bus- en trambanen. 
Maar ook daa r va It het i n de bu itenwi j ken, waar minder 
aanbod is van passagiers, vaak bartegen. En de laatste 
jaren valt op dat het opjaagsysteem van buschauffeurs 
zijn tol begint te eisen bij de groep die het meest op het 

• De auteur is lid van de redactie 

In de buitenwijken 

openbaar vervoer is aangewezen, de bejaarden. 
Van zijn slechtste kant laat hetopenbaarvervoerzich 

zien waar het aankomt op coördinatie tussen de ver
voerbedrijven. Hetgebrek daaraan is zichtbaaraan de 
containerhuisjes voor NS-stations waar buschauffeurs 
hun koffie moeten nuttigen, en voelbaar bij de meeste 
gecombineerde trein/busreizen. Trein verlaat? Denk 
maar niet dat de aansluitende bus wacht, als er al een 
aanslui·tende bus is. Het is doorgaans onmogelijk, in de 
trein informatie te krijgen over de bus (of omgekeerd) . 
De openbaar vervoerbedri jven zi jn er onvoldoende op 
ingesteld dat de reiziger van deur naardeurwil en niet 
van het ene NS- of busstation naar het andere. 

Glamour 

En dit openbaar vervoer zou een aanzienlijk deel van 
de automobilisten moeten aantrekken? Natuurlijk, als 
er eenmaal een groter aanbod is van passagiers kan 
het dienstbetoon omhoog (schonere en veiliger wacht
ruimten, betere informatie over vertragingen e.d.) kan 
de dienstregeling frequenter, kunnen er meersneIdien
sten worden ingezet, maar de kost gaat voor de baat uit 
en zolang erniet beteraan de behoeften van de reiziger 
wordt tegemoetgekomen, werkt alleen de negatieve 
aantrekking op hen die het zat zijn om elke dag file te 
rijden. 

Natuurlijk is er ook een categorie mensen voor wie 
het openbaar vervoer nooit een alternatief zal zijn. Zij 
krijgen hetal benauwd wanneerzij een kale stationshal 
binnenkomen en moeizaam hun weg moeten zoeken in 
de menigte. Zij voelen zich ongemakkelijk bij het 
hotsen in een bus temidden van stuurs voor zich uitkij
kende medepassagiers. Zij vluchten in de kortste tijd 
naar de vertrouwde omgeving van de eigen automo-



biel en nemen alle ongemak daarin voor lief. De 
busondernemingen hebben onderzoek gedaan naar 
fi leri jders en kwamen tot de conclusie dat de verstokten 
onder hen vallen onder twee categorieën. Het ene deel 
is conservatief en star en zal nooit veranderen, het 
andere deel is dynam isch en wi I wat en zal nooit afstand 
doen van de glamour van de heilige koe. De busmaat
schappijen denken terecht dat het zinloos is, deze 
mensen uit hun auto te lokken. Zij moeten zich dus 
richten op de overblijvende groep, voor wie de auto 
nieteen verlengstuk is van hun ego maar een middel om 
te voorzien in de noodzakelijke verplaatsingen. Hoe 
goed kan het openbaar vervoer daarin scoren? 

Efficiency 

Voor deze groep is de vervoerskeuze een rationele 
zaak. We beschouwen daarom het huishouden als 
produktie-eenheid van verplaatsingen en berekenen 
hoe efficiënt die gebeuren. We berekenen de totale 
verplaatsingen (in km), delen deze door de hoeveel
heid tijd die ermee is gemoeid om deze te produceren 
(in uren), en drukken de efficiency van het openbaar en 
particulier vervoer uit in km/uur. We gaan daarbij uit 
van twee modale huishoudens, A en B. Zij leven in een 
land met een echte markteconomie, waarin geen 
smeermiddelen voor bepaalde vervoersvormen be
staan, zoals kilometervergoedingen of auto's van de 
zaak (dus niet in Nederland). We kijken alleen naardat 
deel van de verplaatsingen, waarin de auto concur
reert met het openbaar vervoer, eventueel aangevuld 
met de fiets. De getallen zijn wat globaal, maar geven 
toch een redelijke indruk van de situatie. 

Efficiency van particulier en openbaar vervoer 

A B 

Verplaatsing (km/jaar) 15.000 15.000 
Gemiddelde snelheid incl. 
files, overstappen e.d. (km/h) 30 20 
Kosten auto/OV-kaart 
(tl/jaar) 6.600 4.000 

Nettoloon (tl/uur) 12 12 
Tijd besteed aan het verdienen 
vervoerskosten (uren/jaar) 550 333 
Tijd besteed aan verplaatsing 
(uren/jaar) 500 750 
Totale tijdsbesteding (uren/jaar) 1050 1083 
Efficiency (km/uur) 14,2 13,8 

Hetvalt op dat de efficiency van het vervoer in beide 
gevallen niet hoog is. In beide gevallen zou met onge
veer dezelfde efficiency de fiets als vervoermiddel 
gekozen kunnen worden. Dat wil zeggen: korter wer
ken en met de fiets naar het werk en met vakantie gaan 
is ongeveer even efficiënt. Verder kunnen wij constate
ren dat een aanzienlijk deel van de tijd van onze 
modale voorbeeldhuishoudens in verplaatsingen gaat 
zitten. Een jaar heeft 8760 uur en daarvan wordt 1/8 
besteed aan activiteiten die noodzakelijk zijn voor 
verplaatsingen. 

Ten derde constateren wij dat de efficiency van auto 
en openbaar vervoer ongeveer even laag is. Efficiency 
is dan ook geen doorslaggevend argument voor de 

Weinig comfortabel, maarstipt 

keuze tussen auto en openbaar vervoer. Voor de ene 
reiziger (vooral de treinreiziger) kan het doorslag
gevend zijn, dat het reizen gelegenheid geeft tot rusten 
of werken; voor de ander kan de flexibiliteit van het 
eigen vervoer de doorslag geven. Bijzondere omstan
digheden, zoals de plaats van wonen en werken en de 
gezinssamenstelling kunnen grote invloed hebben op 
de uitkomst van de berekening. 

Vanwaar dan die soms emotionele aanhankelijk
heid aan het openbaar vervoer, wanneer het bij onze 
produktvergelijking niet beter scoort dan de auto? Er 
zijn natuurlijk milieu-redenen; maar zelfs op milieuge
bied scoort het openbaar vervoer niet opmerkelijk 
goed, doordat veel ritten met een lage bezetting wor
den gereden, wat in milieulast per passagier-kilometer 
erg ongunstig uitvalt. De sociale argumenten zijn 
sterker: er is een groep van de bevolking, vooral onder 
minima en bejaarden, die volkomen op het openbaar 
vervoer is aangewezen. 
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Gezamenlijke vervoermiddelen 

Voor de groep die een rationele keuze probeert te 
maken, zijn beide alternatieven even onaantrekkelijk. 
Rationeel gedrag zal voor hen allereerst betekenen: 
vermindering van het aantal en de omvang van ver
plaatsingen. Per slot van rekening dient een verplaat
sing nergens toe, zij is alleen een voorbereiding op een 
nuttige activiteit. In de tweede plaats moet het niet 
moeilijk zijn, de kosten per eenheid verplaatsing te 
drukken. Een aanwijzing voor het groeiende besef 
hiervan is het groeiend aantal carpool-plaatsen langs 
snelwegen, waardoor particuliere vervoermiddelen 
gezamenlijk worden benut. 

Carpooling betekent een wezenlijke doorbraak in 
de starre scheiding openbaar/particulier vervoer, 
maar nog slechts een bescheiden stap in de richting van 
een echt alternatief. Dat a Iternatief zou moeten worden 
gekenmerkt door een soortgelijke flexibiliteit als het 
particuliere autobezit; tegelijkertijd zouden de ineffi-

Ook gemiddeld 15 km/u! 

ciency's van dat systeem moeten zijn overwonnen. De 
belangrijkste inefficiency van de particuliere auto ligt 
in de tijd waarin deze onbenut aan de kant staat. Een 
auto die 500 uur per jaar rijdt, staat 8260 uur per jaar 
sti I. Daa raan is uiteraard watte doen door gezamen I ijk 
autobezit. Wanneer twee gezinnen een auto hebben, 
zelfs al bij gezamenlijk bezit van een auto door twee I 
partners, treden echter snel conflicterende wensen op. 
Bij grote aantallen bezitters in een vereniging zal dit 
door de wet van de grote getallen veel minder voorko
men; wel zal vaak een ongeveer parallelle ver
voerSWEms bestaan, waaraan dan vrij eenvoudig vol
daein kan worden door carpooling. 

De keuze uit twee kwaden kan daardoor in principe 
worden overwonnen door gezamenlijk autobezit in 
verenigingsverband. De leden kunnen door hun geza
menlijk optreden bovendien kwantumkortingen en ex
tra service bedingen. Als ertoch zo'n vereniging wordt 
opgericht, waarom dan oak niet een aantal openbaar
vervoerkaarten in gezamenlijk beheer gekocht, zoals 
datnu al gebeurtdoorbedrifven en voor noodgevallen 
een abonnement op de plaatselijke taxicentrale? Een 
coörd i nator met een centra Ie PC rekent u it wie wa n neer 
over welk vervoermiddel kan beschikken en rekent 
bovendien een prijs uit. Zo'n vervoersvereniging verte
genwoordigt de oversteek halverwege naar het open
baar vervoer. Omgekeerd kan ook vanuit het open
baar vervoer een oversteek halverwege worden ge
maakt. De belbus is in sommige delen van het land 
ingeburgerd. Met name in de grote steden kunnen we 
ons ook andere vormen voorstellen, bijvoorbeeld (al 
dan niet in samenwerking met taxibedrijven) een mini
bus die in principe een bepaalde route rijdt, maar 
daarvan kan afwijken om mensen voor de deur af te 
zetten of afte halen. 

Het overwinnen van de tegenstelling 

Toekomstmuziek, dat zijn deze gedachten; maar mis
schien muziek van een nabije toekomst. Want als ik het 
goed zie neemt de emotionele aanhankelijkheid aan 
de auto af en groeit de bereidheid om het vervoer als 
middel tot een doel te zien, dat gemeten kan worden 
aan maatstaven van efficiency. Jarenlang heb ik als 
bezitter van zowel een auto als een OV-kaart meer aan 
mijn transport uitgegeven dan aan mijn huis. En datwas 
hetmij nietwaard. Naarmate dat besef breder gestalte 
krijgt, groeit ook de noodzaak van het overwinnen van 
de tegenstelling tussen particulier en openbaar ver
voer, zodat een echt doelmatig vervoerssysteem kan 
ontstaan. 

Uiteraard zal de overheid, en derhalve ook de poli
tiek, een bijdrage moeten leveren aan de totstandko
ming van zo'n vervoerssysteem. De kansen op het 
slagen van zo'n beleid zijn groter naarmate de opera
tionele kijk op vervoer veld wint. De overheid kan een 
bijdrage leveren door systematisch het bevoordelen 
van de auto te verminderen; door openbaar ver
voersbedrijven te stimuleren tot het nemen van initiatie
ven; door echte voorlichting over de kosten van ver
voer, maar de grootste bijdrage zal zij - in overeen
stemming met het nieuwe profiel van de overheid als 
stimulans van maatschappelijke ontwikkelingen -
moeten leveren doerde initiatieven van anderen niet in 
de weg te staan, zelfs op te sporen en met advies en 
startsubsidies te ondersteunen. 



Hetopenbaarvervoerheeft 
niet-verheerlijkende klanken 
nodig! 

PETER SCHOUTEN * 

Uit het artikel van Erik. van der Hoeven: ''Tegen de 
verheerlijking van het openbaar vervoer" spreekt 
een gezonde haat-liefde verhouding tot het 
openbaar vervoer. Dat is precies wat we nodig 
hebben en ik zal aangeven waarom. 

Het lijkt er vaak op dat zich verplaatsend Nederland 
in twee groepen uiteenvalt. De eerst groep bestaat uit 
wat in vervoersjargon heet "captives", zij die op grond 
van leeftijd, financiële situatie of een combinatie daar
van als het ware gevangenen zijn van het openbaar 
vervoer. Voorbeelden: scholieren, veel bejaarden en 
leden van ethnische minderheden. Deze groepen heb
ben gemeen dat ze het bestaande openbaar vervoer 
als gegeven aanvaarden, ze zijn, wat gechargeerd 
gezegd, "blij als ze es komen". Bruikbare kritische 
ideeën om het openbaar vervoer op een hoger plan te 
tillen zijn van hun kant niette verwachten. 
Van de tweede groep zijn die ook niet te verwachten, 
maar om heel andere redenen. Ik doel natuurlijk op de 
blije rijders, of langzamerhand meer het zich in blik 
voorfilende bevolkingsdeel. Voor een deel van deze 
groep is het openbaar vervoer geen alternatief en voor 
een ander (groter?) deel is dat het in hun perceptie niet. 
Tekenend in dat verband is de uitkomst van het onder
zoek dat McKinsey deed voor de gezamenlijke open
baar vervoersbedrijven, gepresenteerd op de "Dag 
van het openbaarvervoer", 23 augustus. Veel automo
bilisten, zo bleek, hebben nauwelijks informatie over 
de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt. En, 
als ze die wel hebben, vindt een stelselmatige over
schatting plaats van het verschil in reistijd tussen auto 
en openbaar vervoer. 

Betere informatie over de mogelijkheden van het 
openbaar vervoer is dus een eerste stap om het nu nog 
zo kleine, maar ook zo cruciale percentage zoge
naamde "keuzereizigers" in het openbaar vervoer te 
vergroten. Een drastische verbetering van de kwaliteit 
van hetopenbaarvervoer is een tweede stap en overde 
invulling daarvan zegt het McKinsey-onderzoek ook 
iets aardigs. Zodra de verhouding in reistijd auto -
openbaar vervoer zakt onder de 1: 1,8 à 1,5 gaat het 
openbaar vervoer een interessant alternatief worden 
en stijgt het percentage keuzereizigers. Het aantal 

• De auteur is lid SWB-bestuur en niet-auto-, maar 
wel rijbewijsbezittend medewerker van de N.S. 

potentiële reizigers moet natuurlijk op zich ook niet te 
gering zijn . Hier ligt een leuk aangrijpingspunt voor 
beleid. Het blijkt immers mogelijk die vervoersrelaties 
in kaart te brengen waar vergroting van het aantal 
keuzereizigers ofwel nu al haalbaar is, ofwel na kwali
teitsverbetering, met name versnelling, haalbaar kan 
worden. 

In beide gevallen zijn naar mijn idee twee zaken er 
onverbrekelijk mee verbonden : informatie en marke
tingcompagnes; flankerend beleid, dat wil zeggen 
autoverkeer remmende maatregelen in ruimtelijke 
(afsluitingen, beperking parkeermogelijkheden) en/of 
fiscale zin (hogere brandstofprijs, rekening rijden). 

