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Commentaar 

Deetman die Brokx wilde lozen 
omdat hij deze bewinds-

Na de affaires van Van man als een te groot partij-
Aa rdenne, Brokx en Braks politiek ris ico zag . Met 
valt het geval -Deetman te echte beleidsverantwoor-
omschri jven als het abso- delijkheid ten overstaan 
lute dieptepunt in de ver- van het parlement had het 
houding regering- geval-Brokx eigenlijk niets 
parlement. Wat moer er in te maken. Men kan zich 
hemelsnaam nu nog ge- hoogstens afvragen waar-
beuren voordat een minis- om de premier zich niet 
ter door het parlement wat sterker heeft gemaakt 
wordt heengezonden? Dat voor het aanblijven van 
was de vraag waarmee Brokx, over wie hij later 
we, na afloop van het de- zelf verklaarde het aftre-
bat over Deetmans verant- den niet nodig te vinden . 
woordelijkheid inzake de Het geval-Braks speelde 
studiefinanciering, de zich af in een gecompli -
kerstvakantie in gingen - ceerde sfeer: in hoeverre 
en op die vraag valt eigen- viel de minister aan te 
lijk geen antwoord te ge- rekenen wat er zich tijdens 
ven . zijn eigen ambtsperiode 

en onder die van anderen 
In de affaires van Van had afgespeeld aan amb-
Aardenne, Brokx en Braks telijke onregelmatig he-
kon nog worden gespro- den. De oppositie bij mon-
ken worden van nuances de van D66 rekende het de 
en details die de kans op minister aan, maar kon 
een helder en rechtlijnig nog met enig recht en re-
oordeel verkleinden . Wat den vinden dat de be-
betreft Van Aardenne was windsman de eer aan 
dat de parlementaire me- zichzelf zou moeten hau-
deverantwoordelijkheid den . Tussen dit oordeel en 
voor een beleid dat pas het hardst-denkbare ('Mi-
achteraf rampzalig bleek nister ga heen') lag nog 
uit te pakken . Er was een enige ruimte. 
langdurige parlementaire Maar het geval Deet-
enquête voor nodig om man? 
terechtte komen bij een In deze affaire valt met 
deta i l dat in hettotale geen mogelijkheid en ige 
beleid van weinig bete- omstandigheid aan te 
kenis was en slechts in de wijzen die tot een milder 
verhouding regering- oordeel aanleiding geeft. 
parlement een zwaar ac- Van het begin af aan was 
cent kreeg: de onjuiste de minister zelf direct be-
mededelingen van de trokken bij het veel bekriti-
minister aan het parIe- seerde project van de 
ment. studiefinanciering. Twijfel 

Het geval Brokx wordt in over de technische uitvoer-
dit verband genoemd baarheid op korte termijn 
omdat het een oppervlak- werd reeds tijdens de par-
ki ge overeenkomst ver- lementaire behandeling 
toont met de andere geval- van de wet studiefinan -
len : een aftreden zonder ciering openlijk uitgespro-
parlementair votum maar ken en door de minister 
op advies dan wel onder open I ijk weersproken. 
druk van een fractieleider Toen de eerste signalen 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJ!N 

over de gebrekkige uit- Deetman zal belangrijke 
voering binnenkwam be- gevolgen hebben. De 
weerde de minister met negatieve sanctie jegens 
kracht dat van moeilijkhe- individuele bewindslieden 
den geen sprake was. lijkt als mogelijkheid nu 
Nieuwe en krachtiger alleen nog maar in theorie 
signalen werden door de aanwezig . Wat in het 
minister met even krachti- geval-Deetman voor de 
ge bewoordingen ont- kamermeerderheid accep-
kend . Toen er met geen tabel was zal stellig in 
mogelijkheid nog ietste volgende toekomstige 
ontkennen viel haalde gevallen ook acceptabel 
minister bakzeil en stelde zijn. 
een eigen onderzoeks- Het en ige wat ons voor-
commissie in . De lange lijst lopig staat te doen is aan-
van aanbevelingen waar- dacht vragen voor het 
mee deze commissie euvel: ook dit zijn zaken 
kwam waren evenzoveel waarover het electoraat 
bevestigingen van al dat- zich een oordeel moet 
genewatde ministertevo- vormen . Slechts als vol-
ren zo hardnekkig had doende kiezers inzien wat 
ontkend. er mis is valt te hopen op 

Een vastgelopen be- verbetering. Dat is een 
leidsuitvoering, een moeilijke weg - en mis-
maandenlange ontken- schien moet het erger wor-
ning van dit vastgelopen den voor het beter wordt. 
beleid,-grote benadeling Daarnaast zou er nog wel 
van duizenden studenten, . iets gedaan kunnen wor-
desintegratie van de amb- den aan de positie van het 
telijke afdeling die het parlement zelf: onze par-
beleid maar moest zien uit lementariërs zijn betrekke-
te voeren, negatiever kan lijk klein in aantal; ze wor-
het beeld eigenlijk niet den slecht gesalarieerd en 
zijn . Een bedri jfsleiding hebben de neiging snel te 
die de raad van commissa- verdwijnen; hun mogelijk-
rissen en de aan- heden zijn veel en veel 
deel houdersvergaderi ng geringer dan die van de 
zo zou hebben behandeld bureaucratie welke zij 
zou niet lang blijven zitten . geacht worden te controle-
Maar minister Deetman ren; hun zelfrespect is 
kon het parlementaire vaak niet erg groot. 
debat als winnaar verla- Een beter toegerust 
ten . Een bedrijfsleiding die parlement zou misschien 
het aanzien van het bedrijf eerder de minister de zaak 
zo zou hebben benadeeld uit handen hebben geno-
zou snel zijn gewipt- maar men en zou wellicht niet 
minister Deetman mag hebben gewacht op een 
blijven . onderzoekscommissie die 

Het ziet er dus naar uit door de minister zèlf werd 
dat de ministeriële verant- ingesteld . 
woordelijkheid in decem- Toch zullen dit soort 
ber jl. zeer veel van haar veranderingen weinig 
betekenis heeft verloren. helpen als de politieke 
Precedent-werking is in de noodzaak om te verande-
verhouding regering- ren niet met overtuiging en 
parlement altijd van zeer frequent aan de orde 
grote betekenis; het geval- wordt gesteld . 

Jan Vis 
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Rondom een eerste lustrum * 
JAN VIS** 

Ruud Lubbers heeft zijn eerste lustrum als 
minister-president erop zitten. Reden om eens te 
kijken hoe het optreden van zijn beide kabinetten 
zich verhoudt tot datgene wat D66 zo bezig houdt: 
de geleidelijke. maar onmiskenbare degeneratie 
van bestuurlijke en politieke omgangsvormen en 
het verlangen daaraan iets te doen. 

Drie elementen 

Bij de behandeling van het thema van dit artikel dienen 
drie elementen voorop te worden gesteld : 

Het eerste is de erkenning dat de degeneratie van 
politieke en bestuurlijke omgangsvormen niet speci
aal dit kabinet valt aan te rekenen; 
Het tweede is de overtuiging dat de behoefte aan 
verbetering niet voortkomt uit een politiek 
schoonheidsverlangen, maar uit het besef dat de 
eerstkomende decennia voor de parlementair-de
mocratische regeri ngsvormen wel eens bi jzonder 
moeilijk zouden kunnen worden; 
Het derde element is het bij ons niet weg te rationali
seren vermoeden dat speciaal dit kabinet van druk
ke doeners en potige managers bezinning op de 
toekomstkansen van de democratie in zijn hart toch 
eigenlijk kletspraat van de oppositie vindt. 

Het eerste element 

Democratie is wel eens genoemd 'government by con
sent'. Na een gedachtenwisseling met hoor en we
derhoor wordt een besluit genomen dat vervolgens 
wordt uitgevoerd. 

Dat 'consent' is nog terug te vinden in de parlemen
taire procedure, maar het is niet veel meer dan een 
relikwie. In werkelijkheid maken de partijen verkie
zingsprogramma's, maakt vervolgens de kleinst mo
gelijke parlementaire meerderheid in alle besloten
heid een regeeraccoord dat vervolgens door middel 
van bevelen uit de commandotoren moet worden gere
aliseerd. In het Torentje zit de regeringsleider, de baas 
van het geheel. Het probleem zit niet zozeer in de 
kwaliteitvan de commandant in het Torentje maar in de 
kwaliteit van de bevelen. Ze hebben vaak nog maar 
weinig te maken met de werkelijkheid waar ze voor 
bedoeld zijn. Die werkelijkheid gaat dan ook in veel 
opzichten zijn eigen gang via een grijs en een zwart 
circuit. 

** De auteur is voorzitter van de D66-fractie in de 
Eerste Kamer. 

Dat zulks eigenlijk niet de bedoeling is interesseert 
dewerkelijkheid nog maarweinig, want met het beden
ken en de tot standkoming van de commando's heeft 
die werkelijkheid heel weinig te maken gehad . Soms 
wordt in het Torentje geklaagd over afnemend norm
besef, maar die klacht is onjuist want de commando's 
zijn geen normen, geen opvattingen van mensen in de 
samenleving over hoe je je moet gedragen met en 
tegenover elkaar. 

Die commando's zijn heel iets anders: het zijn regels 
waarvan de enige overtuigingskracht bestaat uit het 
feit dat ze van de baas afkomstig zijn en die over
tuigingskracht is, zoals alle bazen intussen weten, nog 
maar buitengewoon gering . Omdat de baas dat ook 
wel weet, verzint hij steeds nieuwe regels om de onder
geschikten te dwingen zich aan die andere regels te 
houden en de baas doet dan alsof het normen zijn . De 
ondergeschikten zijn ook niet op hun achterhoofd 
gevallen en maken zelf allerlei constructies om buiten 
bereik van de baas te blijven. Kortom: er ligt een groot 
verschil tussen de bedoeling en het maatschappelijk 
effect van een regel. Toen de Wet op de Studiefinancie
ring inging liep het aantal vrijkomende studentenka
mers snel terug want het was van buitengewoon grote 
financiële betekenis om een eigen kamer te hebben, 
ook al woonde je er helemaal niet. We zullen dus 
binnenkort worden geconfronteerd met een groot te
kort aan studentenkamers, waarbij het nauwelijks een 
vraag is of dat tekort in de huisvesting ligt dan wel in de 
gekozen juridische constructie . De constructie begint 
bij de overheid: daarna maakt men in de samenleving 
tegen-constructies. Als de overheid daarover klaagt is 
zij het beginpunt vergeten en lijdt zij aan gebrek aan 
zelfkritiek. 

Er komt in universiteitssteden een proces op gang dat 
te vergelijken is met de zgn. Antillenroute : je huurt een 
voordeur met brievenbus als officiële woonplaats. Ik 
heb me laten vertellen dat er al voordeuren zijn met 
alleen maareen kasterachter en verder niets. Je kunt er 
dus niet eens wonen, al zou je willen. Zoals Potemkin 
zijn dorpen creëerde, maakt minister Deetman zijn 
deuren, de Deetman-deuren. 

Dat proces van regels die tot constructies leiden, die 
weer tot nieuwe regels en tot weer nieuwe constructies 
leiden is ouder dan dit kabinet. We hebben erallemaal 
aan meegedaan. Het heeft te maken met een forse 
overschatting van de doeltreffendheid van papieren 
regels die op weinig instemming van de samenleving 
kunnen rekenen en dus geen normen zijn . Zo'n over
schatting leidt tot degenerati.e van de relatie tussen 
burgers en bestuur. 

• 



Het tweede element: de zorgelijke toekomst van 
de parlementair democratische regeringsvorm 

Je moet wel blind zijn om niette zien dat er een verband 
bestaat tussen welvaart en democratie. Waar de wel
vaart verdween liep het af met de democratie, b i jvoor
beeld in de dertiger jaren van deze eeuw. Waar de 
welvaart behouden bleef, bleef ook de democratie 
overeind. De grootste verdienste van Roosevelt is niet 
dat hij de basis legde voor een verzorgingsstaat maar 
dat hij daardoor de democratie overeind hield en 
voorkwam dat in Amerika zoiets gebeurde als in de 
Wei mar-republiek . 

Er zi jn in onze dagen indicaties voor een zekere 
kwetsbaarheid van onze welvaart. De recente 
beurskrach is volgens sommigen alleen maar een 
kortstondige en beperkte financiële crisis, maar vol
gens anderen (zoals Galbraith en Witteveen) mogelijk 
het begin van een economische crisis. Totdusver kon de 
vervreemding tussen overheid en samenleving, als 
gevolg van de verkeerde regelgeving, worden toege
dekt door een ruim budget en door consumptieve 
welvaart. Bij een verslechtering van de economische 
situatie is hetechter heel goed denkbaardatde verhou
dingen zich verscherpen en dat erwerkelijk verzet komt 
tegen de overheid . 

Er is dus een gegronde reden om de kwaliteit van 
onze relaties, van onze democratie te verbeteren . Het is 
helemaal niet zo vanzelfsprekend dat datgene wat we 
nu als democratie hebben vanzelf intact blijft. Zolang 
de leden van een samen leving het gevoel hebben dat ze 
iets met elkaar te maken hebben, dat ze van elkaar 
afhankelijk zijn en dat overheidsdiensten ook inder
daad diensten zijn van de overheid aan desamenieving 
wordt aan een belangrijke voorwaarde voldaan . Dat 
gevoel en dus die voorwaarde is aan het verdwijnen . 
Het moet een regering toch iets zeggen als 25 tot 40 
procentvan de docenten in basis- en voortgezetonder
wijs een toenemende weerzin tegen het eigen werk 
heeft. Grootste klacht: de druk van de overheid op de 
school. 

Het derde element: ons vermoeden omtrent de 
diepere gedachten van het kabinet 

Dat vermoeden komt voort uit de constatering dat het 
kabinet zich nauwelijks enige moeite getroost om een 
heleboel maatschappelijke ontwikkel ingen te extrapo
leren en niet verder komt dan de extrapolatie van de 
financiële gevolgen van het gevoerde beleid : de extra
polatie van het financieringstekort. Wij hebben de 
indruk dat de minister van Financiën de enige is die 
extrapoleert: tot een heel eind in de 21 ste eeuw. 

Wij hebben verder de indruk dat alle andere ministers 
zo half en half het voortduren van de status-quo veron
derstellen . 

Natuurlijk hebben we geen enkel bezwaartegen een 
extrapolerende minister van Financiën . Hij zou tekort 
schieten als hij het niet deed, het koninkrijk heeft hem 
daarvoor ingehuurd. Het vervelende is echter dat hij in 
die werkzaamheid een soort monopolist is geworden, 
omdat de anderen het extrapoleren nalaten en dus in 
het kielzog van de minister van Financiën terecht ko
men. De maatschappelijke problemen stapelen zich in 
ijltempo op maar onze politieke cultuur verschraalt tot 
een financieel-economische cultuur. 

Zo gaat het beleid steeds meer lijken op het beheren 
van de kluis : ontoeganke lijk voor de buitenwereld, 
achter dikke muren en ondergronds, beschenen door 
kunstlicht, niet open te breken door de cliëntèle en 
voorzien van ondoordringbare veiligheidsconstruc
ties. Er schijnen banken te zijn die meedenken met de 
klanten, maar in dit geval hebben de meedenkers 
ongeveer het niveau van de portier aan de ingang. 

Een aanzienlijk deel van de cliëntèle is erdan ook toe 
overgegaan zijn eigen zaakjes te regelen volgens een 
eigen, ondergronds, zwart circuit en bovengronds gaat 
de werkelijkheid verder. De verkeersfiles worden lan
ger, de ontbladering komt op gang, de overbemest ing 
kruipt naar het grondwater, de pol itie begi nt te mokken 
en justitie verliest wederom een paar dossiers . 

De Zondvloed? 

Zoals ik misschien al heb duidelijk gemaakt: het echte 
probleem is niet een financieel probleem, maar een 
bestuurlijk probleem, een omgangsprobleem . Hoe 
gaat de overheid met de burger om in zaken als het 
milieu, het onderwi js, belastingen en bijstand, kunst en 
cultuur? Af en toe zien we hoe slecht die omgang is: 
zoals bij de WetStudiefinanciering : de Titanic onder de 
bestuurlijke rampen . Het is geen incident, maar een 
symptoom van de achteloosheid waarmee het schip 
langs de ijsbergen wordt gestuurd . 

Wij ontkennen niet de betekenis van nieuwe concep
ten als overheid op afstand, deregulering en afslank
ing, maar ze dienen niet voort te komen uit bezuini
gingsoverwegingen, want dan versterken ze de nega
tieve effecten van de bezuiniging. Ze dienen voort te 
komen uit bezinning op de relatie overheid-burger en 
uit een weloverwogen beeld van de toekomst. 
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Je kunt trouwens zonder moeite drie onderwerpen 
opnoemen waar de overheid helemaal niet op afstand 
moet blijven : het milieu, de informatiemaatschappij en 
de verzorging van de rechtsstaat. De tragiek van het 
milieubeleid kon wel eens worden dat het zich afspeelt 
in een fase waarin het marktprincipe vrij hoog staat 
aangeschreven en het collectieve belang vrij laag. 
Toch moet de regering van het volk machtiger zijn dan 
het bedrijfsleven, willen we het grootste probleem van 
het volk, het milieuvraagstuk, oplossen. Wat we op dat 
gebied te doen hebben is belangrijker dan afslanking, 
deregulering, decentralisatie en overheid op afstand 
brengen. 

Hoe belangrijk het in de ogen van de samenleving is 
blijkt intussen uit de stormachtige groei van organisa
ties die zich bezig houden met de bescherming en de 
verbetering van het milieu; politieke partijen kunnen 
jaloers zijn op het ledental van organisaties als Green
peace en Milieudefensie. 

In het regeringsbeleid zitten veel elementen van: na 
ons de zondvloed en niet eens een schone. Ter oplos
sing van ons verkeersprobleem denkt men nog steeds 
serieus over het wegnemen van knelpunten, het bou
wen van nieuwe stukken weg en tunnels. Het effect 
daarvan wordt vrij zeker dat we wat sneller kunnen 
doorrijden naar het volgende knelpunt. Wordt het nu 
echt geen tijd het openbaar vervoer wat serieuzer te 
nemen? Nederland heeft nog steeds ongeveer hetzelf
de spoorwegnet als ongeveer honderd jaar geleden. 
De treinen rijden sneller, er kunnen meer passagiers in, 
maar de lijnen liggen nog grotendeels op dezelfde 
plaatsen een kwart eeuw geleden ongeveer 3200 kilo
meter en nu ruim 2800 kilometer. In diezelfde periode 
groeiden de autosnelwegen van 700 kilometer tot ruim 
2300 kilometer. Infrastructureel bezien is ons 
spoorwegwezen een museum. Je kunt vernieuwing 
natuurlijk wel tegenhouden met het argument dat de 
begroting het niet toelaat, maar er komt een moment 
dat zoiets pennywise and poundfoolish is. Ik denk dat 
een werkelijke nationale inspanning op dit gebied 
meer aanhang verkrijgt dan de regering op dit moment 
voor mogelijk houdt, meer ook dan de aanleg van een 
supersnelle trein waar de doorsnee consument be
paald ~ iet op zit te wachten . 

• De Computer 

De computer kan de mens nietvervangen, we weten het 
allemaal. Hij kan ons wel een heleboel vervelend werk 
uit handen nemen en dus werkgelegenheid opsoupe
ren . De computer is absoluut geen goedkope oplossing 
voor knelpunten in organisaties. Je kunt er wel iets mee 
oplossen, maar dat vereist een programma, een soft-

ware die speciaal voor dat ene knelpunt is ontworpen 
en dat serieus is getest en gecorrigeerd. 

Omdat de meeste politici en bestuurders zelf veel te 
weinigvan computersweten worden de mogelijkheden 
geweldig overschat. De computer is geen deus ex 
machina. In het bedrijfsleven wordt die overschatting 
afgestraft met omzet, marktverlies en teloorgang van 
de concurrentiepositie . In de collectieve sfeer ont
breekt het aan concurrentie en worden de tekortkomi n
gen in laatste instantie verhaald op de burger die in 
voorkomende gevallen maar moet zien hoe hij de slag 
met de verkeerd geprogrammeerde computer moet 
winnen, dan wel op de effectiviteit van het apparaat 
zelf. Het is toch te dol om los te lopen dat het centrale 
opsporingsregister van de politie onbruikbaar is van
wege, zoals dat heet, een fout in hetcomputerprogram
ma. Zo'n fout is wel een fout in het programma, maar 
niet van het programma . Het is geen mechanisch ge
brek zoals een verstopte carburateur; het is een logi
sche fout, gemaakt door een programmeur die àf zijn 
verstand niet bij elkaar had toen hij het programma 
maakte, àf erte weinig tijd voor had, àf het systeem dat 
hij moest programmeren niet voldoende analyseerde. 
Een programma-fout is een menselijke fout. In de 
introductie-fase zijn dat soort fouten vrijwel onvermij
delijk. Ze kosten tijd en geld : lesgeld. Daarom is het 
verkeerd beleid om computers in te voeren met de 
primaire bedoeling om menskracht overbodig te ma
ken in een periode waarin afslanking hoofddoelstel
ling is. Onlangs beschreef een rechter in opleiding de 
introductie van de computer bij een rechtbank: er was 
niemand, letterlijk niemand die met zo'n ding overweg 
kon . 

Er is geen data-communicatieplan voor de gehele 
overheid, er zijn geen eenduidige normen en standaar
den. Als we niet uitkijken komen we terecht in de 
spoorwegsituatie van de vorige eeuw, ieder land zijn 
eigen spoorbreedte en de passagiers maar overstap
pen . Er is geen coördinatie : de VNG vreest dat binnen
kort ieder departement, ieder dienstonderdeel zijn 
eigen terminal bij de gemeenten heeft neergezet. Als 
het doorgaat zoals het nu vaak gaat kunnen we over 
een paar jaar een volgende parlementaire enquête 
verwachten : die naar het automatiseringsbeleid . Een 
onoverzichtelijke en slecht geleide bureaucratie die 
met computers aan de gang gaat roept de vergelijking 
op met apen die scheermessen te pakken hebben 
gekregen: er komt meestal weinig goeds van terecht. 

De Rechtsstaat 

Erzijn een paardingen die ons dwars zitten. In de eerste 
plaats de gevaarlijke stelling van de minister van 

• 



Justitie dat het procesrecht aanpassing behoeft omdat 
we tegenwoordig te maken hebben met een gevaarlij
ke maffia . Velen zijn al over hem heen gevallen en ik 
kan er dus kortoverzijn : de aanwezigheid van georga
niseerde misdaad is absoluut geen argument om de 
rechten van iedere verdachte in te korten . We zullen de 
voorstellen van de minister van Justitie, waar ook heel 
wat leden van het OM slecht over te spreken zijn, 
afwachten en kijken wat ze inhouden. Intussen blijven 
we hopen dat er geen justitiedossiers meer omvallen in 
goederenliften zodat ze na kantoortijd door de 
schoonmaakdienst bij het oud-papier worden gezet. 

Er is nog iets dat ons dwars zit; het gedrag van de 
minister van Binnenlandse Zaken die er onlangs op uit 
was het grondwettelijk voorschrift inzake de pas
poortwetgeving aan zijn laars te lappen . Dat voor
schrift is niet zomaar een grondwettelijk voorschrift 
zonder veel diepere betekenis, maar de garantie van 
een grondrecht, sinds 1983 uitdrukkelijk in de Grond
wet opgenomen . De regering is gehouden die garantie 
na te komen. De redenering van de minister dat de uit
voeringswetgeving nog wel even kon wachten omdat 
de rechter de oude en binnenkortgrondwettelijk ontoe
reikende wetgeving toch niet aan de Grondwet mag 
toetsen getuigt van een gevaarlijke opvatting : het mag 
eigenlijk niet, maar we doen het toch maar want 
niemand kan ons wat maken . Zoiets is gewoon : de 
arrogantie van de macht. 

Spanningen 

Tenslotte iets dat in de afgelopen weken juist in deze 
vergaderzaal aan het licht is gekomen: de grote span
ning tussen de wil van de wetgever en de wil van de 
bestuurder. Optal van manieren en door vele getuigen 
is het ons intussen uiteengezet. Als je subsidieregels 
maakt loop je gevaar je positie als marktpartij te 
verliezen; als je geen regels maakt, maar naar omstan
digheden handelt kan dat leiden tot wi lIekeur. Het is hèt 
probleem van de verzorgingsstaat, meer of minder 
welsprekend onder woorden gebracht door mensen 
als Gruyters, van Dam en Brokx en van commentaar 
voorzien door vele geleerden. De subsidiërende over
heid beweegt zich op dit gebied tussen de devi land the 
deep blue sea. Wat in het probleem opvalt is de 
dubbelzinnige positie van het parlement. In de voorbe
reidingsfase en de gedachtenwisseling over de stich
tingskosten en de stadsvernieuwingshuren dringt het 
parlement aan op meer bouwen. Hoe dat moet worden 
bereikt doet er eigenlijk nauwelijks toe, maar na af
loop, jaren later, ondervraagt datzelfde parlement 
ambtenaren en bestuurders omdat de regels niet zijn 
nageleefd. Controle dus in de vorm van geschiedschrij-

ving. De vraag die blijft liggen is de vraag over de 
positie van het parlement toen het allemaal gebeurde. 

De vraag over het regeren door de regering en het 
controleren door het parlement; de vraag dus over de 
machtenscheiding is één van de fundamentele princi
pes van de rechtsstaat. Waarom was het niet mogelijk 
om indertijd verantwoording te vragen , waarom liethet 
parlement na wat het nu met terugwerkende kracht 
alsnog probeertte doen, maar dan vooral ten koste van 
menige reputatie en niet in een evenwichtig debat? Ik 
denk dat het komt doordat het parlement zijn zelfstan
dige positie heeft verloren en als het ware is 'ge
gouvernementaliseerd' . Door regeerakkoorden en 
sterke bindingen met het kabinet is het parlement niet 
meer het orgaan waar die spanning tussen de wil van 
de wetgever en de wil van de bestuurder kan worden 
opgelost. 

Misschien heeft de regering een andere visie op dit 
probleem . Hoe denkt zij met dit vraagstuk om te gaan: 
met het probleem dus van de regering die èn marktpar
tij is èn regels heeft gesteld waaraan zij zich moet 
houden . 

Ideaal 

De minister-president heeft zijn eerste lustrum er op 
zitten, maar er is niet veel reden tot vrolijkheid. Het 
kabinet is sterk in bezuinigingen die vaak noodzake
lijk, maar ook pijnlijk zijn. 

De gevolgen van d ie bezuinigingen dringen nu door 
in de samenleving . Ze worden pijnlijker dan nodig is 
omdat er zich in het bestuur een zekere achteloosheid 
manifesteert. Dat leidt tot afkeer bij sommigen en tot 
onverschilligheid bij velen en onverschilligheid is de 
stiefmoeder van de democratie. 

Het regeerakkoord, niet meerde uitdrukking van een 
duidelijke meerderheidswens, garandeert de regering 
nog een aantal overwinningen in de discussie met het 
parlement, maar als er een UEFA zou zijn voor regerin
gen, zouden heel wat van die overwinningen worden 
omgezet in reglementaire nederlagen . 

We missen iets in het gedrag van de regering : de 
aanwezigheid van welk ideaal dan ook! 

* Dit artikel is een bewerkte versie van de algemene 
beschouwingen die Jan Vis in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de D66-Eerste Kamerfractie hield ter 
gelegenheid van de behandeling van de begroting 
voor 1988. 
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OndeIWijs: 
Rijksoverheid denkt alleen in structuren 
HENK PIJLMAN* 

Het komende jaar zal de politiek zich buigen over 
de structuur van het voortgezette onderwijs. 
Het is wenselijk dat daarbij ook over de inhoud 
van ons onderwijs wordt gesproken. Bovendien 
kan de politiek van de gelegenheid gebruik maken 
om nu eindelijk eens af te rekenen met de 
Zoetermeerse onderwijsbureaucratie. 

Rijksoverheid denkt alleen in structuren 

Als in Nederland wordt gediscussieerd over het onder
wijs, wordtgediscussieerd over de financiën, de rechts
positievan onderwijsgevenden ofoverde structuurvan 
hetonderwijs. Gebleken tekortkomingen kunnen blijk
baar maar op één manier worden opgelost: een nieu
we structuur. 

Jaar in jaar uit bestookt het ministerie van O . en W., 
waardewerkgelegenheid de laatste tien jaren enorm is 
toegenomen, de samenleving met plannen om dan 
weer het basis-, dan weer het voortgezet onderwijs 
anders in te richten. Het ministerie lijkt daarbij vooral 
als doelstelling te hebben de eigen bureaucratie bezig 
te houden . Tot uitvoering van de plannen komt het 
zelden. Dat zou de onderwijsgevenden gerust kunnen 
stellen, maar het leidt eerder tot apathie en onzeker
heid. 

Wonderlijk genoeg worden kwaliteitsvragen aan het 
onderwijs in al die nota's door beleidsmakers niet 
gesteld. De inhoud, de onderwijsprogramma's van het 
Nederlandse onderwijs zijn onbesproken. Een cultuur
pedagogische dis.cussie op nationaal niveau, zo die al 
bestaat, wordt door de politiek niet gevoed. Onze 
regelgeving is op dit punt formeel, niet inhoudelijk. De 
verzuiling heeft daar wel voor gezorgd. 

Als wij echter het onderwijs beschouwen als instru
ment om kennis, in de breedste zin van het woord, over 
te dragen en ons niet langer laten leiden door ideologi
sche uitgangspunten, zal de politiek de onderwijsdis
cussie een andere wending moeten geven. De inhoud 
van het onderwijs behoort daarbij centraal te staan: 
wat, op welke wijze en aan wie, wil de maatschappij 
kennis en cultuuroverdragen ? Een inhoudelijke onder
wijsdicussie zal moeten leiden tot inhoudelijke regel
geving. De inhoud van het onderwijs is een nationale 
discussie waard . Zo blijkt uit vele studies dat kwaliteits-

* De auteur is leraar geschiedenis aan de 
Rijksscholengemeenschap Kamerlingh Onnes te 
Groningen en fractievoorzitter van de 
D66 ~ raadsfractie in Groningen. 

verbetering van het onderwijs kan leiden tot econo
misch herstel.1 

Nationale kwaliteitsnormering in de praktijk 

Als de politiek de moed heeft om de kwaliteitsvraag 
aan het onderwijs te stellen door per leerjaar onder
wijsprogramma's op te stellen, hoe toets je dan of 
scholen aan de normen voldoen? 

De onderwijsinspectie dient hierbij een belangrijke 
rol te spelen. Scholen zullen via schoolwerkplannen en 
jaarverslagen moeten aangeven of men voldoet aan de 
rijksnormen. De examens zullen een tweede graadme
ter vormen. Examenresultaten maken, ook voor de 
buitenwacht, duidelijk hoe het met de kwaliteit van het 
onderwijs op een school is gesteld . Wil men echter 
examenresultaten als een objectief criterium hanteren 
dan is er wel een andere opzet van de examens 
geboden. 

De basisschool wordt afgesloten met het basisex
amen. Scholen voor voortgezet onderwijs weten dan 
wat zij van hun nieuwe leerlingen aan kennis en vaar
digheden kunnen verwachten . Bovendien kan aan de 
hand van het analyseren van de uitkomsten van het 
basisexamen een leerprogramma voor iedere leerling 
worden ontwikkeld om eventuele hiaten weg te wer
ken. 

In het voortgezette onderwijs wordt vervolgens met 
afsluitende jaarlijkse of tweejaarlijkse examens ge
werkt. Deze examens, evenals het eindexamen, wor
den landelijk vastgesteld. In dit systeem is geen plaats 
meer voor het schoolonderzoek. Dit deel van het huidi
ge examen biedt scholen te veel de gelegenheid de 
uitslagen van het centrale examen te corrigeren. 

Leidteen dergelijke examenopzet niettoteen te grote 
prestatiedruk op de leerlingen? Mits goed begeleid 
hoeft dat zeker niet zo te zijn. Overigens is het goed om 
van leerlingen prestaties te verlangen. Die worden ook 
elders in de samenleving, bijvoorbeeld in verenigings
verband, van hen gevraagd. Het is wel zaak eroptoete 
zien dat er binnen het anderwijs plaats blijft voor 
culturele, sportieve en geestelijke vorming. Daarzal de 
politiek ook accenten moeten leggen . 

Laten wij eens aannemen dat de politiek bereid is 
zich de komende tijd met de inhoud van ons onderwijs 
bezig te houden, of - en dat lijkt realistischer - zich 
naast de voortdurende discussie over de structuur 
(W.R.R. rapport en daarop gebaseerde wetgeving) 
ook wil bezighouden met de cultureel-pedagogische 
aspecten, resulterend in het door parlementaire be
sluitvorming vastleggen van onderwijsprogramma's .2 
Wat betekent dit dan voor scholen en hun verhouding 
tot de overheden? 



Autonomie voor scholen gewenst 

Inhoudelijke regelgeving zal gepaard moeten gaan 
met de invoering van een systeem waarbij scholen een 
grote vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen om bin
nen de randvoorwaarden van de rijksoverheid invul
ling te geven aan hun eigenlijke taak: het geven van 
onderwijs . Het staat scholen daarbij vrij te kiezen uit 
verschillende pedagogische modellen . De pedagogie 
komt weer centraal te slaan. Ouders kunnen dan op 
;] rond van onderwijskundige argumenten de 
schoolkeuze voor hun kinderen bepalen . 

Om aan de eisen van de rijksoverheid te kunnen 
voldoen zullen scholen ruimte moeten krijgen om de 
beschikbare middelen naar eigen inzichten te beste
den. Middelen kunnen tijdelijk gebruikt worden om b.v. 
een bepaald onderdeel van de school te versterken, 
maar ook om het pedagogische profiel nader in te 
vullen of docenten na te scholen of de leerlingenbege
leiding uit te bouwen . Flexibele inzet van financiën 
betekent overigens ook flexibeler inzet van personeel 
en dat heeft consequenties voor de verschillende 
lerarenopleidingen. Dat het rijk daar begint met het 
programma voor kwaliteitsverbetering ligt overigens 
voor de hand . 

Het bestuur van openbare scholen 

Het rijk is op het ogenblik bezig het voortgezette 
rijksonderwijs overte dragen aan de lokale overheden 
i.c. de gemeenten : een bezuinigingsmaatregel. Vele 
rijksscholen zien de overdracht met gemengde gevoe
lens tegemoet. Zij kennen feitelijk een 'bestuur op 
afstand', het rijk laat de scholen onperwijskundig een 
grote vrijheid . Scholen bepalen zelf b.v. of zij een 
meerjarige brugperiode willen opzetten, beter ge
zegd; of zi j kans zien een meerjarige brugperiode op te 
zetten die recht doet aan de individuele ontplooiing van 
de leerling. Het voortgezette rijksonderwijs heeft, rela
tiefgezien, een goede naam. 

Heel anders is de situatie op veel scholen waar de 
lokale overheid het schoolbestuur vormt. Geen bestuur 
op afstand, maar een politiek bestuur dat uit ideologi
sche overwegingen kiest voor een meerjarige brugpe
riode. De scholen hebben te volgen, ook al zien zij 
onderwijskundig vele bezwaren . De ideologie wint 
hier van het onderwijs. De kwaliteit van het in dit geval 
openbareonderwijs is hiermee zeker nietgebaat. Deze 
variant van ons verzuilde systeem is toch al op afstand 
gezet. Bijzondere scholen hebben veel meer mogelijk
heden om, door schoolfondsen en ouderbijdragen aan 
te wenden, aan vernieuwing en verbetering van het 
onderwijs te werken.3 

Het openbare onderwijs heeft een andere bestuurs
structuur nodig. Kortgeleden heeft de Tweede Kamer 
een ambtelijk rapport ontvangen waarin wordt voor
gesteld het openbare onderwijs te verbi jzonderen door 
het bestuurop te dragen aan burgers ofaan nieuwop te 
richten openbare lichamen. Een dergelijke verbijzon
dering van het openbare onderwi js leidt ook tot de door 
mij bepleite grotere financiële zelfstandigheid van 
scholen. Nu zijn openbare scholen afhankelijk van hun 
bestuur, rijk of gemeente, dat over hun uitgaven beslist. 
Het bijzondere onderwijs daarentegen kent reeds een 
grotere vrijheid. Het kan geld reserveren en kan zelf-

standig verschuivingen binnen de begroting aan
brengen. Een verbijzondering van het openbare onder
wijs kan dan ook een bijdrage leveren aan de verbete
ring van de kwaliteit van het onderwijs door de polit iek 
op zekere afstand te plaatsen. Laten we daarom dit 
rapport eens uitvoeren. 

Een gemeente die het bestuur van een openbare 
school vormt heeft overigens ook nu al mogelijkheden 
om zichzelf op afstand te zetten . Zij kan het bestuur van 
een school opdragen aan een bestuurscommissie ex
artikel 61 van de Gemeentewet. Daarmee kan in ieder 
geval op korte termijn onderwijskundige vrijheid voor 
scholen worden gerealiseerd . 

Zoetermeer aanpakken 

Vernieuwingen binnen het onderwijs die mede tot doel 
hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren 
zullen alleen slagen als de onderwijsbureaucratie 
wordt aangepakt. 

De bureaucratie zorgt op scholen voor enorme pro
blemen. Eenvoorbeeldvan hetal vaak buiten en binnen 
het parlement gehekelde circulairebeleid: midden in 
de zomervakantie, om precies te zijn op 16 juli 1987, 
kwam het ministerie van O . en W . met circulaire 
D.G.Y.O.-V.B.-14.401 . Scholen die geacht worden 
voor de zomervakantie hun programma voor de nieu
we cursus rond te hebben, werd medegedeeld dat het 
ministerie zich een andere opzet van de examens had 
voorgesteld . Paniek op de scholen . Wat te doen? 
Schoolleidingen besloten een deel van hun vakantie op 
te offeren om wijzigingen in het programma aan te 
brengen . Zoals gebruikelijk echter, bevatte ook deze 
circulaire tal van onduidelijkheden. Bovendien was de 
circulaire in strijd met de eerder verschenen 'Examen
brief' . Departement en onderwijsvakorganisaties wer
den overstelpt met vragen en klachten . Uiteindelijk 
moest ook hier de staatssecretaris ingrijpen . Circulaire 
D.G.V.O.-V.B.-14.401 werd half oktober weer inge
trokken. Wel werd een nieuwe circulaire aangekon
digd. Scholen hadden weer vergeefs veel kostbare tijd 
en energie gestoken in regels van een falende bureau
cratie . Als de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs 
samenhangt met de kwaliteit van het onderwijsbeleid 
dan ziet de toekomst er weinig rooskleurig uit. 

Er wordt vaak beweerd dat het rijk het onderwijs 
voorlopig met rust moet loten . Een begrijpelijke maar 
ijdele gedachte. Onderwijs en rust gaan overigens ook 
niet samen. Het onderwijs heeft ook geen rust nodig, 
maartijd en ruimte om de kwaliteitte verbeteren èn een 
overheid die dat streven wil steunen . 

Noten 

1. Lagerweij, N.A.J. 'Overheid verbetert kwaliteit met 
halve kracht'. Verschenen in 'Over kwaliteitgespro
ken ... ' Uitgave ter gelegenheid van het Nationale 
Onderwijssymposium 1987. 

2. Imelman, J.D. 'Spreekt het voor D66-ers vanzelf om 
voor openbaar onderwiis en voor ouderliike mede
zeggenschap te ziin?' Nieuwsbrief D66 Groningen 
1-8-1987. 

3. Cornelissen, W . Artikel N .R.C. 27 -1-1987. 
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Ontwikkeling en ontwapening 
JAN HOEKEMA* 

'The world can either continue to pursue the arms 
race with characteristic vigour or move 
consciously and with deliberate speed towards a 
more stabIe and balanced social and economie 
development within a more sustainable 
international economie and political order; it 
cannot do both' . 

Alarmerende taal uit een VN-document waaraan de 
Nederlandse handtekening en die van alle andere 
deelnemende landen is verbonden: Ontwapenen èn 
ontwikkelen, niet meer bewapenen en ontwikkelen. 

Dat is de politieke boodschap uit paragraaf4 van het 
slotdocument van de VN-conferentie over de relatie 
tussen ontwapening en ontwikkeling, dievan 24 augus
tus tot 12 september in New York is gehouden. Dat was 
de teneur van veel speeches en documenten, zoals het 
beroemde Thorsson-rapport uit 1981, die de aanlei
ding zijn geweest voor het houden van deze conferen
tie. Toch is het niet de voornaamste conclusie van de 
beleidsaanbevelingen elders in de slotverklaring. Veel 
van wat de Derde-Wereldlanden wilden binnenhalen, 
is niet in de slottekst gekomen. Geen onderzoek naar 
ideeën zoals een speciale 'ontwikkelingsbelasting' op 
bewapeningsuitgaven, geen ontwikkelingsfonds, ge
voed door de opbrengsten van ontwapening. Zelfs de 
omschrijving van het conferentie-thema is veranderd: 
in plaats van de directe relatie tussen ontwapening en 
ontwikkeling is nu in feite sprake van een indirect 
verband tussen deze twee begrippen, waarbij veilig
heid de verbindende en verklarende schakel vormt. Die 
belangrijke nuancering hebben de Westelijke landen 
ingebracht, op een zodanig succesvolle manier dat de 
Mexicaanse gedelegeerde, Marin Bosch, zich in de 
slotzitting het schampere verwijt permitteerde dat deze 
'stoplap'wel60 maal in de slottekst voorkwam . Hij had 
gelijk, niet zozeer wat het aantal betreft, maar wat 
betreft het belang van die gedachtenschakel. Immers: 
zonder veiligheid geen ontwapening; wapenbeheer
sing komt niettot stand in een politiek- ofveiligheidsva
cuüm. Tegelijk kan men stellen, overigens een typische 
derde wereld-these, dat veiligheid meer is dan strikt 
militaire veiligheid : armoede, onderontwikkeling en 
onrechtvaardige economische structuren zijn potentië
le conflictstof, soms tussen buurlanden, soms in wijder 
kader. Van het erkennen van die tussenschakel was het 
maar een stap naar hettweede gevleugelde gezegde in 
de conferentie: dat ontwapening en ontwikkeling el-

* Oe auteur is lid van de redactie 

kaars gegijzelden niet mogen zijn en dat beide op 
grond van hun eigen belang moeten worden nage
streefd. 

Zo werd al op analytisch niveau een belangrijk stuk 
van de vrees van de ontwikkelde landen voor on
verantwoordelijke conferentie-uitspraken weggeno
men. Toch hing vlak voor en aan het begin van de 
conferentie het 'Fonds' met al zijn symboolwaarde nog 
boven de markt. Waarom is dat er niet van gekomen? 
Een beantwoording van die vraag is wellicht ook 
leerzaam voor het verkrijgen van wat meer inzicht in de 
huidige situatie van de VN, een organisatie die-ook zij 
- op het breukvlak van de declaratoire, gepolitiseerde 
jaren '70 en de no-nonsens jaren '90 zit. De oude 
Westelijke dominantie, in waarden en politieke in
vloed, die de VN vroeger kenmerkte, zal - terecht, 
gezien de geslaagde emancipatie van de Derde We
reld - niet meer terugkomen, maar enige verschuiving 
in de balans is wel zichtbaar. Deze conferentie is 
daarvan een bescheiden voorbeeld. 

Geen succes 

Waarom is de conferentie niet het verwachte succes 
voor India c.s. (president van de conferentie) gewor
den? Waarom heeft een Noor, voorzitter van het 'Com
mittee óf the Whoie' (de werkgroep die het slotdocu
ment besprak) de tegenstellingen kunnen overbrug
gen? Enkele verklaringen: 
- de VS deden niet mee; een beslissing, die in eigen 

land en daarbuiten voorwerp van kritiek is geweest 
en algemeen als kortzichtig werd aangemerkt, ver
gelijkbaar met de huidige budgettaire afzijdigheid 
van de VNo Toch heeft de afwezigheid van Washing
ton wellicht de consensus mogelijk gemaakt die 
anders zou hebben ontbroken. De rol van de Weste
lijke rechterflank werd nu door het Verenigd Konink
rijk (deels gesteund door Bondsrepubliek Duitsland 
en in sommige opzichten door Nederland) vervuld, 
welk land piepend en zuchtend over de eindstreep 
werd getrokken; 

de ontwikkelingslanden beseffen datzij er belang bij 
hebben het instrument van de VN constructief te 
gebruiken (vgl. UNCTAD) en eerder dan een confe
rentie' op te blazen' door goedkeuring te onthouden 
aan een eindtekst, genoegen kunnen nemen met 
bescheiden resultaten, of dubbelzinnige teksten die 
in elk geval aan het thuisfront kunnen worden ge
toond als 'succes' (zo legde deze conferentie wel een 
soort inspanningsverplichting vast om te streven 
naar ontwapening en de opbrengsten daarvan voor 
ontwikkelingsdoeleinden te besteden); 

• 



- bij het onderwerp ontwikkelingssamenwerking is 
sprake van een structurele afhankelijkheidsrelatie 
van de grote donoren; deze landen, en m.n . ook 
'vooruitstrevende' contribuanten als Canada en 
Australië piekerden er niet over om instituties als het 
VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP) te belasten 
met een nieuw onderdeel (ontwapeningsfonds) 
waarvan de invulling op zijn best onduidelijk en op 
zijn slechts zeer bescheiden kan zijn; 

de Sovjet-Unie had moeite haar rol te bepalen op de 
conferentie, haar voorstellen werden weliswaar op 
hoog politiek niveau gepresenteerd (boodschap 
Gorbatsjov, gepresenteerd door vice-minister Pe
trovsky, die deze herfst al vele malen de VN heeft 
bezocht), maar waren (te) simpel ('Disarmamentfor 
Development') en werden bovendien niet onder
steund door reële drukmiddelen: de ontwikke
lingsinspanning van de WP-Ianden is zeer beschei
den en bestaat-o ironie-vaak uit militaire hulpver
lening; 

- een zekere mate van hypocrisie 'in het conferentie
thema v.w.b. de ontwikkelingslanden: daar stijgen 
vaak de militaire uitgaven het snelste (in India bijv. 
30% groei van de defensiebegroting) en worden 
sociaal-economische uitgaven minder prioritair be
schouwd dan de eigen defensiebegroting, waar niet 
zelden elementen van lokaal (positie militairen) en 
regionale prestige in zitten; 

- tenslotte kende het thema een basisfout: ontwape
ning en ontwikkeling zijn beide belangrijke mon
dialevraagstukken, maar de koppeling is in de loop 
van de jaren (het idee voor de conferentie stamt al uit 
de jaren '50, van Edgar Fauré en is door latere Franse 
politici opgepakt, Giscard '78, Mitterrand '82) wel 
normatief, tot op zekere hoögte analytisch maar niet 
werkelijk politiek-institutioneel vorm gegeven. Dit 
laatste had via het Fonds moeten gebeuren en dat is 
er niet uitgekomen. Voor wat betreft het niveau van 
analyse: geen weldenkend econoom of politicus zal 
ontkennen dat het grote Amerikaanse begrotingste
kort, vooral veroorzaakt door de hoge defen
sieuitgaven, nadeling uitwerkt op de sanering van 
internationale economische onevenwichtigheden. 
Niemand had natuurlijk de illusiedatdeAmerikaan
se bewapeningsinspanningen-want daarzou je het 
in de context van ontwikkeling eigenlijk over moeten 
hebben - ter discussie-konden worden gesteld, laat 
staan door een VN-conferentie konden worden ge
reguleerd. 

INF 

Als puntje bij paaltje komt zijn beslissingen over het 
bewapeningsniveau soevereine nationale beslissin
gen waarin nationale veiligheidsoverwegingen en per
cepties van dreiging een doorslaggevende rol spelen . 
Ontwapening wordt om een aantal redenen nage
streefd, vooral de regulering van de Oost-West-rela
tie, maar minder in regionale contexten zoals Midden
Amerika waar zij een minstens even nuttige rol zou 
kunnen spelen. De opbrengsten daarvan zijn moeilijk 
te duiden, ook niet door deskundigen. Tot nu toe zijn 
maar zeer weinig wapensystemen werkelijk ontman
teld: enkele onderzeeërs in de SU in de jaren '70 in het 
kader van SALT. Daarin zal nu verandering komen 
door het INF-akkoord . Daarbij moet niet worden ver
geten dat het gaat om ongeveer 3% van het totale 
aantal kernkoppen en dat de kosten van verificatie van 
zo'n akkoord aanzienlijk zijn . Als er al reële opbreng
sten zijn, zal de betrokken overheid dan niet verheugd 
de gelden incasseren om de toch al zwaar belaste 
defensiebegroting te ontlasten? Of, zoals de Britse 
gedelegeerde het droog uitdrukte : 'It may be, in that 
case, Her Majesty's Governmentwish to use the money 
for building houses or any other purpose we deem 
necessary' . 

Vrijblijvendheid of succes? 

In dat opzicht lijdtde eindtekstvan de conferentie met al 
haar oproepen, inspanningsverplichtingen e.d . toch 
nog aan de verbale, declaratoire vrijblijvendheid die 
de VN zo vaak kenmerkte in de jaren '70. Toch is het al 
een grote winst te noemen dat werkelijk onuitvoerbare 
voorstellen en slechte ideeën niet zijn aanvaard. In die 
zin is de conferentie een succes te noemen voor realis
me en het besef van wat de VN wel en niet kan . Wat zij 
b.v. wel kan, is het genereren van mondiale druk, 
politieke bewustwording e.d ., en het bieden van een 
platform voor de opvattingen van 160 landen, groot en 
klein. Tenslotte moet niet worden vergeten dat de VN 
als instrument zeer effectief wordt benut ten bate van 
ontwikkelingsinspanningen en tot op zekere hoogte 
voor ontwapening, b.v. de wereldwijde onderhande
lingen over het uitbannen van chemische wapens. Een 
conferentie om dat alles op één hoop te grooien dient 
meer de rhetorica, de onderhandelingskunst van dui
zenden gedelegeerden dan de daadwerkelijke voort
gang op de onderscheiden terreinen. Toch mogen we 
bepaald niet mopperen over het resultaat van de 
conferentie . Het slotdocument en de door de niet
gebonden landen getoonde matiging was meer dan 
menigeen verwachtte. Dat geeft hoop voor het volgen-
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de mammoet-evement op de VN kalender: de derde 
speciale zitting van de Algemene Vergadering, gewijd 
aan ontwapening, in juni dit jaar. 

Nederlandse rol 

Bij die zitting zouden wel eens de nieuwe inventiviteit en 
de flexibiliteit van de Sovjet-Unie in de VN en de 
distantie van de VS (die dan wèl zal meedoen) kunnen 
botsen. Van belang is dan hoe de niet-gebonden lan
den, die de VN terecht of ten onrechte vaak als 'hun' 
organisatie beschouwen - de andere landen van Oost 
en West hebben immers hun bondgenootschappen -
zich opstellen . Mogelijk zullen de EG-landen en ande
re Westelijke als Australië en Canada een brugfunctie 
tussen de verschillende polen kunnen vervullen. Voor 
Nederland, een van de vice-voorzitters van de zitting, is 
hiermee een uitdaging geboden om actieftezijn op een 
terrein dat anders dan de wapenbeheersing tussen de 
VS en de SU aan een zekere stagnatie onderhevig lijkt. 
Vanuit de maatschappij (vredesbeweging b.v.) wordt 
met belangstelling gekeken hoe de Nederlandse rol 
zal worden vervuld . Het zou een internationalistisch 
georiënteerde partij als D66 sieren indien ook wij, in 
parlement en daarbuiten, daaraan een intellectuele en 
politieke bijdrage zouden leveren . Perslot is er meer op 
de wereld dan de nu uitgebannen INF raketten, hoe 
belangrijk het akkoord van Washington ook moge zijn . 

Van 24 augustus tot 12 september 1987 vond in 
New Vork een speciale conferentie van de 
Verenigde Naties plaats met als onderwerp de 
relatie tussen ontwapening en ontwikkeling. Op 
het houden van die conferentie was al jaren 
aangedrongen door m.n. de ontwikkelingslanden 
die meenden hiermee politieke steun te kunnen 
verwerven voor de stelling dat de (te) hoge 
bewapeningsuitgaven in de wereld een nadelig 
effect hebben op de mede daardoor te gering 
uitvallende uitgaven voor ontwikkelings
samenwerking. 

Ook vanuit academische kring was het houden 
van de conferentie gestimuleerd om op het niveau 
van de economische analyse te kunnen bewijzen 
dat het beslag van de militaire uitgaven op de 
nationale en internationale geldstromen een 
evenwichtiger verdeling van financiële middelen 
voor sociale en economische ontwikkeling op 
wereldschaal zou belemmeren. Nadat Frankrijk 
jarenlang politieke steun had verleend aan het idee 
van zo'n conferentie, trok de nieuwe Franse 
regering onder Chirac het aanbod van 
gastheerschap in Parijs terug. Na een daardoor 
ontstane impasse werd uiteindelijk besloten de 
conferentie op het VN-hoofdkwartier in New Vork 
te laten plaats vinden, echter zonder de VS die over 
deze 'onzin'-thematiek niet wilden meeprater.. In 
deze beschouwing wordt verklaard hoe de 
conferentie al met al wel 'slaagde' - er werd een 
slotdocument geproduceerd dat de instemming 
van alle deelnemers verwierf, zij het hier en daar 
met slagen om de arm - maar niet bracht wat de 
ontwikkelingslanden ervan verwachtten. 

• 

• 



De harde kant van de zachte 
stadsver.nieu~g 
PETER SCHOUTEN* 

Het groeikernenbeleid is uit, de 'compacte stad' is 
in. Ruimtelijk ordenend Nederland is er aardig 
aan gewend, maar het gaat eigenlijk om een vrij 
recente beleidswijziging met een lange 
aanlooptijd. 
Toen het groeikernenbeleid nog maar in de 
kinderschoenen stond, waren er al stemmen die 
waarschuwden voor de mogelijke nadelen voor de 
grote steden, voor de groene ruimte en voor de 
hoge kosten van zo'n beleid. Ten dele kwamen die 
geluiden uit de wetenschappelijke hoek, waarbij 
het SISWO en het tijdschrift 'Plan' zich niet 
onbetuigd lieten. D66 komt de eer toe de eerste 
politieke partij te zijn waar kritisch over de 
'gebundelde deconcentratie' werd nagedacht. 
Ik noem het 'Pleidooi voor echte verstedelijking' 
uit 1978. 

Kruijt 

Tussen wetenschap en politiek bestaan natuurlijk de 
nodige dwarsverbanden . Een wetenschapper die zich 
binnen D66 roert, zij het meer op de cichtergrond, is Bert 
Kruijt. Hij was hoofd van het Bureau Economisch On
derzoek van de gemeente Amsterdam en buitenge
woon hoogleraar aan de K.U. Nijmegen . Op 9 novem
ber 1987 sprak Kruijt de rede 'De stedelijke bouw- en 
beheeropgave' uit, waarmee hij het ambt van hoogle
raar Bouweconomie aan de Universiteit van Amster
dam aanvaardde. Hij werd daarmee de opvolger van 
zijn leermeester prof. dr. ing. A. Hendriks, die de 
leerstoel van '65 tot '82 bezette . 

Kruijt heeft zich in het verleden o .a . beziggehouden 
met de inkomensontwikkeling in de steden ('Een be
nauwend vooruitzicht', in ESB van 28-9-1983), en met 
'De prijsontwikkeling op de tweede-hands gebouwen
markt' (Deventer, 1974). Zijn oratie in 1975 ging over 
'Stedelijk verval en ruimtelijke economie' . De grote 
steden dreigen te vervallen door het selectieve vertrek 
van sterkere bewonerscategorieën en bedrijven en het 
groeikernenbeleid werkt het vervalproces in de hand. 
Groeikernen bieden immers een gesubsidieerd, con
currerend aanbod van woningen en bedrijfsterreinen . 
Kruijt bepleitte aanpassing van het spreidings- en 
overloopbeleid in de richting van het aantrekken en 
vasthouden van hogere inkomensgroepen in de stad en 
het zorgen voor meer woongelegenheid voor lagere 
inkomensgroepen in de overloopgebieden. 

• De auteur is werkzaam bij de Stichting Geoplan en 
is lid van de raad van de gemeente Haarlem. 

Twaalf jaar later 

In zijn inaugurele rede in Amsterdam gaat Kruijt na hoe 
het in de laatste twaalf jaar met de steden is gegaan. 
Niet best, dat ligt niet zozeer aan het ruimtelijk beleid, 
want vanaf 1976 (Gruijters' Verstedelijkingsnota) offi
cieel en vanaf 1980 in de praktijk kwam het compacte
stadbeleid van de grond. Waarom bleef het dan toch 
slecht gaan met de steden? Om dat te verklaren kijkt 
Kruijt tegelijk naar de ruimtelijke ordening en naar 
ontwikkelingen op de onroerend-goed markt. Bouw
economie, zijn leeropdracht, gaat tenslotte over de 
economische aspecten rond het bouwproces. 

Ruimtelijk beleid is als een mammoettanker. Het 
groeikernen beleid kwam moeizaam op gang, maar 
bleek ook moeilijk om te buigen. Bestuurlijke afspra
ken, subsidiestromen, procedures en investeringsplan
nen draai je niet door alleen het uitspreken van beleids
intenties 180 graden om. 

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig hadden de 
grote steden het moeilijk, niet alleen vanwege de 
overloop. De aantallen inwoners en arbeidsplaatsen 
daalden, de economische structuur verouderde en de 
algehele economische conjunctuur stond er slecht 
voor. De werkloosheid in de grote steden schoot dan 
ook omhoog. Men spreekt sindsdien over specifieke 
grootstedelijke werkloosheid, die evenzeer sociaal als 
economisch bepaald is. Het gaat immers veelal om 
groepen die zo zwak staan op de arbeidsmarkt, dateen 
economischeopleving hèn nietaanwerkzal helpen. De 
daling in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen lijkt 
inmiddels tot staan gekomen, maar verdwenen is het 
probleem zeker niet. De steden hebben de wind mo
menteel enigszins mee, deels vanwege autonome ont
wikkelingen in cultuur, woonvoorkeuren en economie, 
deels vanwege het compacte-stadbeleid . 
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Euforie niet terecht 

Het compacte stad beleid kreeg echter een specifieke 
invulling . 'Bouwen voor de buurt' heette het in de jaren 
zeventig, dat betekende een bevestiging en versterking 
van de lage status d;e de oude stadswijken al hadden. 
Bovendien werd de ruimtelijke structuur niet aange
past, want rehabilitatie had de voorkeur boven sloop 
en nieuwbouw. Dat alles betekent dat de steden niet die 
mate van herstel doormaakten die mogelijk zou zijn 
geweest. In oude stadswijken wonen nog steeds 
laagbetaalden, in woningen die een dusdanige (ook 
omgevings-)kwaliteit hebben dat verdere 'downgrad
ing'welhaastonvermijdelijk is. Totovermaatvan ramp 
verdween veel arbeid voor laaggeschoolden geheel, 
of anders wel uit de stad. De kans om in de eigen buurt 
werk te vinden is gedaald. 

Op grond van al deze ontwikkelingen zegt Kruijt dat 
een echte stedelijke vernieuwing is uitgebleven, terwijl 
de steden daarbij uiteindelijk meer baat zouden heb
ben gehad . Hij signaleert dan ook een spanning tussen 
het beleid op korte en op lange termijn en bepleit een 
lange-termijnbeleid dat de steden echt helpt. Daartoe 
horen een meer toekomstgerichte ruimtelijke ordening 
en een minder eenzijdig volkshuisvestingsbeleid. Zo
iets is makkelijker gezegd dan gedaan, maar Kruijt 
zwengelt wel een discussie aan die in sommige van de 
grote steden nog steeds in de taboesfeer lijktte liggen . 

Bouwproductie 

De bouwproductie volgt ten dele eigen wetten, los van 
het ruimtelijk beleid. Aanpassing van het ruimtelijk 
beleid lukt echter alleen als men deze wetten kent en 
ernaar handelt. In Nederland wees Hendriks, die ook 
directeur was van het Economisch Instituut voor de 
Bouwnijverheid, ten tijde van het Structuuronderzoek 
Bouwnijverheid, als eerste op de risico's als er maar 
wordt doorgebouwd bij een dalende vraag . De klap 
voor de bouw komt dan weliswaar later, maar des te 
harder. Hendriks maakte zich er niet populair mee, 

Meesterklas 

Oude rotten enjong talent van D66 in debat 

Bij zijn tienjarig bestaan nodigt het Politiek Scholings- & 
Vormingsinstituut van D66 u uit voor een bijzondere 
bijeenkomst: een meesterklas in debatteren. 

Vier ervaren debaters gaan op 5 maart het gesprek 
aan met telkens drie leden van de jongere D66-garde, 
elk met een eigen onderwerp. Dat zijn: 

1. HANS VAN MIERLO 
2. JAN VIS 
3. JAN GLASTRA 

VAN LOON 
4. INEKE LAMBERS

f-;lACQUEBARD 

over Europa 
over cultuurpolitiek 
over politieke besluit
vorming 
over plaats en rol van het 
parlement in de over
heidstaak 

noch bij werkgevers, noch bij werknemers, noch bij de 
overheid. 

Kruijt signaleert dat de relatie tussen gebouwde 
voorraad en productie zowel bij de overheid als bij het 
bedrijfsleven een te geringe rol speelt. Steeds weer 
wordt daardoor de toekomstige bouwprod uctie te 
rooskleurig voorgesteld en volgt steeds weer de teleur
stelling . Sinds Hendriks' waarschuwingen heeft men 
niets geleerd, zo stelt diens leerling vast . 

Wat is bij dit alles de rol van de bouwprijs? Simpel 
gesteld zijn er twee mogelijkheden . Deze stijgt of daalt 
ten opzichte van de prijzen in de bestaande voorraad . 
Afgelopen jaren was sprake van een daling, waardoor 
nieuwbouw concurrerend was ten opzichte van de 
voorraad . Om een evenwicht te bereiken zijn volgens 
Kruijt twee opties denkbaar. De nieuwbouw moet om
laag of er moeten delen van de voorraad uit de markt 
worden genomen. Hier bestaan natuurlijk de nodige 
belangentegenstellingen. Kruijt beziet deze en conclu
deert dat het verminderen van nieuwbouw slecht is, 
omdat er elders toch concurrerende nieuwbouw tot 
stand komt en omdat erte weinig sprake is van vernieu
wing, dus kwaliteitsverhoging en aanpassing aan nieu
we economische en ruimtelijke behoeften. 

Dilemma 

Kruijt constateert dat momenteel nieuwbouw relatief 
duurder is dan de bestaande voorraad en verwacht dat 
die situatie in de nabije toekomst niet zal veranderen. 
Daardoor zal nieuwbouw aan hoge eisen wat betreft 
kwaliteit en lokatie moeten voldoen . 
Gegeven de grote belangen van bijvoorbeeld institu
tionele beleggers bij kennis van ontwikkelingen in de 
onroerend-goedmarkt acht hij inzicht in de ontwikke
lingen in de verhouding tussen bestaande voorraad en 
nieuwbouw van groot economisch en maatschappelijk 
belang . . Het inmiddels bij, maar formeel los van de 
Universiteit van Amsterdam gestichte onderzoeks- en 
onderwijsinstituut, het Centrum voor Beleggings- en 
Vastgoedkunde, kan hier een nuttige bijdrage leveren. 

De dag besluit met een forumdebat tussen deze vier 
mensen onderling en het publiek. De debatten worden 
geleid door JOHN JANSSEN VAN GALEN. 

Het programma begint om 10.00 uur en eindigt om 
16.15 uur. 
De vier debatrondes met het jong ta lent en hetforumde
bat duren elk een uur. 
Deze meesterklas vindt plaats op zaterdag 5 maart 
1988 in Theater De Balie, Kleine Gartman-plantsoen 
10 in Amsterdam . Detoegang kost f 15,00; kaarten zijn 
te bestellen zolang de voorraad strekt bij het bureau 
van het PSVI: Bezuidenhoutseweg 195, 2594 AJ Den 
Haag. Telefoon: 070-858303. 

Plaatsen worden gereserveerd in volgorde van aan
melding; aan de zaal zijn alleen kaarten verkrijgbaar 
wanneer de voorverkoop nog plaatsen overliet. 
De pers wordt uitgenodigd; verder is de meesterklas 
besloten vanwege het beperkte aantal plaatsen. 
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Panelen open of luiken dicht? 
BOB VAN DEN BOS* 

Onze samenleving staat voor veranderingen. die 
volgens sommigen ingrijpender zijn. dan die de 
industriële revolutie teweeg bracht. 
De maatschappij zal in veel opzichten. in versneld 
tempo. een ander aanzicht krijgen. Slechts weinig 
politici leken zich tot nu toe de draagwijdte van 
deze ontwikkelingen te realiseren. 

De politieke discussie in Nederland bleef ook de 
laatste tijd voornamelijk toegespitst op de actualiteit 
van de werkloosheidscijfers en bezuinigingen, waar
aan recentelijk de criminaliteitsbestrijding en het be
stuurlijk falen werden toegevoegd. Met het bestendi
gen van de partijpolitieke machtsverhoudingen na de 
vorige verkiezingen was de parlementaire discussie 
bovendien weer goeddeels ingevroren in het re
geerakkoord. 

Het siert het CDA en de PvdA dat zij nu, op geheel 
eigen wijze, de verstarring i n het Nederlandse pol itieke 
debat hebben doorbroken . Binnen het Christen Demo
cratisch Appèl is het concept van de 'zorgzame' of 
'verantwoordelijke samenleving' ontwikkeld . De so
cialisten hebben het Spraakmakende rapport 
'Schuivende Panelen' uitgebracht. Beide partijen trach
ten gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen 
politiek te vertalen binnen de eigen ideologie en tradi
tie. Bovendien stroken in beide benaderingen interes
sante intellectuele analyses keurig met de politieke 
opportuniteit van het verwerven van machtsposities. 

D66 doet er daarom verstandig aan beide politieke 
visies serieus te nemen en te toetsen op inhoudelijke en 
partij-politieke consequenties. Welke invloeden zullen 
de nieuwe visies uitoefenen op de Nederlandse politiek 
en wat moet D66 daar vanuit haar eigen traditie tegen
overstellen? 

Ide~logische legitimatie 

Tegen velerverwachting in heeft het CDA zich ondanks 
de ontkerkelijking tot nu toe in een aanzienlijke 
kiezersgunst mogen verheugen . Niet ten onrechte zijn 
er evenwel twijfels gerezen over het structurele karak
ter van deze electorale voorkeur. De persoon van de 
minister-president/lijsttrekker, alsmede het zelf
verbrandingsproces van de VVD zouden wel eens een 
onevenredig stempel op het succes hebben kunnen 
drukken. Ook realiseerde het CDA zich inmiddels de 
kwetsbaarheid van zijn bewindslieden, die in de tegen
vallende conjunctuur bij voortduring onaangename 

* De auteur is politicoloog, oud-lid van de Eerste 
Kamer en voormalig vice-voorzitter Politiek van D66. 

bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. 
De Christen-Democraten kregen daarom een toene

mende behoefte het huidige politiek handelen een 
legitimatie te geven, die tegelijkertijd voor de toekomst 
bruikbaar is. Ook moest het beleid van een terugtre
dende overheid zodanig ideologisch worden onder
bouwd, datalIe voormalige 'bloedgroepen' zich hierin 
kunnen vinden en er inspiratie, 'bemoediging', uit put
ten . HetCDA had daarom eveneens antwoorden nodig 
op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, de 
'tijdgeest', die in een algemeen Christelijkè traditie 
pasten. Tenslotte moestde ideologie kunnen dienen als 
fundament voor de machtige midden-positie die het 
CDA politiek inneemt en de overheersende rol, die het 
in de maatschappelijke organisaties, het 'bestuurlijke 
middenveld', vervult. 

Verantwoordelijke burgers 

In de CDA-conceptie is een rechtvaardige samenleving 
een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid, 
burgers en maatschappelijke organisaties.' De mens 
heeft meer dan een politiek bestaan, hij is ook lid van 
een gezin of ander samenlevingsverband, kerk, maat
schappelijke organisatie en/of heeft beroepsmatige 
bindingen. De politiek mag hem of haar deze verant
woordelijkheid niet ontnemen. Integendeel, de over
heid moet hetfunctioneren in al deze maatschappelijke 
kaders juist stimuleren en beschermen met een voor
waardenscheppend beleid. Zij heeft hiermee een zeer 
belangrijke, maar ook uitdrukkelijk beperkte taak. 

Vanuit dit uitgangspunt levert het CDA scherpe kri
tiek op zowel de scheefgegroeide verzorgingsstaat 
van de jaren zestig en zeventig als de 'individuali
sering' van de jaren tachtig. In de eerste periode zou 
een mentaliteit heersen om eigen initiatief en inspan
ning zoveel mogelijk na te laten en ter compensatie een 
beroep te doen op de overheid . In het huidige decen
nium worden in de CDA-visie eigen initiatiefen inspan
ning vooral aangewend ten behoeve van het eigenbe
lang. 

Terwijl de overheid overbelast is en geen greep meer 
heeft op de samenleving, viert het egoïsme hoogtij. De 
te zware rol van de overheid wordt als een gevolg 
beschouwd van de ontkerkelijking en individuali
sering . ln plaats van een verschuiving van taken (terug) 
naar de maatschappelijke verbanden, is de centrale 
overheid echter overgegaan op decentralisatie naar 
lagere overheden (vgl. Kaderwet Specifiek Welzijn). 

Het CDA-antwoord op deze ongewenste maat
schappelijke en politieke ontwikkelingen is een zorg
zame èn verantwoordelijke samenleving, geheel vol
gens onomstreden Bijbelse normen . Klassieke termen 
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als 'rentmeesterschap' en 'gerechtigheid' behoren 
veeleer richtlijn te zijn voor de wijze waarop mensen 
met elkaar omgaan, dan dat deze afgedwongen wor
den door de overheid. Dit betekent dat de afbrokke
lende maatschappeli jke verbanden weer i n ere moeten 
worden hersteld en dat de overheid hun autonomie 
moet respecteren . 

Toverformule 

Aldus lijkt het CDA met de zorgzame of verantwoorde
lijke samenleving het ei van Columbus gevonden te 
hebben . De conceptie rechtvaardigt het actuele be
zuinigingsbeleid, het vergroot de interne partijcohesie, 
past in de Christelijke traditie van gedeelde verant
woordelijkheden tussen kerk, staaten maatschappij, is 
sociaal ethisch wervend, het appelleert aan het goede 
in de mens en verzet zich tegen modern egoïsme. 
Bovendien profi leert het CDA zich hiermee ten opzichte 
van de PvdA, die een sterke overheid zou willen en de 
VVD, die de belangen van het individu vooropstelt. 
Toch is de kans gering, dat de nieuwe Christen-Demo
cratische toverformule werkt. Er ontstaat alleen een 
zorgzame samenleving als brede lagen van de bevol
king, dus ook veel niet CDA-stemmers, dat willen. De 
'nieuwe mentaliteit' is bedacht door het topkader der 
partij, zij komt niet voort uit de mensen voor wie ze is 
bedoeld. Als politieke boodschap is zij daarbij niet echt 
aantrekkelijk : het CDA biedt de burgers niets, maar 
vergt iets van ze. En juist het feit dat de conceptie de 
politieke en bestuurlijke machtspositie van het CDA 
versterkt, maakt hem voor niet-aanhangers moeilijker 
verteerbaar. Door de levensbeschouwelijke identiteit 
zo te beklemtonen verwijdert men zich van de rest van 
de samenleving en daarmee van de voor uitvoering 
noodzakelijke concensus. 