De onvermijdelijke achterkant van zo'n beleid is de 
erkenning dat er vele vervoersrelaties zijn, waar de 
vervoersstromente dun zijn en/ofwaareen aantrekke
lijke verhouding in reistijd tussen auto en openbaar 
vervoer niet, of alleen tegen enorme kosten haalbaar 
is. Denk aan de landelijke gebieden of aan bepaalde 
tijdstippen. Het is een onaanvaardbare verspilling van 
geld en mankracht in deze situaties een concurrerend 
openbaar vervoer te willen nastreven. Zogenaamde 
vraagafhankelijke systemen (bustaxi, belbus, taxi) 
moeten hier uitkomst bieden en kunnen dat in een tijd 
van automatisering ook. 

Nu naar Erik van der Hoeven. Waarom heeft het 
openbaar vervoer gebruikers zoals hij nodig? Omdat 
het de enigen zijn die het openbaar vervoer een warm 
en tegelijk kritisch hart toedragen - en daarmee de 
enigen die als kritische consumenten voor de ver
voersbedrijven als thermometers van de markt kunnen 
dienen. Die groep zal trouwens vanzelf groter worden 
als het openbaar vervoer erin slaagt meer keuzereizi
gers te trekken, die zijn immers, omdat ze een alterna
tief hebben, per definitie kritisch. 

Tenslotte ben ik van mening dat Eriks idee voor 
autobezit in verenigingsverband steun en nadere uit
werking verdient. Het vloeit logisch voort uit de erken
ning dat openbaar vervoer, ook na drastische - en 
noodzakelijke - verbetering nooit voor iedereen, over
al en op elk tijdstip een volwaardig alternatief zal 
worden. Constructieve ideeen hierover zijn welkom en 
wellicht kan het SWB er iets mee. 
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Slechte gedachten 

In verschillende kringen wordt nagedacht over 
groentax. vervuilingsbelasting oj welke andere 
aardige naam de betrokkenen voor hun 
geesteskinderen weten te verzinnen. Al deze 
hersenspinsels zullen bij uitvoering in de praktijk 
tot gevolg hebben dat de prijzen van de produkten 
zullen stijgen. waardoor. naar men veronderstelt. 
de gebruiker zal kiezen voor het goedkoopste en 
derhalve minst vervuilende produkt. De stelling 
dat het goedkoopste produkt in de produktie de 
minste vervuiling veroorzaakt. gaat niet op. Door 
lage kosten van grondstoffen en produktie. kan 
ondanks een hoge milieutax toch een relatiej 
goedkoop produkt ontstaan. 

Er is een bijkomend nadeel. Als door een 
milieutax de prijzen stijgen. zal het welvarende 
deel van de bevolking de extra kosten betalen en 
overgaan tot de orde van de dag. maar zal het 
minst welvarende deel van gebruik van een 
aantal goederen moeten ajzien. Dat deel van de 
bevolking heejtgeen keus en zal zijn 
"welvaartsniveau" zien dalen. 

Een betere oplossing kan worden gevonden door 
een systeem waarin voor alle produkten en 
diensten twee prijzen worden gehanteerd. één 
prijs die tot stand komt op de huidige wijze. dus 
volgens het zogeheten ,marktmechanisme en één 
die wordt bepaald door de mate van 
energieverbruik in de produktie en de vervuiling 
die daarbij ontstaat. Om de "milieuprijs " te 
kunnen betalen zal een tweede muntstelsel 
moeten worden ingevoerd. lilifst wereldwijd. 
zodat produkten en diensten moeten worden 
betaald met guldens en "milieuguldens". dollars 
en "milieudollars". roebels en "milieuroebels". 
enz. Wellicht is het het handigst voor de hele 
wereld één miLleumunt in te voeren. zodat 

wisselproblemen worden voorkomen. 
Het systeem voorziet erin dat iedere burger op de 

wereld een bepaald bedrag aan "milieumunten " 
krijgt. welk bedrag om te beginnen zo kan worden 
bepaald dat de huidige mate van vervuiling en 
energieverbruik erdoor wordt gedekt. waarna het 
afhankelijk van de mate waarin de vervuiling en 
het energieverbruik moeten worden teruggebracht 
en de wereldbevolking groeit. kan worden 
verminderd. Hetgevolg van dit systeem is dat 
iedereen zal moeten kiezen oj hij/zij liever per auto 
reist en daardoor 's winters geen kastomaten kan 
eten ojper trein.jo~aathoudende 
superwasmiddelen gebruikt en daardoor zijn huis 
mindergoed kan verwarmen. oj groene zeep. 
enz ... Wie bijvoorbeeld ajziet van het gebruik van 
een auto. zal "milieumunten "overhouden en deze 
kunnen gebruiken om zijn huis beter te 
verwarmen. om meer per trein te reizen oj iets 
dergelijks. Denkbaar is ook dat hij zijn overschot 
tegen gewoon geld verkoopt en daarmee schonere. 
maar door de andereproduktiewijze in gewoon 
geld duurdere produkten koopt. Ook bij de handel 
in "milieumunten "bepaalt het marktmechanisme 
de prijs. 

Het is niet denkbaar dat enige politieke stroming 
zich tegen dit systeem zal verzetten. Liberalen 
zullen het in stand houden van de keuzevrijheid 
toejuichen. christen-democraten zullen blij zijn 
met een betere manier om het rentmeesterschap 
gestalte te geven. socialisten en communisten 
zullen zich verblijden over de in dit opzicht gelijke 
positie van iedereen en de groene partijen zullen 
hierin een belangrijke mogelijkheid om 
daadwerkelijk iets te doen aan het 
energieverbruik en de vervuiling waarderen. 
Op naar de wereldwijde milieudaalderl 
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een kabinet van CDA en VVD een plaats kon krijgen 
en in een kabinet van CDA en PvdA niet? Is een al 
jarenlang sluimerend verschil nu manifest geworden? 

Een ander Oost-Europabeleid gewenst 
De manier waarop op de veranderingen, hoezeer zij 
ook per land verschillen, in het Oostblok wordt 
ingespeeld laat te wensen over. Een betere en 
duidelijkere aanpak van noodzakelijke hulp, om 
wezenlijke wijzigingen zeker te stellen is gewenst 

De verkiezingsuitslag in perspectief 
Wat na de gunstige verkiezingsuitslag van september 
van de volgende verkiezingen mag worden verwacht 

En verder: 

Slechte gedachten 
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Een diepe ideologische kloof 
DOOR MEINE HENK KLIJNSMA * 

Ten onrechte komt CDA-ideoloog Oostlander tot 
de conclusie dat de ideologische klooftussen 
vrijzinnig- en christen-democratie pas recent is 
ontstaan en wel als gevolg van het onvoldoende 
doordachte individualiseringsstreven van D66. 
Anders dan Oostlander meent, dachten ook 
vooroorlogse vrijzinnig-democraten als Ph. 
Kohnstamm al fundamenteel anders over de 
verhouding mens-samenleving dan de toenmalige 
christen-democraten. 

Oostlander en Kohnstamm 

Enkele maanden geleden ging devoormalige directeur 
van het wetenschappelijk instituut van het CDA, Arie 
Oostlander, wat dieper in op het D66-gedachtengoed. 
Aanleiding daartoe waren de rapporten van de com
missies-'2000' en vooral-'2001'. Met name devisievan 
onze partij op de verhouding mens-samenleving had 
zijn kritische aandacht. 

D66, zo stelde Oostlander, juicht de zich voltrekken
de erosie van de klassieke maatschappelijke verban
den niet slechts toe, maar wil dit proces zelfs actief 
bevorderen. Een op individualisering gericht over
heidsbeleid zou daartoe moeten strekken. De opstel
lers van het rapport-'2001' zien echter in het post
individualiseringstijdperk weer nieuwe, alternatieve 
sociale verbanden ontstaan, signaleert Oostlander 
met enige vreugde. Het sociaal verstand dat in '2001' 
nodig wordt geacht voor het onstaan van dit soort 
verbanden, kan evenwel op weinig sympathie rekenen 
bij de prominente CDA-ideoloog. Hij adviseert de 
moderne vrijzinnig-democraten de geschriften van 
Philip Kohnstamm eens te lezen. Volgens Oostlander 
wordt daarin een voorkeur uitgesproken voor een op 
'diepere dynamiek' geïnspireerde menselijke keuze 
voor maatschappelijke verbanden. Laatstgenoemde 
maatschappelijke verbanden vloeien voort uit de toe
passing van de bij uitstek anti-revolutionaire leer van 
'de soevereiniteit in eigen kring'. Een leer die, althans 
volgens Oostlander, door Kohnstamm sr. werd onder
schreven. 

De impliciete conclusie van Oostlander is eigenlijk: 
als het dènkend deel van D66 Kohnstamm sr. zou 
hebben gelezen, zou het moeten instemmen met het 
hedendaagse christen-democratische concept van de 
'verantwoordelijke samenleving'. Bovendien zouden 
de moderne vrijzinnige-democraten dan veel minder 
enthousiast zijn over een verschijnsel als individuali
sering. 

* De auteur is lid van de redactie 

Kohnstamm 

Interessante vragen zijn vervolgens: interpreteert 
Oostlander de ideeën van Ph. Kohnstamm correct, en
daarop aansluitend - is zijn impliciete conclusie ten 
aanzien van de opvattingen van D66 over de verhou
ding mens-samenleving op zijn plaats? 

Het gedachtengoed van Philip Kohnstamm 

De veelzijdige wetenschapper Philip Kohnstamm, hij 
was natuurkundige, filosoof, theoloog en pedagoog, 
kan a Is de belangri jkste ideoloog van de vooroorlogse 
Nederlandse vrijzinnig-democratie worden be
schouwd. Oostlander had slechtere getuigen à (dé) 
charge ten tonele kunnen voeren. 

Kohnstamms denkbeelden passen in de hoofd
stroom van de vrijzinnig-democratische ideeënwereld 
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zoals die vanaf het einde van de 1ge eeuw vorm begon 
te krijgen. Deze ideeënwereld kenmerkte zich primair 
door een relativering van het klassiek liberale vrij
heidsideaal. Aan dit ideaal werd namelijk een mate
riële invulling gegeven. In de vrijzinnig-democratische 
visie konden de klassieke vrijheidsrechten pas reëel 
inhoud krijgen als in beginsel iedereen in staat was 
daadwerkelijk van deze rechten gebruik te maken. 
Negatieve vrijheid moest worden aangevuld met posi
tieve vrijheid. Daarvoor was niet alleen een zeker 
welvaartspeil noodzakelijk, maar ook een bepaald 
ontwikkelingsniveau. Het was een taak voor de over
heid hiervoor randvoorwaarden (in de begin
selverklaring van de VDB van 1901 'ontwikkelings
voorwaarden' genaamd) te scheppen. 

De bijdrage van Kohnstamm aan de vrijzinnig-de
mocratische ideologie was gelegen in twee verfijnin
gen die hij aanbracht op de idee van de positieve 
vrijheid . In de eerste plaats voegde hij een spirituele 
dimensie toe. Terecht bestempelt Oostlander hem als 
een aanhanger van het personalisme. Daarnaast 
meende Kohnstamm dat individuele opvoeding tot 
volwassenheid onlosmakelijk verbonden was met de 
opvoeding tot sociale volwassenheid, dat wil zeggen 
tot een volwaardig lid van de samenleving. Dit op
voedingsconcept past naadloos in het vrijzinnig-de
mocratische positieve vrijheidsideaal. Immers, om in
dividuen te bewegen om binnen de daartoe geschapen 
randvoorwaarden (i.c. bijvoorbeeld een voldoende 
aanbod van onderwijs en andere soorten vorming) zich 
te ontwikkelen tot ware vrijheid (de situatie waarin van. 
de klassieke vrijheidsrechten een goed gebruik kan 
worden gemaakt) is een drijfveer nodig. Kohnstamm 
achtte opvoeding, volksopvoeding incluis, een essenti
eel middel om individuen deze drijfveerte laten verkrij
gen. 

Personalisme en de soevereiniteit in eigen kring 

Zoalsal gesteld was Philip Kohnstammeen personalist. 
Het is van belang na te gaan wat Kohnstamms persona
lisme inhield, omdat in de ogen van Oostlander dit 
personalisme debet is aan de instemming van de vrij
zinnig-democratische ideoloog met de voorlopers van 
het concept van de 'verantwoordelijke samenleving'. 

Wat betreft de verhouding individu-gemeenschap 
definieerde Kohnstamm de personalistische visie als 
volgt: 

'En willen wij niet in een uiterste van individualisme 
vervallen dan dienen wij ( ... ) te streven naar een synthe-

• setussen de aanspraken van individu en gemeenschap. 
In die geest heeft Jonas Cohn een oplossing beproefd 
met de omschrijving: 'Het kind behoort opgevoed te 

worden tot autonoom lid van de historische kultuurge
meenschappen waartoe het zal behoren.' Daarin ligt 
van ons standpunt gezien veel van wat wij kunnen 
beamen. 

Personalistisch isdaarin allereerst, dat in de synthese 
tussen individu en gemeenschap toch het accent op de 
individuele verantwoordelijkheid wordt gelegd ( ... ). 
Personalistisch is om dezelfde reden het meervoud der 
kultuurgemeenschappen ( ... ). De erkenning van de 
veelheid van groepen met eigen recht, de soevereiniteit 
in eigen kring van de velerlei groepen ( ... ).' (cursivering 
MHK).l 

In het eerste deel van het citaat wordt in de synthese 
individu-gemeenschap het accent op het individu ge
legd; juister: op de individuele verantwoordelijkheid 
bij het maken van individuele keuzen, ookterzake van 
de verhouding van het betreffende individu tot de 
gemeenschap waartoe hij behoort. Deze accentuering 
is van belang voor de waardering van het fenomeen 
individualisering. 

Ik heb het tweede deel toegevoegd, omdat daaraan 
waarschijnlijk Oostlanders interpretatie van Kohn
stamms gedachtengoed is ontleend. In deze passage 
erkent Kohnstamm het maatschappelijk belang van 
historische kultuurgemeenschappen en definieert hij 
die erkenning met het anti-revolutionaire begrip 'soe
vereiniteit in eigen kring'. 

Het grote bezwaar tegen Oostlanders vérstrekken
de interpretatie is dat hij voorbij gaat aan het feit dat 
Philip Kohnstamm zijn erkenning van het belang van 
historische kultuurgemeenschappen in substantiële 
mate relativeert. Expliciet blijkt dat uit Kohnstamms 
opstel De grondslag der democratie. Daarin bekent hij 
zich tot een ander belangrijk vrijzinnig-democratisch 
leerstuk: de leer van de rechtssoevereiniteit.2 

De leer der rechtssoevereiniteit houdt in dat voor de 
rechtsvorming het in het volk levende rechtsgevoel 
bepalend behoort te zijn. Dat betekent dat veranderin
gen in het rechtsgevoel ook tot veranderingen in het 
positieve recht moeten leiden. De ratio achter dit leer
stuk is gelegen in de onderkenning van de maatschap
pelijke dynamiek als beleidsbepalende factor. De aan
wezigheid van maatschappelijk dynamiek clausuleert 
de rol van de genoemde kultuurgemeenschappen. De 
kultuurgemeenschappen van vandaag hoeven niet 
perse dezelfde van gisteren te zijn. 