Liefdadigheid 

Minstens zo belangrijk voor de vermoedelijke misluk
king is, dat sommige hoofdpunten haaks staan op wat 
velen terecht als verworvenheden van onze beschavi ng 
beschouwen. Zo worden burgers weer afhankelijk van 
hulp van de 'toevallige' goedheid van hun omgeving, 
waar zij nu hun recht t.O.V. de gêmeenschap kunnen 
laten gelden. Er dreigt weer een vernederende afhan
kelijkheid van liefdadigheid. Als mensen of organisa
ties overheidstaken overnemen moeten zij daar finan
cieel toe in staat worden gesteld . Dat gebeurt onder dit 
door het CDA overheerste kabinet nu juist niet en is 
kennelijk ook 'ideologisch' niet de bedoeling. Het 
gevolg is een beroep op (meestal vrouwelijke) vrijwilli
gers ~ hetgeen natuurlijk niette rijmen is metde in brede 

kring inmiddels erkende emancipatierechten van de 
vrouw. Het miskent het gegroeide inzicht dat een zelf
standige rol van de vrouw niet los gezien kan worden 
van financiële zelfstandigheid. 

Wie zullen reageren op het appèl de verantwoorde
lijkheid te nemen en zich zorgzaam te gedragen? 
Diegenen met betaald werk hebben er te weinig tijd 
voor. Zij die niets verdienen zien op tegen de slechte 
beloning, zowel in financiële zin als wat het maat
schappelijk aanzien van vrijwilligerswerk betreft.2 

Politieke heroriëntatie 

Binnen de Partij van de Arbeid is een discussie gestart 
over een ingrijpende politieke heroriëntatie. De be
hoefte daartoe wordt allereerst ingegeven door de 
zeer respectabele wens uit het politieke isolement te 
treden en de aanzienlijke electorale steun om te zetten 
in regeermacht. Evenals in de meeste andere West
Europese landen is de sociaal-democratie in Neder
land bovendien in een ideologische crisis geraakt. Veel 
van de oorspronkelijke doeleinden, zoals de emanci
patie van de arbeidersbeweging, de 'bestaansze
kerheid' en een 'behoorlijk levenspeil' voor de burgers 
zijn bij ons goeddeels bereikt. 

In het onophoudelijk streven naar een grotere sprei
ding vari inkomens, kennis, cultuur en macht is men 
echter gestuit op de weerbarstigheid van de maat
schappelijke tegenkrachten en vooral op de ontoerei
kendheid van de zelfgekozen instrumenten ('midde
len'). Sinds het 'Plan van de Arbeid' in 1935 is in het 
sociaal-democratisch denken een cruciale rol wegge
legd voor de overheid. De mogelijkheden van deze 
overheid om de samenleving in te richten en de econo
mie te sturen bleken in het na-oorlogse 
vooruitgangsgeloof te zijn overschat. Dit optimisme 
was gevoed door een periode van forse economische 
groei. De sterk gestegen welvaart en de in de jaren 
zestig aangewakkerde diepe verontwaardiging over 
de slechte verdeling daarvan, heeft veel socialisten 
belet de bakens tijdig te verzetten bij de neergang van 
de conjunctuur in de jaren zeventig, begin tachtig. De 
economische teruggang en de massale werkloosheid 
moesten met nog meer overheidssturing en -planning 
worden bestreden. 

Vooral in deze laatste periode had de PvdA zich als 
partij afgesloten van haaronwelgevallige maatschap
pelijkeontwikkelingen, evenals van ideeën van andere 
partijen, die niet strookten met het vooronderstelde 
eigen gelijk . 



Partij cultuur 

Deoorzaken van dit zelfgekozen 'geestelijk isolement' 
moeten voor een deel gezocht worden in de bijzondere 
partijcultuur van de PvdA.3 Volgens veel waarnemers, 
ook binnen de Partij van de Arbeid zelf, heeft een slecht 
functionerende interne partijstructuur een gebrek aan 
inhoudelijke en politiek-tactische flexibiliteit veroor
zaakt. Bekend dieptepunt was het verwerpen door de 
partijraad van de ontwerp-overeenkomst, die in 1977 
moest leiden tot het tweede kabinet-Den Uyl. De on
langs overleden naamdrager van dit non-kabinet mag 
de reputatie hebben gehad niets voetstoots van een 
ander aan te nemen, in het uiteindelijk opnemen en 
politiek aanwenden van externe signalen heeft hij in 
zijn partij steeds letterlijk op eenzame hoogte gestaan. 

Luiken open 

De vernieuwde partijleiding (Kok, Sint) heeft aange
kondigd,dat'de luiken open moeten' . Daarmee is voor 
het eerst van de meest gezaghebbende zijde officieel 
erkend, dat deze luiken inderdaad dicht stonden. De 
commissie-Pronk werd ingesteld om door de 
geopende vensters te kijken en de waarnemingen 
nauwkeurig in kaart te brengen. De bevindingen zijn 
inmiddels neergelegd in het uitvoerige rapport 
'Schuivende Panelen'.4 

In deze publicatie wordt een breed scala van maat
schappelijke veranderingen ('trends') analytisch be
schreven. Vervolgens worden daarop mogelijke poli
tieke antwoorden gegeven met de bijbehorende voor
en nadelen. De opstellers trachten de nieuwe inzichten 
bovenal zoveel mogelijk in de historische traditie van 
de sociaal-democratie te plaatsen. Welnu, het meest 
opmerkelijke aan deze Schuivende Panelen exercitie is 
welke moeite dit kost! 

De schrijvers erkennen dit impliciet wel, maar hou
den de traditie, waarop de vernieuwingsstorm is losge
laten, krampachtig overeind: 'Kritische waardering 
van eigen handelen en denken in recentverleden vormt 
geen afscheid van idealen ofvan 'het' socialisme'.s En: 
'Het openen der luiken zorgt misschien wel voor flinke 
tocht- en misschien een enkele verkoudheid - het huis 
als zodanig valt er niet door in elkaar' .6 

Dit moge zo zijn, het rapport beschrijft een reeks 
belangrijke buitenlandse en binnenlandse ontwikke
lingen, waar het democratisch socialisme geen 'ge
makkelijke en traditionele standaard reacties' op kan 
geven: 'de internationalisering van economie en cul
tuur; ernstige ecologische problemen en schaarsten; 
diepe sporen trekkende technologische sprongen 
voorwaarts; veranderende samenstelling van de be-

volking en gewijzigde maatschappelijke gedragsnor
men.'7 Volgensdeopsteliers dwingen al dezeverande
ringen de sociaal-democratie haar programma en 
strategie zo ingrijpend te wijzigen, als sinds de jaren 
dertig niet meer is voorgekomen. Nietten onrechte stelt 
de directeur van de Dr. Wiardi Beckman Stichting 
(WBS) en mede opsteller J. van den Berg, dat het 
ideologische probleem zich voor de PvdA toespitst op 
twee hoofdpunten.8 

De Keynesiaanse benadering van de economie, 
sinds het Plan van de Arbeid naast planning een kern 
punt van de sociaal democratie, lijkt door de omstan
digheden achterhaald. Economische groei is mogelijk 
gebleken zonder spreidi ng van koopkracht en werkge
legenheid over de gehele bevolking. Het tweede ide
ologische hoofdprobleem vormt het gerezen inzicht 
dat de overheid niet die cruciale rol kan spelen, die de 
socialisten haar de laatste halve eeuw hebben toege
dicht. Als deze nieuwe ideologische visie gemeengoed 
wordt binnen de Partij van de Arbeid, kan dat verstrek
kende gevolgen hebben voor de parti jverhoudingen in 
Nederland. 

Overregulering en Individualisering 

De macht van de nationale overheid is volgens 
'Schuivende Panelen' nu verregaand ingeperkt door de 
internationale economische en militaire vervlechtigen . 
Ook wordt ruiterlijk erkend dat een overheid die bin 
nenslands te veel taken op zich neemt, bureaucratie en 
overregulering creëert, waarvan vooral de burgers die 
het meest bij regels gebaatzijn, hetslachtofferworden. 
Door het verval van veel maatschappelijke organisa
ties, ondergebracht in 'zuilen', zijn veel taken op het 
terrein van bescherming en sociale controle naar de 
staat overgeheveld. Terwijl deze daardoor steeds 
zwaarderwerd belast, werden de burgers mondiger en 
gingen steeds hogere eisen aan die zelfde staat stellen. 
De afstand tussen de tekortschietende overheid en de 
veeleisende burger werd daardoor steeds groter. Wel
iswaar nam in deze periode de individuele vrijheid toe, 
maar het eveneens noodzakelijke gevoel van verwant
schap en sociale geborgenheid nam af. Zo werkt de 
individualisering op het niveau van de leefeenheid en 
defragmentarisering op het niveau van de maatschap
pelijke organisaties, het middenniveau, deels bevrij
dend uit de oude structuren, maar ook ontheemdend.ln 
het slechtste geval leidt dit laatste tot criminaliteit, 
vandalisme en eenzaamheid . Dat slechtste geval doet 
zich klaarblijkelijk tegenwoordig op grote schaal voor. 
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Conclusies PvdA 

De conclusie die de PvdA-hervormers uit deze overwe
gingen trekken, is niet alleen ideologisch, maar ook 
partijpolitiek interessant: zij sluit veel meer dan tot nu 
toe aan bij de visie van het CDA. 'De politiek', zo 
concludeert het rapport verrassenderwijs, 'geeft geen 
vorm aan de samenleving, zoals wij (socialisten) graag 
denken' . Eerder is misschien het omgekeerde het geval. 
Maatschappelijke vernieuwing komt voort uit een wis
selwerking tussen besluiten van de overheid, van indi
viduele burgers en van zelfstandige organisaties' .9 

W.B.S.-directeur Van den Berg gaat zelfs nog een 
stapverder: 'De sociaal-democratische beweging zou, 
haar eigen ontwikkeling ernstig nemend, moeten zien', 
dat maatschappelijke hervorming en vooruitgang niet 
slechts van staatswege mogelijk zijn, maar minstens zo 
zeer afkomstig en mogelijk zijn vanuit maatschappelij
ke verbanden zelf. tlO 

Kritiek 

Het zou overigens onjuist zijn ervan uitte gaan, dat alle 
inzichten van de Dr. Wiardi Beckman Stichting of zelfs 
van de commissie-Pronk reeds gemeengoed zijn bin
nen de Partij van de Arbeid. Een deel van de achterban 
heeft ongetwijfeld de grootst mogelijke moeite met het 
overboord gooien van ideeën, die hij decennia lang 
gekoesterd heeft. 

Hetterugdringen van de rol van de overheid klinktop 
het eerste gezicht aantrekkelijk, maar wie, zoals de 
rapportschrijvers zelf, de spreiding van kennis, inko
men, macht en cultuur etc. wi I bevorderen, moet -
onvermijdelijk - een grotere rol aan de overheid toe
kennen, dan iemand die dat niet voorstaat. Wie anders 
kan voor deze 'herschikking' zorgdragen dan de wet
gever? Wie, zoals veel socialisten principieel doen, de 
'draagkracht' betrekt bij de verdelingsvraag, ontkomt 
niet aan meer en ingewikkelder regels. Regelgeving is 
nu eenmaal het instrument bij uitstek, om de zwaksten in 
de samenleving te beschermen . 

Ook kan het verwijt gemaakt worden, dat veel wat in 
'Schuivende Panelen' overhoop wordt gehaald, nog 
nadere uitwerking behoeft. Waar ligt bijvoorbeeld 
voor de partij de grens van de ruimte, die aan de 
commerciële markt wordt gegeven? Ondanks deze 
onzekerheden is het te verwachten, dat de algemene 
teneurvan de nieuwe boodschap, de koers van de PvdA 
de komende tijd in vrij verregaande mate zal 
beïnvloeden . 

Wel lijkt hetwaarschijnlijk, dat in de interne partijdis
cussie de scherpste kanten van de hervormingsvoor
stellen afgeslepen zullen worden. Afdelingen zullen 

onderdelen van het rapport (terecht!) te rationeel, te 
weinig sociaal bewogen vinden . Om gevoelsredenen 
zal soms ook wel gekozen worden voor opties, die 
meer in de lijn van de eigen traditie, dan in die van de 
noodzaak der omstandigheden liggen. 

Macht in het midden 

De inhoudelijke politieke vernieuwing, waaraan het 
CDA en de PvdA werken, kan niet los gezien worden 
van een meer algemene tendens in de Nederlandse 
politiek van de laatste jaren, nl. een hang naar het 
'politieke midden'. Mede door de ervaringen in de 
jaren zestig en zeventig, zijn de grote partijen in de 
Nederlandse politieke minderheden-democratie er
van doordrongen, dat de macht ligt in en rondom het 
centrum van het politieke spectrum . Zonder macht 
kunnen ook de schoonste idealen niet worden verwe
zenlijkt! Bij deze machtspolitiek noodzakelijke (pro
grammatisch) middelpuntzoekende teneur past een 
zorgvuldig opgepoetste identiteit, die de eigen achter
ban aantrekt, zonder een mogelijke coalitiepartner af 
te stoten . M .a.w. hoe kan het electoraat worden ver
groot, terwijl de kans op regeermacht niet wordt 
verkleind? 

Om dit doel te bereiken staan vooral twee methodes 
ter bescftikking. 

Men spreekt steeds luider in abstracties ('rentmees
terschap', 'gerechtigheid', 'solidariteit', 'emancipatie') 
tot de eigen achterban, om vervolgens ongestoord op 
gedempte toon gedetailleerd zaken te doen met de 
politieke concurrentie. 

Scherpe inzichten en aantrekkelijke programma
punten worden opeengestapeld, zonder dat er van een · 
expliciete prioriteitskeuze sprake is. Daarbij tracht 
men zoveel mogelijk verschillende kiezersdoel
groepen te bereiken . Deze 'opeenstapelings'tactiek 
wordt voornamelijk toegepast vóór de verkiezingen . 
Daarna zal men datgene het eerst laten vallen, wat niet 
essentiëel is voor de vaste achterban, danwel het 
grootste struikelblok vormt voor de coalitiepartner, 

Passend in de strategieën 

Welke maatschappelijk analytische waarde zij beide 
ook mogen hebben, op partijpolitiek niveau passen 
zowel de 'zorgzame of verahtwoordelijke samenle
ving' als de 'Schuivende Panelen' uitstekend in de 
bovengeschetste strategiëen . Terwijl het in deze ingrij
pend veranderende maatschappij steeds moeilijker 
wordtde negentiende-eeuwse ideologieën overeind te 
houden, wenst men de machtsposities, die op de -
uitgeholde-zuilen berusten niette verlaten . Natuurlijk 
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kunnen de ideologieën tot op zekere hoogte worden 
aangepast aan de maatschappelijke veranderingen. 
De grenzen van die flexibiliteit worden evenwel be
paald door de geloofwaardigheid naar de kiezer, 
zowel voor als na de verkiezingen. 

Het wordt klaarblijkelijk steeds problematischer de 
oude ideologische conceptie bij te stellen aan de zich 
wijzigende omstandigheden . Het gevolg zal zijn, dat 
de drie 'oude' ideologische partijen in de jaren negen
tig steeds meer moeite zullen krijgen hun politieke 
daden overtuigend te legitimeren. Daarom zullen zij 
steeds krampachtiger vasthouden aan eenmaal inge
nomen politieke en bestuurlijke machtsposities. Een 
tendens die overigens nu al duidelijk waarneembaar is. 

De conclusie uit deze overwegingen kan alleen zijn 
dat ook in de komende decennia behoefte zal bestaan 
aan een partij als D66, met oog voor nieuwe ontwikke
lingen in de samenleving . Een nadeel is dat D66 slechts 
een kleine vaste achterban heeft en derhalve telkens 
opnieuw de kiezers voor zich moet winnen. Naarmate 
andere partijen steeds meer moeite krijgen zich ideolo
gisch te legitimeren, zullen zij echter met hetzelfde 
probleem te kampen krijgen . 

Ook voor D66 is het van belang de eigen ideeën in 
regeermacht om te zetten, maar om inhoudelijke en 
politiek-psychologische redenen lijkteen stabiele coa
litievan PvdA, VVD en D66vooralsnog nietwaarschijn
lijk. De zoëven beschreven ontwikkelingen maken de 
mogelijkheden voor een kabinet van CDA, PvdA en 
D66 echter groter, zeker als de meerderheid van CDA 
en VVD zou wegvallen . D66 zou zeer serieus moeten 
overwegen in een dergelijke kabinet deel te nemen, 
hoewel zij ook als oppositiepartij de taak houdt maat
schappelijke problemen onbevangen te signaleren en 
daarvoor sociaal gewenste oplossingen teformuleren . 
Daarbij dient z.ij zich niet uitsluitend te richten op het 
Binnenhof, maar ook op het'maatschappelijk midden
veld' . Geen van de partijen isop eigen houtje in staatde 
macht van het CDA op dat middenveld te doorbreken, 
daarom zouden zij wellichtti jdel ij k de krachten moeten 
bundelen om waar mogelijk tot een grote bestuurlijke 
coalitie te komen, ook waar zulks op politiek niveau 
niet lukt. Voor D66 betekent politieke vernieuwing juist 
ook het doorbreken van bestaande machtsverhoudin
gen. 

Noten 

1. Zie o.m . Christen Democratische Verkenningen, 
i.h .b. van 5/83, 6/87, 7/8/87 en 11/87; het CDA
rapport 'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschappij', okt. '83; 'Werkloosheid en crisis in 
onze samenleving', rapport van het wetenschap
pelijk instituut van het CDA; Paul Scheffer, De 
ontzuilde burger als moreel probleem in : Socialis
me en Democratie 87/4 en A.M. Oostlander: CDA 
en de maatschappij-hervorming, ibidem. 

2. Zie T.L.E. Strop- van Meyerfeldt, 'Zorg voor een 
zorgzame samenleving' in: Christen Democrati
sche Verkenningen 11/87. 

3. Zie o.m. Paul Kalma en Marnix Krop, 'Het program 
als fetisj; twintig jaar oppositiecultuur in de Partij 
van de Arbeid' in : Socialisme en Democratie, 
sept. '86. 
G . van Benthem van der Bergh, 'Het verval van een 
politieke partij' in: Socialisme en Democratie, febr. 
'81. 
B. Tromp, 'Socialisme, organisatie en democratie' 
in : Socialisme en Democratie, april '76. 

4. 'Schuivende Panelen'; continuïteit en vernieuwing 
in de sociaal-democratie. PvdA-brochure, Am
sterdam '87. 

5. 'Schuivende Panelen' pag. 59. 
6. 'Schuivende Panelen', ibidem. 
7. 'Schuivende Panelen', ibidem. 
8. J.Th.J. van den Berg, 'Geschiedenis als leerpro

ces' ; opmerkingen bi j het vernieuwi ngsstelsel in de 
Partij van de Arbeid, in Socialisme en Democratie, 
dec. '87. 

9. 'Schuivende Panelen', pag . 57. 
10. J.Th.J. van den Berg, zie boven, Socialisme en 

Democratie dec. '87. 
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De neventaken van de 
energiedistributieb edrij ven 
DR. IR. P.W. RENAUD* 

. ... 

Met de neventaken van de 
energiedistributiebedrijven worden doorgaans de 
nieuwe taken bedoeld buiten het conventionele 
terrein van de openbare voorziening van 
elektriciteit, gas en warmte. Meestal gaat het 
daarbij om energiebesparing en decentraal 
vermogen, maar soms ook om activiteiten die zich 
geheel buiten het energiegebied afspelen. 
In dit artikel zal worden nagegaan welke plaats 
deze neventaken innemen en hoe ze in praktijk 
kunnen worden ingevuld. 

Beleidsdoelstellingen 

De oude doelstelling van het energiebeleid van de 
overheid en van de openbare energiebedri jven was het 
voldoen aan elke vraag naar energiedragers 'met de 
grootst mogelijke zekerheid en betrouwbaarheid en 
tegen de laagst mogelijke kosten. Sinds de energienota 
van 1974 en in versterkte mate na de energienota van 
1978 behoren ook energiebesparing en diversificatie 
tot de hoofddoelstellingen van het energiebeleid van 
de Rijksoverheid . Een concurrentieprikkel tussen de 
elektriciteitsproductiebed rijven en de distributiebe
drijven zou de realisatie van deze doelstelling sterk 
bevorderen, met name doordat de distributiebedrijven 
zouden worden geprikkeld tot het opstellen van ener
giebesparend decentraal vermogen, zoals warmte/ 
krachtkoppeling (WKK). 

De nieuwe Elektriciteitswet 

De Elektriciteitswet 1987 die thans bij de Tweede Ka 
mer in discussie is legt daarom heel expliciet nieuwe 
taken op dit gebied bij de distributiesector. Ook de 
provinciale en gemeentelijke besturen hebben sinds 
1974, vrijwel zonder uitzondering, energiebesparing 
en diversificatie opgenomen in hun beleidsdoelstel
lingen. Als aandeelhouders van de energiebedrijven 
hebben zij dan ook in veel gevallen bedongen dat de 
energiebedrijven aandacht hieraan besteden . 
De invulling van dit beleid doorde distributiebedrijven 
is in veel gevallen beperkt gebleven tot het geven van 
voorlichting. In sommige gevallen echter is de invulling 
ervan veel verder gegaan en heeft zi j zelfs geresulteerd 
in compleet ondernemerschap, bijvoorbeeld voor het 
drogen van mest ter bevordering van de afzet van 
restwarmte van een elektriciteitscentrale, of door de 
aanleg van fietspaden voor de toepassing van ko
lenreststoffen. 

* De auteur is verbonden aan Van Heugten 
Energiediensten B.V. Nijmegen. 

De eerste opvatting is vanzelfsprekend wel erg mager, 
de laatste heeft geleid tot maatschappeli jke protesten. 
De vraag is daarom : wat is wel een aanvaardbare 
opvatting die tot resultaten leidt en hoe kan deze in de 
praktijk worden gerealiseerd? 

Openbare voorziening of dienstverlening 

Een sleutelpositie op het gebied van energiebesparing 
en decentraal vermogen voor de energiedistributiebe
drijven wordt ingenomen door WKK. ln het vervolg van 
ditartikel zal daarom vooral aandachtworden besteed 
aan WKK. Door de nauwe samenhang van WKK en 
andere energiebesparingsmaatregelen zijn de conclu
sies evenwel van ruimere betekenis dan alleen voor 
WKK. 

Verscheidene distributiebedrijven hebben reeds een 
of meerdere WKK-projecten opgezet. Door de meeste 
distributiebedri jven worden deze projecten nog be
schouwd als experimenteel. In technisch opzicht is het 
al een vele tientallen jaren beproefde techniek. Het 
experimentele karakter zit dan ook vooral in het op
doen van ervaring door het distributiebedrijf. Een ge
centraliseerde vorm van WKK, namelijk stads
verwarming, wordt ook door verschi lIende energiebe
drijven reeds jarenlang toegepast als een vorm van 
openba(e warmtevoorziening . 

Zelfopwekking en eigen decentraal vermogen 

Tot voor kort was decentrale WKK alleen een techniek 
voorzeifopwekkers die met hun eigen installatie zoveel 
mogelijk in hun eigen stroombehoefte voorzagen en 
daarbij de restwarmte nuttig konden gebruiken . De 
laatstetijd, vooral na de scheiding tussen de productie
en de distributiesector, wordt WKK door de distribu
tiebedrijven ook steeds meer beschouwd als een mo
gelijkheid om eigen decentraal elektriciteitsproduc
tievermogen op te stellen bij afnemers die een voldoen
de grote warmtevraag hebben . De installatie kan wor
den gedimensioneerd op de warmtevraag van de 
afnemer. De elektriciteit wordt geheel of voor een 
belangrijk gedeelte via het openbare net afgezet. Het 
distributiebedrijf zorgt voor bediening en onderhoud. 

De invalshoek van de afnemer 

Als hetzelfde WKK-project wordt bekeken vanuit het 
standpunt van de warmte-afnemer, zal het toch niet 
gemakkelijk worden gezien als een onderdeel van de 
openbare voorziening . Ten eerste komt de juridische 
eigendom van de installatie door zogenaamde na
trekking automatisch bij de warmte-afnemer indien de 
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installatie in het gebouw of ketelhuis van de afnemer 
wordt geplaatst, ongeacht de eventuele i nvestering van 
het distributiebedrijf. Bovendien moet de afnemer een 
aantal risico 's en bezwaren accepteren. De installatie 
veroorzaakt mogelijk lawaai en stank . Er moet vreemd 
personeel worden toegelaten voor het onderhoud . 
Lastige juridische vragen rijzen als de installatie storing 
veroorzaakt in de warmtevoorz iening of als schade 
optreedt aan de gekoppelde apparatuur. Misschien 
wel het belang rij kst is het punt dat een openbaar 
distributiebedrij f met taken op het gebied van decen
traal vermogen en energiebesparing zich niet kan 
veroorloven om een WKK-installatie bij een afnemer 
aan te bevelen zonder daarbij eerst aandacht te heb
ben geschonken aan de mogelijkheden om de warm
tevraag van de afnemer te beperken . 

Als de afnemer tot een WKK-installatie besluit, zal dit 
b i jna altijd betekenen dat hij tevens moet besluiten tot 
investeringen in andere voorzieningen, dat hij toch zelf 
ook geld op tafel zal moeten leggen en zelf risico zal 
moeten dragen. 

Het WKK-project is dus niet alleen een uitbreiding 
van de openbare voorziening, maar betekent evenzeer 
een wezenlijke verandering van de particuliere voor
zieningen van de afnemer. Daar komt nog bij dat ook in 
economisch opzicht ieder project verschillend is. Kort
om, ieder project is maatwerk. 

Als hetdistributiebedrijfwerkelijkop ruime schaal en 
actief inhoud wil geven aan WKK, zal het een oplossing 
moeten kunnen bieden voor individuele dienstverle
ning aan de afnemers . Dan zal op een nieuwe wijze 
inhoud moeten worden gegeven aan acquisitie, aan 
projectmatig werken, aan maatwerk en klant-gericht 
denken. 

Het particuliere bedrijfsleven 

Het distributiebedrijf dat al deze taken zelf ter hand wil 
nemen komt al gauw terecht in volledig ondernemer
schap en treedt in directe concurrent ie met het particu 
liere bedrijfsleven . Er zal stellig aanzienlijke maat
schappelijke weerstand worden opgeroepen bij het 
particuliere bedrijfsleven, want het betreft geen con
currentie met gelijke middelen. Immers, alleen het 
distributiebedrijf beschikt over het openbare net en 
alleen het distributiebedrijf spaart hoge vermogensin
koop-kosten uit aan het elektriciteitsproductiebedrijf. 
Het distributiebedrijf betaalt geen vennootschapsbe
lasting, erzal altijd worden betwijfeld ofalle kosten van 
het distributiebedrijf geheel aan ieder project worden 
toegerekend, of niet een deel van de kosten wordt 
verdoezeld en dus in feiteten laste van de verkopen van 
gas en elektriciteit worden gebracht. Dit probleem 

geldt nog sterker wanneer de nevenactiviteiten geheel 
buiten het terrein van de energievoorziening komen te 
liggen, bijvoorbeeld bij de commerciële verwerking 
van restwarmte of reststoffen . 

De cultuur van de distributiebedrijven is van oudsher 
niet zozeer gericht geweest op individuele dienstverle
ning en op werken in concurrentie, maar veeleer op 
betrouwbaarheid, zekerheid en kwa I iteit van de open
bare voorziening. De meeste distributiebedrijven be
schikken van oudsher niet over de kennis en ervaring 
die benodigd zijn voorde nieuwe taken en zouden deze 
dus van de grond af moeten opbouwen in een omge
ving met een anders georiënteerde cultuur. Het is 
daarom veel meer voor de hand ligsend om de nieuwe 
taken in nauwe samenwerking met het particuliere 
bedrijfsleven in te vullen. 

Publiek-private samenwerking 

Publiek-private samenwerking of public private part
nership (ppp) is één van de thema's van het huidige 
regeerakkoord. PPP is in de wederopbouwperiode na 
de tweede wereldoorlog een bekend begrip geweest 
voor het herstellen van de infrastructuur van ons land 
door een zo sterk mogelijke bundeling van kapitaal, 
kennis en ervaring en een zo breed mogelijke spreiding 
van de investeringsrisico's, waarbij de overheid de 
eventuele onrendabele top van de investeringen en 
kosten voor haar rekening nam. PPP is in de loop van de 
zestiger jaren in ongenade gevallen toen winst maken 
en ondernemen een ongunstige bijklank kregen . PPP is 
thans weer onderwerp van het regeerakkoord omdat 
de collectieve lasten te hoog zijn opgelopen en omdat 
het herstel van de werkgelegenheid, het behoud van het 
milieu en het oplossen van de knelpunten in de infra
structuuropnieuw om een zo sterk mogelijke bundeling 
van inspanningen en spreiding van risico's vragen . 

WKK - of ruimer: energiebesparing en decentraal 
vermogen - is één van de onderwerpen die zich bij 
uitstek leent voor een ppp -aanpak. WKK is maatschap
pelijk gewenst, maar tevens omringd met risico's. De 
economische vooruitzichten voor WKK zijn onzeker en 
in hoge mate afhankelijk van het overheidsbeleid . Een 
zo breed mogelijke spreiding van deze risico's over 
alle betrokken maatschappelijke geledingen biedt de 
beste kansen voor een snelle uitbreiding van het WKK
vermogen . Een snelle uitbreiding van het WKK-vermo
gen biedt de beste kansen op verdere prijsverlaging 
van de installaties. Nietalleen de gebruikers, maarook 
het betrokken bedrijfsleven en de energiedistribu
tiebedrijven kunnen in een publiek-private samenwer
king een rol vervullen . 
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Particuliere energiediensten bedrijven 

Een type particulier bedrijf dat zich leent voor het 
complementeren van de taken van het openbare 
nutsbedrijf is het energiedienstenbedrijf. Energie
dienstenbedrijven leveren turnkey projectverzorging, 
niet alleen van de WKK maar ook van complete 
energiebesparingsprojecten met inschakeling van de 
hiervoor benodigde en gekwalificeerde bedrijven, zij 
leveren energiemanagement en installatiebeheer. Er 
wordtgewerktop basis van 'no cure no pay' en erwordt 
garantie gegeven op de exploitatieresultaten . De fi
nanciering (third partyfinancing) kan worden verzorgd 
en de betaling door de afnemer kan plaats vinden na 
oplevering van de voorzieningen met een gedeelte van 
de projectbaten . 

Deelname provincie en gemeente 

Bredere toepassing van energiebesparing en decen
traal vermogen kan alleen verantwoord worden uitge
voerd via een planmatige aanpak. De invloed op de 
techniek en de economie van zowel het gas- als het 
elektriciteitsdistributienet is dan immers aanzienlijk. 
Het planmatige karakter heeft evenwel ook betrekking 
op de ruimtelijke spreiding en de wijze van benadering 
van de afnemers. Om de best mogelijke resultaten te 
kunnen behalen zullen ook de gemeenten en de provin
cies een inbreng moeten hebben . 
Deze inbreng zou kunnen bestaan uit deelname in de 
planvorming en deelname in de benadering van de 
afnemers . Denkbaar is ook een inbreng op het puntvan 
de risicodracht, bijvoorbeeld in de vorm van kre
dietgaranties. 

Taakverdeling 

Een grove indeling van de taken zou er als volgt kunnen 
uitzien: 

rijk: algemeen beleid, subsidies; 
provincie, gemeenten : beleid en deelname in plan
vorming, acquisitie en risicodracht; 
distributiebedrijven : beleid, planvorming, organi
satie, acquisitie, financiering en/of deelname in fi
nanciering en deelname in risicodracht; 

- energiedienstenbedrijven: algemene dienstverle
ning, technische uitvoering, nazorg, financiering en 
risicodracht en deelname in de acquisitie; 
afnemer: naar wens volledige betrokkenheid of 
deelname in technische uitvoering, financiering en 
risicodracht, of zelfs vrijwel risicoloze deelname. 

Vergelijking van voor- en nadelen 

Hetenige nadeel van deze vorm van samenwerking dat 
door sommige distributiebedrijven naar voren wordt 
gebracht is dat de wi nst per project door meer dan twee 
partijen moet worden gedeeld. Dit nadeel is evenwel 
maar betrekkelijk als wordt bedacht dat de totale 
marktkansen van de ppp-combinatie aanmerkel i jk ho
ger kunnen worden ingeschat dan die van het nutsbe
drijf alleen . Door de taakverdeling en de planmatige 
werkwijze kan bovendien veel sneller resultaat worden 
behaald. De prioriteit voor de 'neventaken' behoeft 
niet te lijden onder de voorrang voor de 'hoofdtaken'. 
De ppp-combinatie kan in zeer korte tijd operationeel 
worden gemaakt met slechts een beperkte inspanning 
van het distributiebedrijf. De ppp-werkwijze is even 
goed toegankelijk voor de kleine distributiebedrijven 
als voor de grote. 

Het stimuleringsprogramma WKK van de minister 
van Economische Zaken dat in januari 1988 van start is 
gegaan verwacht veel resultaat van joint venture-con
structies en andere samenwerkingsverbanden tussen 
de distributiebedrijven en de afnemers . De eventuele 
deelname van derde partijen in deze samenwerkings
verbanden wordt daarbij expliciet open gelaten . PPP 
zou daarmee geheel in lijn zijn. 

Conclusies 

De neventaken van de energiedistributiebedrijven 
moeten niet worden gezien als ondergeschikte neven
activiteiten waaraan aandacht mag worden besteed 
als daarvoor tijd en financiële ruimte kan worden 
vrijgemaakt, maar veeleer als een nieuwe dimensie 
van de hoofdtaken. 

Het doel van het distributiebedrijf is niet alleen meer 
het voldoen aan iedere vraag naar energiedragers 
tegen de laagst mogelijke kosten, maar tevens het op 
zo goedkoop mogelijke wijze voorzien van de afne
mers van warmte in huis, licht op tafel en stoom en 
stroom voor de machines. 

De invulling van deze nieuwe taken kan snel en op 
maatschappelijk verantwoorde wijze worden gereali
seerd als daarvoor een publiek-private samenwerking 
tussen de energiedistributiebedrijven, het particuliere 
bedrijfsleven en de overheid tot stand wordt gebracht. 

J 



Problemen rond milieu- en 
landbouwbeleid 
J.W. COPIUS PEEREBOOM* 

In het milieubeleid van ons land hebben we eerst 
een wetgevende periode gekend van omstreeks 
1971 tot circa 1981. Op aandrang van oud
minister Winsemius kwam er daarna meer 
aandacht voor integratie en lange-termijn
planning. Echter, al die tijd was het 
milieu-departement huiverig om 
maatschappelijke trends als oorzaak van vele 
milieuproblemen serieus aan te vatten. Het gevolg 
was dat die trends hun eigen wetmatigheden 
bleven volgen en de milieuproblemen ten gevolge 
daarvan in omvang groeiden. Het landbouwbeleid 
is een goed voorbeeld van zo 'n maatschappelijke 
ontwikkeling: verhoging van de productiviteit tot 
elke prijs; een beleid dat zolang werd voortgezet 
dat de basis van de landbouw - een vruchtbare 
bodem - werd aangetast. Het landbouwbeleid was 
dan ook al die jaren een vaste rots waaromheen de 
landbouworganisaties, ambtenaren en 
landbouwpolitici zich eendrachtig schaarden. 
Men bleef doof voor waarschuwingen van buiten 
de eigen kring. 

Internat ionaal en Europees heeft de landbouw de laat
ste tien jaar zich ontwikkeld op een opvallende wijze . 
Men is nu op een keerpunt aangekomen. Er moet 
duidelijk een nieuwe polit iek worden ontwikkeld , maar 
de gevestigde belangen zijn taai : het Groene Front is 
ook in Europees verband machtig . 

De grote vraag is hoe het internationale, Europese en 
nationale beleid ten aanzien van milieu- en land
bouwproblemen zich in de toekomst zal (kunnen) ont
wikkelen . Dat vereist een korte schetsmatige behande
ling van de internationale, Europese en nationale situa
tie; alsmede een globale aanzet van de richt ing waarin 
het beleid kan of moet gaan . 

Internationaal beleid 

Delandbouw in de derde wereld issterk verbonden met 
de bevolkingssituatie . Inwoneraantal en hulpbronnen 
van een land: grondstoffen en voedselproductie staan 
volgens een economische theorie van Wilkinson' in 
nauwe relatie tot elkaar. Demografisch valt de wereld 
uiteen in twee grote bevolkingsblokken, elk met ci rca 
2,5 miljard mensen. In West Europa, Noord Amerika, 
USSR,Australië, Nieuw Zeeland en Oost Azie (voorna
meli jk Japan en China) groeit de bevolking langzaam 
met relatief lage groeipercentages van 0,2 in West 

* De auteur is milieukundige en was 15 jaar voorzitter 
van de landelijke werkg roep milieu D66. 

Europatot 1 in Oost Azie . De gemiddelde groei is 0,8%, 
hetgeen een jaarlijkse toename in de wereldbevolking 
van 18,6 miljoen veroorzaakt. 

Tabel1 . Groei in bevolking in twee grote blokken2 

Regio 

I langzame groeiers 
West Europa 

Noord Amerika 
Oost Europa/USSR 
Australie, Nieuw Zeeland 
Oost Azie (Japan, China) 

totaal 

11 snelle groeiers 
Zuid Oost Azie 
Latijns Amerika 
Indiaas subcontinent 
Midden Oosten 
Afrika 

totaal 

bevol
kings
tal 
miljoen 

381 

267 
392 

19 
1263 
2322 

414 
419 

1027 
178 
583 

2621 

groei % jaarlijks 
toename 
miljoenen 
mensen 

0,2 0,8 

0,7 1,9 
0,8 3,1 
0,8 0,1 
1,0 12,6 
0,8 18,6 

2,2 9,1 
2,3 9,6 
2,4 24,6 
2,8 5,0 
2,8 16,3 
2,5 65,5 

Daarnaast staat een groep landen met een iets groter 
bevolkingstal van 2,6 miljard met hoge groeicijfers van 
2tot2,8%: Zuid Oost-Azie, LatijnsAmerika, het Indiaas 
subcontinent, Midden Oosten en Afrika. Het gemiddel
de groeipercentagevan 2,5 % in die groep veroorzaakt 
een jaarlijkse bevolkingstoename van 65,5 miljoen, 
dus elk jaar het inwoneraantal van een middelgroot 
land erbij . In de landen van de eerste groep wijken de 
bevolkingsprognoses niet erg veel af van het huidige 
bevolkingsaantal. In een land als Nigeria - thans met 
100 miljoen inwoners - verwacht men voor het jaar 
2050 een groei tot 530 miljoen. Dit aantal is maar 
weinig minder dan het huidige totale bevolkingsaantal 
van heel Afrika. Zo'n excessieve groei zal zeker leiden 
tot politieke instabiliteit, hongersnood en milieu
schade. De voedselproductie in Afrika heeft geen 
gelijke tred gehouden met de snelle bevolkingstoena
me. In 1986 was de totale voedselproductie lager dan 
die in 1969 (2) . In India verwacht men in de 21 e eeuw 
een groei tot 1 ,7 miljard. 

Ook nu al leidt de bevolkingstoename tot milieu
schade : toenemende erosie, woestijnvorming en een 
excessieve kap van bossen . Ecologische drempels 
worden overschreden en we weten nauwelijks wat de 
gevolgen daarvan op de lange duur zullen zijn. Als 
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drempels eenmaal worden overschreden gaat het snel. 
Zo bleek in West Duitsland in 19828% van de bomen 
aangetast door zure regen; in 1983 was dat 34 % en in 
1984 al 50%. In de State of the World 1987 wordt 
gesteld: 'We have crossed many natural thresholds in a 
short period of time. No one knows how the affected 
natural systems will respond, much less how changes in 
natural systems will in turn affect economie and politi
cal systems' (2) . De club van Rome-problematiek is 
voor het snel groeiende deel van de wereldbevolking 
nog even urgent als 10 jaar geleden. 

In de wereldgeschiedenis zijn al verschillende voor
beelden bekend hoe een onbalans tussen bevolkings
tal en bronnenbasis, alsmede onverstandig bodemge
bruik heeft geleid tot neergang van oude beschavi ngen 
o.a. Mesopotamië3 en het Mayarijk in Midden Ameri
ka. 4 

Reeds nu wordt - vooral in Afrika - veel honger 
geleden, maar de situatie dreigt nog te verergeren. 
Meer dan 730 miljoen mensen leven beneden 90% van 
de door de WHO gestelde ondergrens voor de nodige 
dagelijkse voedselopname; 340 miljoen zelfs onder de 
80% norm. De ontwikkeling van de eigen landbouw in 
de snelle-groei-Ianden moet daarom grote prioriteit 
hebben. Alleen maar passief drijven op voedselhulp 
blijkt op de lange duur een verslavend medcijn. Veel 
meer dan totop heden, moeten alle ontwikkelingshulp
programma's vooraf gescreend worden op ongunstige 
milieueffecten. Een soort internationale milieueffect
rapportage - onder auspiciën van een internationale 
MER-commissie- zou een goede zaak zijn . 

Helaas wordt de ontwikkeling van de eigen land
bouw in die landen (mede) geremd door het dumpen 
van hetoverschotvan de productie in de VSen EG. Nu al 
produceren de VS en de EG meer voedsel dan de markt 
feitelijk aankan. Daarmee is het Westen in een nieuwe 
situatie gekomen, die vraagt om een ander milieu
landbouwbeleid. 

Conclusie 

Bij de helft van de wereldbevolking moet het evenwicht 
tussen bevolkingstal en bronnenbasis weer hersteld 
worden. Een goede uitbouw van de eigen landbouw in 
die regio's is essentieel. 

Europees beleid 

Stoppen met de huidige overproductie is ook noodza
kelijk wegens de on beheersbaarheid van de kosten, 
wegens de sterk toenemende milieuvervuiling door 
meststoffen en bestrijdingsmiddelen, wegens de ver
vuiling van het grondwater, de voortschrijdende erosie 
en de aantasting van de bodemvruchtbaarheid. De EG 
koerst al moeizaam in de richting van een meer markt
gericht prijsbeleid, minder beschermende maatrege
len en kunstmatige interventies, structurele contingen
tering van de productie en in wezen in de richting van 
een geringere inzet van productiemiddelen. Duidelijk is 
dat het naoorlogse tijdvak ten aanzien van milieu
landbouwproblemen wordt afgesloten. De VS dringen 
sterk aan op het stoppen van subsidies. De politieke 
vraag is hoe men die geringe inzet van productiefac
toren wil verwezenlijken. Het is niet realistisch de 
landbouwers terug te zetten naar de romantische land-

bouwmethoden van voor de tweede wereldoorlog, 
maar de huidige toestand is evenmin te handhaven. Dit 
is een politiek probleem van de eerste orde dat door 
politici maar schoorvoetend wordt aangesneden. Een 
opmerkelijk rapport is gepubliceerd door twee biolo
gen: van de Veen en van Amstel van het Instituut voor 
Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit.5 De au
teurs van dit rapport doen een duidelijke keuze over het 
probleem hoe men die geringere inzet van produc
tiefactoren in de praktijk wil verwezenlijken . Zij kiezen 
voor een hoog productieve landbouw op een veel 
kleiner areaal, binnen stringente ecologische en mi
lieuhygiënische randvoorwaarden. De beperking van 
het landbouwareaal geeft meer ruimte voor een ver
sterking van het milieu : van natuurgebieden en van 
milieufuncties in landbouwgebieden. Vaak wordt dit 
aangeduid als verbetering van de ecologische infra
structuur: bestrijding erosie, vooral in Zuid-Europa, 
verbetering waterbeheer en waterkwaliteit, vergroting 
van het bosareaal en 'reallocatie van functies die in 
kwetsbare gebieden niet thuishoren' . Daardoor kun
nen we de aantasting van de nog resterende Europese 
natuurgebieden met de daarin levenden zeldzame 
diersoorten als witrugspecht, boommarter, otter, das, 
arenden, valken en dergelijke stoppen. Het moet zelfs 
mogelijk zijn dergelijke eilanden van natuur via corri
dors met elkaar te verbinden om de isolatie voor 
bepaalde diersoorten te verminderen: internationali
satie van de natuurbescherming. De landbouwpolitiek 
zal za grote mogelijkheden bieden voor natuurbeheer 
en milieubescherming. 

Volgens het IVM-rapport moet op het totale Europe
se cultuuroppervlak van 133 miljoen ha zo'n 20 à 30 
miljoen aan de landbouwproductie worden onttrok
ken. Nederlandse landbouwers zullen geneigd zijn die 
inkrimping te zoeken in de marginale landbouwgron
den die vooral in Zuid-Europa gevonden worden . Hele 
gebieden zouden daardoor echter worden ontvolkt 
met socïaal onaanvaardbare consequenties. Deze op
zet is politiek en sociaal niet acceptabel. Trouwens op 
de 30% marginale landbouwgronden die de EG kent 
vindt slechts 10% van de totale landbouwproductie 
plaats . En die areaalinkrimping is veel te weinig. Daar
om zullen zowel in de sterke als zwakke agrarische 
regio's gronden uitde productieworden genomen; dus 
ook in Nederland, met name in de melkveehouderij. Dit 
zal voor elk land verplicht moeten geschieden via een 
bepaaldeverdeelsleutel. Metde gelden die nu besteed 
worden aan de interventies, het opkopen, bewaren en 
weer verkopen van de overschotten zou dit mogelijk 
zijn. Belangrijk is datvoorde uittredende landbouwers 
goede sociale regelingen worden getroffen. In Neder
land zou dat via een soort vut-regeling voor oudere 
boeren kunnen worden verwezenlijkt; in andere lan
den metveela I minder goede socia Ie regel ingen zal dat 
meer moeite kosten. 

Belangrijk zijn een vergroting en verbetering van het 
bosareaal en van de mogelijkheden tot natuurre
creatie. De jaarlijkse houtimport in de EG van 18 
miljard kan doorhet cultiveren van de eigen landbouw 
worden verlaagd. De bosbouw kan minder technisch 
maar meer 'ecologisch' worden uitgevoerd: ge
mengde bossen met veel loofbomen-ook dode bomen 
en andere natuurlijke 'ongerechtigheden'-waardoor 
ze meer als natuurrecreatiegebieden kunnen worden 
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ingezet. Ook op andere wijze kunnen vrijgekomen 
landbouwgronden dienen om tegemoet te komen aan 
de toenemende behoefte aan natuurrecreatie. 

Conclusie 

Een hoogwaardige landbouw op een veel kleiner are
aal biedt de mogelijkheid verschillende milieufuncties 
in Europa te versterken . 

Nationaal beleid 

Binnen dit Europese raamwerk dient nationaal het 
landbouwbeleid gestalte te krijgen. In de Nederlandse 
situatiewaarbij het landbouwbeleid altijd 'technisch' in 
de eigen kring met eigen landbouwministers zonder 
veel politieke inmenging van 'buiten' is uitgevoerd, zal 
dateen hele ommezwaai worden . Gevestigde-vooral 
CDA-belangen - zullen worden aangetast; het beleid 
zal zich op een breder maatschappelijk draagvlak 
moeten oriënteren. Essentieel daarbij is een verzoe
ning tussen landbouw- en milieubeleid, tussen land
bouw- en milieuorganisaties. In het verleden is de 
verhouding tussen beide groepen vaak gepolariseerd, 
mede ten gevolge van het vaak van weinig lange 
termijn visie getuigende Nederlandse (CDA) 'tech
nische' landbouwbeleid. Ook de EG commissaris An
driessen pleitvoor zo'n grote verzoening . In zo'n kader 
passen regelmatige besprekingen over het beleid tus
sen landbouw- en milieu-organisaties met de beide 
ministersvan Landbouwen Visserij en VROM (in plaats 
van de huidige landbouwonderonsjes met de eigen 
minister) . Een groot aantal boeren op de minder pro
ductieve bedrijven/op minder vruchtbare gronden of 
zonder natuurlijke opvolger, zullen hun bedrijfaan een 
grondbank kunnen verkopen. Belangrijk is dat voor 
hen bevredigende sociale regelingen worden ontwik
keld, bv. een aangepaste VUT-regeling . Deze rege
lingen moeten echter uit Brussel komen, maar de Euro
pese beleidsprocessen verlopen zeer traag . Dit wekt
begrijpelijk - wrevel op bij boeren die wel aan allerlei 
beperkende Brusselse maatregelen worden onder
worpen, maar nog geen zicht hebben op een 
flankerend pakket sociale maatregelen . In Nederland 
is macro bezien de situatie oplosbaar, want de boeren
stand is erg vergrijsd. De helft van de boeren-bedrijfs
houders is boven de 50 jaar en een kwart zelfs boven de 
60. Met een soort VUT-regeling is dus veel mogelijk. 

In de Nederlandse situatie kunnen de vrijkomende 
gronden na een soort herschikking worden gebruikt 
voor versterking van de ecologische infrastructuur, o.a. 
vergroting natuurgebieden, vrijwaren van de wa
terwingebieden van vervuiling door de landbouw en 
versterking van de milieufactoren bij bestaande bedrij
ven : geriefbosjes, hagen en heggen, solitaire boom
groepen, knotwilgen, bevordering bosaanplant o .a. 
ooibossen in de uiterwaarden e.d. 

Alternatieve landbouw- en veeteeltmethoden zou
den sterk gestimuleerd moeten worden, mits er een 
goede markt voor dergelijke producten is . Ook kan 
men overstappen van de traditionele productiegewas
sen: graan, melk en aardappelen op nieuwe produc
ten: sierteelt, tuinbouw, vlas, mogelijk zelfs de produc
tie van natuurlijke bestrijdingsmiddelen uit bepaalde 
planten : mindertraditionele confectieproducten, maar 

meer maatwerk. De overheid moet daarbij wel helpen 
door subsidies en voorlichting over nieuwe praducten 
als tropische vruchten en vissen. Tenslotte is er nog de 
mogelijkheid dat nieuwe landbouwproducten kunnen 
dienen als grondstofvoor industrieproducten. Zo is een 
chemicus in Delft bezig met onderzoek of bepaalde 
zetmeelproducten kunnen dienen als vervanging voor 
fosfaat in wasmiddelen . Wellicht kunnen ook moderne 
biotechnologische technieken worden ingezet waar
door de relatie tussen landbouw en het universitaire 
onderzoek - ook buiten Wageningen - versterkt kan 
worden. 

Het dichten van de politieke kloof tussen landbouw 
en milieu vindt in dewetenschap een pendant in grotere 
samenhang (en coördinatie) tussen landbouwweten
schappen en milieuwetenschappen (waaronder mi
lieukunde). Hier liggen nog veel mogelijkheden voor 
het toepassen van nieuwe methodieken, beleidsinstru
menten, inzichten uit het ene vakgebied in het andere. 
Een goed voorbeeld is toepassen van de milieueffect
rapportage op bepaalde milieu/landbouwproblemen. 

Conclusie 

Het nationale landbouwbeleid moetde komende jaren 
sterk worden veranderd. Verbreding tot een geïnte
greerd milieu/landbouwbeleid en een groen beleids
plan is wenselijk . Onttrekken van landbouwgronden 
aan de productie geeft mogelijkheden voorversterking 
van natuur en milieu bijgevolg van de welvaart. 

Noten 
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De tien stemmen winst 
Hoezo 16 zetels voor D66? 
REIN SCHIPPER* 

In het huidige kiesstelsel ontbreekt de 
mogelijkheid de sympathie vóor verschillende 
partijen tot uitdrukking te brengen door 
tegelijkertijd op verschillende partijen te 
stemmen. Daarom zou het prettig zijn over meer 
dan één stem te beschikken, zodat het grotere 
aantal desgewenst over meer partijen kan worden 
verdeeld. Een tien-stemmenstelsellijkt het beste 
te voldoen, het is eenvoudig en de kiezer kan er 
veel kanten mee op. 
N aar aanleiding van een brochure over deze 
gedachte, heeft NSS Marktonderzoek BV in een 
enquête de effecten van het stelsel onderzocht. 
De daaruit voortgekomen gegevens treft u in dit 
artikel. 

Kiesdwang 

Een belangrijk probleem waarde kiezer bij het huidige 
stelsel mee te kampen heeft, is de kiesdwang. Men is 
gedwongen, of men wil of niet, op één partij te stem
men. Kiezers die tussen twee partijen twijfelen, of die 
bewust voorkeur hebben voor meerdere partijen, wor
den geconfronteerd met een onbevredigende situatie. 
Dat is een belangrijke reden waarom veel kiezers niet 
gaan stemmen. Met het volgende voorbeeld hoop ik 
dat te verduidelijken. 

Stel, dat een kiezer een (eerste) voorkeur heeft voor 
D66 van 60% , en een (tweede) voorkeur voor de PvdA 
van 40%. Deze kiezer moet nu 100% aan D66 geven 
(nog niet juichen; het huidige stelsel werkt in ons 
nadeel), en kan geen 40% aan de PvdA geven . De 
onvrede van deze kiezer is nu tweeledig. Ten eerste 
omdat hij 40% teveel aan D66 moest toekennen, ten 
tweede omdat hij 40% te weinig aan de PvdA kon 
toekennen . Je zou kunnen zeggen, dat de totale om
vang van de onvrede van deze kiezer 80% bedraagt 
tegenover 60% tevredenheid . Het eindresultaat (20% 
negatief) is dus onbevredigend, tenminste zo werkt dat 
bij mij . 

Kiesplezier 

Om dit probleem op te lossen, is een kiesstelsel nood
zakelijk waarbij de kiezers in de gelegenheid worden 
gesteld, hun stem te verdelen (als zij dat willen!) over 
verschillende partijen, om zodoende hun voorkeur 
nauwkeurig uit te drukken . Dit kan op vele manieren, 
maarde beste manier leek mij de kiezer tien stemmen te 

* De auteur houdt zich uit belangstelling bezig met 
ontwikkeling van ideeën over vernieuwing van 
democratie en sociale zekerheid . 

geven, die vervolgens al of niet verdeeld kunnen wor
den over één of meerdere partijen of kandidaten . N.B. 
Ik spreek steeds over partijen, terwijl dat strikt geno
men onjuist is, omdatformeel alléén kandidaten geko
zen kunnen worden. 

De al genoemde kiezer kan dan als volgt een verde
ling maken : 0666 st. en PvdA 4 st. Maar er zijn natuur
lijk vele andere mogelijkheden denkbaar, zoals CDA 
5-VVD 5, óf PvdA 7-CPN 2-PSP 1. Zodoende heeft elke 
kiezer een spekje naar zijn bekje . Een fanatieke kiezer 
geeft één partij de volle tien stemmen, gematigde 
kiezers kunnen hun stemmen verdelen over de partijen 
en kandidaten van hun voorkeur en dat niet alleen, zij 
kunnen ook de verhouding tussen de voorkeuren , en 
dat is belangrijk, tot uitdrukking brengen . 

Een ander belangrijk voordeel is, dat het toekennen 
van voorkeurstemmen veel interessanter en realisti
scher wordt dan in de huid ige situatie, omdat men best 
één of twee stemmen kan wagen aan een specifieke 
kandidaat van de 'eigen' of een andere partij, zonder 
daarmee het risico te lopen, de volledige stem te 
vergooien, zoals nu hetgeval is. Dit kan een interessant 
voordeel zijn voor de één-partij -stemmer, die zodoen
de binnen één lijst kan nuanceren. Vervolgens wordt 
het voor de kandidaten interessanter om zich individu
eel te profileren, waardoor de relatie tussen kiezers en 
vertegénwoordigers zou kunnen verbeteren . Dit is iets 
waar D66 naar streeft. Gevolg van dit alles is, dat de 
kiezer met grotere tevredenheid het stemhokje verlaat, 
waardoor de politiek in het algemeen positiever wordt 
ervaren en de betrokkenheid waarschijnlijk zal toene
men. 

De NSS-enquête gaf op dit punt de volgende cijfers 
(N.B. i.v.m. de doelmatigheid van de enquête konden 
de ondervraagden alleen op partijen stemmen): 

datum enquête : de week van 20-4-1987 
- totaal aantal ondervraagden : 1005 

opkomst bij één stem : 78% 
opkomst bij tien stemmen: 88%. Bijna de helft van de 
traditionele niet-stemmers nam nu dus wel deel. Een 
duidelijke aanwijzing naar grotere betrokkenheid, 
alhoewel nieuwsgierigheid een extra invloed ge
weest kan zijn . 
67% van degenen die een keuze deed, maakte 
gebruik van de mogelijkheid tot stemverdeling . 
Gemiddeld werd 4,45 stemmen toegekend per par
ti j. 
Per persoon werd gemiddeld 2,24 partijen gekozen . 

ZetelMISdeling 

Een ander belangrijk nadeel van het huidige kiesstelsel 
is de zetelverdeling, die beslist niet op een evenredige 
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manier tot stand komt. Uit de enquête blijkt, dat de 
afspiegelingsfout van het huidige stelsel maar liefst 
ruim 20% bedraagt, vandaar dat ik spreek van ze
telmisdeling. Doordat de werkelijke voorkeur van de 
kiezers door die kiesdwang ernstig wordt vervormd, 
treedt eenzelfde soort vervorming op in de zetelverde
ling. Met een voorbeeld hoop ik dat te verduidelijken . 

Stel , dat de kiezers gemiddeld een eerste voorkeur 
hebben van 70%, en een tweede voorkeurvan 30%. Dit 
betekent, dat elke partij 30% tegrootwordt, doordatde 
kiezer gedwongen is, 100% aan één partij te geven. 
Deze onterecht verkregen steun behoort eigenlijk toe 
aan andere partijen . In het algemeen zal hetzo zijn, dat 
iemand met een eerste voorkeur voor een grote partij 
daarnaast voorkeur heeft voor een kleine, of juist 
andersom. Sympathie voor twee partijen van gelijke 
grootte zal al gauw een links-rechts overlapping met 
zich meebrengen en naar mag worden verondersteld 
komt dat minder vaak voor. Het gevolg daarvan is, dat 
30% van de steun van de grote partijen verworven is ten 
koste van de kleine en dat andersom hetzelfde het 
geval is. Omdat grote partijen nu eenmaal groot, en 
kleine klein zijn, betekent dat per saldo een groot 
aantal zetels in het voordeel van de grote partijen, want 
30% van groot is nou eenmaal meerdan 30% van klein. 
In theor ie geprojecteerd op de huidige verhouding 
tussen PvdA (52 zetels) en Klein Links (3 zetels) betekent 
het dat de PvdA slechts recht heeft op 37,3 zetels en 
Klein Links op 17,7! 

Deze wisselwerking treedt natuurlijk tussen alle par
tijen in meer of mindere mate op, waarbij op wrange 
wijze opvalt, dat de politiek zwakkeren, de kleintjes 
dus, het onderspit delven, hetgeen in strijd is met de 
ethiek van onze samenleving. Samenvattend betekent 
dit alles, dat het huidige kiesstelsel helemaal niet zo 
evenredig is als algemeen wordt verondersteld. Dit 
probleem - ik spreek liever van onrecht - kan wegge
nomen worden door het Tien Stemmen Kiesstelsel. 

De exacte cijfers uit de NSS-enquêtetreft u in de tabel 
met de zetelverdel ing van de Tweede Kamer. 

Andere mogelijkheden 

Natuurlijk zijn erookandere manieren om degeschets
te problemen op te lossen. In de ontwikkelingsfase heb 
ik veel systemen overwogen . Eerst dacht ik aan twee 
stemmen . Toen aan drie, omdat je daarmee ook een 
gewichtsverdeling kunt aanbrengen, maar ik vond het 
te grof, te ongenuanceerd . Later ontdekte ik, dat een 
klein aantal stemmen hoogstwaarschijnlijk in het na
deel van de grote partijen zou zijn en dat moet dus ook 
niet. Toen dacht ik aan vijfofzes en uiteindelijk aan tien . 
Tien stemmen is niet echt ingewikkeld en levert een 

De zetelverdeling (Tweede Kamer) : 

partij T.K. nu verschil peiling verschil pei l ing 
(1986) .1 stem 10 stem-

men 

PvdA 52 - 3 49 - 8 41 
CDA 54 - 3 51 - 9 42 
VVD 27 - 2 25 + 3 28 
D66 9 + 3 12 + 4 16 
Kle in L. 3 + 5 8 + 7 15 
CPN 0 + 1 1 + 1 2 
PSP 1 + 2 3 + 4 7 
PPR 2 + 2 4 + 2 6 
Klein R. 5 0 5 + 3 8 
SGP 3 0 3 0 3 
RPF 1 0 1 + 1 2 
GPV 1 0 1 + 2 3 

verfijning op die ik nog reëel acht. Een verfijning in 
procenten is nog mooier, maar niet meer realistisch, 
bovendien is dat onaanvaardbaar ingewikkeld. Tien is 
als (maximum) waardering een ingeburgerd begrip en 
sluit als zodanig aan op de waarderingsgedachte bij 
een kiesstelsel. 

Met een rapportcijfersysteem, ook goed te begrij
pen, bestaat het gevaar, dat de kiezers allemaal tienen 
gaat uitdelen aan alle partijen waar men voorkeur voor 
heeft, omdat men zodoende meer macht uitdeelt. De 
enige 'nuance' die resteert, is waarschijnlijk een links
rechts front, en dat zou de samenleving beslist verhar
den (zie Engeland) en daarop zitten we niet te wachten. 
Die nuance is wel weer te creëren door de kiezer te 
verplichten een top 10 (10,9,8, enz.) aan te geven. Een 
top 51ijkt mij dan voldoende. Het zou dan wel mogelijk 
moeten zijn, om op alle plaatsen één en dezelfde partij 
in tevullen, ofeen drie-twee verdeling, want anders zou 
de nuancering een verplicht nummer worden 
(kiesdwang), waarbij de grote partijen bovendien sterk 
in het nadeel zijn,die kun je dan maaréén keer invullen! 
Gevolg is echter, dat het systeem zeer onoverzichtelijk 
wordt. Men zou namelijk (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = ) 15 
punten tot zijn beschikking hebben, maar nadat de 
bedoelde verdeling tot stand is gekomen, verlaat de 
kiezer met een punthoofd het stemhokje. Probeer maar 
eens een 7-6-2 verdeling in te vullen, bovendien zal de 
verwarring met de top 5 gedachte (óók ingeburgerd!) 
blijven bestaan. 

Een ander alternatief is dat van de overdraagbare 
stem. Een idee dat binnen D66 al leeft in combinatie met 
een districtenstelsel. Bij dit systeem heeft de kiezer één 
stem, maar geeft een prioriteitsvolgorde aan in een top 
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5. Krijgt kandidaat no. 1 meer stemmen dan nodig is 
voor zijn zetel, dan wordt de rest van de stemmen 
overgedragen (via een bepaalde berekening) op de 
kandidaten die als tweede waren geplaatst enz. Dit 
systeem is volgens mij alleen toepasbaar bij een distric
tenstelsel, maar zelfs dan vind ik het verre van ideaal. 
De kiezer kan nog steeds geen echte stemverdeling 
toepassen, terwijl daar wel behoefte aan is. Het is 
ondoorzichtig: 'bij wie komt mijn stem terecht' en de 
verwerking is een hele klus. 

Voor- en nadelen 

Uit de belangrijkste voordelen die ik al genoemd heb, 
de stemverdeling en de echte evenredigheid, vloeien 
een aantal andere voort. Verwacht mag worden, dat 
veel meer kiezers, zowel huidige wel- als niet-stem
mers, met grotere tevredenheid aan de verkiezingen 
zullen deelnemen en dat daardoor hun politieke be
wustwording en betrokkenheid worden gestimuleerd. 
In het algemeen zal de politiekgenuanceerderworden, 
al was het alleen maar doordat het huidige beeld van 
verzuilde partijachterbannen wordt doorgeprikt, om
dat de aanzienlijke overlappingen zichtbaar worden. 
Kleinere groeperingen maken meer kans op deelname 
aan de politiek, waardoor maatschappelijke ver
vreemding minder wordt. Het maatschappelijk draag
vlak voor wetgeving zal meer in overstemming zijn met 
het parlementaire, en dus toenemen. Politieke vernieu
wing zou sneller aandacht kunnen krijgen . Door de al 
genoemde voorkeurstemmen wordt de band tussen 
kiezer en gekozene verstevigd, wat op het D66-
verlanglijstje staat. 

In meer praktische zin is het een vrij eenvoudig 
stelsel; vrijwel iedereen begrijpt meteen hoe het werkt, 
waardoor bij invoering niet gevreesd hoeft te worden 
voor een informatiekloof. Ook tech'nische veranderin
gen zijn daardoorgemakkelijkdoortevoeren. Tenslot
te leent het stelsel zich uitstekend voor diepgaande 
analyse. 

Nadelen zijn er natuurlijk ook. De politieke be
wustwording zou ook kunnen áfnemen, doordat de 
kiezer niet meer echt hoeft te kiezen, uit een soort 
gemakzucht zich minder in de partijstandpunten ver
diepten dan maartotstemverdeling overgaat. Ik denk, 
dat dat in mindere mate het geval is, bovendien bij 
kiezers die ook nu al door de politieke bomen het bos 
niet meer zien en dan maar of helemaal niet of op de 
één of andere partij gaan stemmen. Vermoedelijk is 
juist dit de groep die op het laatste moment pas besluit 
welke partij te kiezen (soms tegen de 30%) en daarmee 
een nogal willekeurige factor in het huidige bestel 
vormt. Het Tien Stemmen Kiesstelsel heeft dan juist een 

stabiliserende werking, waardoor we niet ineens 
opgescheept zitten met een kamermeerderheid die te 
veel op een momentopname berust. 

Het stelsel is natuurlijk wat duurder en het tellen van 
de stemmen zal langer duren, maar het belangrijkste 
nadeel is, dat het ingewikkelder is dan het huidige, 
waardoor meer vergissingen mogelijk zijn . Dit wordt 
vaak als bezwaar genoemd. Zelf denk ik, dat dit niet 
echt een probleem is. De PTT zegt: 'Wie tot tien kan 
tellen, kan de hele wereld bellen ' , waarbij kennelijk 
iedereen bedoeld wordt. Ook het lotto-formulier (zes 
hokjes aankruisen) blijkt goed toegankelijk en daar is 
heel wat meer mee te winnen . In alle ernst kan dit 
natuurlijk toch een probleem zijn voor sommige men
sen, en dus moet naar een oplossing worden gezocht. 
Er kan bijvoorbeeld met tien aparte één-stem biljetten 
gewerkt worden, zodat niet meer dan tien stemmen 
gegeven kunnen worden. Ook kan met een klein (A 5) 
formulier gewerkt worden waarop de kiezer in tien 
vakjes zijn keuze invult. Een anonieme controle (een 
soort biechtstoel-systeem) is ook een mogelijkheid. 
Maar last but not least kan het huidige stelsel naast het 
Tien Stemmen Kiesstelsel gewoon gehandhaafd blij
ven, gelijkwaardig uiteraard, voor die kiezers die 
gewoon met één stem willen blijven stemmen. 

D66 in de markt 

De NSS-enquête leverde ook specifieke D66-cijfers, 
waaronder de volgende : 
- 30,5% van de kiezers koos, met tenminste één stem, 

D66. 
Van het totaal aantal keuzes (± 2200) scoorde D66 
13,6% (ter vergelijking: CDA 22,2%). 
D66 ontving gemiddeld 3,40 stemmen per kiezer. Bi j 
het totaalgemiddelde van 4,45 is dat een preferen
tieverlies van 26%, en dit resulteerde tenslotte in 
10,3% van de stemmen (ter verg.: laagste: CPN 41 % 
pref. verlies, hoogste: CDA 28% pref. winst) . 
De D66-achterban (PS '87) koos gemiddeld 2,6 
partijen (ter verg. : VVD 1,9, KI. L. 2,7) . 
De concurrentie-index (100 is neutraal ; van concur
rentie is alleen sprake bij daadwerkelijke stemver
deling) van D66 is83 (i.c.m. één partiil,86 (i .c.m. twee 
partijen) en 99 (i .e.m. drie partijen) (ter verg. CDA
PvdA gem. 115). 
Slechts 4% (I) koos D66 als enige partij, 26% koos 
één, 70% twee of meer partijen naast D66 (ter verg .: 
bij de overige kiezers koos 48% één partij, bij de 



PvdA (hoogste score) koos 25 % deze partij als 
enige) . 

- Uit de specifieke concurrentiepositie blijkt zelfs, dat 
D66 zwakker staat t.o .v. de PvdA dan Klein Links. 
D66-PvdA: 42%-58%, KI. L.-PvdA: 45% -55% , D66-
CDA: 41 % -59%, D66-VVD: 47%-53% (waarbij 
50% neutraal is). 

- De waarderingscijfers waren als vo lgt : 
Van de D66-achterban (PS '87) had 48% veel of 
tamel i jk veel waardering voorhetstelsel,36% wil het 
ook daadwerkelijk ingevoerd zien. Let wel, deze 
cijfers kwamen tot stand op een moment dat de 
ondervraagden nog niet op de hoogte waren of 
slechts een vermoeden hadden van het nadeel dat 
D66 ondervindt (zetelverlies) van het huidige stelsel . 
Deze waardering is al veel hoger dan het gemiddel
de (39% resp. 28%) en zou dus nog hoger kunnen 
uitvallen . 
Er zijn twee belangrijke conclusies uit deze cijfer

reeks te trekken . Ten eerste blijkt dat de concurrentie
positie van D66 niet sterk is. Dit blijkt bijv. uit hetfeit dat 
de achterban breed is (30,5% van de kiezers) en dat het 
eindresultaat 10,3% van de stemmen bedraagt. Twee
derde van 'onze' kiezers prefereert dus een andere 
partij . Een ander in het oog springend punt is het 
gegeven dat slechts 4 % van de D66-kiezers dat deed 
met alle tien de stemmen. 

De tweede conclusie is dat D66 veel typische tien 
stemmen 'kandidaten ' in zijn achterban heeft, ditvalt af 
te leiden uit de behoefte aan stemverdeling die de D66-
kiezers hebben geëtaleerd . 

Haalbare kaart? 

In hoeverre het Tien Stemmen Kiesstelsel een haalbare 
kaart is, is een open en zeer speculatieve vraag, 
daarom zal ik het hier bij enkele overwegingen laten. 
Het CDA is waarschijnlijk alleen vóór wanneer zij 
rechtvaardigheid boven macht stelt; wie het weet, mag 
het zeggen. De PvdA heeft dezelfde overweging te 
maken, maardaarnaasttoch een reden om vóórte zijn, 
namelijk het feit dat links in totaal nu erg benadeeld 
wordt. De VVD kan vóór zijn, omdat haar positie t.o .v. 
de grotetwee verbetert, maartégen, omdat rechts nu zo 
leuk mazzelt. De kleine partijen zouden eigenlijk alle
maal vóór moeten zijn, maar daar bl i jkt nog weinig 
van . Tot zover uitsluitend de overwegingen van eigen 
partijbelang. Als het om de kiezer gaat, zou iedereen 
vóór moeten zijn. 

Wat D66 betreft is het nog van belang dat de discus
sie over het Tien Stemmen Kiesstelsel op een zo hoog 
mogelijk niveau wordt gevoerd. Want ook als het 
stelsel er niet komt, zijn in ieder geval de echte politieke 

verhoudingen, in contrast met de huidige, weer eens 
duidelijk tentoongesteld . Dit zou kiezers ertoe kunnen 
bewegen uit eigen initiatief corrigerend op te treden bij 
toekomstige één-stem-verkiezingen. Andere winst is, 
datde noodzaak van een referendum en andere demo
cratische verbeteringen worden onderstreept, zodat 
indirect toch resultaat geboekt kan worden. 

Revolutie 

Afgaand op het cijfermateriaal zou men kunnen spre
ken van een (kleine) revolutie. Zeker wanneer men 
constateert, dat de huidige regeringscoalitie in '86 
vrijwel zeker geen meerderheid had behaald en deze 
meerderheid zeer zeker nu niet meer heeft. Toch is het 
Tien Stemmen Kiesstelsel niet revolutionair, het is 
'slechts' een verfijning van het huidige stelsel, met 
behoud van de principes ervan . 