Deze notie leefde heel sterk bij veel prominente 
vrijzinnig-democraten en bleef niet beperkt tot ijle 
abstracties. Eerder dan andere niet-confessionele par
tijen erkende de Vrijzinnig-Democratische Bond de 
legitimiteit van de na de eeuwisseling snel opkomende 
maatschappelijke organisaties op levensbeschouwe
lijke grondslag. De VDB was ook bereid daaruit poli-



tieke conclusie te trekken, bijvoorbeeld ten aanzien 
van de financiële gelijkstelling van het bi jzonder on
derwijs. Hetwas daarom niettoevallig dat uitgerekend 
de voorzitter van de VOS-kamerfractie, dr. D. Sos, tot 
voorzittervan de in 1913 ingestelde pacificatiecommis
sie werd benoemd. In dat licht is het vanzelfsprekend 
dat Kohnstamm in 1928 de onder vigeur van de soeve
reiniteit in eigen kring ontstane maatschappelijke or
ganisaties kwalificeert als erkende kultuurgemeen
schappen. Anders dan Oostlander betwijfel ik echterof 
hi j dat vandaag de dag nog zou hebben gedaan. 

Voltooide emancipatie 

De ruimhartige erkenning in vrijzinnig-democratische 
kring van de confessionele en andere zuilen als legi 
tieme organisaties hing ook samen met de grote bete
kenis die de VOS toekende aan emancipatie van ach
tergestelde volksdelen. De verzuilde organisaties 
vormden voor de orthodox-protestantse kleine luiden, 
voor de rooms-katholieken en voorde arbeidersklasse 
werktuigen om zich te emanciperen tot volwaardige 
burgers. Deze visie laat zich ook goed verenigen met 
de eerder besproken vrijzinnig-democratische idee 
van de positieve vrijheid . Geëmancipeerde orthodox
protestanten, rooms-katholieken en arbeiders zouden, 
anders dan hun ongeëmancipeerde erflaters, wel in 
staat zijn in ware vrijheid te leven . 

Anno 1989 wordt alom geconstateerd dat deze 
emancipatie als voltooid kan worden beschouwd. De 
oude vrijzinnig-democraten hebben gelijk gekregen 
met betrekking tot het doel waartoe deze emancipatie, 
althans in hun personalistische ogen, strekte: het ver
werven van ware vrijheid, daaronder begrepen de 
individuele keuzevrijheid . Deze manifest geworden 
keuzevrijheid heeft sedert de jaren '50 een grote mate 
van desintegratie van de oude verzuilde maatschappe
lijke organisaties bewerkstelligd. In recenter tijd is 
deze desintegratie gecomplementeerd dooreen sterke 
tendens tot individualisering. 

Omdat deze verschijnselen de consequenties zijn 
van een door de vrijzinnig-democratie gewenste reële 
individuele keuzevrijheid, worden zij door oude en 
nieuwe vrijzinnig-democraten veel positiever beoor
deeld dan door christen -democraten . Anders gezegd : 
de maatschappelijke verbanden die door desintegra
tieen individualisering worden bedreigd, worden door 
christen-democraten, anders dan door vrijzinnig-de
mocraten (Kohnstamm sr. incluis), als doelen op zich 
gezien. Op de verklaring van ditverschil zal nog nader 
worden ingegaan. Eerst dient het verschijnsel indivi 
dualisering aan een scherper onderzoek te worden 
onderworpen. 

Een oordeel over individualisering 

Het zich voltrekkende proces van individualisering is, 
netals datvan de desintegratievan verzuilde instituties, 
het gevolg van maatschappelijke dynamiek. Deze 
dynamiek komtniet uitde lucht vallen, maarvloeitvoort 
uit vele individuele beslissingen . Individuele beslissin
gen, waaraan zowel in de vooroorlogse als in de 
hedendaagse vrijzinnig-democratie beslissende bete
kenis wordt toegekend, juist daar waar het de relatie 
individu-gemeenschap betreft. 

Ik noem met nadruk ook de vooroorlogse vrijzinnig
democratie, omdat daarin het personalisme een grote 
rol speelde. En kenmerkend voor de personalistische 
opvatting over de verhouding individu-gemeenschap 
was - wij zagen het reeds - dat individuen binnen de 
gemeenschappen waartoe zij behoren autonomie ge
nieten. Dat laatste betekent dat de optelsom van indivi
duele opvattingen over de existentie van maatschap
pelijke verbanden uiteindelijk het zijn of het niet-zijn 
van die verbanden bepaalt. Volgens de leer van de 
rechtssoevereiniteit is de overheid gehouden dit soort 
maatschappelijke veranderingen, zijnde veranderin
gen in het rechtsbewustzijn bij de burgers, richting
gevend te laten zijn voor haar beleid. 

Het cruciale verschil tussen Oostlander en andere 
christen-democratische denkers enerzijds en Ph. Kohn
stamm en de vrijzinnig-democratische stroming ander
zijds is dat de christen -democratie de zich nu manifes
terende maatschappelijke dynamiek niet als een feit 
accepteert door hem inhoudelijk te toetsen en ver
volgens te veroordelen, terwijl de vrijzinnig-democra
tie deze dynamiek wel als een gegeven ervaart (leer der 
rechtssoevereiniteit) en bovendien als de resultante 
van de legitieme keuze van zich tot ware vrijheid 
ontwikkelende individuen (personalisme + positieve 
vrijheid) . 

Individualisering geen eindpunt 

Oostlander signaleert in zijn artikel in 'Idee 66' dat de 
opstellers van het rapport -'2001' ook oog hebben voor 
de negatieve aspecten van de individualisering. Dat is 
niet helemaal juist uitgedrukt. De opstellers van '2001' 
hebben hier, in het voetspoor overigens van wat Hans 
Jeekei en ik enige tijd geleden in dit blad schreven over 
'D66 en de verantwoordelijke samenleving', bedoeld 
dat individualisering slechts een fase is in de maat
schappelijke ontwikkeling, geen eindpunt. 

Na de individualiseringsfasezietde modernevrijzin
nig-democratie een fase aanbreken waarin nieuwe 
maatschappelijke verbanden worden gevormd. Hoe 
deze er precies uit zullen zien is nog niet bekend en dat 
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hoeft ook niet. Het past niet in de vrijzinnig-democra
tische ideeënwereld daarvan een blauwdruk te geven. 
Het is een taak van de betrokken individuen daaraan 
zelf, naareigen inzicht, vorm tegeven. Ditveronderstelt 
echter de aanwezigheid van nogal wat eigenschappen 
en vaardigheden bij deze individuen. Jeekei en ik 
constateerden daarom dat thans nog maar een kleine 
voorhoede van de bevolking rijp is voor deze fase. 

Een positief vrijzinnig-democratisch mensbeeld 
versus een negatief christen-democratisch 
mensbeeld 

Een en ander gaat uit van een positief mensbeeld. 
Mensen worden geacht hun steeds groter en reëler 
wordende vrijheid ten goede aan te wenden. Ik ver
moed dat hier een wezenlijk verschil ligt tussen de 
christen-democratische en de vrijzinnig-democra
tische ideologie. Uit de beschouwingen van Oostlan
der proef ik een fundamenteel pessimisme waartoe de 
mens in staat is. Dat verklaart waarom hij zo hecht aan 
het voortbestaan van verbanden die, in vrijzinnig
democratische ogen, hun legitimiteit al lang hebben 
verloren. Binnen deze verbanden kan ertenminste nog 
iets goeds uit veel mensen komen, kan althans het 
kwade worden beheerst. Komt hier het oude calvinisti
sche zondebesef, de idee van de erfzonde, om de hoek 
kijken? 

Een dergelijk negatief mensbeeld steekt schril af 
tegen het positieve vrijzinnig-democratische mens-

beeld. Dit positieve mensbeeld verklaart waarom de 
vrijzinnig-democratie, personalistisch georiënteerd 
als hij is, bereid is de nadruk te leggen op de wil van het 
individu en nietop hetvoortbestaan van maatschappe
lijke organisaties. Een positief mensbeeld verklaart 
ook waarom vrijzinnig-democraten hun utopia niet 
gieten in de vorm van een blauwdruk, maar in vorm van 
een formele ideologie: een ideologie die alleen de 
lijnen schetst waarlangs de samenleving zich moet 
ontwikkelen, waarbij echter de inhoudelijke invulling 
met een gerust hart aan de burgers wordt overgelaten. 

Wie mocht denken dat een positiefmensbeeld als dit 
een constructie van de laatste ik-gerichte tijd is, heeft 
het mis. AI in 1786 formuleerde Immanuel Kant, als 
ethische hoofdregel, zijn beroemde categorische im
peratief, waaruit een vergelijkbaar positief mensbeeld 
spreekt: 'handle nur nach derjenige Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines 
Gesetz werde'.3 

Noten 

Kohnstamm, Ph., Persoonlijkheid In wording 
Haarlem 1967(1928), 132-133. 

2 Kohnstamm, Ph., 'De grondslag der democratie' in: 
Persoon en samenleving, Meppel 1981 , 17-39. 

3 Kant, 1., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 
Stuttgart 1984 1961),68. 



Analyse van een . 
verkiez~soverwinnWng 
DOOR HANS JEEKEL EN MEINE HENK KLIJNSMA * 

De kamerverkiezingen hebben D66 een 
onverwacht goede uitslag gebracht: drie zetels 
winst. Waar werd het meest gewonnen? In de 
sub urbane bolwerken of juist op het platteland? 
In de randstad of beneden de Moerdijk? Is D66 
nog steeds een yuppie-partij? En hoe zit het met 
de stabiliteit van het D66-electoraat? Wat zullen 
de raadsverkiezingen van het volgend j aar 
opleveren? 

In dit artikel wordt in de eerste plaats de verkiezings
overwinning van D66 geanalyseerd. Gekeken wordt in 
welke delen van het land het meest is gewonnen en 
waar juist minder. In datverband is het interessant na te 
gaan of de theorie van de 'tweede golf' nog geldig is. 
Ookzal dewetvan de'remmendevoorsprong'worden 
getoetst. Verder stellen wij ons de vraag of de 
verkiezingsuitslag aanleiding geeft om het profiel van 
de D66-kiezer aan te passen. 

Van een wat andere orde is het tweede deel van dit 
artikel. Daarin gaan wij nader in op de plaats van D66 
als duurzame grootheid in het Nederlandse politieke 
kraèhtenveld. Heeft onze partij nu .eindelijk vaste wor
tels in het kiezerskorps gekregen? Tenslotte wordt 
vooruitgebliktopde komende raadsverkiezingen. Hoe 
groot is de wi nst waarop D66 dan mag rekenen? 

De eerste golf: 'tbe sky is tbe l~it?' 

In onze analyse van de statenverkiezi ngen van 1987 
(zie 'Idee 66', nr. 87/2) hebben wij, bij wijze van 
ondersteunend model ter verklaring van de electorale 
ups en downs van D66, een theorie van twee golven 
ontwikkeld . De eerste golf ligt voor de hand. Het gaat 
om de drie toppen en de twee dalen die onze partij in 
haa r nog betrekkei i jk korte gesch iedenis heeft gekend. 
Figuur 1 en tabel 1 spreken wat dat betreft duidelijke 
taal. 

De eerste top werd bereikt bij de statenverkiezingen 
van 1970. Daarop zette een neergaande lijn in, die bij 
de kamerverkiezingen van 1972 al dramatisch was 
(halveringL doch bij de statenverkiezingen van 1974 
bijna terminaal. Deze eerste cyclus werd door een 
tweede gevolgd in de jaren 1977-1986. 

De kamerverkiezingen van 1977 brachten een her
stel tot boven het niveau van 1967; bij die van 1981 
bereikte D66 een absoluut hoogtepunt. Vrijwel onmid
dellijk zette echter een nieuwe (tweede) neergang in. 
De uitslagen van de beide verkiezingen van 1982 
illustreren dit. Het dieptepunt van het tweede dal werd 

* De auteurs zijn lid van de redactie 

bereikt bij de, niet in de overzichten en grafische 
voorstellingen opgenomen, Europese verkiezingen 
van 1984. (1) 

De derde cyclus in de electorale geschiedenis van 
D66 begon in 1986. De kamerverkiezingen van 1986 
resulteerden in een uitslag die iets boven het peil van 
1977 (het begin van detweede cyclus) lag. Hetgegeven 
dat de beginresultaten van elke nieuwe cyclus iets 
gunstiger waren dan die van de vorige, zou kunnen 
wijzen op een zich gestaag verbredende (potentiële) 
aanhang. De goede uitslag van de statenverkiezingen 
leek deze veronderstelling te wettigen. Groot was dan 
ook deteleurstelling toen de uitslagen van de Europese 
verkiezingen van deze zomer bekend werden. Deze 
stembusgang betekende voor onze partij een omme
keer van de stijgende lijn . Het behaalde resultaat van 
5,9% lag fors onder dat van de statenverkiezingen van 
1987 en zelfs nog iets onder dat van de kamer
verkiezingen van 1986. 

Gevreesd werd voor het begin van het tweede, 
neergaande, deel van de derde electorale cyclus. Deze 
vrees werd nog versterkt door de opiniepeilingen tot 
ongeveer twee weken voor de verkiezingsdag van 6 
september. In brede kring heette het dat een zeer 
geringe winst het beste was waarop D66 kon hopen. 
Luttele weken voor 6 september keerde evenwel het tij 
en begon de aanhang van onze partij weer te groeien. 
Deze plotselinge groei is waarschijnlijk het gevolg 
geweest van hetfeitdat relatiefveel twijfelende kiezers 
op het laatstvoor D66 hebben gekozen. Een aanwijzing 
hiervoor is te vinden in een analyse die het weekblad 
voor reclame en marketing 'Adformatie' op 19 en 20 
augustus maakte van de onzekerheid van de kiezers op 
dat moment. Een in opdracht van dit weekblad uitge
voerde steekproef leverde op dat 9,1 % van de kiezers 

Figuur 7: De D66-aanhang bij kamer- en staten
verkiezi ngen 7967- 7 989 

Aanhang van D66, 1967-1989 
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Tabel 1 : Aanhang van D66 per provincie (absoluut en relatief) , 1967- 1989 

TK 67 PS 70 TK 71 TK 72 PS 74 TK 77 PS 78 TK 81 PS 82 TK82 TK 86 PS 87 TK 89 

Groningen : 2,7 4,7 4,1 3,1 1,1 4,4 4,8 8,8 6,8 3,4 5,4 5,9 7,0 
60,0 61 ,0 60,3 73,8 110,0 81,5 92,3 79,3 82,9 79,1 88,5 88,1 88,6 

Friesland: 2,4 4,1 4,1 2,8 0,5 4,4 3,4 9,5 5,8 3,2 5,2 4,4 6,4 
53,3 53,3 60,3 66,7 50,0 81 ,5 65,4 85,6 69,9 74,4 85,3 65,7 81,0 

Drenthe: 2,1 4,7 4,3 3,0 0,8 4,4 4,4 9,3 8,2 3,8 5,2 5,6 6,5 
46,7 61,0 63,3 71,4 80,0 81,5 84,6 83,8 98,8 88,4 85,3 83,6 82,3 

Overijssel: 2,7 5,1 4,8 3,0 1,0 4,2 4,2 9,2 7,9 4,0 4,8 5,3 6,1 
60,0 66,2 70,6 71 ,4 100,0 77,7 80,8 82,9 95,2 93,0 78,7 79,1 77,2 

Gelderland: 3,4 5,8 5,5 3,3 0,7 4,8 4,5 10,2 8,4 4,2 5,4 6,3 7,0 
75,6 75,3 80,9 78,6 70,0 88,9 86,5 91,9 101,2 97,7 88,5 94,0 88,6 

Utrecht: 4,5 8,1 6,4 4,2 1,1 6,6 6,9 11 ,4 9,1 4,5 7,0 8,3 9,2 
100,0 105,2 94,1 100,0 110,0 122,2 132,7 102,7 109,6 104,7 114,8 123,9 116,5 

Noord-Holland: 6,9 10,7 8,5 5,3 1,4 7,3 7,1 12,4 9,3 4,5 7,7 8,3 9,9 
153,3 139,0 125,0 126,2 140,0 135,2 136,5 110,8 112,1 104,7 126,2 123,9 125,3 

Zuid-Holland : 5,0 9,1 8,2 4,9 1,2 6,1 6,1 12,0 9,0 4,2 7,0 7,7 9,1 
111 ,1 118,2 120,6 116,7 120,0 113,0 117,3 109,1 108,4 97,7 114,8 114,9 115,2 

Zeeland: 2,2 4,1 4,3 2,8 0,8 4,4 4,0 9,9 6,9 4,1 5,5 5,7 6,7 

8 48,9 53,3 63,2 66,7 80,0 81 ,5 76,9 89,2 83,1 95,4 90,2 85,1 84,8 

Noord-Brabant: 4,8 8,4 6,9 4,0 1,0 5,0 4,1 11 ,2 8,2 4,6 5,5 6,1 7,2 
106,7 109,1 101,5 95,2 100,0 92,6 78,9 100,1 98,8 107,0 90,2 91 ,1 91 ,1 

limburg: 3,1 6,8 7,3 4,0 0,7 3,3 2,9 11 ,2 6,9 4,7 4,4 4,2 5,5 
68,9 88,3 107,4 95,2 70,0 61 ,1 55,8 100,1 83,1 109,3 72,1 62,7 69,6 

Flevoland: PS 1985: 6,0 7,9 8,6 9,2 
129,5 128,4 116,5 

Nederland (= 100,0) : 4,5 7,7 6,8 4,2 1,0 5,4 5,2 11,1 8,3 4,3 6,1 6,7 7,9 

leesvoorbeeld : Bij de statenverkiezingen van 1987 behaalde D66 in • In de tabel en verder ook in het artikel zijn de gemeenteraads-
Groningen 5,9% van de stemmen. De uitslag in Groningen bevindt verkiezingen en de Europese verkiezingen buiten beschouwing 
zich daarmee op een niveau van 88,1 % van de landelijke score. gelaten. 

een eerste voorkeur voor D66 had. Van die 9,1% was De tweede golf: een bevroren beeld 
slechts 4,2% absoluut zeker van zijn keus, de rest was 
tamelijk of niet zo zeker van zijn keus. Er werd toen Uit het eerste type golf kan een tweede worden afge-
geconstateerd dat het aantal twijfelende D66-kiezers leid. Er bestaan verschillen naar regio in het percen-
in vergelijking met een peiling van een week eerder tage D66-kiezers. Bovendien manifesteren verande-
was toegenomen. Een week, 26/27 augustus, later ringen in de omvang van het D66-electoraat, zowel 
echter was het geti j gekeerd en begon D66 twi jfelende winst als verlies, zich overal niet even sterk. Beide 
kiezers vaster aan zich te binden. (2) In het tweede deel soorten verschi I leveren in combinatie een tweede type 
van ditartikel zal dieperworden ingegaan op de vraag golfbeweging op. 
of D66 er bij deze verkiezingen in is geslaagd zich een Deze golfbeweging zag er bij de eerste twee cycli 
vaste aanhang te verwerven die de vergelijking met die van de electorale ontwikkeling van D66 in grote li jnen , 

~ 

van andere partijen kan doorstaan. hetzelfde uit. In den beginne zeer goede uitslagen in de 

~ 0- De goede uitslag van de kamerverkiezingen laat randstad en relatief lage scores daarbuiten. Ver-
ex> 

zien dat de slechte uitslag bij de Europese verkiezingen volgens een relatief sterke groei van de D66-aanhang ~ 

'" een op zichzelf staande gebeurtenis is geweest en de in de buitengewesten, met name in het zuiden, terwijl in 
"" z derde cyclus nog steeds een stijgende lijn vertoont. De de randstad een veel geringere toename plaatsvond. 
",-

'" opiniepeilingen die in oktober is uitgevoerd (15 tot 19 Tenslotte: neergang alom, vooral in de randstad en het w 
w 
Q zetel,s voor D66) bevestigen dit beeld . minst beneden de Moerdijk. Bij het begin van een 



nieuwe cyclus, als overal (primair in het westen) grote 
winsten konden worden opgetekend, placht in het 
zuiden, vooral in Limburg, nog verlies op te treden . 

Ook bij het begin van de derde cyclus viel deze 
tweede golfwaarte nemen. De kamerverkiezingen van 
1986 brachten een zeer krachtig herstel van onze partij 
in de randstad en ook in het noorden van het land. In de 
oostelijke provincies en Noord-Brabantwas het herstel 
minder overtuigend, in veel gemeenten werd zelfs 
verlies geleden. In de provincie Limburg zette de neer
gaande lijn uit de tweede cyclus zich nog voort en werd 
eveneens verlies geleden. De statenverkiezingen van 
1987 bevestigden dit beeld . 

Bekijken we nu de provinciale uitslagen van 6 sep
tember, uitgedrukt in percentages van de landelijke 
uitslag (zie tabellen figuur 2) en we vergelijken die 
cijfers met die van de statenverkiezingen van 1987 en 
de kamerverkiezingen van 1986, dan ontstaat een 
merkwaardig beeld . De 'overall' -winst manifesteerde 
zich in alle provincies evenzeer. Ertrad een gelijkmati
gegroei op. Enerzijdswaserniet,zoals in 1986en 1987, 

Figuur 2: Gemeenten waar D66 bij de kamer
verkiezingen van 1989 10,0% of meer van de stemmen 
heeft behaald 

aanhang van D66 per provincie. '86 /'89 
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Figuur 3: Aanhang van D66 per provincie in verhouding 
tot de gemiddelde aanhang (gemiddelde aanhang = 

100) 

sprake van een zeer krachtige groei in het westen en 
noorden en een veel minder sterke groei, ja zelfs verlies 
(Limburg), in het oosten en het zuiden. Anderzijds trad 
echter evenmin een inhaalbeweging op in laatstge
noemde landsdelen en een verzadiging in eerstge
noemde. 

Concluderend kan worden gesteld dat het tweede 
type golf dat drie jaar geleden weer vanuit het noorden 
en westen kwam opzetten nu als het ware op een iets 
hoger niveau bevroren is. 

Ontwikkeling in de D66-bolwerken 

Uit het voorgaande volgt dat de wet van de remmende 
voorsprong niet is opgegaan. Het plafond bleek ook in 
de D66-bolwerken nog niette zijn bereikt. 

De gelijkmatige groei heeft er tevens toe geleid dat 
de categorie gemeenten die als D66-bolwerk gelden, 
weinig verandering heeft ondergaan. 

De gemeenten waar D66 10,0% of meer van de 
stemmen heeft behaald (zie tabel 2 en figuur 3) zijn 
vrijwel dezelfde als die waar bij de statenverkiezingen 
van 19879,0% ofmeerwerdverkregen.lntabel2 isook 
weergegeven welk percentage bij de kamer
verkiezingen van 1986 werd behaald. Daaruit blijkt dat 
de groei in de kiezersgunst, ook in deze bolwerken 
(ofschoon er natuurlijk wel enige verschillen zijn), 
overal optrad. Ook gemeten naar de verhouding tot het 
in 1986 behaalde percentage, waren er grosso modo 
geen echte uitschieters naar boven of naar beneden. En 
voorzover er enige variatie in de winst waarneembaar 
is, valt daar met de beste wil van de wereld geen 
samenhang in te ontdekken. 
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Muiden : 13,5 (10,3/ + 3,2) 
Zaetermeer: 13,2 (10,0/ + 3,2) 
Wageningen: 12,9 ( 9,3/+3,6) 
Oegstgeest: 12,6 ( 9,1/ + 3,5) 
Rozendaal (Gld.): 12,6 ( 8,5/ + 4,1) 

Broek in Waterland : 12,5 ( 8,6/+3,9) 
Eelde: 12,5 ( 9,7/+2,8) 
landsmeer: 12,4 ( 8,3/+4,1) 
leiderdorp: 12,4 ( 9,6/ + 2,8) 
Delft: 12,3 ( 8,8/ + 3,5) 

Amstelveen : 12,1 ( 9,0/ + 3,1) 
Diemen: 12,1 ( 9,9/ + 2,2) 
Almere : 12,0 (10,6/ + 1,4) 
Castricum : 12,0 ( 8,3/ + 3,7) 
Monnickendam: 12,0 ( 9,4/ + 2,6) 

Peize: 11,9 ( 7,6/ + 4,3) 
Spijkenisse: 11,7 ( 9,9/ + 1,8) 
Akersloot: 11,6 ( 8,7/ + 2,9) 
Ouder Amstel : 11 ,6 ( 8,3/ + 3,3) 
Rijswijk: 11 ,6 ( 9,0/ + 2,6) 

Voorburg: 11,6 ( 8,0/ + 3,6) 
Weesp: 11,6 ( 9,9/ + 1,7) 
De Bilt: 11 ,5 ( 8,6/ + 2,9) 
leiden: 11 ,5 ( 8,3/ + 3,2) 
Purmerend : 11,5 ( 9,6/ + 1,9) 

Voorschoten : 11,5 ( 8,5/+3,0) 
Brielle : 11,3 ( 8,9/+2,4) 
leidschendam: 11,3 ( 8,1/+3,2) 
Uitgeest: 11,3 ( 8,4/+2,9) 
Schagen: 11 ,1 ( 9,1/+2,0) 

Abcoude : 11,0 ( 6,8/+4,2) 
Amsterdam: 11 ,0 ( 8,4/ + 2,6) 

Tabel 2: Gemeenten waar D66 bij de kamer
verkiezingen van 1989 10,0% of meer van de stemmen 
heeft gehoold (tussen haakjes is het in 1986 behaalde 
percentage vermeld, alsmede de behaalde winst) 

Het gelijkmatige, eigenlijk wat saaie, beeld dat 
toepassing van de tweede-golftheorie op de jongste 
kamerverkiezingen oplevert, wordt kortom bevestigd 
door een blik op de electorale ontwikkeling in de D66-
bolwerken. 

Het gegeven dat de meeste D66-bolwerken typische 
forenzengemeenten zijn (de overige zijn bijna allemaal 
universiteitssteden), was in 1987 een pelangrijk hulp
middel voor ons bij het schetsen van het profiel van de 
D66-stemmer. Tabel 2 laat zien dat dit anno 1989 niet 
veranderd is. Echter, ook in andere gemeenten, bij
voorbeeld plattelandsgemeenten en geïndustriali
seerde plattelandsgemeenten heeft D66 per saldo on
geve~r volgens de landelijke trend gewonnen of zit er 

lelystad: 11,0 ( 9,7/ + 1,3) 
Maarssen: 11,0 ( 9,0/ + 2,0) 
Nieuwegein: 11,0 ( 9,7/ + 1,3) 

Nuenen : 11 ,0 ( 8,5/ + 2,5) 
Haren : 10,8 ( 8,0/ + 2,8) 
Hellevoetsluis: 10,8 ( 9,6/ + 1,2) 
Naarden : 10,8 ( 8,5/ + 2,3) 
Wijk bij Duurstede: 10,8 ( 8,7/ + 2,1) 

Capelle/IJ : 10,7 ( 8,8/ + 1,9) 
Gouda : 10,7 ( 7,5/ + 3,2) 
Ijsselstein: 10,6 ( 8,1/ + 2,5) 
Rozenburg: 10,5 ( 9,1/ + 1,4) 
Utrecht: 10,5 ( 7,6/ + 2,9) 

Wormer: 10,5 ( 7,4/ + 3,1) 
Bernisse: 10,4 ( 8,1/ + 2,3) 
Zeevang : 10,4 (9,1/ + 1,3) 
Blaricum: 10,3 ( 8,1/ + 2,2) 
's-Gravenhage: 10,3 ( 7,6/ + 2,7) 

Moordrecht: 10,3 ( 8,0/ + 2,3) 
Nieuwerkerk/IJ : 10,3 ( 7,5/ + 2,8) 
Sch iermonnikoog: 10,3 ( 7,5/ + 2,8) 
Groningen: 10,2 ( 7,5/ + 2,7) 
Haarlem: 10,2 ( 7,8/ + 2,4) 

Hoorn : 10,2 ( 8,6/ + 1,6) 
Houten : 10,2 ( 7,5/ + 2,7) 
Bloemendaal : 10,1 ( 6,3/+ 3,8) 
Bunnik: 10,0 ( 7,7/ + 2,3) 
leusden: 10,0 ( 7,3/ + 2,7) 

Maassluis: 10,0 ( 7,8/ + 2,2) 
Mook: 10,0 ( 6,8/ + 3,2) 
Vlieland: 10,0 ( 8,3/ + 1,7) 

een klein beetje onder. Tabel 3 toont dit aan . 
De gelijkmatigheid van de winst zowel in bolwerken 

(de forenzengemeenten) als in uitgesproken soorten 
gemeenten (plattelands- en geïndustrialiseerde platte
landsgemeenten) leidt ten aanzien van mogelijke ver
anderingen in het profiel van de D66-stemmer tot de 
conclusie dat dit profiel, althans wat deze onderdelen 
ervan betreft, niet is gewijzigd. Gechargeerd en sterk 
vereenvoudigd gesteld : D66 bleek op 6 september in 
staat in gelijke mate nieuwe forenzen als nieuwe platte
landers en industrie-arbeiders aan te trekken. 