Met het oog op de toekomst zou een dergelijk stelsel 
beslist ingevoerd moeten worden, want je kunt gerust 
stellen, dat onze huidige democratie dateert uit het 
stenen tijdperk, in verhouding tot de technologische 
mogelijkheden die ons te wachten staan. Het is denk
baar, dat er straks (10 jaar?) wekelijks referenda 
worden gehouden per huiscomputer en T.V., om dat 
mogelijk te maken, zal het volk enigszins geschoold 
moeten worden in politieke medezeggenschap. Een 
partij als D66, die zich van dergelijke technische ont
wikkelingen als geen ander bewust is, zal ook op de 
vraag welke gevolgen deze technologie voor de demo
cratie kan, zal en moet hebben een antwoord moeten 
formuleren. Het Tien Stemmen Kiesstelsel is in dat 
verband slechts een tussenstap, maar wel één die naar 
mijn mening gezet moet worden. 

Noten 

1. Het NSS-rapport inzake een onderzoek in verband 
met een 'Tien Stemmen Kiesstelsel' is te verkrijgen 
bij : 
NSS Marktonderzoek BV 
Bankaplein 1 a 
2585 EV 's-GRAVENHAGE 
tel. (070) 52 85 28 

2. De brochure 'Het Tien Stemmen Kiesstelsel' is te 
bestellen door overmaking van f 7 op girorekening 
5177714t.n.v. R.SchipperteHilversum . 

Voor nadere informatie: 
Rein Schipper 
Schapenstraat 31 
1211 HL HILVERSUM 
tel. (035) 4 93 65 
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Minder staat, meer welzijn? 

Welke invloed kan de staat uitoefenen op het 
welzijn van mensen? Betekent 'méér staat' ook 
'méér welzijn' ofleidt 'minder staat' juist tot 'méér 
welzijn'? Is het teruggeven van 
verantwoordelijkheden aan de burger onder 
omstandigheden misschien een goede zaak? 
Deze vragen komen aan de orde in de bundel 
'Minder staat, meer welzijn?', waarin vijf auteurs 
vanuit verschillende invalshoeken trachten de 
vraag te beantwoorden wat een terugtocht van de 
overheid betekent, of kan betekenen, voor het 
welzijn van de mensen. 

De opgenomen bijdragen zijn uitgesproken op het 
afscheidssymposium van Prof. Dr. J. Stalpers van de 
K.U. Brabant, op 7 maart 1987. C.J.M. Schuyt gaat 
daarbij in op de relatietussen destaaten hetwelzijn van 
de burger, JA.M. Berghman onderzoekt de mogelijk
heden tot terugtreden van de overheid op het terrein 
van de sociale zekerheid, P. Schnabel maakt de balans 
op van de verzorgingsstaat en analyseert de gevolgen 
van een terugtred van de overheid ten gunste van de 
'zorgzame samenleving', W.A. Dumon beschrijft aan 
de hand van de Belgische situatie de gezinspolitiek en 
tot slot neemt J Stalpers zelf het kunstbeleid onder de 
loep. Omwille van de lengte van deze bespreking zal ik 
op drie bijdragen nader ingaan, nl. die van Schuyt, 
Schnabel en Stalpers . Deze drie heb ik gekozen omdat 
ze, hoewel zeer verschi Ilend van i nva Ishoek en conclu
sie, toch een gelijke onderstroom hebben. Ik kom daar 
aan het eind op terug . 

Welzijn: de fundamentele instemming met het 
bestaan 

C.JM. Schuyt gaat in zijn bijdrage uit van de omschrij
ving die Stalpers geeftvan welzijn, nl. 'de fundamentele 
instemming.met het bestaan'. Hiervan is sprake wan
neer men, het geheel van positieve èn negatieve facto
ren in aanmerking nemend, 'ja' zegt tegen het eigen 
bestaan. Deze afweging zal echter voor verschillende 
personen in gelijke omstandigheden anders uitvallen 
en is dus niette objectiveren, waarmee al direct één van 
de problemen duidelijk wordt: 'welzijn' is een zeer 
persoonlijke, individuele beleving, die maar in beperk
te mate samenhangt met door de staat te beïnvloeden 
factoren als materiële voorzieningen en de sociale 
omstandigheden. De overheid kan niet voorzien in 
welzijn in deze zin, wel kan zij belemmeringen voor het 
bereiken van deze situatie trachten weg te nemen . Deze 

belemmeringen zijn vooral te vinden bij de zwaksten in 
de samenleving, omdat daar door een opeenstapeling 
van negatieve factoren de mogelijkheden totwelbevin
den ernstig zijn gereduceerd. Schuyt definieert de 
zwaksten in navolging van Mahatma Gandhi als: 'the 
least, the last, the lost and the latest'. Hij vertaalt dit 
respectievelijk met: de minst draagkrachtigen, de ge
handicapten (in brede zin opgevat), de verlorenen of 
pechvogels, en de laat-komers: degenen die letterlijk 
in tijdelijk opzicht achter het net vissen, zoals de gene
ratie die door de slechte conjuncturele situatie op het 
moment dat zij de arbeidsmarkt wilde betreden, blij
vend buiten boord valt. (Overigens dacht ik zelf bij 
deze laatste categorie van 'the latest' eerder aan 'de 
laatstgekomenen', ofwel de jeugd, die door hun onvol
groeidheid en hun ofhankelijkheid van de ouders (ge
brek aan zeggenschap en middelen) ook aan te mer
ken zijn als zwakken in tijdelijke zin .) Deze 'least, last, 
lostand latest' hebben volgens Schuyt recht op hulp van 
de overheid, die devoorwaarden moet scheppen zodat 
de fundamentele instemming met het bestaan mogelijk 
wordt. Dat betekent dat het doel van de hulpverlening 
niet 'gelijkheid' of 'vrijheid' moet zijn, maar meer het 
bieden van de mogelijkheid tot het verwerven van 
zelfrespect, omdat dat het meest wezenlijk is voor de 
fundamentele instemming met het bestaan. 

Zelfrespect is, volgens Schuyt, gebaseerd op zelf
bestemming, ofwel autonomie. Deze autonomie is non
comperatief: datwil zeggen datautonome mensen hun 
autonomie niet ontlenen aan een vergelijking met de 
situatie of het leven van andereni autonomie is als 
zodanig dus onafhankelijk van de omstandigheden. 
Daarnaast zijn er ook comperatieve elementen die 
invloed hebben op de beleving van de autonomie. 
Schuyt noemt ze 'waterkringen rondom de autonomie': 
zoals gelijke rechten ten opzichte van anderen, gelijke 
voorzieningen en voorwaarden, gelijke kansen op 
toegang totvoorzieningen. Dit zijn relatieve begrippen 
omdat ze worden afgemeten aan de situatie waarin 
anderen zich bevinden. Het gevaar schuilt er nu in dat 
bij het streven naar de comperatieve welzijnsbevor
dering het eigenlijke doel: de fundamentele instem
ming met het bestaan, uit het oog wordt verloren en de 
eigen waardigheid en het zelf-respect van de zwakken 
in het gedrang komt. Vanuit deze optiek valt de vraag te 
beantwoorden waar de verantwoordelijkheid ligtvoor 
de hulpverlening . Niet bij de markt, volgens Schuyt, 
want deze werkt te zeer comperatief.ln de eigen kring, 
familie ofgroep alléén indien diteen zelfgekozen vorm 
van welzijnsbevordering is en niet wordt afgedwon
gen, want daardoor zouden de autonomie en het zelf
respect van de betrokkenen in het gedrang komen. Dus 
blijft over : de welzijnsinstellingen . Als die niet beston-
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den zouden ze moeten worden uitgevonden. De verant
woordelijkheid van de overheid (en haar instellingen) 
formuleert hij negatief: 'het wegnemen van de belang
rijkste deprivaties, vooral van situaties van multiple 
deprivatie, opdat mensen zichzelf en de zin van hun 
bestaan zoveel mogelijk behouden' . 

De zorgzame verzorgingsstaat 

P. Schnabel relativeert in zijn bijdrage allereerst het 
ongenoegen over de verzorgingsstaat: bij alle kritiek 
die men erop heeft moet toch erkend worden dat deze 
de langste en zwaarste vuurproef uit zijn bestaan goed 
heeft doorstaan: nl over langere tijd een vangnet voor 
het bestaan van honderdduizenden werklozen, ar
beidsongeschikten en niet-werkenden te bieden. Te
vens constateert hij dat er dankzij de voorzieningen van 
de verzorgingsstaat een fundamentele verandering is 
gekomen in de beleving van de strijd om het bestaan. 
De sociale verworvenheden worden gevoeld als rech
ten en als vanzelfsprekende zekerheden van de verzor
gingsstaat. Ook de bereidheid offers te brengen, is nog 
wel degelijk aanwezig. Maar het paradoxale is nu juist 
dat de overheid niet om nieuwe offers vraagt, maar de 
mensen vraagt een verminderd gebruik van de voor
zieningen van de verzorgingsstaat te maken. Dit op 
grond van economischeoverwegingen : nl. omwille van 
de 'betaaibaarheid' van het systeem . Schnabel consta
teertdatdoorde internationale dimensie van de econo
mische ontwikkeling, het economische belang nu staat 
tegenover èn boven het nationale belang van het 
welzijn . Teneinde de bezuinigingen beter aanvaard
baarte maken voor de mensen, wordt naast het betaaI
baarheidsmotief de verzorgingsstaat afgeschilderd 
als 'drukkend', en wordt de 'zorgzame samenleving' 
geïntroduceerd. (Schnobel zou hierin op een later 
tijdstip worden bevestigd door Deetman, die openhar
tig bekende geen boodschap te hebben aan de zorgza
me samenleving; de broekriem moet gewoon worden 
aangehaald .) 

Schnabel trachtte achterhalen waar de 'druk' van de 
verzorgingsstaat wordt ervaren en komt tot de conclu
sie dat de laatste jaren met name een druk is gelegd op 
de particuliere levenssfeer als gevolg van de bezuini
gingen op de verzorgingsstaat. Die brengen een toene
mende bemoeienis van de overheid met zich mee: 
nieuwe afhankelijkheid en afgedwongen solidariteit 
bv. door de 'voordeurdelers'-regeling, het beroep op 
de informele sector voor hulp- en dienstverlening en het 
verder binnendringen in de privacy door allerlei maat
regelen en controlerende instanties. Het betaaI
baarheidsprobleem hangt volgens Schnabel samen 
met het type verzorgingsstaat dat wij kennen . In de 

zestiger en zeventiger jaren heeft de combinatie van 
een hoog welvaartsniveau en politieke consensus de 
mogelijkheid geschapen voor een verzorgingssysteem 
op het niveau van de 'middle-class'. Dit in tegenstelling 
tot bv. het Amerikaanse model van armenzorg dat de 
meest acute nood lenigt, of het Engelse dat is geba
seerd op het bestaansniveau van de 'Iower-class'. Ons 
type verzorgingsstaat heeft voor grote groepen van de 
bevolking geleid 'tot een verhoging van de levenskwa
liteittot het niveau van de middle-class, waartoe ze niet 
behoorden en zichzelf niet rekenden' . Het weer 'be
taalbaar maken' van de verzorgingsstaat zal ten koste 
gaan van deze groep, terwijl voorde bemiddelden een 
grotere vrijheidsgraad ontstaat. Schnabel ziet het als 
'de ironievan de geschiedenis, datdankzij de groei van 
de economie eerst de eenheid in de samenleving, in de 
zin van een algemene verbreiding van een middle
class bestaansniveau, is versterkt, terwijl nu omwille 
van de groei van de economie een tweedeling in de 
samenleving wordt bevorderd' . Geeft het concept van 
de zorgzame samenleving : een grotereverantwoorde
lijkheid van de burgervoorzijn eigen welzijn en dat van 
zijn naasten, de oplossing voor dit probleem? In tegen
stelling tot de suggestie die er vanuit gaat, wordt er nog 
steeds erg veel, en niet minder dan vroeger, informele 
hulp verleend. Deze persoonlijke solidariteit kan ech
ter niet kunstmatig worden opgeroepen en ook de mate 
waarin mensen belast kunnen worden kent geen gren
zen. Datbetekentdat het rechtvan iedere burgerop een 
bepaalde mate van verzorging door daarvoor aange
wezen instanties niet zonder meer vervangen kan wor
den door een plicht van het individu voor willekeurige 
anderen te gaan zorgen. Nog afgezien van deeenzijdi
ge afhankelijkheid die vrijwillig verleende hulp ken
merkt, neemt de ongelijkheid in de zorgverlening toe: 
vrijwilligerszorg is immers geen recht, maar een gunst 
en het is van toevallige omstandigheden afhankelijk èf 
en hoelang iemand hulp krijgt. De slachtoffers van dit 
concept zijn vooral degenen die niet over een hulp
vaardige sociale omgeving beschikken, die financieel 
niet in staat zijn zich hulp te verschaffen, die permanent 
zorg nodig hebben of veel en intensieve zorg behoe
ven . De conclusie van Schnabelluidt dan ook dat in de 
Nederlandse samenleving de overheid de enige in
stantie is die iedere burger een gelijk recht op gelijke 
verzorging van gelijke kwaliteit kan garanderen. Wan
neer de overheid dit recht niet langer kan honoreren, 
zol dit voor degenen die aangewezen zijn op zorg, 
leiden tot afhankelijkheid en een verlies van levens
kwaliteit. Het politieke concept van de zorgzame sa
menleving versterkt zo onbedoeld een tweedeling in de 
samenleving en vergroot de kansen op verwaarlozing 
van juist de meest op zorg aangewezen groepen. 

31 

o 
m 
m 
0-
,0-

Z ,., 



32 

00 
00 

'" 

'" z 
",' 

'" LU 
LU 

g 

Boeken 

Het monopolie van de vernieuwende kunst 

J.A. Stalpers wijdt zijn beschouwing aan het advies dat 
het Sociaal en Cultureel Planbureau in september 1986 
heeft uitgebracht over de mogelijkheid en de wense
lijkheid van cultuurwetgeving . Dit advies noemt hij 
restauratief, omdat het kritiekloos aansluit bij de heer
sende opvattingen binnen de kunstwereld en bij het 
kunstbeleid van minister Brinkman . Hier 'komt waar
schijnlijk de visie door van een meerderheid van pro
fessionele kunstenaars. Op deze wijze penetreert een 
opvatting over kunst en kunstbeleid, die uiteindelijk 
geheel gebaseerd is op datgene wat bij historisch 
toeval de aandacht kreeg van de overheid en van een 
meerderheid van beroepskunstenaars'. Een belangrijk 
gemis in het advies vindt hij het gebrek aan aandacht 
voor de manier waarop het gevoel voor kunst bij 
mensen ontstaat en voor de wijze waarop een kunste
naar zich bekwaamt. Kunstzinnige vorming zou naar 
de mening van Stalpers al heel vroeg deel moeten 
uitmaken van het onderwijs, omdat dan de basis wordt 
gelegd voor kunstgevoeligheid en kunstvaardigheid. 
De vraag wat kunst is en welke functie kunst vervult in 
het leven en de samenleving, komt tot ongenoegen van 
Stalpers in het advies ook niet aan de orde. Stalpers 
waagt zich er zelf wel aan : 'Kunst poogt een gegeven, 
gekozen of bedachte inhoud een waarneembare vorm 
te geven, die bij de waarnemer bepaalde emoties en 
waarderingen oproept omtrent die inhoud . Kunst geeft 
een subjectieve betekenis aan ideeën en dingen. De 
functie van kunst ligt dus in de waarderende, affectieve 
doorlichting van de dingen, daardoor is kunst oorde
lend en wegwijzend . Kunstvaardigheid is dan het ver
mogen om een expressieve, evocatieve vormtaal te 
spreken en te doen verstaan .' Dit brengt Stalpers tot de 
constatering dat kunst die gemaakt wordt om te tonen 
aan derden, dus gezien kan worden, als een soort 
medium, een vorm van informatie aan derden. Van 
belang daarbij is dat de taal waarin de ander wordt 
aangesproken door deze ook 'verstaan' of begrepen 
wordt. Niet iedere kunsttaal wordt door iedereen ver
staan; onder versch i Ilende omstandigheden kunnen bij 
verschillende mensen en groepen verschillende kunst
talen ontstaat, die, naast de meer algemene kunst, elk 
hun eigen bestaansrecht hebben. Deze sociale bena
dering van het begrip kunst noemt Stalpers ' inclusieve' 
kunst omdat hetalletalen die de kunst spreekt, insluit. In 
tegenstelling daarmee staat de opvatting van de minis
ter, die evenals het SCP slechts oog heeft voor zeer 
bepaalde kunst van elitaire aard, zgn . topkunst: de 
exclusieve, vernieuwende, grensverleggende kunst, 
die (aanvankelijk) meestal doorweinigen begrepen en 
gewaardeerd wordt. Deze opvatting over wat kunst is, 

en wat nièt, is de resultante van een proces dat zich in de 
loop van de laatste twee eeuwen heeft volt rokken , 
waarbij de kunstenaars steeds meer los zijn komen te 
staan van opdrachtgevers en zij hun inspiratie steeds 
minder in het leven van alle dag vonden , en steeds méér 
in de eigen subcultuurvan vakgenoten . Dat leidde soms 
tot waardevolle nieuwe zienswijzen maar de verabso
lutering van het vernieuwende karakter van de kunst 
bracht ook geforceerde, buitensporige en pseudo
originele producten voort. Op zich is dat een risico dat 
bij alle kunst geaccepteerd moet worden; het kleeft in 
de vorm van kitsch en oppervlakkigheid ook aan de 
meer traditionele kunstvormen , maar, hier komen we 
bij de kern van wat Stalpers zeggen wil , de monopolie
positie d ie wordt toegekend aan de i nnoverende kunst 
met exclusieve pretenties, is niet gerechtvaardigd . 
Stalpers pleit voor een 'inclusief' kunstbegrip dat ruim
te biedt aan een veelheid van kunsttalen : nieuwe èn 
oude, bekendeèn onbekende talen, verstaanbaarvoor 
velen of slechts voor weinigen. Ook industriële vorm 
geving en andere vormen van kunst waar geld aan 
verdiend wordt behoren daartoe. Kunst is een med ium 
met een breed spectrum, waarin de geschakeerdheid 
van samenleving en cultuur weerspiegeld wordt. 
Stalpers staat een terugtred van de overheid voor, 
teneinde het gevaar te voorkomen dat uit statusover
wegingén ofom politieke motieven, alle aandacht gaat 
naarde dure, exclusieve kunstwaardoorandere kunst
uitingen verdrongen worden. Door het bestuur van 
publieke voorzieningen, zoals schouwburg, theater en 
museum weer in handen te geven van private stichtin
gen of verenigingen, denkt Stalpers de kunst weer 
dichter bij de mensen te brengen. 

De beperkingen van het welzijnsbeleid 

Mijn algemene oordeel over de bundel is positief. De 
vijf auteurs geven een boeiende en fundamentele ana
lyse van een aantal actuele politieke denkbeelden en 
slogans. Deze worden vaak gebruikt als toverformules 
voor de problemen van deze t ijd, zonder dat een 
kritische bezinning op uitgangspunten èn gevolgen 
heeft plaatsgevonden . De drie boven besproken bij
dragen boeiden mij het meest omdat ze allen raken aan 
de gevaren waaraan de overheid ten principale bloot
staat bij het voeren von een welzijnsbeleid : nl. dat de 
overheid gaat bepalen wat welzijn is, onder welke 
omstandigheden mensen zich 'wel' moeten voelen , dat 
verheft tot norm metvoorbijgaan aan het in wezen zeer 
pluriforme en individu-gebonden welz i jnsgevoelen, 
hetgeen ten koste gaat van de eigen normen en waar
den en de zelf-bepaling van mensen . 

Bij Schuyt staat heel duidelijk de subjectiviteit van het 
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individuele welzijnsbeleven centraal. Dat betekent dat 
de overheid zich ervan bewust moet zijn dat zij alleen 
de randvoorwaarden kan scheppen voor het welzijn 
van de mensen en ditgegeven dient zij als uitgangspunt 
te nemen van haar beleid. De consequentie daarvan is 
dat de overheid zich vooral moet richten op het wegne
men van deprivaties. De opvatting van Schuyt dat niet 
vrijheid en gelijkheid het doel moeten zijn van de 
hulpverlening, maardeautonomie en zelfbepaling van 
mensen, bergt echter wel een spanning in zich. De 
overheid kan, om willekeurte voorkomen, alleen maar 
werken met objectiveerbare maatstaven . Het feit dat 
deze niet altijd leiden tot verhoging van het welzijn van 
mensen, i Ilustreert de beperki ngen van het welzi j nsbe
leid van de overheid. Dit is echter een risico dat 
noodgedwongen geaccepteerd moet worden. Dat 
neemt niet weg dat het van belang is dat we ons van de 
valkuilen van het welzijnsbeleid bewust zijn en dat 
hulpverleners hun normen en waarden niet aan hun 
cliënten mogen opdringen . Een andere vraag is, of als 
gevolg van de massa-communicatie en de overvloed 
van informatie, het niet onvermijdelijk is dat enerzijds 
de normen en waarden als het ware egaliseren en 
anderzijds de comparatieve elementen van het welbe
vinden een grotere rol gaan spelen. Men wordt immers 
dagelijks geconfronteerd met bv. de vele technische en 
medische mogelijkheden en (al dan niet terecht) wordt 
de indruk gewekt dat dat alles bijdraagt aan, of zelfs 
onontbeerlijk is voor het welzijn. 

Schnabel huilt niet mee met de wolven in het bos over 
deverzorgingsstaaten dat is op zich al verfrissend. Zijn 
betoog over de verzorgingsstaat is interessant en hij 
analyseert op uitstekende wijze het concept van de 
zorgzame samenleving en de gevolgen van een onge
clausuleerde terugtred van de overheid. Maar is er 
misschien ook een anderssoortige, geclausuleerde 
terugtred mogelijk, die recht doet aan de autonomie en 
zelfbepaling van en niet tot een tweedeling van de 
samenleving leidt? De door Schnabel gesignaleerde 
tegenstelling tussen de zorg voor de economie en de 
zorg om het welzijn van mensen, is enigszins onge
nuanceerd. Niet alleen in een tijd van economische 
groei, maar ook in een periode van teruglopende 
middelen, liggen er politieke prioriteiten en keuzes ten 
grondslag aan zowel het economische, als het wel
zijnsbeleid. De marges zijn weliswaar smal, maar ze 
zijn er wel, er zijn wel degelijk verschillende opties 
mogelijk in de verhouding tussen materiële welvaarten 
immaterieel welzijn. 

Stalperswerpt,op voor mij aansprekende en overtui
gende wijze, de knuppel in het heilige hoenderhok van 
de vernieuwende kunst. Ik zou graag de reactie van de 
hoenders horen. Zijn relaas is een illustratie van selec-

tieve aandacht van de overheid en de betutteling van de 
burgerdie er het gevolg van is: eerstworden kritiekloos 
de normen en waarden van een kleine sub-groep 
overgenomen, vervolgens worden die tot dè norm 
verheven waardoor andere waardevolle elementen 
buiten beeld blijven . Stalpers laat het niet bij kritiek, 
maar presenteert ook een alternatief. 

Conclusie 

De verschillende bijdragen bijeen genomen maken 
duidelijk dateen terugtred van de overheid op verschil
lende terreinen verschillende gevolgen heeft. In de 
sector hulpverlening zijn de gevolgen heel anders, en 
ook anders te waarderen, dan in de sector cultuur. 
Voorts kan geconstateerd worden dat het oordeel over 
de terugtred van de overheid in sterke mate bepaald 
wordt door de manier waarop het begrip wordt inge
vuld: schudt de overheid een last van zich at zonder 
zich te bekommeren om de gevolgen, of is het een 
doordacht concept waarbij het welzijn van de mensen 
op verantwoorde wijze meer in hun eigen handen 
wordt gelegd? Kortom, de vraag die de titel van de 
bundel stelt: 'Minder overheid, meer welzijn?', is niet 
met een simpel 'ja' of 'nee' te beantwoorden. 

Marian Louppen-Laurant 
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Einde van een mythe 

Dat het met de typisch 
Nederlandse tolerantie ten 
opzichte van immigranten 
nogal tegenvalt, mag als 
algemeen bekend worden 
beschouwd. De vaak 
krampachtige reacties op 
de komst van duizenden 
gastarbeiders en Surina-
mers in de afgelopen twee 
decennia vormen hiervoor 
een overtuigend bewijs. 

Enigszins historisch 
geschoolden zagen deze 
tegenvallende verdraag-
zaamheid als een breuk in 
een eeuwenlange traditie. 
Had Nederland in de 16e 
en 17e eeuw geen gastvrij-
heid geboden aan grote 
groepen om hun geloof 
vervolgde Belgische en 
Franse protestanten? Was 
ons land in de jaren '30 
niet een toevluchtsoord 
geweest voor Duitse vluch-
telingen? Hoe gastvrij was 
de opvang van de 
Nederlands-Indische re-
patrianten in de periode 
1945-1958 niet geweest? 

Slechts een enkelin~ 
wees erop dat de Ne er-
landse verdraagzaamheid 
tegenover immigranten 
nooit zo veel heeft voorge-
steld, en dat vaak kille, 
achterdochtige en soms 
zelfs xenofobe en racisti-
sche reacties op de komst 
en aanwezigheid van de 
jongste groepen imm i-
granten geen breuk met 
het verleden inhoudt, maar 
juist een voortzetting ervan 
is. Het is de grote verdien-
ste van de onder auspiciën 
van de NOVIB en de Anne 
Frank-stichting verschenen 
bundel 'Vreemd gespuis' 
dat hij deze wetenschap 
onderkent en uitdraagt. 
Door de grote mate van 
leesbaarheid van de bun-
del kan nu in brede kring 
het besef doordringen dat 
de Nederlandse tolerantie 
ten ,Opzichte van vreemde-

lingen een mythe en geen 
waarheid is. 

Zuid-Nederlandse 
protestanten en 
HUfenoten 
De undel behandelt in de 
eerste plaats het lot van 
enkele groepen immigran-
ten in Nederland, aan elke 
groep is een afzonderlijk 
hoofdstuk gewijd. Met 
name de beeldvorming 
van deze groepen immi-
granten bij het grote pu-
bliek krijgt veel aandacht. 
Daartoe worden onder-
meer schoolboekjes, 
reisgidsen, populaire 
literatuur (bijvoorbeeld 
toneelstukken) en inge-
zonden brieven geanaly-
seerd . 

De twee eerste grote 
immigrantengolven be-
stonden uit Zuid -
Nederlandse protestanten 
en Hugenoten die respec-
tievelijk in de 17e en 18e 
eeuw om geloofsredenen 
uitweken naar de Repu -
bliek . Omdat het goedge-
schoolde, relatief 
hoogontwikkelde mensen 
betrof, leidde hun komst 
niet tot grote problemen. 
Dat neemt niet weg dat het 
nog steeds wijd verbreide 
beeld als zou de komst van 
de zuidelijke ~eloofsgeno-
ten volstrekt v ekkeloos 
zijn verlopen en van Ne-
derlandse zijde uitsluitend 
door altruïstische motie-
ven zqn Ingegeven, nuan-
cering behoeft. 

De zuidelijke Nederlan-
ders en Hugenoten golden 
nogal eens als frivool en 
overbeschaafd: onlustge-
voelens die verklaarbaar 
zijn door afgunst op de 
grotere ontwikkeling en 
welstand van de immi-
granten. De onlustge-
voelens bij de autochtone 
Nederlanders namen in 
kracht toe naarmate het 
economisch slechter ging. 
De vervolgde geloofs-
genoten waren welkom 

zolang ze een bijdrage Joodse medeburgers al-
aan de sterk groeiende leen d ie naam verdient als 
econom ie van de jonge de situat ie in Nederland 
Republiek konden leveren wordt ver1eleken met die 
(de politiek van het 'wel be- in andere anden . ln abso-
grepen eigenbelang'). lute zin was ervan toleran -
Zodra echter aan het einde tie geen sprake. 
van de gouden eeuw stag-
natie optrad, werden de Zigeuners, mijnwerkers, 
nieuwkomers en nog niet Chinezen 
geheel geassimileerden Dat laatste geldt a fortiori 
een stuk minder vriendelijk voor enkele andere groe-
bejegend. pen die het ongeluk had-

den zich op Nederlands 
Anti-semitisme grondgebied te bevinden . 
Een mi nder vriendel ijke De zigeuners duiken in 
bejegening was ook weg- de 15e eeuw voor het eerst 
gelegd voor de Ashkena- op in Nederland. Aanvan-
zische (Oost-Europese) kei ijk werden ze goed 
Joden die zich na 1650 in behandeld . In de volgende 
de Nederlanden ves- eeuw veranderde dit. Als 
tigden. Niet alleen ont- gevolg van gewijzigde 
beerden zi j tot de Bataafse opvattingen over zwervers 
revolutie volledige burger- en bedelaars werden de 
rechten (net als overigens zigeuners het object van 
Rooms-Katholieken en steeds strengere vervol -
niet-calvinistische protes- gingen. Deze gingen hand 
tanten), in de in hand met een steeds 
(volks-)Iiteratuurvan de negatievere beeldvorming 
18e en 1ge eeuw werden over zigeuners bij de be-
zij bove[1dien stelselmatig volking . Een beeld dat, 
voorzien van eigenschap- naar uit de bundel blijkt, 
pen die in anti -semitische nog altijd bestaat. De zi-
kring als typisch Joods geunervervolgingen be-
golden en gelden: oneer- reikten in de 18e eeuw hun 
lijkheid, geldzucht, laf- climax. De zigeuners wer-
heid, onbetrouwbaarheid den zo veel mogelijk over 
in de handel, lawaaierig- de grens gezet. Ook uit-
heid, corruptie en smerig- roeiing kwam voor. In 
heid . 1728 was Nederland zi-

Ook de discriminatie geunervrij geworden. 
van overheidswege ging Voor een goed begrip 
verder dan die ten aanzien van de Nederlandse zi-
van andere nietvolledig geunervervolgingen is het 
erkende minderheden . Als nuttig te weten dat deze 
enige groep (met uitzon- vervo~ingen ook in ande-
dering van de zigeuners) re lan en voorkwamen, 
werden de Joden door maar dat ze - althans in de 
overheidsmaatregelen 
beperkt in hun economi-

17 e en 18e eeuw - nergens 
zo wreed en massaal wa-

sche mogelijkheden . Hier- ren als in de Republiek. 
door werden ze naar de Andere groepen die het 
zelfkant van de samenIe- zwaar te verduren hebben 
ving gedreven . Ook aan gehad in Nederland wa-
dit beperkende régime ren de Chinezen en de 
maakte de zegenrijke buitenlandse (vooral Duit-
omwenteling van 1795 een se en Poolse) mijnwerkers. 
einde. Beide groepen waren in de 

Uit het bovenstaande eerste twee decennia van 
blijkt dat de Nederlandse deze eeuw Nederland 
tolerantie ten aanzien van binnengekomen; beide 



groepen ook werden in de 
jaren '30 het slachtoffer 
van een uitgesproken 
discriminatoir overheids
beleid, dat overigens als 
gevolg van de crisis (en de 
wijd verbreide latente of 
ma n ifeste afkeer va n 
vreemdelingen) steun 
kreeg van een zeer groot 
deel van de publieke opi
nie. Het beleid was erop 
gericht de twee groepen 
vooroorlogse gastarbei
ders zo veel mogelijk terug 
te sturen naar het land van 
herkomst. De wijze waar
op dit beleid werd uitge
voerd - zo laat zich in de 
bundel lezen - vertoont 
veel gelijkenis met het 
politionele optreden dat in 
die jaren aan gene zijde 
van de oostgrens in zwang 
was. 

Een boze tijdgeest 
Mijns inziens berust de 
zoëven genoemde over
eenkomst in beleidsuit
voering tussen het demo
cratische Nederland en het 
nationaa I-socio I istische 
Duitsland n iet op toeval. 
Enige gelijkenis als het om 
de beleidsinhoud gaat valt 
niet te ontkennen. Ook het 
democratische Nederland 
van die tijd kende een 
sterk nationalisme en ver
dacht veel gepraat (tot in 
sociaal- en vrijzinnig
democratische kring toe) 
over onfrisse zaken als 
zedelijke volkskracht, 
volksgemeenschap en 
corporatisme ('ordening'). 

Enigszins los daarvan 
staat de onmiskenbare 
bikkelharde aanpak van 
enkele maatschappelijke 
problemen die het han
delsmerk van de toen re
gerende kabinetten-Colijn 
was. De bejegening van 
werklozen is genoegzaam 
bekend, maar wie weet 
dat Nederland in die jaren 
zonder pardon veel (poli
tieke) vluchtelingen uit 
Duitsland bij de grens 

tegenhield of zelfs 
uitleverde? 

Het heeft er veel van dat 
de boze tijdgeest die over 
Duitsland vaa rdig werd, 
ook in Nederland - zij het 
in een minder extreme 
gedaante - actief was. 

Heropvoeding 
Met de slotzinnen van de 
vorige alinea is ook de 
waarde van het boek 
'Vreemd gespuis' aange
toond. Economische stag
natie leidt bijna als van
zelfsprekend tot een i ndi 
vidueel en nationaal 
egoïsme: verschijnselen 
waarvan vreemdelingen, 
zeker a Is ze een andere 
cultuur hebben en maat
schdppelijk minder suc
cesvol zijn, gemakkelijk 
het slachtoffer kunnen 
worden. Latente anti
gevoelens jegens datgene 
wat anders is, die zeer veel 
mensen bezitten, kunnen 
door een aan kracht win
nend egoïsme manifest 
worden . Historisch inzicht 
over de mogelijke gevol
gen van het toelaten van 
een dergelijk egoïsme is 
één van de beste remedies 
om te voorkomen dat het 
de kop opsteekt. De bun
del'Vreemd gespuis' leent 
zich daarvoor uitstekend, 
althans beter dan mythes. 

Meine Henk Klijnsma 

Anne Frank Stichting 
(red,), Vreemd gespuis, 
Baarn/Amsterdam, 
Ambo/Novib, 224 pp., 
f 32,50. 

Veranderingen in levensstijl en de 
gevolgen voor de politiek 

Lezingencyclus in De Balie 

De levensstijl van mensen verandert. 
Hun levensloop wordt minder voorspelbaar, 
grilliger. Rolwiss-elingen vinden voortdurend 
plaats, mensen kunnen niet meer worden 
gekarakteriseerd met een enkel sociaal kenmerk; 
mensen kunnen zeer uiteenlopende kenmerken met 
elkaar combineren in een enkel leven, 
opeenvolgend of ook gelijktijdig. Dit proces, dat 
wij individualisering noemen, gaat ook gepaard 
met een toenemende vrijheidsbeleving. 
Hoe uit zich dit proces? Kan het in trends, of eerder 
nog trendbreuken worden aangewezen? Hoe is het 
zelfbeeld van mensen veranderd als gevolg van 
deze ontwikkeling? Hoe kunnen zij op hun 
(wisselende) activiteiten worden aangesproken? 
Hoe verhoudt zich het persoonlijk leven tot het 
werk van mensen? Vindt op dat laatste gebied 
eenzelfde ontwikkeling plaats? 
En wat zijn de consequenties van dit proces? 
Wat betekent het voor de relatievormen in de 
toekomst? Hoe verhoudt individualisering zich tot 
de emancipatie van vrouwen? Moet onze 
samenleving zich erop gaan instellen dat mensen 
eens in de zoveel jaren geheel onderwerk willen 
hebben? Hoe verhoudt zich dit proces tot de 
technologische ontwikkeling? En in hoeverre zullen 
mensen zich in de toekomst nog willen laten 
vertegenwoordigen, door een politieke partij of 
een belangenorganisatie? 
Over dit thema organ iseert de Stichting 
Wetenschappelijk Bureau D66 een lezingencyclus, 
op elke tweede dinsdag van de maand in theater 
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 
Amsterdam. 
Het programma luidt als volgt: 

8 maart 1988, J. Soetenhorst-de Savornin 
Lohman, Emancipatie 
12 april 1988, P. van Schilfgaarde Nieuwe 
arbeidsverhoudingen 
10 mei 1988, c.J. Weed a Relaties 

De lezingen beginnen om 20.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt f 5,-. 
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Slechte gedachten 

Lijden ambtenaren aan masochisme? Die van de 
Centrale voor Middelbare en Hogere Ambtenaren 
wel. want zij nodigden Kamervoorzitter Dolman 
en de Secretaris-Generaal van Binnenlandse 
Zaken, VanAartsen , uit voor hun symposium van 
7 december 1987 'Hebben ambtenaren het voor het 
zeggen?' 