Omdat meer specifieke gegevens nauwelijks 
voorhanden ziÎn, is het niet mogelijk deze conclusie 
nader te onderbouwen. Het vermelden waard is in dit 
verband nog wel de uitslag van een onderzoek van de 
Universiteit van leiden. Dit onderzoek betrof de poli
tieke voorkeur van departementsambtenaren. D66 
bleek het bij deze groep nieuwe middenstanders, en 
tevens vaak forenzen (Zoetermeer, leiderdorp, leid-



a. Typische plattelandsgemeenten : 

Marum: 
Slochteren : 
Boarnsterhim : 
Dongeradeel: 
Littenserad iel : 

Borger: 
DeWijk 
Dalfsen : 
Staphorst: 
Tubbergen : 

Buren : 
Dodewaard : 
Lingewaal : 
Lopik: 
Schermer: 

5,5 (3,9/ + 1 ,6) 
6,1 (5,7/+ 0,4) 
7,8 (6,5/ + 1 ,3) 
4,1 (3,3/ + 0,8) 
7,1 (5,1/+2,0) 

5,8 (4,7/+ 1,1) 
7,5 (5,5/+2,0) 
4,7 (3,7/+ 1 ,0) 
2,6 (1,9/+ 0,7) 
2,2 (1,7/ + 0,5) 

7,4 (5,5/+ 1,9) 
3,7 (2,9/+0,8) 
5,4 (5,1/ + 0,3) 
4,7 (3,4/ + 0,3) 
7,8 (5,9/ + 1,9) 

Tabel3: Stemmenpercentages behaald door D66 bij de 
kamerverkiezingen van 1986 en 1989 in enkele, a select 
doch gestratificeerd gekozen, typische plattelandsge
meenten en geïndustrialiseerde platt.elandsgemeenten 
(het in 1986 behaalde percentage is tussen haakjes 
vermeld, evenals de behaalde winst) 

schendam, Voorschoten!), erg goed te doen: onze 
partij scoorde maar liefst 13%. Met enige goede wil 
kan dit als ondersteuning dienen van de gevolgtrek
king dat de werfkracht onder de forenzen tenminste 
trendmatig is toegenomen. 

Net als in onze analyse van twee jaar geleden zullen 
wij ook dit keer met behulp van een nadere territoriale 
verfijning trachten het beeld van de D66-stemmer 
nauwkeuriger te schetsen. In de grote steden Amster
dam en Den Haag behaalde D66 zowel in 1986 als op 6 
september goede resultaten. Per afzonderlijke wijk 
liep de score echter nogal uiteen. Omdat beide steden 
enkele sociaal zeer homogene wijken kennen, is het 
mogelijk aan de hand van wijkuitslagen redelijk cor
recte gevolgtrekkingen te maken ten aanzien van de 
aanhang van onze partij en van de mogelijkeverande
ringen die zich daarin de afgelopen drie jaar hebben 
voltrokken. In tabel 4 zijn de uitslagen in deze verre
gaandsociaal-homogenewijken inAmsterdam en Den 
Haag weergegeven. 

De intabel4weergegeven cijfers laten een opmerke
lijk beeld zien . In de wijken waar D66 in 1986 al zeer 
sterk was, is een ook relatief zeer grote winst behaald. 
In de wijken waar onze partij echter drie jaar geleden 
buitengewoon laag scoorde, is slechts een kleine voor
uitgang te zien . 

Gelet op het feit dat de D66-wi j kbolwerken een zeer 

Liesveld: 
Tholen : 
Made en Dr.: 
Helden : 
Dronten: 

4,5 (3,8/ + 0,7) 
3,8 (3,0/ + 0,8) 
7,2 (6,7/ + 0,5) 
4,8 (4,4/ + 0,4) 
6,9 (6,0/ + 0,9) 

b. Typische geïndustrialiseerde plattelandsgemeenten: 

Stadskanaal: 
Skarsterlan : 
Emmen : 
Borne: 
Hellendoorn: 

Didam: 
Gendringen : 
Hardinxveld-G.: 
Uden : 
Venray: 

3,7 (3,2/ + 0,5) 
6,0 (4,5/ + 1,5) 
4,9 (4,0/ + 0,9) 
5,8 (4,7/+0,9) 
4,1 (3,2/+0,9) 

5,4 (4,5/ + 0,8) 
4,8 (4,2/ + 0,6) 
4,9 (3,5/ + 1,4) 
6,6 (4,6/ + 2,0) 
6,0 (4,5/ + 1 ,5) 

Houten: met vereende krachten naar 10,2% 
(Foto: J. EIbers) 

1 1 
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De volgende keer nog beter 
(Foto: uitgeversmij. v.d. Loeff B. V.) 

eenzijdig samengestelde bevolking hebben, namelijk 
erg veel hoogopgeleiden en doorgaans goed ver
dienende 20-ers en 30-ers, kan worden gesteld dat de 
aanhang van onze partij onder de yuppies en semi
yuppies bovenproportioneel is toegenomen. Ander
zijds is de werfkracht van D66 op de verworpenen der 
aarde, die toch al niet bijster groot was, nauwelijks 
toegenomen. 

Hieruit volgt dat het profiel van de D66-kiezer enige 
bijstelling behoeft. Het yuppie-element in dat profiel is 
zeker belangrijker geworden, terwijl anderzijds de 
relativering die op dat element door typisch grootste
delijke slecht betaalden/laagopgeleiden is verzwakt. 
Ten aanzien van die andere typische D66-stemmer, de 
in een satellietstad woonachtige forens, kan niet zon
der meer worden gesteld dat zijn belang voor het 
profiel is toe- ofafgenomen. De gelijkmatigheid van de 
winst in suburbania maakt dat waarschijnlijk. 

Met alle slagen om de arm die bij dit soort exercities 
passen, durven wij de conclusie aan dat D66 nog meer 
een yuppie-partij is geworden, echter niet nog subur
banerdan zij al was. 

Tabel4: Door D66 behaalde percentages bij de kamer
verkiezingen van 1986 en 1989 in enkelesociaa/-homo
gene wijken van Amsterdam en Den Haag (tussen 
haakjes is het in 1986 behaalde percentage vermeld, 
alsmede de behaalde winst) 

a. Amsterdam 

Grachtengordel-West: 
De Weteringschans : 
Museumkwartier: 
Grachtengordel-Zuid : 

Volewijck c.a.: 
Osdorp-Midden: 
Geuzenveld/Eendracht: 
Tuindorp-Oostzaan: 

b. Den Haag 

Willemspark: 
Archipelbuurt : 
Zorgvliet/Duinoord : 
Staten kwartier: 

Schildersbuurt: 
Transvaal : 
Duindorp: 
Moerwijk: 

20,4 (14,6/+5,8) 
19,1 (12,6/+6,5) 
18,6 (13,0/ + 5,6) 
18,3 (13,1/ + 5,2) 

6,6 ( 5,8/ + 0,8) 
7,7 ( 7,3/ + 0,4) 
7,9 ( 7,2/ + 0,7) 
7,9 ( 7,8/ + 0,1) 

17,0 (11,4/ + 6,6) 
16,9 (l 0,1/ + 6,8) 
14,1 ( 9,5/ + 4,6) 
12,7 ( 8,2/ + 4,5) 

4,6 ( 3,8/ + 0,8) 
5,3 ( 4,9/ + 0,4) 
5,7 ( 4,4/ + 1 ,3) 
7,6 ( 7,0/ + 0,6) 



De verkiezingsuitslag in 
perspectief 
HANSJEEKEL* 

Kunnen we nu stellen dat D66 met deze 
verkiezingsuitslag def"mitief vaste grond onder de 
voeten heeft gekregen? Is de partij nu een 
duurzame grootheid in de Nederlandse politiek 
geworden? 

Voor een antwoord op die vragen gaan we terug naar 
de door ons - in 1987 - geformuleerde drie ringen
theorie. In die theorie kent elke partij drie ringen : een 
buitenste ring, die bestaat uit mensen die de partij 
sympathiek vinden, en wel eens overwegen de partij te 
stemmen, een middelste ring, die bestaat uit mensen die 
de partij daadwerkelijk wel eens stemmen, en een 
binnenste ring, die bestaat uit de echt vaste kiezers. 

D66 heeft traditioneel een buitenste ring gehad die 
erg ver reikte, een middelste die ook groot was, en een 
erg kleine binnenste ring. Hoewel tradities maar lang
zaam slijten heeft de uitslag van begin september hier 
wel iets aan veranderd. Allereerst is de binnenste ring 
wat groter geworden. 60% van de mensen die in 1986 
op D66 stemden deed dit nu weer. Dit is 60% van 6.1 % 
(de toenmalige verkiezingsuitslag) is 3.7%, derhalve 
een aanhang goed voor 6 zetels. 
Daarnaast bevat de middelste ring nu een grootaantal 

Ook hier winst 

nieuwe jonge stemmers, die vaste aanhang zouden 
kunnen worden: dat is weer 1 à 2 zetels erbij . 
Twee verkiezingen zijn nog een wankele basis, maar 
toch : de binnenste ring zou wel eens structureel wat 
groter kunnen worden! 

Vaste aanhang 

Waar vinden we nu die vaste aanhang? Eigenlijk nog 
steeds in dezelfde gemeenten en gebieden die we in 

• 1987 al aangaven. D66 heeft nl. over het land bezien 
overal ongeveer eenzelfde percentage (zo'n 30%) 
gewonnen. Er zijn drie wat grotere afwijkingen. In 
Friesland is de winst beduidend hoger, in Flevoland is 
de winst beduidend lager (toch het reiskosten-forfait?) 
en in de grote steden groeit D66 snel in de yuppie
buurten en stagneert in de armere wijken . In de steden 
wordt de D66-keuze dus geprononceerder. 

Voor het overige blijft de aanhang primair gecon
centreerd in dewestelijke provincies, in de nieuwereen 
minder exclusieve forensengemeenten en in de grote 
steden. De bijgevoegde lijst van D66-bolwerken ver
toont nauwelijks afwijkingen van de lijst van de Staten
verkiezingen 1987. 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Wat zegt dit alles nu voor de aanstaande gemeente
raadsverkiezingen? Blijft de prognose die we in febru
ari in Idee 66 deden overeind? Dat is grotendeels 
inderdaad het geval. Eenvoudig gezegd zijn we in de 
prognose uitgegaan van een verkiezingsuitslag ratio
neel van 7.5%, dit is 0.4% lager dan de 6 september 
uitslag. Heel globaal zou dit betekenen: nog wat meer 
potentiële zetels .. ..... 
Echter: we kunnen twee stappen exacter zijn. Hieron
der staat een tabel waarin per provincie wordt aange
geven welkewinstwe in februari verwachtten, en welke 
winst bij de raadsverkiezingen we nu - op basis van de 
6-september uitslagen - zouden mogen verwachten. 

prognose schatt ing 
febr.'89 nov.'89 verschil 

Groningen 14 18.6 + 4.6 
Friesland 20 45 + 25.0 
Drenthe 14 16 + 2.0 
Overijssel 13 15 ' + 2.0 
Gelderland 13 11 - 2.0 
Flevoland 9 7 - 2.0 
Utrecht 8 11 + 3.0 
Noordholland 8 19 + 11.0 
Zuidholland 10 18 + 8.0 
Zeeland 12 17.5 + 5.5 
Noordbrabant 11 18 + 7.0 
Limburg 12 31 + 19.0 
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Plakkers gezocht in Oost-Neder/and (Foto: M. EIbers) 

De extra grote winst t.O.V. de prognose ligt provinci
aal dus vooral in Friesland, limburg en Noordholland. 
Flevoland en Gelderland blijven achter bij de prog
nose. 

Nog exacter is een vergelijking tussen de uitslagen 
en de prognose per gemeente. Deze excercitie hebben 
we voor 260 gemeenten uitgevoerd. Het resultaat ziet u 
hieronder. 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noordholland 
Zuidholland 
Zeeland 
Noordbrabant 
Limburg 

% gem. waar de 
uitslag nu al 
hoger dan 

progn. 
50 
80 
50 
34 
33 
40 
58 
82 
70 
44 
74 
72 

% gem. lager 
50 
10 
50 
66 
67 
60 
42 
18 
30 
56 
26 
28 

aantal gem. 
10 
10 
8 
12 
31 
5 

24 
39 
66 
9 

35 
11 

260 

In 50% van de gem. is D66 nu al groter dan was 
voorspeld 

De prognose zit derhalve vooral in Friesland en 
Noordholland, en ook in Limburg, Noordbrabant en 
Zuidholland aan deveilige kant. Ofde potentiële zetels 
rekentechnisch ook behaald zullen worden in Overijs
sel, Gelderland, Flevoland en Zeeland is wat meer de 
vraag. Of de zetels daadwerkelijk behaald zullen 
worden is primair een organisatorisch en recru
teringsvraagstuk. 

Conclusie 

De conclusie van dit korte perspectief kan zijn : wat 
meer stevigheid in de vaste aanhang, de bolwerken 
blijven dezelfe en er kan redelijke winst geboekt wor
den bij de raadsverkiezingen, met één kanttekening: 
Oost-Nederland, let op uw D66-zaak! 

* De auteur is lid van de redactie. 



CDA en D66: een paar apart 
ERIK VAN DER HOEVEN * 

Is er iets mis gegaan met de relatie tussen CDA en 
D66? Zeven j aar geleden was D66 voor het CDA 
nog goed voor een (weliswaar niet erg succesvol) 
interimkabinet. nu is het opzij gezet om een 
overheersing van het CDA door een PvdA-D66 
combine in een CDA-PvdA-D66 kabinet te 
verhinderen. Of is misschien naar buiten 
gekomen wat al die jaren reeds onder de 
oppervlakte lag? 

De oppervlakte 

Aan de oppervlakte is ertussen CDAen D66doorgaans 
weinig aan de hand. In sociaal-economisch opzicht 
staan de partijen dicht bij elkaar: sociaal, maar met 
oog voor de noodzaak dat het geld ook nog verdiend 
moet worden voordat het wordt uitgegeven; wars van 
al te grote staatsbemoeienis en opleggen van maatre
gelen, veel nadruk leggend op de eigen verantwoorde
lijkheid van elk van de partners in het sociaal-econo
misch verkeer. En het sociaal-economisch beleid is 
maatgevend voor de vaderlandse politiek; worden de 
partijen niet steeds geprojecteer~ op een links-rechts 
schaal? 

Als wij mogen geloven dat er een rabiate anti-D66 
stemming heerste in de CDA-fractie gedurende de 
eerste twee weken van de informatie, dan heeft de 
links-rechts schaal zijn tijd misschien wel gehad. 

De vooroordelen 

D66 zoals dat wordt gezien door D66-ers is natuurlijk 
anders dan D66 zoals het wordt gezien door CDA-ers 
en het CDA zoals het wordt gezien door D66-ers is 
anders dan wanneer CDA-ers zichzelf bekijken. Laten 
we eerst het CDA in de D66-optiek nemen. Dan zien wij 
een partij die zich heeft genesteld in het centrum van de 
macht en van daaruit een groot aantal onhebbelijkhe
den heeft ontwikkeld. Daartoe behoren, behalve de 
vanzelfsprekende arrogantie die bij deze positie hoort, 
vooral ook de mooie verhalen die er omheen worden 
geweven. Verantwoordelijkesamenleving? Best, maar 
dan ook de mogelijkheid voor ieder om daadwerkelijk 
naar zijn of haar voorkeuren te kunnen kiezen en geen 
gedwongen fusies van scholen en ziekenhuizen waar
bij het christelijke karakter langs achterdeuren toch 
weer aan ieder wordt opgelegd. Daaruit blijkt toch 

* De auteur is lid van de redactie. Bij het schrijven van 
dit artikel is dankbaar gebruik gemaakt van 
intensieve gesprekken met Arie Oostlander en Hans 
JeekeI. 

alleen maardatde mooie verhalen een sausje zijn voor 
een wezenlijke conservatieve en machtspolitieke op
stelling? 

En dan D66 door de CDA-bril. Zoals de lezer be
grijpt, is deze mij wat minder vertrouwd, maar ik doe 
een poging. Dan zie ik de enige anti-CDA-partij in het 
land, de enige die in verkiezingstijd en daarbuiten niet 
nalaat op te roepen tot een kabinet zonder CDA; een 
partij die als geweten probeert te fungeren voor PvdA 
en WD en hen steeds weer oproept zich tegen het CDA 
te verzetten, juist waar christelijke waarden in het 
geding zijn, zoals eerbied voor het leven; een partij die 
verder een levensgevoel uitstraalt dat echte verant
woordelijkheid mist en die daarom niet teveel invloed 
mag krijgen . 

Deze tegenstelling is niet van vandaag of gisteren. 
De liberalen uit de vorige eeuw waren uitgesproken 
anti-klerikaal en de Anti-Revolutionaire Partij is dan 
ook vooral uitverzettegen de liberaletraditiegeboren. 
Dat horen wij terug wanneer de meest uitgesproken 
anti-D66 teksten ('exponenten van een kille samenle
ving', 'yuppies', 'bevorderaars van het egoïsme') in 
verkiezingstijd gehoord kunnen worden uit de mond 
van CDA-politici van AR-snit. D66-ers zijn daarover 
altijd wat verrast, want hun sympathie gaat binnen het 
CDA duidelijk uit naar de AR-hoek vanwege de daar 
heersende open stijl van omgaan met de macht; de 
CDA-boeman heeft voor hen eerder een KVP- of CHU
signatuur (waarbij er gemakshalve aan wordt voorbij 
gegaan dat de KVP een sterke christelijk-sociale vleu
gel had). Wezieneen duidelijkeasymmetriedieverant
woordelijk is voor een permanent misverstand: de 
bezwaren van D66 tegen het CDA zijn gericht tegen 
deszelfs machtspolitiek; de bezwaren van het CDA 
tegen D66 zijn gericht tegen haar ideeëngoed. 

Formatie-perikelen 

Toch waren het niet alleen deze tegenstellingen, die in 
de informatie-periode voor het uit elkaar spatten van 
de CDA-D66 combinatie zorgden. Bij het aansturen op 
een breuk werd er door de hoofdrolspelers wel handig 
van gebruik gemaakt. Een belangrijk deel van het CDA 
is nauwelijks in principiële discussies ge·interesseerd; 
het kwam hen echter goed uit dat in deze situatie 
machtspolitieke en ideologische overwegingen de
zelfde kant uitwezen. 

Ten eerste zal de anti-CDA kabinetsvoorkeur van 
D66 geen enkele CDA-topman zijn ontgaan; ditwas het 
eerste gegeven. Ten tweede waren er in de afgelopen 
kabinetsperiode de voortdurende perikelen over de 
euthanasie geweest; de CDA-top moest wel verwach
ten dat deze in een combinatie met PvdA èn D66 
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Mocht! (Foto: Fotobureau Thuring B. V.) 

verhevigd terug zouden komen. Vermoedelijk wos dit 
één van de drijvende krachten achter het streven in het 
nieuwe kabinet koste wat kost een meerderheidsposi
tie te behouden. Ten derde waren er voor sommige 
bewindslieden (met name Van den Broek) redenen om 
te twijfelen of zij wel op hun stoel konden bl i jven zitten 
als D66 ook aanschoof. De balans opmakend, moest 
D66 worden gewipt. 

De manier waarop dat is gebeurd, heeft kwaad 
bloed gezet en niet alleen bij D66. De opeenvolgende 
zetten van Lubbers waren handigheidjes en per saldo 
effectief. De logica was echter ver te zoeken. Waarom 
D66 wel samen met de WD accepteren, als die accep
tatie ontbreekt in de samenwerking met de PvdA? De 
volgorde van zetten heeft dan ook een andere logica, 
een machtspolitieke en voor ons zelfbeeld is het goed 
dat de edele boosheid over de machinaties van het 
CDA naadloos aansluit op de boosheid over het eigen 
lot. CDA-ers die zich boos hebben gemaakt (en die zijn 
er) waren echter op een geheel andere manier boos. Zij 
stemmen in het algemeen met het resultaat in, zij zijn 
alleen van mening datdeargumentatieen de gang van 
zaken anders hadden moeten zijn. Het CDA had, aldus 
de critici van Lubbers in eigen kring, direct na de 
verkiezingen haar voorkeur voor een kabinet met de 
PvdA moeten uitspreken - om principiële èn machtspo
litieke redenen. Om principiële redenen: kwesties als 
euthanasie zouden met D66 niet bevredigend geregeld 
kunnen worden en om machtspolitieke redenen : D66 
zou in zulke kwesties een ongewenste invloed hebben 
op de PvdA, terwijl deze partijen samen nota bene over 
een meerderheid in het kabinet zouden beschikken. 
Die boodschap zou de PvdA dan maar op een of 
andere manier door de strot moeten worden geduwd. 

Twee soorten CDA 

De beoordeling van het CDA wordt soms gecompli
ceerd doordat het CDA zo gróót is. Het is onvermijde
lijk dat zo'n moloch (waarmee het CDA zich alleen om 
bijbelse redenen al niet zal vergelijken) vele gezichten 
aan de buitenwereld zal vertonen. Wat lastig nu voor 
die buitenwereld! Wij proberen enige ordete scheppen 
in de chaos door twee soorten CDA-ers te onderschei
den. De eerste soort is D66-ers maar al te bekend. Het 
zijn personen die naar het centrum van de macht zijn 
getrokken. Zo'n plaats is aangenaam verpozen voor 
lieden die in hetgeheel nietvanuitenigerlei gedachten
goed handelen. Zij weten datde macht in het midden zit 
en menen datdezedaarhoortte blijven, nietin het minst 
door hun eigen conflictvermijdende gedrag . Zulke 
mensen zijn vaak gezegend meteen grote intelligentie, 
die wordt gebruikt om samenhangende vraagstukken 
op te knippen tot bestuurlijk hapklare brokken die met 
vertoon van stabiliteit worden geconsumeerd. Hun 
aandacht gaat verder uit naar de eigen positie en naar 
procedures die deze kunnen versterken . Vaak zijn het 
ook nog áárdige mensen .. . 

De tweede categorie CDA-ers isvoorhetdoel van dit 
artikel veel interessanter. Het zijn de mensen die vanuit 
christelijke inspiratie denken en handelen en die van 
daaruit eisen aan de samenleving stellen en streven 
naar verándering. Met deze categorie mensen zijn 
D66-ers wat minder snel klaar en alleen al daarom 
moeten zij hier in het zonnetje worden gezet. 

Wij kunnen de spanning tussen beide groepen in het 
CDA herkennen aan de discussie over de zorgzame 
(later: de verantwoordelijke) samenleving en de poli
tieke reactie daarop. Zoals bekend werd het concept 
'zorgzame samenleving' ontwikkeld binnen hetWeten
schappelijk Instituut en daarna met groot succes in de 
partij bediscussieerd. Er kwamen moties die op partij
congressen werden aangenomen, en een aantal daar
van (met name moties die erop aandrongen dat het 
christelijk gedachtengoed gehandhaafd en versterkt 
zou moeten worden) was vanuit machtspolitiek opzicht 
niet zo handig; althans niet in de ogen van hen die het 
CDA als middenpartij, continuefactoren watdies meer 
zij beleven (zie de voorgaande alinea). Uit de mond 
van Bertde Vries kon naafloopvandediscussieoverde 
verantwoordelijke samenleving dan ook worden 
opgetekend dat het niet zo verstandig was geweest dit 
allemaal overhoop te halen. 

Kort geleden spitste deze tegensteil i ng zich toe op het 
onderwijs. In het gedachtengoed van de ex-directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut Oostlander c.s. 
moet het christelijke karakter van het christelijke on
derwijs bewaard blijven; maar omdat niet de gehele 



bevolking van christelijke denominatie is, dienen er 
ook scholen van andere signatuurte blijven. Sterker: er 
moet worden voorkomen dat andersdenkenden om 
oneigenlijke redenen naar de christelijke school wor
den gezogen. Daarom is pluriformiteit in het onderwijs 
gewenst en heeft de christelijke school er baat bij, 
wanneer er een goed aanbod is van islamitische, 
bijzonder-neutrale etc. scholen. Sterker: de 'verbijzon
dering' van openbare scholen moet om deze redenen 

. worden bevorderd . 
Dit klinkt natuurlijk niet goed in de oren van machts

pol itiek denkende christel ijke onderwi jsbestuurders en 
op de CDA-partijraadsvergadering kwam het tot een 
confrontatie, waarbij de principiëlen het onderspit 
moesten delven. Eén van de tegenstanders was oud
staatssecretaris van Onderwijs K. de Jong Ozn. Daar
voor kreeg deze een commentaar van het Nederlands 
Dagblad aan de broek, waarin hij werd verdacht van 
conservatisme (alles bij het oude laten), en de (ook aan 
Deetman toegeschreven) angst dat het departement 
teveel de greep op het onderwijs zou verliezen als er 
geen overheidsscholen meer zouden zijn . De Jong 
verweerde zich daar in het Bulletin voor School en 
Evangelie latertegen. Hij had twee bezwaren tegen de 
verbijzondering van het openbaar onderwijs, zo 
schreef hij: zorgen over de pluriformiteit van bijzonder 
neutrale scholen (hoe zou de overheid die nog kunnen 
controleren?), en zorgen over de financiering van het 
onderwijs als alle scholen bijzonder zouden zijn. Met 
andere woorden : zijn verzet kwam in het geheel niet uit 
conservatisme voort! 

Het politieke assenkruis 

De discussie tussen CDAen D66 op de principiële lijn is 
vele malen interessanterdan die op de machtspolitieke 
lijn. Over machtspolitiek wordt per slot van rekening 
niet gediscussieerd, die wordt uitgeoefend of aange
vochten en daarmee is de kous af. We kunnen de 
tegenstellingen benaderen met het politieke as
senkruis, waarop horizontaal de lijn links-rechts is 
uitgezet, en verticaal een andere lijn,diewe collectivis
tisch-individualistisch zullen dopen. Deze 'tekening is 
vaak door D66-ers van vrijzinnig-democratische sig
natuur gegeven om hun politieke positie te verduidelij
ken. Ik citeer uit de laatste versie van Erwin Nypels, 
gedateerd december 1988: 

'In het politieke krachtenveld bestaan momenteel op 
grond van de inhoudelijke stellingname in ons land een 
viertal polen, d.w.z. een viertal hoofdstromingen'. 

'Met betrekking tot het sociaal-economisch beleid 
vormen in hetalgemeen de PvdAen de WD de uitersten 
(hoofpolen de socialistische PvdA: veel overheidsin-

vloed tegenover de liberale VVD: veel ondernemings
vrijheid), terwijl D66 en het CDA hierbij een gematigde 
tussenpositie innemen'. 

'Met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer vor
men D66 en het CDA de uitersten (hoofdpolen D66: 
grote persoonlijke vrijheid, emancipatie, individuali
sering tegenover het CDA: traditionele leefnormen, 
gezin hoeksteen samenleving), terwijl PvdA en WD 
hierbij een tussenpositie innemen. Deze tussenpositie 
blijkt bij de WD o.a. uit de houding van de Kamerfrac
tie(s) t.O.V. detwee-verdienerswetgeving, de voordeur
delersregeling, de P.e. Hooft-prijs, euthanasie en het 
vroegere abortusinitiatief (verworpen door de EK
fractie)'. 

'De PPR, PSP en CPN hechten evenals D66 grote 
waarde aan emancipatie en individualisering; op so
ciaal-economisch gebied zijn zij voorstanders van veel 
overheidsinvloed (speciaal voor de CPN en de PSP 
geldt dat in nog sterkere mate dan de PvdA)'. 

'SGP, GPV en RPF hechten veel waarde aan de 
traditionele christelijke leefnormen, maar zij geven de 
overheid hierbij een veel grotere invloed dan het CDA; 
zij zijn op sociaal-economisch gebied, evenals de VVD, 
voorstander van veelondernemingsvrijheid' . 

Nu volgtechterde verrassing. In tegenstelling tot wat 
Nypels en vele anderen veronderstellen, levert dit 
antagonisme vrijwel geen onoverbrugbare politieke 
strijdpunten met het CDA op. Integendeel : bij nader 
toezien blijken alleen kwesties waarin het persoonlijk 
geweten in het geding is tot echte problemen aanlei
ding te geven; in alle andere gevallen kunnen de 
contouren van een CDA-D66 combinatie zonder moei
te worden geschetst. Let wel: ik heb het dan over het 
CDA van Oostlander, niet datvan Van den Broek en K. 
deJong Ozn. 

PPR 
PSP 
CPN 

Schematisch weergegeven : 
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Ordeningskwesties 

Het gaat hier om het ideologische CDA, dat door 066-
ers doorgaans over het hoofd wordt gezien uit ergernis 
over het machts-CDA. Het is misschien niet onbelang
rijk voor D66 de potentiële overeenstemming met dit 
CDA te verkennen, want laten wij wèl wezen: door de 
gebeurtenissen van de afgelopen maanden is het pers
pectief voor D66 plotseling radicaal veranderd . Van 
potentiële partner in elke combinatie is onze partij 
plotseling geworden tot ongewenste bijzitter in alle 
combinaties, behalve exotische varianten als die waar
voor een meerderheid is vereisten de totnutoe vergeefs 
nagestreefde PvdA/WO-combinatie. En dan toch uit 
een ander perspectief een politieke overeenstemming 
methetCDA? 

De overeenstemming met het ideologische CDA 
berust op het gegeven dat óók de meeste politieke 
tegenstellingen op de lijn collectivistisch-individualis
tisch zich laten terugbrengen tot ordeningskwesties en 
wij constateerden al, dat CDA en D66 juist in or
deningskwesties dicht bij elkaar staan. 