Dolman en VanAartsen namen de gelegenheid 
te baat om de dames en heren ambtenaren eens 
goed de oren te wassen. Wat, macht bij 
ambtenaren? Hoe bedenken zij het? En zij 
tracteerden de vergader~ng op enkelefijne 
normatieve verhalen. 

Dolman staaft zijn reprimande mei een 
voorbeeld. Hij neemt het centrale politieke 
onderwerp van dezejaren bij de kop : de omvang 
van de collectieve sector. Het roer moet om, was 
volgens hem de boodschap van de winnende 
politici in 1982. En in 1986 wonnen zij nogmaals, 
met de leuze dat het karwei af moest. En zo 
gebeurde het. Het roer ging om, het karwei wordt 
. afgemaakt, met alle voor- en nadelen van dien. 
Waar waren de ambtenaren? zo vraagt Dolman 
retorisch. Hebben zij de omslag bewerkstelligd? 
Dan moeten zij voorheen diep hebben geslapen, of 
in 1982 uit hun dwalingen zijn wakker geworden 
. als Saul op de weg naar Damascus', Maar zo is 
het natuurlijk nietgebeurd, vervolgt hij. De politici 
wezen de marsroute aan, de ambtenaren volgden. 

Mooi gesproken! Maar wat deden de politici voor 
1982? Van 1977 tot 1981 was dezelfde coalitie 
aan de macht als vanaf 1982. Dat kabinet heeft. 
zoals bekend, keurig op de winkel gepast maar 
verder niets uitgevoerd (met uitzondering van de 
heren Van A. en W. die kort voor het scheiden van 
de markt een half miljard aan het bedrijfsleven 
uitdeelden en daarmee altijd politiek gesproken 
vrijuit zijn gegaan) . Als de politici het voor het 
zeggen hebben, waarom grepen zij dan niet in 
deze periode hun kans om het roer om te gooien? 
Misschien omdat de CEC nog geen daartoe 
strekkende adviezen ga)? 

Een spitsvondige redenering als die van 
Dolman hoeft nog niet waar te zijn. Zij kan ook ad 
absurdum zijn. Deze loopt als volgt. A en P gaan 
samen op weg. Bij de hoek van de straat slaan zij 
rechtsaf. WasdatA's voorstel? Neen? Dan is het de 
verdienste van P. 

Gelukkig, aldus Dolman. bestaat er 
onderscheid tussen de A 's en de P's. Zij verschillen 
'in temperament. Goede ambtenaren kruipen in de 

huid van de minister. Zij staan klaar om de 
minister tot besluiten te inspireren en vervolgens 
die besluiten te verdedigen. Zij denken veel en 
vinden daarin voldoening. Gelukkig voor hen. 
Want. zo beslut.tDolman, het menselijk geluk ligt 
niet in de macht maar in de gedachte. 

Daarmee liggen alweer twee nieuwe 
coriferentiethema's voordeCMHA op tafel. Eerst: 
hoeveel goede ambtenaren zijn er? En dan: hoe 
gelukkig zijn politici? 

Het ambtelijk masochisme werd nog 
vervolmaakt in het aanhoren van de lezing van 
VanAartsen: vooral omdat hier nu echt een 
ambtenaar het even voor het zeggen had, en een 
goede: hij schrok daar onmiddellijk voor terug. 
Weliswaarerkende hij dat temidden van een 
wirwar vanformele en informele circuits 
ongetwijfeld door sommige ambtenaren bij 
sommige gelegenheden zelfstandig beleid wordt 
gevoerd zonder dat de betrokken minister dat 
weet; maar op de vraag of dat mag antwoordde hij 
meteen hartgrondig 'neen '. 

Om in te zien waarom dat niet mag, hoeft men 
slechts enkele eenvoudige vragen te stellen, zoals: 
wie is er de baas op het ministerie? Men ziet dan 
onmiddellijk in dat wij zouden spreken over een 
heel ander staatsrechtelijk bestel. zonder 
ministeriële verantwoordelijkheid, als wij eigen 
verantwoordelijkheid voor ambtenaren zouden 
toestaan. 

Van Aartsen schroomde zelfs niet. enkele malen 
hartgrondigfoei te zeggen (alles in het nette 
natuurlijk), waar hij bepaalde praktijken van 
hogere ambtenaren aan de kaak stelde. Wanneer 
zij zich 'eigenmachtig' met kabinetsformaties 
inlaten, leidt dit tot een 'ongehoorde 
verstrengeling van ambtelijke adviseurs, 
demissionaire ministers en kamerleden '. Bij 
kabinetsformaties 'behoort de politiek de kop te 
nemen '. Er zal wel een reden zijn waarom die 
norm zo nadrukkelijk wordt geform uleerd . 

Ook over politieke benoemingen breekt Van 
Aartsen de staf. De minister behoort te bevorderen 
dat in hei ambtenarenapparaat, ook in de top van 
het departement. een schakering van politieke 
kleuren aanwezig is, zodat hij niei uitsluitend het 
standpunt van zijn partij te horen krijgt. Ferme 
taal van de man die werd benoemd door zijn 
partijgenoot Wiegel. Dolman signaleerde 
tenminste nog dat er momenteel, na tienjaar 
vrijwel onafgebroken CDNWD-coalities, nog 
maar één secretaris-generaal uit de kring van de 
PvdA is. Hoe staat dat eigenlijk met de macht van 
deSG's? 

Misschien hebben de ambtenaren na de 
normbevestigende verhalen van Dolman en Van 
Aartsen een rustig oogje dicht gedaan voor de 
realiteit. maar dan ongetwijfeld niet voor lang. 
Binnen een maand na dato verdween 
topambtenaarScholten voorfouten die zijn 
minister Deetman had begaan. De minister is 
onschendbaar, de ambtenaren zijn 
verantwoordelijk. Het andere staatsrechtelijk 
bestel is onder ons. Misschien is die Scholten 
iemand om de volgende keer uit te nodigen? 
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Commentaar 

De horzel van de zijn boek is gewijd aan de gisch niveau bedrijft. Als haven van de onderlinge 

PvdA historie. Kalma laat zien bijna geen ander in Ne- solidariteit binnen de wer-
dat de sociaal-democratie derland kan hij laten zien kende klasse vormt in zijn 

Wat is er eigenlijk mis met met zijn eisen van recht- hoezeer ideeën maatge- argumentatie vaak een 
het jongste boek van Paul vaardigheid en solidariteit vend zijn voor politieke belangrijk punt. Juist daar-
Kalma, Het socialisme op en vooral met de nuchtere standpunten - en natuurlijk om moet de afstand tussen 
sterk water? De halve we- manier waarop deze ge- betoogt hij dat de ideeën loon en uitkering groter 
reld is over hem heen ge- stalte kregen, het kapita- die in het verleden tot de worden en mag de sollici-
vallen, niet in het minst zijn lisme niet heeft tegenge- opbouwvandeve~o~ tatieplicht van werklozen 
eigen partijvoorzitter, werkt, maar veranderd en gingsstaat hebben geleid, niet vervallen en mag het 
terwijl aan de zijlijn enkele in dat proces versterkt. De elkaar wederzijds ver- basisinkomen al helemaal 
liberalen hun gniffelen niet sociaal-democratie brengt sterkten. De ontwikkeling niet worden ingevoerd : 
hebben kunnen inhouden. sociaal onrecht terug tot van de democratie werd anders zouden de werken-
Waar gaat het naar toe als getallen ('volledige werk- zowel mogelijk gemaakt den wel eens minder zin 
zelfs goede sociaal- gelegenheid') en de meest door de emancipatie van kunnen krijgen in het beta-
democraten het liberalis- uiteenlopende aspiraties de arbeidersklasse als len voor het inkomen van 
me gaan omhelzen? van mensen tot een inko- door het in stand houden hun werkloze collega's. 

De lezers kunnen wor- menskwestie. De conse- van de ondernemingsge- Maarom soortgelijke 
den gerustgesteld: zover is quentie van deze zienswij- wijze produktie; het indivi- redenen mag de arbeid 
het niet. Kalma blijft ze is dat er ook nu nog dualisme is een onderdeel volgens hem niet vervallen 
sociaal-democraat, al geen sprake is van een van de sociaal-democratie als centrum van een breed 
moet hij (voor buitenstaan- 'crisis' van de verzorgings- in plaats van de voorbode maatschappelijk compro-
ders soms een subtiel on- staat. Deze is er vooral in van een 'ik-tijdperk' dat de mis. Over vraagstukken 
derscheid) van het socia- de ogen van hen die, zoals gewenste 'solidariteit' van morele aard is zo'n 
lisme niets hebben. de,socialisten, het verbond doorbreekt; enzovoort. compromis nu eenmaal 
Zijn boekje ontleent zijn met het kapitalisme al In Kalma's handen wordt veel minder goed te berei-
waarde allerminst aan een nooit vertrouwden of van de sociaal-democratie tot ken . 3 
verrechtsing van de rech- de liberalen die altijd zijn een praktisch èn ideolo- Het is voor de sociaal-
tervleugel van de PvdA die blijven menen dat de staat gisch vast en hanteerbaar democratie en voor de 
erin tot uitdrukking zou elke flexibiliteit de nek bouwwerk. In het verleden Nederlandse arbeiders-
komen; ook niet aan de omdraait. ligt hiervoor de sleutel, klasse te hopen dat 
neiging tot provoceren, die Kalma is een middel- aldus Kalma, die meent Kalma's nuchterheid het 
Kalma zo eigen is en puntzoeker. De middel- dat de PvdA weinig te . wint van de vele andere 
waaraan deze suggestie te puntzoekende krachten in winnen heeft bij het stromingen die zich in de 
danken is. Integendeel. de verzorgingsstaat wil hij 'koortsachtig verkennen PvdA als zodanig presen-
Na de quasi-objectiviteit herstellen. Een nieuw com- van de meest uiteenlopende, teren. Belangrijke me-
van de Schuivende Pa ne- promis tussen kapitaal en bestaande en toekomstige ningsverschillen zie ik 
len, de schrikbarende arbeid, waarbij hun strijd problemen, en bij het on- vooral in het conglome-
afwezigheid van enige boven een 'zero sum gericht zoeken naar de raat van ideeën over ar-
denkkracht achter het game' wordt uitgetild, is antwoorden op die pro- beid. Verlaging van 
liberaal Bestek '90, en de daartoe noodzakelijk. Het blemen' (p. 87) - een dui- uitkeringen zonder moge-
problemen toedekkende recht op arbeid zal daarin delijke verwijzing naar de lijkheid dat verlies door 
vaagheid van christende- gecombineerd moeten Panelen. eigen activiteit te compen-
mocratische geschriften, is worden met de economi- Kalma's voorkeur voor seren? loonstrijd belang-
hier eindelijk een boek dat sche en sociale moderni- liberalen als coalitie- rijker dan verwerving van 
de werkelijke politieke sering van ondernemingen partner is onmiskenbaar. zeggenschap? Het zijn 
problemen van het mo- en metflexibilisering van Met hen valt tenminste standpunten die ik niet 
ment signaleert en deze de arbeidsmarkt, in casu zaken te doen. Maar zou- deel. Zij gaan uitvan een 
met voldoende argumen- van de inkomens- den zi j door zijn nuchtere vakbondsvisie op arbeid 
ten benadert. verhoudingen. In dit kader sociaal-democratie wor- die we achter ons moeten 

Wie de boze kreten uit (maar alleen hierin) past den aangesproken? Met laten. De discussie daar-
het PvdA-kamp heeft be- voor Kalma ook het ver- alle nuchterheid, mis- over dient met kracht te 
luisterd, zou niet zeggen groten van de afstand schien juist wel daardoor, worden gevoerd. En in de 
dat Kalma er vooral in is tussen lonen en komt Ka I ma tot verras- praktijk dienen daarover, 
geslaagd, de eigen waar- uitkeringen. sende, misschien moeten zoals Kalma zal beamen, B 
de van de sociaal- De bijdrage van Kalma we zeggen: onliberale compromissen te worden m 

m .,.. 
democratie te tekenen en aan de maatschappelijke standpunten. Zoals met gesloten. !>' 

van daaruit lijnen naar de discussie is echter vooral betrekking tot arbeids- z 
"" 

toekomst te trekken . dat hij dit middelpunt- duurverkorting : moet blij- Erik van der Hoeven tV 

::;; 
Een belangrijk deel van zoeken ook op ideolo- ven doorgaan. Het hand- 00 
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Liberalisme: waarheen? 

HANS VAN MIERLO* 

Het wordt wat stiller in het midden. Nog maar net drie 
maanden geleden deed ik vanaf deze plaats over uw 
hoofden heen een dringend beroep op de Partij van de 
Arbeid en de VVD om hun verantwoordelijkheid eens 
onder ogen te zien voor het uit democratisch en be
stuurlijk oogpunt ongewenste en ongezonde feit, dat in 
ons land een partij, het CDA, al zeventig jaar altijd 
vanzelfsprekend aan de macht is, wat de uitkomst van 
de verkiezingen ook mag zijn en dat zelfs de 
denkbaarheid van een alternatief totaal afwezig zal 
zijn zolang die twee partijen hun antagonistische posi
ties ten opzichte van elkaar handhaven. 
Sindsdien zijn er in de Partij van Arbeid en de VVD een 
paar dingen gebeurd, waarvan de verdere ontwikke
ling in grote mate beslissend zal zijn voorde vraag ofer 
eindelijk eens beweging kan komen in dat versteende 
politieke krachtenveld . 

PvdA 

Op dezelfde zaterdag dat ik mijn beroep deed op Parti j 
van de Arbeid en VVD hield de Partij van de Arbeid een 
persconferentie waarop een werkgroep Schuivende 
Panelen presenteerde. Door hetgeen ik in mijn con
gresspeech naar voren had gebracht over de traditio
nele afhankelijke houding die Partij van de Arbeid en 
VVD ten opzichte van het CDA innemen, is bi j sommi
gen de indruk gewekt dat ik impliciet het rapport had 
veroordeeld als een poging bij het CDA in het gevlei te 
komen. Ten overvloede wil ik hier die indruk nog eens 
wegnemen. Ik kende dat rapport niet eens. Zeker, ik 
heb meteen scherp afstand genomen van wat mij 
gerapporteerd werd over de wijze, waarop het eu
thanasievraagstuk werd behandeld en dat doe ik nog, 
maar het rapport als geheel verdient waardering, 
omdat het doet wat het moet doen; het houdt een oude 
ideologie tegen het licht van deze tijd en het stelt 
bepaalde vastgeroeste uitgangspunten en opvattingen 
tenminsteterdiscussie . Wie dat doet riskeert iets met z'n 
klassieke identiteit en daar is moed voor nodig . Vooral 
analyses van maatschappelijke processen zijn vaak 
van een hoog intellectueel gehalte en dat oordeel 
wordt onvermijdelijker op die punten waar je verwant
schap ontdekt met analyses die in de loop der jaren ook 
door D66 naar voren zijn gebracht. Echter niet de 
analyses beslissen, maar de keuzes die de partij uit de 
gepresenteerde alternatieven zal maken en de conse
quenties daarvan voor het verkiezingsprogramma. 

*De auteur is voorzitter van de Tweede Kamerfractie 
van D66. De tekst van dit artikel is een door de 
redactie bewerkte weergave van de toespraak van de 
auteu,r tot het D66-congres op 6 februari j.1. 

VVD 

Terwijl de Partij van de Arbeid een poging onderneemt 
z'n aanspreekbaarheid voor deze tijd te vergroten 
I i j ken de versch i j nselen op dit moment i n de VVD eerder 
van omgekeerde aard . Het beeld daar wordt over
heerst door een poging om door middel van een 
drietrapsraket de partij naar rechts te schieten, rechtser 
zelfs dan waar zij ooit heeft gestaan. De drietrapsraket 
bestaat uit de verschijning van Liberaal Bestek, de 
publikatie van een liberale filosofie en het veertig jarig 
jubileum vorig weekeinde. 
Liberaal Bestek verscheen drie weken geleden . Het 
bestaat voor het grootste gedeelte uit een aantal poli
tieke opvattingen op verschillende beleidsterreinen, 
die de aanzetzouden kunnen zijn vooreen verkiezings
programma. Het oordeel van zowel politieke als opi
niërende zijde was vrijwel unaniem : een rechttoe recht 
aan rechts stuk. Dat was ook ons oordeel. Het was 
voorzien van een inleiding, d ie een niet zo heldere 
beschouwi ng over het I i bera I i sme gaf, met noga I sterke 
egocentrische accenten, die op het program aansloten. 
Bij het verschijnen heb ik namens de fractie de beteke
nis van het stuk geplaatst tegen de achtergrond van het 
klassieke probleem van de VVD sinds haar oprichting. 
Dat is dat de partij enerzijds in ideologische zin de 
pretentie moet ophouden van een echte liberale partij 
en aan de andere kant in de dagelijkse praktijk in het 
krachtenveld van de Nederlandse politiek een 
doodgewone conservatieve rol moet vervullen en 
daarop een groot deel van haar aanhang werft. De 
malaise van de VVD wordt voornamelijk door deze 
discrepantie veroorzaakt. In de behoefte om op lange
re termijn tot een verzoening te komen in deze tegen
stelling, wekte de huidige politieke leider Joris 
Voorhoeve bij de provinciale statenverkiezingen de 
illusie - en ik ben er van overtuigd dat hij dat ook 
meende - dat de VVD die verzoening tot stand wilde 
brengen door die conservatieve rol te verlaten en de 
politieke praktijk in overeenstemming te brengen met 
de liberale ideologie. Mijn voorlopig'e reactie op het 
rapportwas dat het ereerder naar uitzag dat daari n het 
omgekeerde gebeurde en de ideologie in overeen
stemming werd gebracht met de praktijk. 

Dit vermoeden krijgt een adembenemende bevesti
ging in detweedetrap, een rapportvan de TeIdersstich
ting, dat de vorige week verscheen en een speurtocht is 
naar de filosofische grondslagen van het liberalisme. 
Het is een filosofisch geschrift dat in alle opzichten te 
zijner tijd een filosofisch antwoord verdient, maar 
vanwege de direct politieke betekenis die het nu al 
heeft in relatie tot Liberaal Bestek en de gedachtenwis
seling in de VVD, kan ik er niet omheen in een eerste 
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reactie op de politieke essentie van het werk in te gaan. 
Deopstellers maken twee belangrijke en significante 

keuzes. Zij bezien het liberalisme niet als een stroming, 
die ergens vandaan komt en ergens heengaat, maar als 
iets dat een wezenlijke onveranderlijke kern heeft. Die 
gedogmatiseerde kern bestaat uit het primaat van het 
individu, de zelfregulerende samenleving, waarin de 
vrijheid van het individu het grootst is en de democroti 
sche rechtsstaat. Vervolgens wordt die kern weer ge
splitst in twee varianten, twee mensbeelden, twee soor
ten liberalisme dus, die een grote mate van onver
zoenlijkheid hebben. 

Het ene is het nuttigheidsconcept of het utilitaristisch 
liberalisme. In deze visie is de mens een wezen dat zijn 
nutwil maximaliseren. De mens heeft niet een bepaald 
levenspad af te leggen, maar streeft steeds naar 'wat 
hem van moment tot moment leuk, handig, aangenaam 
of plezierig lijkt.' Hij kan op elk moment alle kanten op. 
Groei, ontwikkeling en persoonlijkheid zijn zinloze 
begrippen. 

Hetandere is het ontplooiingsperspectief. Dit libera
lisme ziet de mens als een wordend iemand, die zijn 
zelfverwerkelijking, zijn ontplooiing als levensdoel 
heeft, ontwikkeling en groei van zi jn persoonlijkheid 
zijn primaire begrippen . Hij heeft een eigen weg te 
gaan. 

De essentie van het rapport is dat consequent en 
bijna dogmatisch voor de eerste lijn van het nut
tigheidsconcept wordt gekozen en de tweede lijn van 
het ontplooiingsperpectief als grond model wordt af
gewezen. In politicis moet de eerste lijn gevolgd wor
den en kan de tweede slechts een nuancerend element 
opleveren. Dit heeft verstrekkende gevolgen . 

Ik vat het belangrijkste verschil in eigen woorden 
samen. In het nuttigheidsmodel heeft het individu voor
al rechtop niet gestoord worden door anderen . Dat zijn 
de klassieke grondrechten, die een negatieve vrijheid 
garanderen . Er vindt geen herverdeling plaats van 
middelen boven het absolute minimum. Dit in tegen
stelling tot het ontplooiingsmodel, waarin het individu 
ook positieve vrijheid heeft, dat wil zeggen sociale 
grondrechten, rechten op middelen die hem helpen de 
persoonlijkheid te verwezenlijken, die hij in zich 
draagt: dus wel herverdeling boven het absolute mini
mum. In het eerste model vormt het individu zo hij wil, 
vanuit het eigen belang, groepen, die hem beschermen 
tegen de staat. 

In het tweede model is het tot op zekere hoogte de 
staat die het individu beschermt tegen machtige groe
pen. 
Dit is een onvolledig beeld zonder nuancering, maar 
het is duidelijk dat een toepassing van het nuttigheids
modei een wezenlijk andere samenleving zou opleve
ren als het al zou kunnen worden doorgevoerd. 

Watvalt hieropte zeggen? Ik begrijp niet goed hoe je 
het liberalisme als stroming buiten beschouwing kunt 
laten en de kern kunt definiëren als een onveranderlijk
heid, terwijl de begrippen die voor die definitie worden 
gehanteerd in de geschiedenis een wisselende lading 
hebben, die mede bepaald wordt door het tijdsge
wricht. 

Mijn tweede probleem is dat ik mij niet kan vinden in 
de gemaakte uitsplitsing in de twee mensbeelden; ik 
vraag mij af of ik nu deze kritiek heb omdat ik D66-er 
ben, of dat ik van D66 ben omdot ik deze kritiek heb. 

Ik hoop het laatste en heb de illusie dat ik met die kritiek 
iets wezenlijks zeg over het gedachtengoed van de 
eigen partij. De uitbater van zijn nut en de ontplooier 
zijn karakteristieken van een mens in per persoon 
wisselende samenstelling. Het uit elkaar halen ten 
behoeve van een politiek principe is kunstmatig en 
dwangmatig. Er ontstaat een pseudo helderheid, die 
zich stelt buiten de hedendaagse werkelijkheid van de 
mens zoals die zich ontwikkeld heeft en zoals die 
bediend moet worden. 

Ik betwist de relevantie en de bruikbaarheid van dit 
dilemma, maar wie die relevantie wél ziet, die onthult 
inderdaad iets wezenlijks over zijn politieke instelling 
wanneer hij kiest voor het door de historie ach
terhaalde nuttigheidsconcept als het mensbeeld dat het 
dichtst bij de werkelijkheid ligt, zoals het rapport zegt. 
Die keuzevoordeze interpretatie van het liberalisme in 
de werkelijkheid van vandaag heeft ook historisch een 
wezenlijk andere lading dan toen dit liberalisme in zijn 
eerste vorm ontstond. Het is nu regressief en was toen
aan het einde van de achttiende eeuw- progressief. Als 
product van de Verlichting was het een verfrissend 
radicalisme dat de geestelijke spinnewebben van de 
traditie wegveegde met een simpel en logisch wereld
beeld . De ontplooiingsfilosofie rond 1840 was niet 
zozeer een a Iternatief, maar een ingri jpende correctie. 

In 1841 werd heel Engeland opgeschrikt door een 
rapportvan een Royal Commission overdetoestand in 
de mijnen : vrouwen- en kinderarbeid, barbaarse ar
beidstijden, geen veiligheidsvoorzieningen, geen hy
giëne. Sinds die tijd was de blijmoedige 'onzichtbare 
hand' theorie van Smith heel wat minder blijmoedig. 
Ook rond die tijd begon John Stuart Mill aan zijn 
sociale revisie van het liberalisme. Sindsdien is het een 
geheel van opvattingen dat veel meer rekening houdt 
met maatschappelijke en psychologische realiteiten, 
ten koste van die mooie, heldere, maar rampspoed 
verwekkende consistentie uit de begintijd. Sindsdien 
rommelde de oude leer vooral na bij zeer conserva
tieve Amerikaanse economen en dogmatische beha
vioristen. Totdat in januari 1988 de filosofen van de 
VVD teruggrijpen naar de kern en uitkomen bij de 
onbezorgde kindertijd van vóór 1840. Een tweede 
jeugd! 

Hiermede kom ik tot een andere kern, die van D66. 
Wij hebben onszelf nooit geafficheerd met het etiket 
liberaal enwel om de simpele reden dathetwoord in de 
Nederlandse politiek al een stempel had gekregen, dat 
uitdrukking gaf aan een heel ander gedachtengoed. 
Wel hebben we vastgesteld dat het liberale erfgoed, 
zoals wij dat zagen, bij verwaarlozing door de VVD in 
de politieke praktijk, onder ons beheer was gekomen. 
Wèl hebben wij altijd gezegd dat de inspiratiebronnen 
van het liberalisme, èn van de sociaal-democratie 
tegelijk in onze partij aanwezig zijn, de rechtvaardi
ging daarvoor is dat beide stromingen in een histori
scheontwikkeling een deel van een hele waarheid voor 
hun rekening hebben genomen en vervolgens dat deel 
weer tot de hele waarheid hebben verheven. Waar
door wat complementair was en is, tegenover elkaar is 
komen te staan in karikaturen van zichzelf: vrijheid 
tegenover geli jkheid, het i ndividu tegenover het collec
tief, de zelfregulering tegenover de staat, individuali
sering tegenover solidariteit. 

In de keuze van het mensbeeld, waarop het politieke 
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handelen zich zou moeten richten in het rapport van de 
Teldersstichting, zie ik dat antithetische denken in een 
verhevigde vorm terugkeren, maar dat niet alleen. Het 
rapport is hard, maar in die zin eerlijk, dat het in 
tegenstelling tot de VVD tot nu toe, de ideologische 
onderbouwing niet meer in het miden laat, maar maakt 
zij een nieuwe ideologie voor de VVD of onthult zij 
slechts het tot nu toe verzwegene? 

Ik vrees het laatste. De praktijk van de ideologie kan 
niet, maar de ideologisering van de praktijk wel en dat 
gebeurt. Daarmee polariseert de VVD niet alleen met 
de anderen en met het mensbeeld zoals dat in ons land 
voorwerp voor pol itiek handelen is, maar ook met 
zichzelf, want de liberalen binnen de VVD wordt voor 
de eerste keer om een principiële ideologische keus 
gevraagd en dat geeft aan het rapport een schismatiek 
aspect. 

Voor wat de liberale inspiratie binnen D66 betreft, 
kan ik alleen maar zeggen dat ik het ondenkbaar acht 
dat wij het verlangen naar zelfverwerkelijking en ont
plooiing van het individu volgens zijn talent, zouden 
ecarteren uit het mensbeeld, waarop ons politiek han
den zich richt . Dat is de reden waarom John Stuart Mill 
in de portrettengalerij van de liberalen en de sociaal
democraten mag hangen en in die van D66 avant la 
lettre. Het is ook de reden waarom de VVD hem daar 
kan weg halen als zij ideologisch terugvalt op het 
nuttigheidsconcept van de mens. 

Het is Stuart Mill al tegengeworpen dat zijn politieke 
filosofie die glasheldere logische consequentie miste 
diezo kenmerkend was voorde nuttigheidsleervan zijn 
radicale vader James Mill en diens vrienden. Hij ver
koos het realiteitsgehalte van zijn filosofie boven de 
consistentie ervan . Daardoor is zijn denken opgeno
men in de stroom van latere ontwikkelingen : sociaal 
liberalisme, sociaal-democratie, emancipatie-bewe
ging-terwijl het denken van zijn vader werd bijgezet in 
de vitrine van de historie. 

In die geesteshouding herkent D66 zichzelf: een 
consistent ideologisch model is prachtig, je moet er ook 
altijd naar blijven streven, maar nimmer ten koste van 
het zicht op de veranderingen in de maatschappelijke 
werkelijkheid en al helemaal nooit ten koste van de 
mensen die van die veranderingen het slachtoffer drei
gen te worden. 

Jubileum 

De derde trap is het veertigjarig jubileum van de VVD 
geweest vorige week, waarvan ik vrees dat het een 
soort emotionele inhuldiging is geworden van de nieu
we lijn naar rechts nog voordat de discussie over de 
geproduceerde stukken is begonnen . Ik kritiseer dat 
niet, ik stel vast hoe groot de honger is. En wat ik niet 
weet is of de honger zo groot is dat ieder voedsel goed 
is, ofdatdie pas ontstaat bij een bepaald soort voedsel. 
Hoe dan ook ik gun mijn oud -collega Hans Wiegel in 
persoonlijke zin van harte zijn oratorisch succes als 
goedgemutste conservatief, maar vanwege het proces 
dat aan de gang is kan ik niet om het effect van zijn 
boodschap heen en dus niet om de boodschap. Die 
komt erop neer dat hij het eens is met Joris Voorhoeve 
dat de VVD zich niet door het CDA naar rechts moet 
laten drukken. Zoiets moet je uit jezelf doen. 

Als Wiegel donderend applaus krijgt op de uit-

spraak: lievertweecriminelen in decel dan één opvrije 
voeten, dan is mijn eerste gedachte: dat zou ik eens 
moeten zeggen op mijn congres. De dodelijke stilte die 
daarop zou volgen, is het applaus voor dat andere 
liberalisme; waarin de wijze waarop een volk zijn 
gevangenen behandelt, één van de graadmeters is om 
het beschavingspeil te meten. Niemandwil datcrimine
len wèl op vrije voeten zijn, maar veronderstel dat het 
zover gekomen is dat de enige mogelijkheid om dat te 
voorkomen nog zou zijn om er twee in een cel te 
stoppen .. ... ... wat valt er dan eigenlijk te klappen? Dat 
zijn toch klappen om je eigen oren? De VVD moet het 
voortouw houden bij de criminaliteitsbestrijding, aldus 
Wiegel. Wat voortouw? Hoe durf je dat allemaal te 
zeggen als je eigen minister al zes jaar de primaire 
verantwoordelijkheid daarvoor draagt? Waar zijn die 
cellendan? Die komen nog, maarvandaag lees ik in De 
Volkskrant datde Ministervan Justitie ernstig betwijfelt 
of ze op tijd klaar komen. Vanwege de beperkte 
financiële middelen bij de Rijksgebouwendienst kan 
het niet sneller. Van het financieringstekort naar het 
cellentekort naar de verloedering en daar moet je voor 
klappen! D66 zal niet zo goedkoop zijn om minister 
Korthals Altes van de hele miserabele stand van zaken 
de schuld te geven, maar hij is wel aanspreekbaar op 
z'n formele verantwoordelijkheid en dan zeg ik tegen 
de VVD: er is in eigen kring reden tot grote bescheiden
heid. 

Dat is nog maaréén kantvan de medaille . Erzou ook 
reden moeten zijn voor grote ongerustheid over iets 
waarop minder gemakkelijk precies de vinger kan 
worden gelegd. Dit geldt niet zozeer de kwaliteit zelf 
van de beleidsbeslissingen en voornemens van het 
departement van Justitie, maar een presentatie ervan 
en een toonhoogte, waarin de balans zoek lijkt tussen 
de rechtshandhaving enerzijds en de rechtsbescher
ming van de burger in dat proces anderzijds. soms lijkt 
het erop of het woord rechtsstaat vooral een begrip is 
van waaruit je de burgers klagend in gebreke kunt 
stellen en ik wil juist liberalen van welk model ook wel 
eraan herinneren dat het begrip rechtsstaat in de 
allereerste plaats de bescherming van de burgers 
tegen de overheid omvatte. 

Ikzei al dat het wat stiller wordt in het midden, "Iijktte 
worden" is beter gezegd, want het verloop van de 
discussies binnen de Partij van de Arbeid en de VVD zal 
de uiteindelijke drukte bepalen. 

We mogen nietvoorbijgaan aan het feit dat er god zij 
dank ook binnen de VVD verholen en onverholen 
kritiek is op de voorgestelde politieke richting. Ik denk 
niet in de laatste plaats aan de politieke instelling van 
de huidige politieke leider en een aantal van zijn 
fractiegenoten. 

Ik wil heel eerlijk zijn overde partijpolitieke beteken
is voor D66 wanneer de VVD zich ideologisch èn 
praktisch volgens de voorgestelde concepten naar 
rechts beweegt. Voor onze herkenbaarheid en identi
teit is dat alleen maar gunstig. Ik hoef dat niet uit te 
leggen, maar voor het zo snel mogelijk bereiken van 
onze doelstellingen om tot politieke vernieuwing te 
komen is het minder gunstig. Ik heb lievereen moeilijke 
verkiezingsstrijd met een VVD, die aanspreekbaar is 
voor een denkbaar alternatief met de Parti j van de 
Arbeid en D66, dan een veel gemakkelijker strijd, met 
een VVD die zich uit dat bereik heeft verwijderd . 



Goed en kwaad 
in het openbaar bestuur* 
PROF. A.F. LEEMANS** 

1. Goed en kwaad in het denken over het 
openbaar bestuur 

De overheid en de wetenschappers van 
verschillende inzichtelijke pluimage en diverse 
disciplinaire huize die zich met de werking van de 
overheid bezighouden, lijken in een staat van 
verbijstering geraakt. Wat tot voor kort nog als een 
noodzakelijke ontwikkelingslijn van de overheid 
werd gezien, wordt thans met ware hartstocht 
bestreden. Sturing door de overheid, integratie bij 
de sturing, coördinatie van overheidsactiviteiten, 
complementariteit van bestuurslagen, dit alles is 
plotsklaps niet meer de weg der bestuurlijke 
waarheid. De nieuwe prediking luidt deregulering, 
privatisering tegenover centrale sturing, een 
vrijer spel van concurrentie tussen 
beleidssectoren in stede van integratie en 
coördinatie. Thans wordt een hoge mate van vrij 
spel der maatschappelijke krachten aangeprezen, 
gesteld tegenover het vroegere streven de . 
groeiende complexiteit van het openbaar bestuur 
te lijf te gaan door een steeds meer geïntegreerde 
centrale aanpak. 

Wetenschap beoogt het kennen te verhogen . Ont
wikkelingen daarin worden voorondersteld. Niettemin 
moet de huidige stroming van Nederlandse be
stuurswetenschappers en bestuurders die gebruik ma
ken van verworvenheden, eventueel wijsheden van de 
bestuurswetenschap, beroerd worden doordiepgaan
de twijfel, nu veel van hun verworvenheden uit de jaren 
70 worden verguisd. Immers, de bestuurswetenschap 
in Nederland heeft zich in de jaren '70 kwantitatief 
aanzienlijk sterker ontwikkeld dan in enig ander Euro
pees land. Hetfeit.dat iedere universiteiten hogeschool 
een eigen leerstoel (zo niet verscheidene) in de be
stuurskunde of aanverwante titel heeft en een vaak niet 
gering aantal bestuurswetenschappelijke medewer
kers, zowel als het grote aantal, vaak kwalitatief hoog
staande publikaties, getu igt van de relatief sterke posi
tie van deze wetenschap in ons land . Temeer moet de 
huidige verwerping van veel van de bestuurskundige 
oplossingen uit de jaren 70, die beoogden de werking 
van de overheid te verbeteren, door menigeen worden 

* Dit artikel is een bewerking van het 
afscheidscollege van prof. Leemans als gewoon 
hoogleraar in de bestuurskunde aan de U.v.A. De 
volledige tekst werd in 1985 door Samson H.D. Tjeenk 
Willink uitgegeven. 
** De auteur is oud hoogleraar in de bestuurskunde 
en lid van D66. 

ervaren als een crisis in zijn wetenschappelijke denken 
of in zijn functioneren in de praktijk van het openbaar 
bestuur, zelfs een cris is in zijn identiteit. 