Dat kan worden verduidelijkt door de tegenstelling 
tussen CDA enerzi jds en PvdA en VVD anderzi jds aan te 
scherpen en te bezien waar D66 doorgaans in deze 
discussie staat. Het is bekend dat PvdA en WO sterk 
met elkaar van mening verschillen over de omvang van 
de overheidsbemoeienis met de samenleving. Zij ver
schillen echter nièt over de vraag èf de overheid zich 
met de samenleving moet bemoeien. Als er ordening 
nodig is, zo vindt ook de WO, dan dient deze van de 
overheid uit te gaan. De VVD heeft er zelfs dezelfde 
motivering voor als de PvdA: de overheid moet de 
zwakken beschermen. Lees er het rapport van de 
Teldersstichting dat als uiting van rabiaat liberalisme 
bestempeld werd, maar op na! 

HetCDA is heel wat minder positief over deze rol van 
de overheid . Kenmerkend voor het CDA-denken is dat 
zoveel mogelijk moet worden overgelaten aan het 
zelforganiserend vermogen van de samenleving; de 
overheid springt alleen in waar dit 'organische' proces 
mislukt. En dat nu komt wonderwel overeen met de 
democratiseringsgedachte van D66, waar ook dat 
zelforganiserend vermogen van de samenleving in 
vervat is. Wel is de motivatie van D66-ers hierbij heel 
anders, maar in de praktische politiek zal dat vaak niet 
zoveel uitmaken. 

Vanuit de gedachte van het zelforganiserend vermo
gen van de samenleving èn de wens, het christendom 
zuiver te kunnen beleven, komen de principieel 
denkenden binnen het CDA ook tot een positieve 
waardering van verscheidenheid, die menig D66-er 
weld<;Jdig aan zal doen. Vanuit deze hoek van het CDA 

Eruit gehouden (Foto Nationaal Fotopersbureau B. V.) 

kan bijvoorbeeld verzet worden verwacht tegen een 
gedwongen fusie tussen een christelijk en een alge
meen ziekenhuis, vanuit de wetenschap dat in een 
gemengd ziekenhuis de christelijke gedragslijn niet 
onverkort zal kunnen worden gehandhaafd, dat hu
manistische raadslieden een grotere armslag krijgen, 
enzovoort. Ook is het voor deze CDA-ers allerminst 
vanzelfsprekend dat de laatste school in een dorp een 
bijzondere school moet zijn . Liever handhaven zij de 
keuzemogelijkheid . Zij menen dan ook dat uit het 
oogpunt van pluriformiteit grenzen gesteld moeten 
worden oan de schaalvergroting van voorzieningen! 
Heeft D66 wel goed genoeg geluisterd naar deze kant 
van het CDA? 

Een nieuwe pacificatie 

Deze lijn doortrekkend, kunnen de contouren van een 
nieuwe pacificatie die alle welzijnsvoorzieningen zal 
omvatten, worden getekend. Deze is gebaseerd op 
democratisering (de burgerbij het bestuur) ofsoeverei
niteit in eigen kring, al naar gelang de manier waarop 
men de structuur wil benaderen . Hij berust erop dat 
pluriformiteit actief als beginsel wordt nagestreefd, 
ook als dat geld zou kosten, omdat het van grote 
waarde wordt geacht dat mensen hun leven naar eigen 
inzicht kunnen inrichten. 

In beginsel worden, op deze lijn doorredenerend, de 
meeste scholen bijzonder van karakter; in die bijzon
derheid zal een grote diversiteit niet alleen worden 
getolereerd maar ook aangemoedigd. Naast scholen 
op levensbeschouwelijke grondslag zijn er scholen op 
didactische grondslag. Het uniformerende karakter 
van de Zoetermeerse voorschriften verdwijnt. Vrije 
scholen krijgen weer armslag en er komt ruimte voor 
Islamitische scholen met Nederlands als voertaal. De 
openbare school komt in de minderheid of wordt 
geheel afgeschaft, al zal er zeker ruimte zijn voor 



scholen die in zichzelf pluriform zijn, zoals de nooit erg 
van de grond gekomen samenwerkingsscholen waarin 
christenen en humanisten met elkaar onder één dak 
verkeren. 

Ook in ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaarden
oorden en andere welzijnsvoorzieningen wordt pluri
formiteit naar werkwijze en levensovertuiging gereali
seerd. De overheid schetst de globale kaders, four
neert geld voorzover nodig en laat de invulling zoveel 
mogelijk over aan de burgers. 

Pluriformiteit kost geld. De Vrije Universiteit krijgt in 
deze visieweerde ruimte om werkelijk gereformeerd te 
zijn, maar zal de Humanistische Universiteit naast zich 
moeten dulden. Op geen van beide zullen studenten 
gedwongen worden geplaatst en dat laatste is de 
laatste jaren juist de consequentie geweest van bezui
nigingen op het onderwijs. In een echt pluriform sys
teem zullen die bezuinigingen ongedaan moeten wor
den gemaakt. 

Bedreigender dan het geld voor deze pacificatie is 
echter dat sommige strijdpunten geen ordenings
vraagstukken zijn . Euthanasie wordt wettelijk toege
staan of niet; het Openbaar Ministerie kan geen onder
scheid gaan maken tussen christelijke en algemene 
ziekenhuizen. Wel is het uiteraard mogelijk datvan een 
wettelijke mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt 
in christelijke ziekenhuizen omdat dat tegen de eigen 
levensovertuiging ingaat; maardatverondersteltal dat 
er zo'n wettelijke mogelijkheid is en die zal in een 
combinatie met het CDA nooit tot stand komen. Daar
voor is echt een PvdA-VVO-D66 kabinet nodig. 

Middenveld 

Net als de 'oude' (onderwijs)pacificatie berust ook de 
nieuwe pacificatie op de activiteit van burgers op het 
maatschappelijk middenveld. Het leggen van macht in 
handen van organisaties op dat middenveld is een 

typisch christen-democratische beleidslijn; in Neder
land is deze in vergelijking met de omringende landen 
maximaal toegepast. Mede daardoor is ons land zo'n 
aardig land gebleven. De macht is hier gespreid en niet 
in handen van een centrale en almachtige overheid . De 
christen-democraten beleden niet alleen de theorie, 
maar beoefenden ook de praktijk: zij bevolkten het 
middenveld met een zeer groot aantal actieve burgers 
die alle hun steentje bijdragen aan die spreiding van de 
macht. PvdA en WO zijn - geheel in overeenstemming 
met hun visie op de maatschappelijke taakverdeling
nooit zo sterk op dat middenveld vertegenwoordigd 
geweest. 

Dat D66-ers zo'n moeite hebben met het maatschap
pelijk middenveld ligt niet aan bezwaren tegen deze 
ordening. Integendeel, op de keper beschouwd is de 
consequentie van het radicale democratiserings
streven niets meer of minder dan het opnieuw op
bouwen van het maatschappelijk middenveld. Terwijl 
in de ogen van D66-ers het huidige middenveld geba
seerd is op de keuzen van mensen uit de vorige eeuw, is 
de consequentie van het D66-gedachtengoed de op
bouw van een middenveld gebaseerd op de keuzen 
van mensen van nu, of in een andere vorm: het demo
cratiseren van het bestaande middenveld zodat dit de 
keuzen van de mensen van nu gaat weerspiegelen. 

Mensbeeld 

En toch zit er in de discussie tussen het ideologische 
CDA en D66 meer dan alleen het verschil tussen een 
gevestigde macht en opkomende groepen. De over
eenkomst in gedachtengoed die ik heb geschetst, kan 
met één woord weer worden opgeblazen: individuali
sering. Datwoord roept bij CDA-ers van elke pluimage 
de grootst mogelijke weerstanden op en D66-ers voe
ren het vaak als een geuzennaam in hun vaandel. 

Voor een christen-democraat betekent individuali
sering doorgaans een proces van losmaken uit de 
verbanden die nu juist de ruggegraat van de samenle
ving vormen, van gezin tot maatschappelijk midden
veld. Daarmee raakt de structuur van de samenleving 
uitzijn voegen en blijft alleen een samenleving overvan 
individuen, die zich misschien wel vrij voelen, maardie 
worden geconfronteerd met een tegenover hen staan
deoverheidsmachtdie hen beperkten bepaalt. Juistom 
dit schrikbeeld te vermijden hecht men bij het CDA zo 
aan het middenveld en de worteling daarvan in de 
directe leefomgeving. En dit zou D66 graag willen 
opblazen? 

Wat CDA-ers dan ontgaat, is dat D66-ers vanuit de 
democratiseringsgedachte evenzeer hechten aan het 
middenveld en de worteling in de directe leefomge-
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Voor D66 geen reddende engel 

ving, maar dan wel een middenveld en een leefomge
ving die men zelf gekozen heeft; niet één die door 
traditite is aangereikt. Er bestaat bij D66 een zeer hoge 
waardering voor de zelf gekozen verbanden. Deels is 
dateen gevolg van de persoonlijkeontwikkelingsgang 
van vele D66-ers, die niet zelden een breuk in hun 
persoonlijk leven hebben doorgemaakt. Deels is dat 
een gevolg van een ander mensbeeld, waarin de zelf 
gekozen verbanden een principieel andere plaats krij
gen dan de verbanden gekozen uit traditie. 

Een nieuw ideologische discussie 

Over mensbeelden is in D66-kader de laatste jaren niet 
diepgaand gediscussieerd. Daarom kan ik vanaf dit 
punt niet anders doen dan een aanzet geven voor een 
nieuwe ideologische discussie, die m.i. niet alleen met 
het CDA, maar ook en allereerst binnen D66 gevoerd 
moet worden. 

De vrijmaking uit traditionele verbanden waardeer 
ik als groot goed. Individualisering is in die zin niet 
alleen een proces dat zich nu eenmaal voltrekt en waar 
je, netals hetweer, moeilijkvooroftegen kuntzijn; het is 
ook een proces dat hoop geeft op een evolutie en 
bewustwording van de mensheid waardoor wij op 
deze planeetweil icht beter met onszelf en a Iie positieve 
en negatieve krachten die in ons zitten, kunnen om
gaan. Bewustwording van onszelf is van groot belang 
en het maatschappelijk individualiseringsproces geeft 
aan dat veel mensen daarmee bezig zijn . 

Bewustwording is tegelijkertijd ook nog maar een 
eerste stap. Destrijd om adequaat om te gaan met alles 
waarvan je je bewust wordt begint dan pas. Net als in 
de puberteit word je eerst teruggeworpen op jezelf en 
ontdek je pas later dat je daar niet bij moet blijven 
staan. De uitdaging is toch steeds op een meer ade
quate en bewuste (misschien wel meer volwassen) 
manier het contact met de anderen opnieuwtot stand te 
brengen. Het is als de strijd om de bij de puberteit 
horende, wezenlijk op jezelf gerichte verliefdheid om 
te zetten in volwassen liefde, die erop gericht is de 
ander tot zijn (haar) rechtte laten komen. 

Individualisering is nog maar een eerste stap. Het 
komt aan op de volgende stap: (her)socialisering, 
maar dan vanuit een bewuste keuze, en erop gericht, 
vanuit het eigen bewustwordingsproces ook de ande
ren tot ~un rechtte laten komen. Solidariteit krijgttegen 

deze achtergrond een nieuwe dimensie. Jan Terlouw 
heeft in deze zin eens gezegd: 'mensen moeten zo vrij 
..vorden dat ze in vrijheid zullen kiezen voor solidari
teit' . ln dat stadium is er geen wezenlijke tegenstelling 
meertussen de eigen persoonlijkheidsontwikkeling en 
de bloei van maatschappelijke verbanden. 

Verschillende auterus gaan voor dit stadium een 
ander woord gebruiken dan individualisering. Zo 
spreekt Iteke Weeda in navolging van CG. Jung over 
individuatie en de psychiaterE.A. Carpvan individuali
satie,ofwel ontplooiing van heteigene. ln een samenle
ving die hierdoor wordt gekenmerkt is socialisatie - de 
ander eveneens tot ontplooiing laten komen - pas echt 
mogelijk. Carp contrasteert deze 'echte' gemeenschap 
met de 'onechte', waarin conventionele gedragsvor
men een gewapende vrede tussen mensen in stand 
houden. 

De consequenties van zo'n gedachtengoed voor de 
standpunten van D66 zijn nog moeilijk te overzien . 
Duidelijk is dat wij, voortbordurend op deze lijn, veel 
meer aandacht zouden moeten schenken aan de ma
nier waarop individuen elk vanuit hun eigen voorkeur 
tenslotte toch weer in maatschappelijke structuren tot 
elkaar kunnen komen, structuren die dan misschien pas 
echt werkbaar zijn omdat zij in dit stadium door een 
bewuste keus van de deelnemers worden gedragen. 
De uiteindelijke politieke opgave is, de samenleving te 
ordenen; niethetmogelijktemakendatmensenzich los 
scheuren uit oude verbanden! Nog anders gezegd: dat 
mensen hun eigen keuzen gaan maken, prachtig; maar 
wat doen ze ermee en hoe vinden ze elkaar weer? 
Zouden ze bij dat laatste niet enige steun kunnen 
gebruiken? 

Een nieuwe coalitie? 

Zouden nieuwe coalities op basis van zulke ideologi
sche discussies mogelijk zijn? Het geval-CDA geeft 
aan dat ideologische discussies grote politieke impli
caties kunnen hebben. Wij zouden er goed aan doen, in 
de partij het vraagstuk 'individualisering en wat dan?', 
dat onvermijdelijk op ons afkomt, meer serieus te 
nemen. De politieke consequenties kunnen verrassend 
zijn! 



Een ander Oost-Europabeleid 
gewenst 
RENTE DE WEERD* 

Jarenlang is Oost-Europa vanuit de diverse 
Westerse hoofdsteden voorgehouden aan welke 
voorwaarden men moest voldoen om voor enige 
economische steun van betekenis in aanmerking 
te kunnen komen. Nu Moskou, Warschau en 
Boedapest in ongekend snel tempo aan deze 
voorwaarden dreigen te voldoen, is het des te 
opvallender hoe aarzelend vanuit de Westerse 
wereld wordt gereageerd. 

Niet dat de Oosteurapeanen te klagen hebben over 
gebrek aan belangstelling. De westerse media hebben 
zich vol overgave op de ontwikkelingen in Oost-Euro
pa en de Sovjet-Unie gestort en de schaarse hotels in 
Moskou beleven hoogtijdagen. Frequente bezoekers 
van de stad denken met weemoed terug aan de tijd dat 
een westerling nog echt een bezienswaardigheid was. 