Wat zijn de oorzaken van de opkomst en neergang 
van bestuurlijke oplossingen? Welke lessen kunnen de 
bestuurswetenschap en de praktijk van het openbaar 
bestuurhieruittrekken ? Ditzijn de vragen die ik hier zal 
behandelen. 

2. Probleemgevallen van bestuurlijke 
oplossingen 

Sturing 

Sturing is het meest algemene begrip en verdient daar
om de eerste plaats in onze beschouwing. Een aantal 
andere hierna te behandelen begrippen kan tot op 
zekere hoogte worden gezien a Is deta i Iieri ng of verbi j
zondering van sturing. 

Dat de overheid moet sturen C.q . stuurt lijkt een 
tautologie. Immers, zij is de juridische en politieke 
vormgeving van het openbaar bestuur der maatschap
pij . De vraag is niet zozeer àfde overheid (c.q . de staat) 
stuurt, maar in hoeverre zij de maatschappelijke ont
wikkelingen stuurt C.q. moet sturen, met welke midde
len, en hoe doeltreffend de sturing is. Dit laatste raakt 
de vraag van bestuurbaarheid . 

De ideologische strijd over de overheidsrol bij maat
schappelijke sturing begon in ons land eerst recht in de 
tweede helft van de vorige eeuw als gevolg van de 
opkomst van de jong-l iberalen en later de socialisten. 
In de bestuurlijke praktijk kwam een zekere regeling 
van bepaalde maatschappelijke omstandigheden en 
bestrijding van wantoestanden van de grond . 
Regelgeving was hierbij het voornaamste, bijna exclu
sieve stuurmiddel. Later hebben, naast bepaalde par
tij-politieke impulsen, vooral maatschappelijke om
standigheden (oorlog, depressie) de stoot gegeven tot 
versterking van sturing door overheden en tot een 
toenemende interventie in het maatschappelijk leven. 

Een meer systematische benadering van sturing van 
maatschappelijke ontwikkelingen kreeg pas een kans 
na de Tweede Wereldoorlog . De Partij van de Arbeid, 
die een belangrijk aandeel had in de eerste na
oorlogse kabinetten, ging vanuit haar oorspronkelijke 
socialistische visie ervan uit dat de overheid de toe
komstige maatschappelijke verhoudingen en ontwik
kelingen moest en zou kunnen sturen in de richting van 
wattoen dewelvaartsstaatwerd genoemd in plaats van 
dit over te laten aa n het vri je spel van maatschappel i j ke 
krachten. Dit hield ook de noodzaak van sturing van de 
productie en van bestedingen in, gepaard met plan
ning. 
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Deze ambitie werd goeddeels gesmoord in coali
tiekabinetten. Wel ontwikkelden zich in de jaren '50 en 
ook bij afwezigheid van socialisten in de regering, 
gedurende de jaren '60 een groot aantal interventie
mechanismen van velerlei soort. Dit leidde met name 
bij de centrale overheid tot een steeds dichter en 
verfijnder netwerk, in feite een jungle, van regelingen 
en voorzieningen waarin weinigen nog een weg kun
nen vinden; de aansluitingen tussen de verschillende 
regelingen zijn vaak afwezig, zo ze niet al strijdig met 
elkaar zijn. De roep tot harmonisatie van wetgeving 
werd steeds sterker. 

Een wetenschappelijke theorie of paradigma lag 
aan deze ontwikkeling niet ten grondslag. Pas in de 
jaren' 60 ontloken theoretische kaders :cybernetische 
en systeemkaders. Deze beoogden niet slechts een 
verklaring te geven van de werking van organisaties, 
maar ook normatieve uitgangspunten te ontwikkelen, 
dienstig voor het sturen van organisaties en in het 
algemeen van systemen . In Nederland is deze gedach
tenlijn voor wat betreft de overheid het eerst uitgebreid 
verwoord door Kooiman. Daarbij wordt uitgegaan van 
een te besturen systeem (de maatschappij of delen 
daarvan) dat via een besturend orgaan door middel 
van beleid van dat orgaan in een gewenste toestand 
wordt gebracht. Deze gewenste toestand wordt be
paald door het beeld dat dat besturend orgaan van het 
systeem heeft. Uit deze formulering zou een sterk 
centrale positie van het besturend orgaan, dat wil 
zeggen de betrokken overheid of een deel daarvan 
kunnen warden afgeleid . 

Hetzelfde denkkader lag in sterke mate ten grond
slag aan het meest uitgebreide onderzoek naar de 
werking van de Nederlandse centrale overheid, de 
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, alias Commis
sie-Vonhoff. Deze verklaarde bij de aanvang van de 
studie dat er een groeiende behoefte aan centrale 
sturing van maatschappelijke ontwikkelingen bestaat, 
maar juist op het moment waarop het pleidooi voor 
centrale sturing, gestoeld op wetenschappelijke uit
gongspunten, de overwinning lijkt te behalen, tekenen 
zich de verschijnselen van verval af. De Commissie
Vonhoff constateerde zelf al dat het sturend vermogen 
van de rijksdienst afnam, zocht evenwel na.ar oplossin
gen om dit sturend vermogen beter aan te passen bij de 
maatschappelijke behoeften. In vele recente publica
ties wordt het sturend vermogen aan de kaak gesteld. 
'Het geloof in het sturend vermogen van de overheid is 
de afgelopen jaren verrassend snel gedaald' . Verschi 1-
lende conclusies kunnen uit deze constatering worden 
getrokken. Eén reactie is dat sturing door de (centrale) 
overheid sterk moet worden beperkt. Zulk een reactie 
kwam ook uit een onverwachte hoek, namelijk de Partij 
van de Arbeid in haar verkiezingsprogramma 1982. 
Na te hebben geconstateerd dat er grenzen zijn aan de 
mogelijkheden van de overheid Om maatschappelijke 
ontwikkelingen te sturen, concludeerde zij dat de over
heid terughoudender moet worden en niet méér moet 
regelen dan beslist onvermijdelijk is . Politieke partijen 
met een traditioneel anti-interventie karakter hadden 
hetzelfde kunnen zeggen. 

Een tweede reactie die het afgelopen decennium in 
de praktijk van het bestuur voortdurend is gevolgd, is 
hetsturingsstelsel uitte breiden en te verfijnen ten einde 
tot een doeltreffender sturing te komen . Het is juistdeze 

tendentie die het falen van sturing en de schadelijke 
neveneffecten daarvan scherper aan de dag heeft 
gebracht. 

Tenslotte is er een toenemende groep van commen
tatoren die de overheid een andere rol in het sturen van 
de maatschappelijke ontwikkelingen en verhoudingen 
toedenkt. Deze groep bestrijdt de bestuurscentrische 
houding van de overheid . In de meest uitgebreide en 
gefundeerde vorm komt dit tot uiting in de recente 
stud ie van de Wetenschappelijke Raad van het Re
geringsbeleid onder de titel : Planning als onderne
ming. Verzet wordt aangetekend tegen de idee dat de 
overheid een autonome stuurpositie zou innemen, 'als
of de overheid het middelpunt is waarom de wereld 
draait' . Hier lijkt scherp stelling te worden genomen 
tegen het oorspronkelijke uitgangspunt van de Com
missie-Vonhoff. Handelingspatronen in staatsverband 
dienen ·aan te sluiten bij de bestaande praktijk van 
maatschappelijke handelingsprocessen. Gezien de 
complexiteit van maatschappelijke handelingsproces
sen en de natuurlijke drang van maatschappelijke 
groepen om deze processen tot behartiging van eigen 
belangen te reduceren, zou een waarschijnlijke conse
quentie van dit advies zijn dat de overheid bij deze 
verengde handelingsprocessen, kortweg verkokering 
genoemd, gelegitimeerd zou aansluiten . Daarmee zou 
de overheid sterker dan nu reeds vaak gebeurt, deelge
noot worden aan maatschappelijke belangenstrijd. In 
wezen zou zij daarmee haar - niet direct partij- of 
belangengebonden - sturingsrol goeddeels opgeven. 

Planning 

Planning als een bestuurlijke activiteit ten behoeve van 
sturing van maatschappelijke ontwikkelingen heeft 
zich in Nederland pas na 1945 ontwikkeld. In die 
periode vond een diepgaande politiek-filosofische 
discussie over de rol van de staat plaats en als uitvloei
sel daarvan ook over planning. Planning werd gezien 
als een bewuste sturing van maatschappelijke ontwik
kelingen door enigerlei overheidsinterventie op lange 
termijn. 

In tegenstelling tot sturing ontwikkelde zich vooral 
vanaf de jaren '60 een grote hoeveelheid wetenschap
pelijke analyse en theorievorming met betrekking tot 
planning. In deze theorieën vonden geleidelijk aan
zienlijke wijzigingen plaats die in vele gevallen paral
lelliepen met maatschappelijke en politieke ontwikke
lingen. Wat hierbij de kip, wat het ei was, is niet steeds 
duidelijk vast te stellen. De ontwikkeling van planning 
in Nederland viel vanafde aanvang in tweeterreinen te 
onderscheiden; economische en ruimtelijke. Het eerste 
instrument hiertoe ingesteld, het Centrale Planbureau, 
dat oorspronkelijk beoogde tot een zekere mate van 
sturing van de economische bedrijvigheid te komen, 
zag zijn functie in feite vrijwel beperkt tot macro
economische analyses en prognoses. Het bestaande 
gemengd econom ische stelsel bleek een beletsel voor 
verdere economische planning. 

Een sterkere planningfunctie ontwikkelde zich op het 
gebied van de ruimtelijke ordening. Een heel systeem 
van regeling, planning en bevoegdheidsverdeling 
werd geleidel i jk opgezet met uiteindelijk een hiërar
chie die tot het nationale niveau werd opgetrokken. 
Bovendien veranderde het karakter van planning en 



kreeg het een sterker sturingselement als gevolg van 
een bredere opvatting van de ruimtelijke ordenings
functie in de Tweede nota inzake de ruimtelijke orde
ning van 1965. 

Het hoogtepunt van uitkristallisatie van de plan
ningsgedachte waren de voorstellen van de commissie 
voorbereiding onderzoek toekomstige maatschappij
structuur (Commissie-De Wolff) van 1970, die aanlei
ding gaven totde instelling van een planbureau voorde 
sociaal-culturele sector. De Commissie ontwikkelde 
een driedeling in de planning: sectorplanning, de con
crete programmering van een tak van overheidsactivi
teit (hetgeen in de praktijk samenvalt met een departe
ment of deel daarvan); facetplanning die beoogt de 
integratie van alle overheidsactiviteiten vanuit een 
bepaald gezichtspunt, onder andere welvaartsbevor
dering en -verdeling, ruimtelijke ordening en cultureel 
welzijn en tenslotte integrale planning die zich ten doel 
stelt om tot een synthese te komen van de verschillende 
vormen van sectorale en facetplanning op basis van 
een samenhangende visie op de mogelijke ontwikke
lingen van de maatschappij op langere termijn . 

Deze nota ademt in vérgaande mate een hiërarchi
sche structuur van rationele centrale sturing van maat
schappelijke ontwikkelingen. Het was de optimale 
kwaliteit van het goede voor sommigen, de meest 
perverse vorm van het kwaad voor anderen. Volgens 
de eersten werd de hoop gevestigd op een integrale 
planning 'voor de lange termijn, die een perspectief 
biedt voor maatschappelijke vernieuwing'. 

Als elementen die centraal staan in de planning anno 
1970 worden genoemd: 
- de nadruk op het doelelement' in de planning en 

onderstreping van het mobiliserend vermogen dat 
symboliserende beeldvorming voor maatschappe
lijke actie heeft; 

- het zoeken naar samenhangen tussen doeleinden in 
integrale wetenschappelijke systemen; 
een toekomsti-oriëntatie in de zin van programma's 
en geïntegreerde ontwikkelingspaden voor de lan
getermijn. 
De integrerende functie van planning werd door de 

Commissie-De Wolffals essentieel sluitstuk in het plan
ningstelsel gezien. Bij afwezigheid van een ander inte
grerend kader kreeg de ruimtelijke ordening een ver
kapte integratiefunctie waarbij binnen de ruimtelijke 
planning naast de koppeling met de sectorplanning 
ook de relaties met het economische en sociaal-cultu
rele facet aan de orde komen. 

De gerichtheid van de ruimtelijke ordening op de 
brede coördinatiefunctie en in het verlengde daarvan 
de aandacht voor het creëren van een omvangrijke 
coördinatie-structuur ondervindt thans in toenemende 
mate kritiek. Deze richt zich niet alleen tegen de over
spannen rol die aan de ruimtelijke ordening is 
toegevallen, maar ook in het algemeen tegen het 
bestuurscentrisme dat uit het ruimtelijke ordening
stelsel spreekt en dus tegen een vergaande planning 
door de overheid als sociaal sturingsmechanisme bij 
uitstek. 

Wetenschap en praktijk gaan samen in hun kritiek. 
De wetenschap laakt het bestuurscentrisme in de plan
ning, het overmatige accent op rationaliteit, de eis van 
hoge graad van integratie van planning. Wat dan wel 
een aanvaardbare graad van overheidsinterventie en 

integratie van planning is, blijft daarbij nogal duister. 
Een ondersteuner van de gedachte van de schrijvers 
van Planning als ondernemer stelt bijvoorbeeld: 'het 
bestuurscentrisme dat zich in vormen van integrale 
planning manifesteert om horizontale coördinatie tot 
stand te brengen dient slechts te worden gehandhaafd 
indien er sprake is van functionele samenhang in het 
feitelijke werk' . Hieruit kan men slechts de conclusie 
trekken dat veelvuldig integrale planning nodig is ten 
behoeve van coördinatie. Over hetalgemeen wordtde 
oplossing gezocht in een minder centrale rol van over
heidsplanning en een sterkere aansluiting bij maat
schappelijke handelingsprocessen. 

Integratie en coördinatie 

Integratie en coördinatie zijn vanaf de eerste advi
seringen over de organisatie van de rijksdienst sleutel
woorden geweest. Immers, alle regeren vereist een
heid van beleid. De integratie- en coördinatieproble
matiek ligt op het raakvlak tussen maatschappelijke 
sturing enerzijds en management van de overheids
organisatie anderzijds. 

Bij planning als één van de belangrijke instrumenten 
voor maatschappelijke sturing is beleidsintegratie, zo
als we zagen, veelal één van de kerndoelstellingen en 
ook één van de kernproblemen. De overheidsorgani
satie wordt gekenmerkt door een hoge graad van 
differentiatie van taken en specialisatie van organisa
tie-eenheden. Dit werkt gebrek aan coördinatie in de 
hand, maar maatschappelijke problemen zijn com
plex; de onderdelen daarvan vertonen veelal een ster
ke samenhang. Zij zijn niet waterdicht op te splitsen in 
gescheiden taakuitoefening en deelprobleemoploss
ing. Veronachtzaming van de samenhang levert span
ningen op in het maatschappelijk veld; het herstel van 
schaden als gevolg van gebrek aan coördinatie is soms 
kostbaar. 

De sterke behoefte aan coördinatie is eigenlijk in de 
verschillende reorganisatiecommissies van de rijks
overheid nimmer aangevochten: zij komt voort uit 
overwegingen van organisatorische aard, van machts
en invloedoverwegingen in de interdepartementale 
relaties en uit politiek-bestuurlijke overwegingen: bij 
deze laatste moet onder andere worden gedacht aan 
strijdigheden tussen maatschappelijke doelstellingen 
en deelbelangen die hun neerslag vinden in departe
mentaal beleid. 

Integratie en coördinatie van beleid (en beleidsuit
voering) kunnen in zeer belangrijke mate worden ge
waarborgd, zo is steeds het uitgangspunt geweest, 
door vormgeving aan structuren en processen van 
beleidsvorming (waaronder planning) in de overheid. 
Een complicatie daarbi j is de sterke vervlechting tussen 
overheidsorganisaties, semi-overheidsorganisaties 
en betrokken maatschappelijke organisaties in func
tionele netwerken met corporatistische trekken. 

De nadruk op aspecten van integratie en coördinatie 
bij advisering over structuur en werking van het centra
le overheidsapparaat heeft niet alleen ertoe geleid dat 
een groot deel van de aanbevelingen van alle drie 
commissies ter verbetering van de werking van de 
rijksdienst zich hierop toespitsten, maar ook dat een 
grote mate van gelijkheid tussen de aanbevelingen 
bestond, ondanks het verschil in wetenschappelijke 
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uitgangspunten met name tussen de Commissie-Van 
Veen en de Commissie-Vonhoff. 

Integratie heeft vooral aandacht gekregen met be
trekking tot beleidsprocessen. De nadruk op facet
planning werd ingegeven door de opvatting dat deze 
wezenlijk zou kunnen bijdragen tot een integratie van 
alle overheidsactiviteiten althans vanuit één gezichts
punt. De integratie en coördinatie hebben echter in 
recente jaren nogal wat van hun glans verloren . Kritiek 
op een overmatige aandachtvoor integratie en coördi
natie heeft prakti j kmensen en wetenscha ppers grond ig 
in de greep gekregen. In zijn oratie gaat Tjeenk Willink 
zelfs zover het thans wijdverspreide denken over sa
menhangend beleid fundamenteel te bestrijden. Dit 
gaat uit van beelden, die niet alleen feitelijk onjuist zijn, 
maar ook normatief onbereikbaar. Het streven naar 
bestuurlijke oplossingen door middel van integratie 
gaat dus uit van onjuiste veronderstellingen . 

Het rapport van de Commissie-Van Veen, met zijn 
nadruk op het vereiste van eenheid in het beleid, stelde 
dat hierbij de strijd tussen politieke meningen en maat
schappelijke belangen buiten het gezichtsveld bleven . 
De overheidsorganisatie is een micro-kosmos van de 
maatschappij. Deze vindt weerspiegeling in haar, dat 
wil zeggen tussen de departementen die vaak tegen 
strijdige belangen dienen te behartigen . Pleitbe
zorgers van een snelle en doeltreffender coördinatie 
zouden interdepartementale competitie en conflict als 
ongewenste 'storingen' beschouwen. Volgens deze 
critici zou een integraal, consistent en gecoördineerd 
beleid onherroepelijk leiden tot een technobureau
crotisch beheerssysteem dat politieke factoren mis
kent. 

Vanuit een andere gezichtshoek relativeert 
Geelhoed de coördinatie. De heterogeniteit van de 
doelstellingen van het overheidsbeleid maakt een 
positieve coördinatie, leidend tot een geïntegreerde 
beleidsvoering bij voorbaat onmogelijk. Positieve 
coördinatie zou dus slechts mogelijk zijn bij een redelij
ke mate van homogeniteit van doeleinden . Gezien het 
feit dat beleid in iedere sector in wisselwerking tussen 
de betrokken overheidsorganisatie (of onderdeel 
daarvan) en het betrokken deel van de samenleving tot 
stand moet komen, levert een vergaande coördinatie 
tussen sectoren moeilijkheden op en kan tot verstarring 
leiden. 

Hieraan kan worden toegevoegd dat het aantal 
coördinatiecommissies op verschillende niveaus, dat 
de laatste tientallen jaren als paddestoelen is opge
schoten, een sterk vertragende factor bi ijkt te zijn voor 
de beleidsvorming. Dit werkt bovendien kostenverho
gend. Bovendien blijkt de effectiviteit van de coördina
tie vaak zeer mager. Inmiddels zijn nieuwe conclusies 
getrokken en is een groot aantal coördinatie- en ad
viescommissies opgeheven. 

Beleidsanalyse 

Eind jaren '60 kwam PPBS als een komeet vanuit de 
Westerse hemisfeer het Europese luchtruim binnen
dringen. Het liet in vele landen sporen na, maar heeft 
nu, ongeveer vijftien jaar later, dit luchtruim vrijwel 
verlaten. 

In 1965 introduceerde president Johnson met veel 
trompetgeschal dit planning-programming-

budgetingsystem voor de gehele Executive branch, 
nadat McNamara vanuit zijn General Motors-achter
grond het bij het Department of Defense had inge
voerd . Door sommigen werd het begroet als oude wijn 
in een nieuwe fles, door anderen als een recept voor 
een betere besluitvorming die in sommige organisaties 
wel , in andere niet kon werken. In wezen ging het uit van 
een zeer sterk rationeel besluitvormingsproces, waarin 
een aantal al veel eerder als belangrijk erkende ele
menten in een samenvattend systeem waren onderge
bracht. 

In Europese landen kampten de meeste regeringen 
allang met een aantal problemen van besluitvorming; 
een verantwoorde keuze van prioriteiten en van kosten 
en baten van bepaalde oplossingen, verouderde be
grotingsprocessen en inflexibiliteit van de rijksbegro
ting, om enige belangrijke te noemen. Een nieuw sys
teem waarin velevan deze problemen toteen oplossing 
gebracht schenen te kunnen worden, was dus van de 
hemel gegeven. In het bijzonder bij de Ministeries van 
Financiën in Europese landen sloeg het systeem aan,zij 
het dat er een duidelijke weerzin bestond te erkennen 
dat men een Amerikaans systeem met huid en haar zou 
overnemen. Vandaar dat ieder land zijn eigen term 
bedacht en daarmee de eigen nationale kleuring en 
inhoud aan het begrip gaf. 

Zo ook in Nederland, waarde toenmalige directeur
generaal van de rijksbegroting, Middelhoek, de drij
vende kracht was. De nationale term werd beleidsana
lyse. De Minister van Financiën sancitioneerde dit 
streven. Bij de installatie van de, hoogwaardige inter
departementale, Commissie voor de ontwikkeling van 
de beleidsanalyse, november 1971, verklaarde hij dat 
het kabinet van oordeel was dat ten behoeve van een 
stelselmatige herwaardering van overheidstaken en 
een herbezinning op prioriteiten een uitbreiding en 
verdiéping van de wetenschappelijke en methodische 
voorbereiding van de besluitvorming van grote bete
kenis was. Dit hield met name ook in een streven naar 
deformulering van operationele doeleinden. Erdiende 
een gecoördineerde aanpak van de beleidsanalyse 
voor de rijksoverheid te komen. 

Door deze nadruk kwam in de beleidsanalyse bij de 
Nederlandse overheid de nadruk vooral te liggen op 
doelstellingen-analyse waarvoor methoden en 'tech
nieken op redelijk niveau werden ontwikkeld. Ook 
kreeg de kosten-baten-analyse, reeds eerder bij grote 
infrastructurele werken gehanteerd, een sterke stoot. 

De ontwikkeling in de Nederlandse wetenschoppe
lijke wereld liep deels parallel met deze aandacht bij 
de overheid. Zo er scholen in de bestuurswetenschap
pen zijn ontwikkeld gaat dit in het bijzonder op voorde 
beleidswetenschap. Vooral Kuypers' theorie-ontwik
keling over doel-middelen betrekkingen en doelbo
men bewoog zich op hetzelfde terrein als de COBA. De 
COBA kon zich dus gesteund weten door een deel van 
de wetenschappelijke wereld. 

Doelstellingen-analyses werden in de loop van de 
jaren '70 bij de departementen in gang gezet. Een klein 
aantal departementen voltooide een (voorlopige) 
doelstellingen-structuur; bij andere werden veelal ten
tatief één of meer hoofddoelstellingen geanalyseerd. 
Een evaluatie in 1979 toont dat aan de oorspronkelijke 
oogmerken slechts ten dele werd voldaan. Een grote 
zwakte bleek dat de doelstellingen-analyse geen di-
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recte basis verschafte voor een departementale pro
grammastructuur en derhalve een directe koppeling 
naar instrumenten ter bereiking van de doelstellingen 
nauwelijks te maken was. 

Sinds 1978 zijn er geen departementale beleidsana
lyses onder supervisie van de COBA meer uitgevoerd. 
De nadruk kwam te liggen op beleidsanalytisch 'vor
mingswerk' bij departementen en de meeste departe
menten hebben thans beleidsana lytische eenheden. De 
positie van de COBA verzwaktewegens de veranderde 
benadering en zij werd in 1982 opgeheven. De werk
zaamheden van haar secretariaat die zich meer en 
meer waren gaan richten op evaluatie van beleid, 
zowel ex-ante als ex-post, werden in enigszins gewij
zigde vorm voortgezet door de afdeling Beleidsana
lyse van de Directie Begrotingszaken van Financiën. 

Complementair Bestuur 

Complementair bestuur, begonnen als een veelbe
lovend bestuurskundig begrip, is een ééndagsvlieg 
gebleken. 

Het begrip dat uitzicht leek te geven op mogelijkhe
den voor een verscheidenheid van vormen en een 
soepele regeling van ad hoc samenwerking tussen 
organen van verschillende bestuurslagen is alweer 
geruime tijd geleden in alle stilte afgevoerd. Het is 
verdrongen door het begrip bestuursovereenkomsten 
en daarmee sterk verengd . 

Reorganisatie Binnenlands Bestuur 

Reorganisatie van het binnenlands bestuur valt eigen
lijk buiten de bepaalde bestuurlijke oplossingen die 
onder de vorige begrippen werden behandeld . Het 
gaat hier om een activiteit voor verbetering van de 
bestuurlijke organisatie, niet om een instrument. De 
lange geschiedenis van de reorganisatie binnenlands 
bestuur, een tragi-comedie met vele taferelen, die zich 
al over veertig jaar uitstrekt, is echter een vrijwel 
werkel ijkheidsgetrouwe karikatuur van de opbouwen 
afgang van bestuurlijke oplossingen . De overgave van 
wetenschappers, ambtenaren en politici bij het ontwik
kelen van steeds weer nieuwe- maar vaak ook opdui
ken van oude - oplossingen was hartverwarmend . 
Even groot was het enthousiasme waarmee welke 
oplossing dan ook werd bestreden. Het werd een spel 
zonder grenzen in velerlei zin, ook in de zin van 
tijdsbesteding, betrokkenheid en kosten; een soort 
Oosterschelde in de sociale wetenschappen, maar 
zonder onderzoek door de Algemene Rekenkamer. 

Hetbegon allemaal in 1946. Eerstwerd het probleem 
nog redelijk eenvoudig gezien . Zeer vele gemeenten 
waren te klein om huntaken bevredigend uitte oefenen. 
Maar annexaties waren taboe en grootscheepse heri n
deling paste ook niet in de cultuur die autonomie, ook 
van de kleine gemeenten, hoog hield . Gemeenschap
pelijke regelingen zouden de oplossing moeten bie
den. Een door de Commissie-Koelma (1946) inge
bracht nieuw element; een district tussen gemeente en 
provincie, werd verworpen . 

De sterfunctie die ruimtelijke ordening in de jaren '60 
in het Nederlands beleid ging vervullen, gaf haar ook 
een greep op en een voortrekkersrol bij de gedach
tenontwikkeling over de gewenste inrichting van het 

binnenlands bestuur. Gewesten werden als de oplos
sing gezien voor bestuurseenheden die het vereiste 
draagvlak hebben voor een samenhangend pakket 
van taken en bevoegdheden . Sindsdien is een nimmer 
aflatende stroom van ideeën en voorstellen uitgestort: 
een volmaakt onoverzichtel ijke, vaak i rrationele, soms 
bijna stuipachtig schuiven met aantal, omvang en in
wonertal, taken en bevoegdheden van provincies, 
miniprovincies, gewesten, gemeenten. Daarbij werden 
de perceptie en voorstelling van de problematiek 
steeds ingewikkelder en omvangrijker en begon de
centralisatie van rijkstaken steeds meer een rol te 
spelen. Zoveel factoren zi jn relevantvoor het probleem 
van een optimale organisatie van het binnenlands 
bestuur en zovele en tegenstrijdige belangen zijn daar
bij betrokken, dat wanhoop en frustratie alle weten
schappelijke en ambtelijke ontwerpers zowel als poli
tieke besluitnemers overmant. 

In zo'n situatie zijn besluitnemers geneigd om alle 
complexiteit te ontkennen, alle goede ideeën als lastig 
terzijde te schuiven en gewoon de simpelste oplossing 
te zoeken; terug naar af. Voeg gemeenten samen, 
selecteer daarvoor een betrekkelijk willekeurig getal 
van minimaal1 0.000 inwoners. Schaf de moeilijke pre
gewestvorm af en grijp terug op het oude, beproefde 
middel (waarvan de bezwaren breed uiteen zijn gezet) : 
gemeenschappelijke regelingen. 

3. Opkomst en neergang van bestuurlijke 
oplossingen 

Oorzaken 

Als men deze gevallen van opkomst en neergang van 
bestuurlijke oplossingen beziet, ontkomt men niet aan 
de vraag wat daarvan de oorzaken zijn geweest. 
Waarom werd iets eersfmetovergave aangeprezen en 
vervolgens als slecht gelaakt, of zelfs aan de vergetel
heid overgegeven? 

Voor bestuurswetenschappers is dit een essentiële 
vraag. Hun streven is gericht op verbetering van de 
werking van de overheid. Zij dragen daarvoor nieuwe 
- en soms oude weer aan de vergetelheid ontrukte -
oplossingen aan . Het is van belang te weten welke 
oplossing een juiste blijkt en welke op zich zelf juiste 
oplossi ng het 'haa It', wat de voorwaarden daa rvoor en 
voor blijvende aanvaardbaarheid zijn en wat de om
standigheden zijn waaronder een bestuurlijke oplos
sing van het tapijt verdwijnt. 

Een poging tot het achterhalen van de oorzaken van 
opkomst en neergang van oplossingen voor bestuurlij
ke problemen is het uiteindelijk doel van dit betoog. Dit 
zal voornamelijk gebeuren aan de hand van de be
sproken gevallen. 

Politieke waarden en ideeën 

Sommigen stellen dat alle bestuurlijk handelen op 
politieke waarden en ideeën berust, anderen klagen 
erover dat politieke stellingnamen in een grauw coali
tiesysteem als in Nederland in ambtelijke beleidsvoor
bereiding en politieke kleurloosheid ten onder gaan. 

Bij de meeste besproken gevallen spelen politieke 
waarden en ideeën direct of indirect een rol. Dattreedt 
wel het sterkst naar voren bij sturing. De discussie over 
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staatsinterventie, die de laatste jaren is opgebloeid, 
mag dan al deels voortkomen uit ontevredenheid over 
de resultaten en nevengevolgen van de verzorgings
staat, maar in diepste wezen wordt zij beheerst door 
politieke ideeën en waarden. Devraag naarde mate en 
wijzevan besturing heeftwezenlijk een politiek norma
tief karakter. 

Het is dus natuurlijk dat in de praktijk van het bestuur 
de mate van de sturing (enige sturing door de overheid 
is er altijd) en de te hanteren sturingsinstrumenten 
zullen verschillen naar gelang de dominante politieke 
stroming(-en), en in het bijzonder de opvattingen over 
overheidssturing van de, tijdelijk, bovenliggende poli
tieke partij(en) . Na 1945 werd aan het denken over de 
toekomstige samenleving en de rol van de staat een 
sterke impuls gegeven door socialistische stromingen . 
Door de sterke positie van de Partij van de Arbeid 
werden de opvattingen over het regeringsbeleid ten 
aanzien van overheidsinterventie en -sturing aanvan
kelijk sterk door haar bepaald. Deze invloed taande 
echter als gevolg van de verzwakking van haar positie 
in het kabinet. Wel ontwikkelde zich een uitgebreid en 
ingewikkeld netwerk van interventies van centrale en 
lagere overheden. 

De discussie is eigenlijk pas weer opgelaaid in 1973 
en daarna in het begin van de jaren '80. Tot deze laatste 
opleving droeg een aantal factoren bij . In de eerste 
plaats werd de verzorgingsstaat en zijn ongunstige bij
effecten van verschillende zijden aan de kaak gesteld. 
Daarbij werd in toenemende mate de nadruk gelegd 
op de hoge kosten van de verzorgingsstaat. In de 
tweede plaats begon de VVD, geruggesteund door 
politieke ontwikkelingen in de Verenigde Staten en 
Engeland een meer uitgesproken liberaal standpunt 
ten aanzien van de overheidsrol in de maatschappij in 
te nemen dan deze partij sinds lang had gedaan . Dit 
bleek uit de nadruk op privatisering, deregulering en 
prioriteit aan een vrije ontwikkeling van de marktsec
tor. 

In Planning als onderneming liggen gedachten be
sloten die in zekere zin lijken aan te sluiten bij een 
vrijemarkt-opvatting. Sturing door de overheid als 
subject zou meer moeten plaatsvi nden in i nteractie met 
maatschappelijke handelingsprocessen: Deze opvat
ting zou ertoe kunnen leiden dat beleids- en plannings
processen-dus in feite sturing- het karakter van markt 
van maatschappelijk verkeersgebeuren zou krijgen . 
Dit zou zeer wel geïnterpreteerd kunnen worden in de 
ideologische lijn van het huidige kabinet. Anderzijds 
zou het ook verenigbaar zijn met de nieuwe li jn van de 
Partij van de Arbeid om sturing door de overheid te 
beperken en meer accent te leggen op de eigen verant
woordelijkheid, bevoegdheden en identiteitsbepaling 
van afzonderlijke eenheden van bestuur en maat
schappelijke organisaties : gedecentraliseerde sturing 
dus. 

Maatschappelijke planning als één van de belang
rijkste sturingsmiddelen van de overheid is vanzelf
sprekend sterk afhankelijk van de heersende politieke 
stromingen ten aanzien van sturing. De ontwikkeling 
van planningsnormen hangt meestal nauw samen met 
v~rschuivingen in oriëntatie op beheersing en bestu
ring in de onderscheidene perioden. Er is een samen
spel van factoren die het karakter van planning in een 
periode bepalen en politieke factoren spelen hier vaak 

een belangrijke rol. Dit geldt vanzelfsprekend vooral 
vooralgemenevisieop planning, haardoei en normen, 
niet zozeer voor methoden en technieken van planning. 

Integratie en coördinatie mogen dan al als onschul
dige objectieve instrumenten bij de beleidsvorming 
worden aangeprezen, als eisen van doelmatig bestuur, 
zij kunnen ook een politiek waarde-element inhouden. 
Vooral beleidsintegratie, veelal gezien als een belang
rijkefunctievan planning, is in wezen een aspectvan de 
centrale sturingsgedachte, waarbij de overheid een 
centrale rol wordt toegedacht bij het afwegen van 
prioriteiten en het arbitreren tussen belangen. In de 
thans sterk bepleite visie op sturings- en planningspro
cessen, die veeleer uitgaat van het vrije verkeer van 
maatschappelijke handelingsprocessen, zou deze rol 
van de overheid noodzakelijkerwijs sterk moeten wor
den beperkt. 

Aangezien een stelsel van beleidsanalyse voor de 
totale rijksoverheid in de laatste instantie beoogt te 
komen' tot een totale afweging van prioriteiten, is 
althans deze vergaande doelstelling strijdig met de 
huidige politieke visie op de verhouding tussen over
heid en maatschappij. Ook technisch is dit niet te 
realiseren. 

Zijn de sociale wetenschappen zo wisselvallig 

Sociale wetenschappen hebben een tweeledig oog
merk. Zij willen de werking van de samenleving en van 
de organisatie van de samenleving analyseren en 
bepaalde verschijnselen, situaties en verhoudingen 
verklaren . Zij wi lIen ook, sommigen meer dan anderen, 
instrumenten ontwikkelen om deze werking te 
beïnvloeden. Bestuurskunde heeft met name ook dit 
oogmerk. 

Wat heeft nu de wetenschap te maken met de op
komsten neergang van bestuurlijke oplossingen en wat 
leren de geanalyseerde gevallen ons daarover? 

De wetenschappelijke theorievorming over maat
schappelijke sturing is zwak ontwikkeld. Zij is veelal 
van een filosofische aard en sterk beïnvloed, hoe kan 
het anders, door maatschappelijke en politieke visies. 
Sociaal-wetenschappelijke theorieën kunnen evenwel 
een diepgaande invloed hebben op de stellingname 
van de overheid C.q . de regering ten opzichte van 
maatschappelijke sturing. Men denke aan de invloed 
van Karl Mannheim op het denken van de socialisten, 
van Milton Friedman op de Reagan Administration . 
Door de impliciete politieke oriëntatie van deze 
theorieën is echter hun werking noodzakelijkerwijs 
veelal sterk gebonden aan de tijdelijke aanwezigheid 
van bepaalde politieke machthebbers. Hun werking 
hangt goeddeels daarvan af. Bestuurlijke oplossingen, 
gebaseerd op deze theorieën , neigen dus op te komen 
en afte gaan metdie politieke machthebbers,zij het met 
een na-ijleffect. 