Hoewel de politieke en culturele veranderingen in 
Oost-Europa en de Sovjet-Unie niet minder belang
wekkend zijn, wordt het succes van wat in gang is gezet 
bepaald door het succes van de economische verande
ringen. Wat dat betreft heeft, wat in de Sovjet-Unie, 
Polen en Hongarije gaande is, alles in zich om te 
mislukken. De voorgenomen economische verande
ringen zullen van de bevolkingen van deze landen veel 
vergen. De kans dat de experimenten slagen hangt 
nauw samen metde mogelijkheden diede respectieve
lijke regeringen hebben om uitzichtte bieden op verbe
tering van de levensstandaard. 

Gebrek aan incasseringsvermogen kan Oost-Euro
pa niet verweten worden, maar aan alles komt een 
eind. Na tien jaar crisis is dat einde in Polen bijvoor
beeld zeer tastbaar. Bij de ondertekening van het 
handelsakkoord tussen de EG en Polen in september, 
zei een vooraanstaand adviseur van de minister van 
Buitenlandse Handel, Zbigniew Kamecki: 'Het Westen 
moet begrijpen welke gevaren de hervormingen in
houden. Na zoveel jaar crisis hebben de mensen er 
genoeg van . Daarom mogen we de mogelijkheid van 
een oncontroleerbare revolutie helaas niet uitsluiten. 
Het zijn de Polen zelf die de economie moeten verbe
teren, maar zonder hulp is dit onmogelijk.' 

Verschillen 

Het problematische van de toestand in Oost-Europa is, 
dat Warschau en Boedapestweliswaar ieder hun eigen 
weg naar democratische verhoudingen en een meer 
marktgerichte economie bewandelen, maar dat een 

* De auteur is wethouders-assistent te Amsterdam en 
lid van de Werkgroep Buiteland van D66 

terugslag in de hervormingsprocessen zonder twijfel 
gevolgen zal hebben voor de voortgang in de Sovjet
Unie. 

Van de Sovjet-Unie, Polen en Hongarije heeft de 
Sovjet-Unie het met de hervormingen het moeilijkste. 
Niet alleen heeft de planeconomie daar het langst 
gefunctioneerd, ook de omvang van het land speelt de 
hervormers parten.lrkoetsk is ver weg van Moskou en 
men is nietdirectonderde indruk van deveranderingen 
die Moskou opeens voorstaat. 

Om Oost-Europa en de Sovjet-Unie van zinvolle 
steun te kunnen voorzien, zal in eerste instantie recht 
gedaan moeten worden aan hun onderlinge verschil
len . 

De Sovjet-Unie heeft niet alleen een andere indus
triële traditie dan Polen en Hongarije, zij wil in eerste 
instantie komen tot een beterfunctionerend socialisme 
en dat is een ander uitgangspunt dan Polen en Honga
rije hebben, waarnadrukkelijkaansluiting bij hetWes
ten gezocht wordt. 

Voor Polen en Hongarije is het van het grootste 
belang dat voorkomen wordt dat de levensstandaard 
nog verder daalt. 

Pas als die dreiging is verminderd kunnen andere 
initiatieven ('Marshallplannen') ter ondersteuning van 
de hervormingen een kans maken. Daarom is het 
overleg dat de beide landen hebben met het IMF en de 
Wereldbank van cruciaal belang. 

De 'Zeven' 

Om te voorkomen dat Oost-Europa wordt overspoeld 
met goed bedoelde, maar ongerichte steun heeft deze 
zomer de top van de Zeven in Parijs besloten de 
coördinatie van hulpprogramma's in handen te leggen 
van de EG. De Europese Commissie heeft in betrekke
lijke korte tijd een acceptabel hulpprogram van 1,4 
miljard gulden ontwikkeld. De helft moet door de EG 
opgebracht worden, de andere helft door de overige 
OESO-leden. Tevens wil de Commissie voor volgend 
jaar 2,3 miljard gulden reserveren als garantie voor 
leningen van de Europese Investeringsbank aan Polen 
en Hongarije. Daarnaast heeft de Commissie kort na 
de ondertekening van het handelsakkoord tussen de 
EG en Polen in september te kennen gegeven, versneld 
alle belemmeringen weg te willen nemen voor een vrije 
invoer van Poolse en Hongaarse produkten. 

Een instelling die naast de EG in Polen en Hongarije 
gericht een aantal waardevolle projecten op. stapel 
heeft gezet is de aan de Wereldbank gelieerde Interna
tional Finance Corporation. Het IFC heeft beide landen 
het aanbod gedaan ondersteuning te verlenen bij het 
omschakelen naar een marktgerichte economie. Dit 
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aanbod behelst het moderniseren van de financiële 
sector, het opzetten van management trainingen en het 
begeleiden van de grote staatsbedrijven tijdens de 
omschakeling naar een meer marktgerichte bedrijfs
voering. 

Soort hulp 

Waar Oost-Europa aanzienlijk minder mee geholpen 
is, is de frequentie waarmee vooraanstaande politici 
op willekeurige momenten om een Marshallplan voor 
dit gebied roepen. Publicitair altijd wel goed voor een 
pakkend verhaal, maar aan mooie verklaringen zon
der gevolgen heeft men niets. In dat verband is het ook 
jammer dat zowel Italië als Frankrijk (4 miljard franc) 
hulp ter beschikking hebben gesteld buiten de EG of de 
IFC om. De bereidheid van Nederlandse zijde om 
Oost-Europa ter wille te zijn is, althans op papier, 
herhaalde malen uitgesproken. Nu echter aan het EG
hulpprogramma voorlopig 12 miljoen gulden mee 
moet worden betaald, beperkt de discussie zich tot de 
vraag waar het geld vandaan moet komen, namelijk 

Hulp nodig 

van defensie of ontwikkelingshulp. Het hoeft geen 
betoog dat dit een uitermate beschamende vertoning 
is, die het uitzicht op verdere creatieve steun beperkt. 
Deze gang van zaken leert dat alvorens er in Neder
land verder over Oost-Europa gesproken wordt, we 
ons eerst moeten afvragen of er de bereidheid tot het 
betalen van een prijs voor Oost-Europa is. Want als we 
echt mee wi Ilen denken over de ontwikkel i ngen aldaar, 
dan kan dat niet zonder een financieel commitment. 

En Nederland heeft Oost-Europa in principe toch iets 
meer te bieden dan een ordinaire discussie over 12 
miljoen gulden. Te denken valt aan de enorme kennis 
op landbouwgebied, het milieu en het universitair 
onderwijs. Op al deze terreinen bestaan contacten met 
Polen en Hongarije, maar ontbreekt een duidelijk 
financieel kader om tot daadwerkelijke langdurige 
doelgerichte projecten te komen. 

Geval apart 

De Sovjet-Unie is in velerlei opzichten een geval apart. 
Watertotop heden isbereikt,kan nietmeerzijn dan een 
aanzettotverdergaa nde hervorm i ngen. De decentra I i
satie van de econom ische besl u itvorm i ng verloopt wis
selvallig en het valt niet te verwachten dat hier enige 
verbetering in komt voordat volgend jaar maart ook 
verkiezingen op lokaal niveau zijn gehouden . Pas dan 
bestaat de kans dat meer bedrijven onafhankelijk van 
hun voormalige superieuren in Moskou zullen kunnen 
opereren, niet meer in het belang van een ministerie, 
maar van het bedrijf zelf. 

De coöperatieven kunnen een redelijk succes ge
noemd worden. Alle kritieken ten spijt groeit deze 
sector gestaag en geeft inmiddels aan 3 miljoen men
sen werk. 

De moeizame gang van zaken heeft sluipenderwijs 
geleid tot een steeds verdergaande militarisering van 
het civiele produktieproces. Het beperken van de mili
taire inspanningen biedt de Sovjet-Unie de mogelijk
heid om meer defensie-industrie bij de produktie van 
consumptiegoederen te betrekken. Dit jaar levert de 
defensie-industrie 41 % van de Russische consump
tiegoederen, volgend jaar is dat 49% en in 1995 moet 
dat zelfs 60% zijn. Met het toenemende belang van de 
defensie-industrie onttrekt zich een groot deel van de 
Sovjet-produktiecapaciteit aan iedere vorm van her
vorming. Of het mogelijk is zo'n fors deel buiten de 
hervormingen te houden moet afgewacht worden. 

De vele onduidelijkheden die de hervormingen in de 
Sovjet-Unie nu nog kenmerken, maken het moeilijker 
om voor dit land te bepalen hoe en in welke mate 
eventuele steunverlening gegeven moet worden. 
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Het ligt voor de hand dat nu de Sovjets deel willen uit 
maken van de internationale gemeenschap ze op ter
mijn toegang krijgen tot het IMF en de Wereldbank. 

Actiever! 

Ondanks het feit dat ten aanzien van de Sovjet-Unie 
een wat afwachtender houd i ng te beg ri j pen va It, neemt 
dat niet weg dat er ook hier actiever door de Neder
landse overheid opgetreden kan worden dan tot nu toe 
het geval is geweest. 

Hetgetuigtvan weinig voortvarendheid datde groei
ende stroom Nederlandse zakenlieden in Moskou 
slechts door een tweetal ambassadeleden bijgestaan 
kan worden. De economische decentralisatie mag dan 
traag verlopen, voor het op de hoogte blijven van de 
economische ontwikkelingen kan niet meer volstaan 
worden mette blijven zitten in Moskou. Dan wreekt zich 
het feit dat voor zo'n beperkt aantal mensen het land 
toch wel erg groot is. 

Dat nog slechts twee jaar geleden de minister van 
Onderwijs met veel moeite ervan is weerhouden om 
bijna elke universitaire uitwisseling met de Sovjet-Unie 
onmogelijk te maken stemt niet opgewekt. Op de 
valreep heeft de Tweede Kamer dit voornemen verij
deld, maar nog steeds zijn de mogelijkheden uiterst 
beperkt. Dat ligt niet aan de belangstelling uit Moskou 
of Leningrad voor Nederlandse universiteiten of mana
gementopleidingen. Die belangstelling is in ruime mate 
aanwezig, maar dat kan helaas niet gezegd worden 
van de financiële ruimte die de verschillende Neder
landse instellingen hebben. 

Geringe kennis 

Zeker voor de Sovjet-Unie geldt dat onze kennis over 
het land feitelijk zeer gering is. Willen we de Sovjet
Unie in haar streven naar een andere samenleving ten 
dienste kunnen zijn, dan zal nietalleen volstaan kunnen 
worden met het overbrengen van onze kennis en inzich
ten. Dan zullen we ook meer kennis moeten hebben in 
het Sovjet-bestel en zelfs dat garandeert nog niet 
voldoende inzicht in de situatie om tot een juiste beoor
deling te komen. Of om de woorden van een van de 
eerste Ruslandkundigen in Nederland aan te halen: 
'Hoe meer wij ons verdiepen in de toestand en ideeën 
van het Russischevolk, hoe meerwij zien datdaarginds 
alles geheel anders gaat dan bij ons en hoe minder wij 
begrijpen van wat de toekomst daar kan brengen.' 
Deze woorden van professor Van Wijk dateren uit 
1907, maar hebben verbazingwekkend weinig aan 
actualiteit ingeboet. 

Conclusie 

Concluderend kan worden gesteld dat een Nederlands 
Oost-Europabeleid dat uitmeerwil bestaan dan fraaie 
frasen, in ieder geval aan een tweetal voorwaarden 
moet voldoen. Getracht zal moeten worden de ver
schillende initiatieven zoveel mogelijk te bundelen en 
te coördineren. Dat geldt ook voor de verschillende 
ministeries die hierbij zijn betrokken. Wellicht verdient 
hetaanbeveling één ministerie daarmeete belasten en 
gezien de getoonde belangstelling komt het ministerie 
van Economische Zaken hiervoor eerder in aanmer
king dan het traag reagerende ministerie van Buiten
landse Zaken. Voorts moet duidelijkheid bestaan over 
de vraag of en in welke mate de Nederlandse overheid 
bereid is financiële middelen voor Oost-Euopa uit te 
trekken . Dat bepaalt de mate waarin Nederland in 
concreto betrokken zal zijn bij de enorme veranderin
gen die in deoostelijkedelen van Europa te verwachten 
zlln. 
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Slechte gedachten 

De muur neer: het zou al te makkelijk zijn zich te 
bekreunen om het sleetse woordgebruik en de 
leeggeplukte cliché-trommel van Hollandse 
politici, die ene uitzondering daargelaten. 
'Fascinerend', 'adembenemend', 
'duizelingwekkend snelle veranderingen ': bravo 
voorde Hollandse binnenkamer. Nog meer hulde 
voor de graagte waarmee wij bijten in de Duitse 
eenheidsworst. Smaakte die soms vroeger al naar 
meer? 

Het 1 O-punten-plan van de Bondskanselier 
komt de Regering 'niet onbekend voor', 'was niet 
verrassend', al was tevoren over de inhoud niet 
met partners en bondgenoten in EPS en NAVO 
geconsulteerd. Blijkbaar brengt de nabijheid van 
onze grote Oosterbuur een hoge mate van 
helderziendheid met zich mee. en was de Elysee
top van eind november toch niet meer dan een 
culinaire happening. 

Zou het perspectiej van een g root-D uitse eenheid 
ons nu echt zo lokken? Duitsland van Ruhr tot 
Oder/Neisse - oj nog verder? Zijn de grenzen van 
1937 nu echt definitiejpassé? Het is misschien 
makkelijk en goedkoop daarover te schimpen. Per 
slot van rekening zou de historie ons moeten leren 
en 'Z'histoire ne se repète ', zegt men. Maar toch: 
het is allemaal zo Duits en zo weinig Europees. De 

Duitse integratie lijkt te prevaleren over die van 
Europa in kleiner oj groter verband en dat is in 
essentie een slechte gedachte. 

Zouden niet de Duitse-pardon. Westduitse, 
mogen we aannemen hoewel die zekerheid 
misschien ook al niet meer 1 00% is- verkiezingen 
van december '90 de onzichtbare lijm van de 10 
punten zijn, en zou niet de eerste voorzichtigheid 
van SPD - niet,de Groenen - daardoor verklaard 
kunnen worden? Zou Kohl niet hier de laatste 
strohalm zien om toch, ajter all, een staatsman 
van het kaliber Brandt en Schmidt te worden? Het 
wenkend perspectifj" van het aldus wegnemen 
van de grauwsluier van 'kleinbürgerliche 
Tüchtigkeit' over de regeerperiode Kohl na de 
Wende' Ua. ook daar!) van beginjaren 'BO? 
Slechte gedaçhten te over (DDR 'Heim ins Reich ') 
en te hopen is dat de ironie niet die van de 
geschiedenis is. Wie zei ook alweer dat het enige 
wat we van de geschiedenis leren is dat we er niet 
van leren? 

Pardon, wordt het niet tijd voor een 
revitalisering van de Groot-Dietse gedachte en 
herstel van het echte Koninkrijk van vóór 1B30 en 
de ophitsende opera-voorstelling in de Munt? 
Waar twee leeuwen samen komen, is het slecht 
toeven ...... 
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