Ook in ons land zijn sturingstheorieën laag ontwik
keld en bieden derhalve weinig houvast. Invloed van 
zulke theorieën is in enkele gevallen echter duidelijk 
waarneembaar. De Commissie Reorganisatie Rijks
dienst gebruikte een onderzoeksmodel dat sterk 
aansloot bij het sturingsmodel van één van haar leden. 

Planningstheorie daarentegen, is sterk ontwikkeld 
en de literatuur erover bijna onoverzienlijk. Daarbij 
dient te worden onderscheiden tussen meer filosofisch 
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georiënteerde planningstheorieën en theorieën met 
betrekking tot de methodologische en technische as
pecten. Planningstheorieën hebben stellig een sterke 
invloed op de planning- en bestuurspraktijk van de 
overheid gehad . Ten aanzien van de theorieën met een 
sterk methodologisch en technisch karakter is de in
vloed tweezijdig in zoverre dat enerzijds in de theorie 
ontwikkelde modellen zeer vaak in de bestuurspraktijk 
worden gehanteerd, terwijl anderzijds de ervaringen in 
de bestuurspraktijk de theorieën en hun operationali
sering hebben beïnvloed. Er is een betrekkelijk gelei
delijke lijn in deze wetenschappelijke ontwikkeling en 
de toepassing ervan. 

Voor ons onderwerp interessanter zijn de meer filo
sofisch georiënteerde planningstheorieën. Deze zijn 
sterk en bijna schoksgewijs onderhevig aan maat
schappelijke ontwikkeling. Bij het overzien van plan
ning over een periode van dertig jaar achten de schrij
versvan Planning alsonderneming hetaannemelijkdat 
het maatschappelijk klimaat weerspiegeld wordt in de 
dominante ideeën over planning in een bepaalde pe
riode. Het is opvallend dat in de tweede helft van de 
jaren '60, toen de participatie- en democratiseringsbe
weging als een stormtij opkwam, zich een sterke stro
ming in de wetenschap ontwikkelde in de richting van 
vormen van participatieve planning . Bij sommigen 
werd dit uitdrukkelijk gekoppeld aan de vorm van 
maatschappelijke sturing door de overheid; vermaat
schappelijking van sturingsprocessen (lees : ook plan
ningsprocessen) werd beschouwd als de laatste moge
lijkheid tot vergroting van de politieke sturingscapaci
teit. 

De ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën 
ten aanzien van planning is dus geen autonome. Zij 
wordt beïnvloed door maatschappelijke ontwikke
lingen. Het sterke pleidooi van wetenschappers, sedert 
een aantal jaren, voor aansluiting van planning bij 
maatschappelijke processen loopt opvallend samen 
met ontwikkelingen in de heersende politieke visie 
vanaf het begin van de jaren '80, gericht op het terug
dringen van centrale sturing door de overheid. Men 
mag hieruit concluderen dat politieke ideeën en waar
den niet slechts invloed uitoefenen op het feitelijke 
sturingsbeleid, maar ook op de theorieën te dien aan
zien. Politieke ideeën worden aldus wetenschappelijk 
vormgegeven en wetenschappelijk gerechtvaardigd, 
wetenschappelijk tot 'het goede' bestempeld; een ver
schijnsel dat zich door de historie heeft voorgedaan. 

Er bestaat een neiging onder sociale wetenschap
pers zowel als mensen uit de bestuurspraktijk het falen 
in de bestuurspraktijk te wijten aan gebrekkigheid van 
de theorie. Zo wordt gesteld dat een empirische soci
aal-wetenschappelijke theorie van planning vrijwel 
ontbreekt en hierin wordt een oorzaak van falen van 
planning gezocht. 

Het falen van de reorganisatie van het binnenlands 
bestuur is stellig mede veroorzaakt door het gebrek 
aan conclusiviteit van, zo niet tegenstrijdigheid van de 
bevindingen in de vele wetenschappelijke onderzoe
ken. Een theorie met betrekking tot de bestuurslagen 
ontbreekt. De inrichting van het binnenlands bestuur is 
een zodanig complexe aangelegenheid dat een om
vattendetheorie nog ver in hetverschiet ligt. Elk theore
tisch kader voor reorganisatie van het binnenlands 
bestuur lijdt dus onder aanzienlijke gebreken en zal 

nimmer voldoende uitsluitsel kunnen geven over de 
validiteit van wetenschappelijke conclusies. Boven
dien zijn het vaak subjectieve criteria die de uitkomst 
bepalen. 

Bij complexe problemen van organisatie en werking 
van de overheid moeten vaak deels onverenigbare 
normen voor analyse en overweging van oplossingen 
worden gehanteerd . De keuze van en afweging tussen 
deze normen be pa len de uitkomst van het wetenschap
pelijk onderzoek en de conclusies die daaruit voor 
werking van de overheid kunnen worden getrokken. 
Onder bestuurders roept dit onzekerheid op die niet 
zelden resulteert in uitstel zoniet afstel van beslissin
gen. De reorganisatie van het binnenlands bestuur 
levert hiervan een dramatisch voorbeeld . 

Een belangrijke oorzaak van falen is de geringe 
graad van uitwerking en operationalisatie van 
theorieën. Beleidsanalyse getuigt hiervan. Hoewel dit 
stelsel kan beschikken over een redelijk ontwikkeld 
theoretisch kader, ontmoette het bij de uitwerking en 
operationalisering grote problemen : met name de 
afweging tussen verschillende doelstellingen en pro
gramma's waarvan de kosten en baten niet zinnig op 
basis van één en dezelfde noemer beoordeeld kunnen 
worden. Daarnaast was reden voor het schipbreuk 
leiden de te sterk rationele uitgangspunten van bepaa 1-
de kern elementen van het stelsel, zoals doelstellingen
analyse, die strijdig waren met de bestuurspraktijk. 

Overigens dient gebrek aan een verantwoorde we
tenschappelijke basis voor bestuurlijke oplossing als 
oorzaak voor hun falen en afgang, niettot de conclusie 
te leiden dateen bevredigend wetenschappelijk kader 
een waarborg is voor succes. De bestuurspraktijk toont 
soms het tegenovergestelde. Een bijna karikaturaal 
voorbeeld verschaft een vergelijking tussen de reorga
nisatie van het binnenlands bestuur in Nederland en 
België. In Nederland werd jarenlang door zeer veel 
wetenschappers onderzocht en gerapporteerd, doch 
alle daarop geënte voorstellen verdwenen in de amb
telijke, ministeriële of parlementaire lade. De laatste 
ministers zochten de gemakkelijke weg, besloten de 
ingewikkelde reorganisatie grotendeels of geheel te 
loten voor wat zij was en schakelden over naar het 
aloude middel; samenvoeging van gemeenten. Daar
bij werd gekozen voor een minimum van 10.000 inwo
ners, zij het dat de huidige staatssecretaris onlangs een 
wat soepeler standpunt heeft ingenomen en onder 
omstandigheden ook gemeenten boven 4.000 wil tole
reren . Het inwonertal 10.000 is gekozen op basis van 
bepaalde criteria. Op basis van andere criteria stelt de 
conclusie van een wetenschappelijk rapport, dat dit 
getal het meestomstreden is. Dittoontde relativiteit van 
wetenschappelijke conclusies aan. 

In België daarentegen werd met een minimum aan 
wetenschappelijke voorbereiding in korte tijd een glo
baal voorstel voor totale hervorming van het binnen
lands bestuurvoornamelijk door middel van een volle
dige herindeling van gemeenten voorbereid, dat door 
de regering werd overgenomen en door het parlement 
bekrachtigd . 

Complexiteit 

Problemen bij de organisatie en werking van de over
heid, zowel binnen de overheidsorganisatie zelf, als 
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naar de maatschappij toe, komen veelal voort uit de 
complexiteit. Complexiteit duidt op het grote aantal 
elementen van het object van besluitvorming of actie, 
de samenhang tussen deze elementen en de 
verwevenheid van het object met zijn omgeving. 

De samenhang is in de loop der tijden aanzienlijk 
vergroot door de steeds hogere graad van organisatie 
van overheid en maatschappij, door het ontstaan van 
netwerken in de samenleving en tussen overheid en 
maatschappelijke organisaties; voorts door de sterke 
groei en detaillering van activiteiten in het bijzonder 
ook van de overheid . 

Elk probleem waarmee de overheid wordt gecon
fronteerd heeft daardoor niet alleen vele elementen in 
zich en kent vele betrokkenen, maar heeft ook nauwe 
relaties met de omgeving van het probleem, waarvan 
de probleemoplossing moeilijk kan worden geïso
leerd. 

Wetenschap en praktijk hebben twee soorten reac
ties op de complexiteit. De ene is het beste van de 
complexiteit te aanvaarden en bij theorievorming en 
onderzoek, dan wel bij het zoeken van praktijkoplos
singen de totaliteit van het bestuurlijk probleem zoveel 
mogelijk in het oog te houden : de holistische benade
ring . De andere reactie gaat uitvan de onmogelijkheid 
de complexiteit volledig te doorschouwen en proble
men te reduceren in complexiteit : de reductionistische 
benadering. In de praktijk van het zoeken naar en 
voorstellen van bestuurlijke oplossingen voor proble
men van organisatie en werking van de overheid 
kunnen we dezelfde twee benaderingen waarnemen. 

Sommigen hangen een holistische benadering aan. 
Zij menen datbestuurlijke oplossing een zo ruim moge
lijk karakter moet hebben. Zo acht men het nodig de 
reorganisatie van de rijksoverheid als een geheel te 
zien en aan te pakken. Veranderingen op bepaalde 
punten hebben gevolgen voor vele delen en aspecten 
van de organisatie. Veranderingen in de organisatie 
dienen daarom in nauwe samenhang te worden be
zien. Ook de binnenlandse bestuursorganisatie, dat 
wil zeggen van de verschillende bestuurslagen, kan in 
die visie slechts op bevredigende wijze worden opge
last indien men alle betrokken aspecten in nauw onder
ling verband beschouwt. Reorganisatie vdn provincies 
en gewestvorming hangen onderling nauw samen en 
moeten overwogen worden in nauw verband met de
centralisatie van rijkstaken enerzijds, samenvoeging 
van en samenwerking tussen gemeenten anderzijds. 
Vanuit holistisch oogpunt leidt planning in een bepaal
de beleidssector zonder daarbij andere relevante be
leidssectoren te betrekken tot falen van de planning en 
conflicterende overheidsactiviteiten. Integrale plan
ning is daaram nodig. Evenzo kan beleidsanalyse 
slechts aan zijn fundamentele doelstelling van afwe
ging van en prioriteitstelling tussen beleidsprogram
ma's voldoen als hij voor de gehele centrale overheid 
zou gelden. 

Anderen gaan uitvan dewenselijkheid om bestuurlij
ke oplossingen op onderdelen toe te passen. In feite 
zou bij de overheid de meest gebruikelijke aanpak van 
problemen zijn deze in een zo beperkt mogelijk kader 
te.bekijken. Twee motieven spelen hierbij een rol. In de 
eerste plaats is gebleken dat holistische oplossingen 
gedoemd zijn dood te lopen, juist als gevolg van de 
gecompliceerdheid. De organisatie van de Rijksdienst 

in haar totaliteit aan te pakken is zo'n gigantische 
operatie dat dit de voortgang van de werkzaamheden 
ernstig zou verstoren. Bovendien zou zo'n totaal 
reorganisatieplan een groot gevaar meebrengen van 
een bundeling van alle krachten tegen het plan en een 
vroegtijdige abortus tot gevolg hebben. Integrale plan
ning, zo luiden de bezwaren, leidt tot omslachtige 
processen, onder andere ten behoeve van coördinatie, 
tot vertraging, gebrek aan flexibiliteit en bureaucratie. 

Beleidsanalyse voor de totale overheid bleek om 
vele redenen onmogelijk en zelfs voor afzonderlijke 
departementen in hun totaliteit moeilijk te verwezenlij
ken. Beleidsanalyse is daarom sedert 1979 volgens 
reductionistische benadering en kleinschalig aange
pakt. 

In de tweede plaats menen voorstanders van een 
reductionistische benadering in de praktijk van het 
zoeken naar bestuurlijke oplossingen dat bij vernieu
wing gebruik gemaakt dient te worden van een ver
nieuwingsbereidheid bij bepaalde onderdelen van de 
organisatie in de hoop dat daar een demonstratie
effect van uitgaat. Zo lezen we: De Grote Operaties 
hebben een grote kans van slagen als ze door gemoti
veerde managers van kleine eenheden i n kleine stapjes 
worden aangepakt. In feite wordt hier zeer uitdrukke
lijk gekozen voor een zeer incrementele benadering 
van reorganisatie van het openbaar bestuur. 

Macht en invloed 

Machten invloed zijn, vanzelfsprekend, een belang
rijke factor bij het al of niet aanvaarden en toepassen 
van oplossingen voor problemen bij organisatie en 
werking van de overheid. Immers, velen zijn er als 
actoren of objecten bij betrokken. Veler belangen zijn 
er in pmiitieve of negatieve zin mee gemoeid . Velen 
zullen ' dus trachten de oplossingen te beïnvloeden, 
door te zetten dan wel te blokkeren. Opkomst en 
afgang van oplossingen hangen vaak ten nauwste 
samen met macht en invloed . 

Bij belangrijke bestuurlijke vernieuwingen zijn 
meestal het gehele kabinet en vaak het parlement 
betrokken. Daardoor is de kans op tegenstellingen bij 
de besluitvorming wegens verschillende visies of te
genstrijdige belangen groot. Het parlement wordt be
stookt door pressiegroepen die zeer doeltreffend kun
nen werken. Het verzanden van menig voorstel voor 
reorganisatie van het binnenlands bestuur is bijvoor
beeld zeker niet in de laatste plaats het gevolg van 
sterke oppositie van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. In het algemeen is de parlementaire be~ 
sluitvorming zodanig dat belangrijke vernieuwing in 
de bestuurlijke organisatie nauwelijks tot stand komt. 

Doch ook het kabinet als besluitvormende instantie 
blijkt veelal een onoverkomenlijke horde voor ver
nieuwingen, veranderingen en reorganisaties van eni
ge omvang te zijn. Deze bevatten vaak strijdpunten 
tussen leden van het kabinet. Decentralisatie van rijk
staken door de minister van Binnenlandse Zaken be
pleit, stuitop weerstand bij zijn collegae van vakdepar
tementen. Plannen van de Commissie Hoofdstructuur 
Rijksdienstwerden door bewindslieden niet metwarm
te begroet. Consensus binnen het kabinet is moeilijk te 
bereiken en ministers achten dergelijke organisatori
sche zaken onvoldoende interessant om ervoor te 
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vechten, laat staan openlijk conflicten over aan te 
gaan. 

Plannen voor vernieuwingen in de werking van de 
centrale overheid worden door kabinetten verbaal 
gesteund, zonder enige werkelijke overgave. Of zij 
worden met verve gelanceerd in een regerings
verklaring uit politiek symbolische motieven zonder 
dat men zich veel bekommert om de problemen bij en 
mogelijkheden van uitvoering. De zogenaamde 'Grote 
Operaties': privatisering, deregulering, decentralisa
tie en heroverweging die het huidige kabinet in zijn 
blazoen voerde, kunnen thans reeds grotendeels als 
illusoir worden beschouwd. De vaart is uit de verwe
zenlijking van de plannen. 

Belangrijke veranderingen en vernieuwingen in de 
bestuursorganisatie zijn afhankelijk van de steun en 
betrokkenheid van de politieke top . Dit is een rand
voorwaarde om grote weerstanden in het ambtelijke 
apparaattedoorbreken, hoewel meestal onvoldoende 
om de beoogde resultaten te bereiken . Bij fundamente
le veranderingen zoals de grote operaties is harde 
steun en doorzettingsvermogen van de minister presi
dentvereist. Wanneerdeze, in casu Lubbers, uitdrukke
lijk weigert zo'n voortrekkersrol op zich te nemen, zijn 
de grote operaties bij voorbaat tot mislukken ge
doemd. 

Op het politieke niveau liggen dus voldoende hor
den voor de opkomst en oorzaken voor de vroegtijdige 
afgang van belangrijke bestuurlijke oplossingen. 

, 
Weerbarstigheid van organisatorisch en 
maatschappelijk veld 

Bestuurlijke oplossingen vergen medewerking van 
talloze betrokkenen. Bij sturing en planning dienen vele 
overheids- en maatschappelijke organisaties bereid 
en in staat te zijn de gewenste sturing en planning te 
verwezenlijken en de resultaten ervan uit te voeren . 

Bestuurlijke oplossingen falen veelal juist doordat 
aan deze voorwaarden nietwordtvoldaan. De betrok
ken organisatie-eenheden en personen zijn niet geïn
teresseerd mee te werken of zien de bestuurlijke oplos
sing als regelrecht strijdig met hun eigen belangen. 

Verzettegen bestuurlijke oplossingen is dus eigenlijk 
vanzelfsprekend, temeer indien deze een duidelijke 
verandering van de status quo ten gevolge hebben en 
daarmee een verandering in macht en belangenbehar
tiging . Deze weerstand tegen, dan wel gebrek aan 
belangstelling voor of aan wil tot medewerking bij de 
verwezenlijking van bestuurlijke oplossingen wordt 
dan ook veelal als één van de belangrijkste oorzaken 
van falen aangemerkt. Menigmaal wordt de ontwikke
ling van een bestuurlijke oplossing gestaakt juist op 
grond van lage verwachtingen over de haalbaarheid. 

Bestuurlijke oplossingen kunnen dus slechts functio
neren indien er bereidheid tot medewerking bestaat, 
hetzij vrijwillig hetzij gedwongen. De weg van dwang 
staat in de meeste gevallen niet open. Directe sancties 
bestaan er meestal niet en zo ze al bestaan worden ze 
niet of slechts zelden toegepast (men denke aan de 
bevoegdheid van provinciale besturen tot het geven 
van richtlijnen en aanwijzingen aan gemeenten). Indi
recte pressiemiddelen zoo Is onthoud i ng van goedkeu
ring waar deze vereist is of pressiemiddelen in de 
financiële sfeer zijn soms wel beschikbaar, doch deze 
werken meestal ad hoc. 

De andere weg, stimuleren van vrijwillige medewer
king, is gedurende de jaren 70 op grote schaal ge
volgd; op het basisvlak in de participatie van de 
bevolking bij ruimtelijke-ordeningsplannen; bij depar
tementale reorganisatie consultaties van departemen
ten en in sommige gevallen consultaties van het perso
neel van organisatie-onderdelen; bij reorganisatie van 
het binnenlands bestuur consultaties van de lagere 
overheden of zelfs het overlaten van initiatieven aan 
lagere overheden; voorlichting en wellicht zelfs een 
milde vorm van indoctrinatie bij de invoering van 
beleidsanalyse. De meeste van deze pogingen hebben 
slechts zelden blijvend een positief resultaat gehad. 

De thans veel aangeprezen lijn van de schrijvers van 
Planning als onderneming is er met name op gericht bij 
planning en sturing aan te sluiten bij maatschappelijke 
handelingsprocessen. Dit kan men vertalen als over
heidshandelen in nauwe samenhang en overleg met de 
betrokken maatschappelijke organisaties en groepen. 
Men zou hierin een participatie-model kunnen onder
kennen. Gezien de opgedane ervaringen kan men ook 
van deze oplossing geen al te hoge verwachtingen 
hebben . 

Conclusie 

Na deze analyse van de oorzaken lijken de opkomst en 
met name de neergang van bestuurlijke oplossingen 
minderverbazingwekkend. Ook zijn goed en kwaad in 
bestuurlijke oplossingen niet absoluut, zij kunnen in de 
tijd veranderen 

De Amerikaanse bestuurskundige filosofie van de 
jaren '20 en '30 ging uit van algemene beginselen van 
'good administration' en deze beheerste ook deAmeri
kaanse bestuurskundige hulp aan ontwikkelingslan
den gedurende de jaren '50 en een deel van '60. Deze 
conceptie van het ideale goede bestuur voor alle tijden 
en alle landen is echter allang achterhaald. Goede 
bestuurlijke oplossingen, daarbij inbegrepen haalba
re oplossingen van bestuurlijke problemen, zijn in 
sterke mate tijd-en plaatsbepaald. De wijze woorden 
die de vader van de Nederlandse bestuurskunde, G .A. 
van Poelje, al in de jaren '20 sprak, namelijk dat het 
bestuur mede wordt bepaald door zijn 'Umwelt', ver
waaiden in de ijle bestuurskundige lucht. Het zou meer 
dan een kwart eeuw duren voordat deze benadering 
herleefde en de 'ecologie' van het bestuur vat kreeg op 
het bestuurlijk denken. Het behaviourisme, de politieke 
systeembenadering, het contingentiedenken, zij allen 
verwierpen explicietofimplicietde opvatting van alge
mene normen voor de juiste organisatie en goede 
werking van de overheid. Bestuurlijke oplossingen 
moeten passend zijn voor de feitelijke en ideologische 
situatie waarin zij functioneren en die situatie verschilt 
van plaats tot plaats en van tijd tot tijd . Daarmee is het 
komen en gaan van (de beste of bevredigende) be
stuurlijke oplossingen niet alleen verklaard, maar ook 
gerechtvaardigd. 
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Burgerzin als voorwaarde voor 
burgerparticipatie 
MEINE HENK KLIJNSMA* 

Het betrekken van de burgers bij het bestuur is 
een oud ideaal van D66, dat nog altijd hoog in het 
vaandel van de partij staat geschreven. Datzelfde 
geldt voor de middelen om dat ideaal te 
verwezenlijken: staatsrechtelijke hervormingen 
als een ander kiesstelsel en een correctief 
beslissend referendum, maar hangt een grotere 
deelname van de burgers van het bestuur alleen af 
van dit soort technisch-bestuurlijke ingrepen? 
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt in 
dit artikel aangetoond dat de instelling van de 
burgers, de aanwezigheid van burgerzin, 
tenminste zo belangrijk is voor de mate van 
burgerparticipatie als de inrichting van het 
bestuur. Interessant is dan welke lering D66 uit 
dit praktijkvoorbeeld zou moeten trekken. 

Burgers en participatie 

In de jaren '60 groeide de onvrede over de kwaliteitvan 
de bestaande vormen van burgerparticipatie in poli
tiek en bestuur. De overheid kwam enigszins aan de 
behoefte aan nieuwe en beter geachte vormen van 
participatie tegemoet. Met name op lokaal niveau 
ontstond een geïnstitutionaliseerde inspraakpraktijk; 
ook spontane initiatieven uit de burgerij vonden ge
makkelijker dan vroeger gehoor bij de overheid . Hoe
wel dethans bestaande mogelijkheden tot burgerparti
cipatie in de ogen van velen, waaronder D66, nog lang 
niet ver genoeg gaan, is er op dit vlak toch een 
onmiskenbare vooruitgang geboekt. 

Ten aanzien van de legitimiteit van de bestaande 
burgerparticipatie past echter één, niet onbelangrijke, 
kanttekening . Uit onderzoek is gebleken dat burger
participatie niet een zaak voor alle burgers is. Sterker 
nog: er gaapt een grote participatiekloof tussen ener
zijds de hoogopgeleiden met vaak een hoog inkomen 
en anderzijds de rest van de bevolking . (1) Bij de 
meerderheid van de Nederlandse bevolking is de 
behoefte tot participatie in politiek en bestuur kennelijk 
maar in beperkte mate aanwezig . Dit gebrek aan 
burgerzin bij velen doet afbreuk aan de legitimiteit van 
de bestaande vormen van burgerparticipatie. 

Ook roept het de vraag op of invoering van nog 
verdergaande vormen van deelname van burgers aan 
het bestuur wel mogelijk is onder deze omstandighe- . 
den. Voor D66 als grote kampioen van verdergaande 
burgerparticipatie zou het bovenstaande reden moe
ten zijn zich eens te bezinnen op de factoren die 
burgerzin bevorderen . Het streven naar verdergaande 

*De auteur is lid van de redaktie 

participatie zou aan geloofwaardigheid winnen als het 
gepaard zou gaan met een visie op burgerzin en de 
bevordering daarvan . 

Nu zijn er betrekkelijk weinig praktijkvoorbeelden 
van hoogwaardige burgerparticipatie. Eén van de 
weinigebetreftde hoge mate van politiek bewustzijn en 
participatievan de burgers van de Canadese provincie 
Saskatchewan in de jaren '30 en '40. In dit artikel wordt 
eerst beschreven hoe daar participatie en politisering 
hand in hand gingen. (2) Vervolgens wordt getracht een 
verklaring hiervoor te geven . Tenslotte vindt een po
ging plaats deze verklaring te generaliseren tot alge
mene voorwaarden voorde aanwezigheid van burger
zin. Dat laatste geeft dan tevens de richting aan die D66 
zou moeten gaan om burgerzin te bevorderen. 

Saskatchewan in kort bestek 

Saskatchewan is één van de Canadese prairieprovin
cies. Tot 1870 werd het gebied de facto bestuurd door 
de bekende 'Hudson Bay Company'. De beëindiging 
van dit particuliere bestuur opende de mogelijkheid 
voor immigranten zich zelfstandig te vestigen . Aanvan
kelijk liep het niet storm. Pas toen in de Amerikaanse 
prairiestoten geen grond meerwaste verkrijgen, kwam 
de immigratie naar het veel koudere en afgelegener 
Saskatchewan goed op gang. Enkele honderdduizen
den kolonisten vestigden zich in de provincie tussen 
1900 en 1930. Aanvankelijk waren zij vooral van 
Angelsaksische en Skandinavische afkomst, na de 
eerste wereldoorlog emigreerden ook veel Duitsers en 
Oekraïners naar Saskatchewan. 

Het overgrote deel van de immigranten vond werk in 
de landbouw, hetzij als zelfstandig boer (de meerder
heid), hetzij als landarbeider (de minderheid) . De 
steden bleven beperktvan omvang. Saskatchewan was 
kortom een zeer overwegend agrarische provincie met 
een uitgesproken ruraal nederzettingenpatroon. 

In Saskatchewan werd vrijwel alleen tarwe ver
bouwd. Deze monocultuur maakte de economie van de 
provincie buitengewoon kwetsbaar: misoogsten of 
prijsdalingen waren fataal. 

Als alle Canadese provincies bezat ook Saskatche
wan van meet af aan een zeer ruime mate van zelfbe
stuur. Geheel in de 'frontier'-traditie verzorgden de 
agrarische nederzettingen vervolgens allerlei voorzie
ningen geheel zelf: de sterke provinciale autonomie 
werd aangevuld met een krachtige en vitale lokale 
bestuurslaag. 

De jaren '30: crisis en droogte 

De beurskrach van 1929 vond plaats toen de kolonisa-
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tie van Saskatchewan ongeveer voltooid was en haar 
inwoners net enige welvaart begonnen te genieten. De 
krach wèrd een economische crisis en de crisis leidde 
tot grote prijsdalingen en vraaguitval. Voor de tarwe
boeren van Saskatchewan was dit een rampzalige 
ontwikkeling. Hun opbrengsten en daarmee hun inko
mens kelderden tot beneden het bestaansminimum. 
Pas eind jaren '30 zou de tarweprijs zich weer wat 
herstellen. 

Totovermaatvan ramp werd het Noord-Amerikaan
se prairiegebied in de jaren '30 door ernstige droogte 
getroffen. Dit leidde jaar in jaar uit tot misoogsten. 

Crisis en droogte brachten de boeren en landar
beiders van Saskatchewan tot aan de rand van het 
menselijk bestaan . Slechts door hulpverlening van het 
Rode Kruis en kerkelijke hulporganisaties kon hon
gersnood op grote schaal worden voorkomen. 

De rampzalige jaren '30 hadden een traumatische 
uitwerking op de boeren van Saskatchewan. Zij waren 
naar Canada geëmigreerd om te vluchten voor de 
armoede van Europa, en op het moment dat het hen 
eindelijk iets beter ging, sloeg de armoede andermaal 
genadeloos toe. Velen werden onder deze omstandig
heden ontvankelijk voor politiek radicalisme. In Sas-

katchewan kwam dit radicalisme niet van rechts (zoals 
bij door de crisis getroffen boeren elders in die tijd 
meestal het geval was), maar van links. 

De 'Coöperative Commonwealth Federation' 
(CCF) neemt de macht over 

Het tweepartijensysteem is in Canada altijd minder 
absoluut geweest dan in andere Angelsaksische lan
den. In de Canadese prairieprovincies kreeg in de 
eerste twee decennia van deze eeuw een derde partij, 
de progressieve, veel aanhang. In het middenwesten 
van de VS deed zich overigens in dezelfde tijd exact 
hetzelfde verschijnsel voor. De progressieve partij 
kantte zich tegen de grote macht van het bankwezen en 
de graanhandel. Zij wenste staatsingrijpen in de eco
nomie en propageerde de coöperatieve onderne
mingsvorm. 

Onder invloed van de 'roaring twenties' keerden de 
progressieven terug tot de liberale partij, waarvan ze 
zich eerder hadden afgescheiden. Wat echter blijvend 
was, waren de in het kielzog van de progressieve 
beweging ontstane agrarische coöperaties. 

De weinig activistische economische politiek van de 
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Canadese liberalen maakte in de jaren '30 de geesten 
in Saskatchewan opnieuw rijp voor een derde pàrtij 
(van de conservatieven viel namelijk ook weinig te 
verwachten) . Ontevreden liberalen, leiders van de 
agrarische coöperaties en voormannen van de kleine 
Canadese socialistische partij sloegen de handen in
een om een nieuwe linkse politieke partij te vormen: de 
'Coöperative Commonwealth Federation" (CCF) . . 

Het programma van de CCF was aanvankelijk uitge
sproken links-socialistisch. Het bevatte namelijk niet 
alleen typisch reformistische punten als de invoering 
van een stelsel van sociale zekerheid, maar verlangde 
ookde nationalisatie van alle produktiemiddelen, een
zijdige ontwapening en onderwijs op socialistische 
grondslag. 

Met dit programma behaalde de CCF bij de provin
cialeverkiezingenvan 1934en 1938ongeveer25% van 
de stemmen; onvoldoende om de macht van de libera
len over te nemen. Pas de verkiezingen van 1944 
brachten de CCF de absolute meerderheid (53%) . De 
verklaring voor deze electorale ontwikkeling is drieër
lei . Eind jaren '30 matigde de CCF haar programma 
enigszins, waardoor de partij in bredere kring aan
vaardbaar werd . Voorts waren de ergste effecten van 
de rampzalige jaren '30 wat weggeëbd; de zwaarst 
getroffenen ontwaakten hierdoor uit hun apathie (de 
CCF-aanhang uit de jaren '30 bestond namelijk niet uit 
kleine boeren en landarbeiders, maar uit de minder 
getroffen middelgrote boeren) . Tenslotte zette het na
derendeeindevan de oorlog velen aan hetdenken over 
de toekomst. Dit leidde in Saskatchewan (en elders) tot 
een ruk naar links. 

Ambtelijke tegenwerking en de reactie daarop 

Het kleine ambtelijke apparaat van Saskatchewan was 
in de crisisjaren door de liberale regering op schaam
teloze wijze volgepropt met geestverwanten. In CCF
kring hield men dan ook serieus rekening met mogelij
ke ambtelijke tegenwerking bij de uitvoering van het 
linkse programma. In de verkiezingscampagne van 
1944 hadden CCF-politici de liberale ambtenaren zelfs 
gewaarschuwd dat er bij tegenwerking ontslagen zou
den vallen . 

Deze waarschuwing leek effect te sorteren, want 
aanvankelijk deden veel departementale topamb
tenaren hun best om bij hun nieuwe superieuren in het 
gevlei te komen. In de lagere échelons en bij de 
uitvoerende diensten heerste een andere houding. 
Toen na enige tijd toch ook de departementale top
bewust of onbewust- op de rem ging staan, dreigde de 
uitvoering van een groot deel van het CCF-programma 
te stagneren. Dit veroorzaakte een botsing tussen de 
CCF-ministers en hun achterban. 

De ministers bleken namelijk al behoorlijk ingekap
seld te zijn in het apparaat. De typisch bureaucratische, 
nogal conservatieve benadering van problemen had 
snel vat op hen gekregen. Bovendien gingen de be
windslieden zich identificeren metde belangen van hun 
departementale organisatie. De gepolitiseerde ach
terban van de CCF eiste echter onverkorte uitvoering 
van het partijprogramma en riep haar geestverwante 
ministers ter verantwoording. De gestaalde kaders 
verlangden van de bewindslieden dat ze het ambtelijk 
apparaat lieten buigen of barsten; toegeven aan amb
telijke tegenwerking werd niet geaccepteerd. 

De ministers die niet wilden toegeven aan deze eis 
van de achterban, werden tot aftreden gedwongen. De 
overige (en de nieuw benoemde) ministers zagen zich 
genoodzaakt door middel van ontslagen, overplaat
singen en politieke benoemingen het ambtelijk appa
raat te zuiveren . Deze zuivering had succes, want in de 
volgende jaren werd Saskatchewan in hoog tempo 
getransformeerd tot een - naar Noord-Amerikaanse 
begrippen unieke-verzorgingsstaat. 

Grote betrokkenheid bij bestuur en politiek 

Het corrigerende optreden van de achterban van de 
CCF stond niet op zichzelf. Niet alleen kenmerkte de 
CCF zich door een zeer grote betrokkenheid van haar 
leden bij het wel en wee van de partij , ook het omge
keerde was waar: de bevolking van Saskatchewan 
toonde zich uiterst actief in allerlei (semi-)openbare 
activiteiten . , 

Ter illustratie enkele cijfers . De CCF telde in 1945 
ruim 30.000 leden (= 8% van het electoraat van Sas
katchewan) . Dit komt neer op een organisatiegraad 
van 16,4 %. Ter vergelijking : het GPV (de partij met de 
hoogste organisatiegraad in Nederland) komt niet 
verder dan 15%. Op het platteland van Saskatchewan 
bestonden ongeveer 60.000 (semi-)openbare func
ties*, waarin door middel van verkiezingen ,moest 
worden voorzien. Voor de vervulling van deze functies 
waren ongeveer 250.000 mensen beschikbaar, ofwel 
één functie per vier personen. Daarnaast kende het 
platteland van Saskatchewan nog een zeer bloeiend 
verenigingsleven met vele duizenden te vervullen func
ties. 

De verklaring voor de grote mate van politisering 
en participatie 

De grote betrokkenheid bij bestuur en politiek van de 
plattelandsbevolking van Saskatchewan werd niet ver-

*Lidmaatschap van gemeenteraden, school - en 
ziekenhuisbesturen e.d. 
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oorzaakt door de inrichting van het bestuur, maar 
vloeide voort uit de instelling van de burgers zelf. 
Interessant is het vervolgens na te gaan wat de verkla
ring voor die attitude vormt. 

In de eerste plaats waren er geografische factoren . 
De geringe bevolkingsdichtheid, de grote afstanden en 
de rurale nederzettingenstructuur leidden tot de situa
tie dat de verschillende openbare voorzieningen door 
weinigen moesten worden geregeld en verzorgd . 

Enkele historisch bepaalde oorzaken sloten hierop 
aan. De 'frontier'-mentaliteitwas niet alleen het gevolg 
van het streven van de kolonisten hun eigen boontjes te 
doppen, maar ook van het vacuüm waarin zij terecht 
kwamen : de gehele bestuurlijke infrastructuur die een 
noodzakelijke voorwaarde was voorde aanwezigheid 
van openbare voorzieningen ontbrak. Men moest het 
wel zelf opknappen. De later ontstane formeel-be
stuurlijke organisatie liet deze situatie intact. Voor het 
agrarische coöperatiewezen gold in wezen hetzelfde. 
Door het gebrek aan beschermi ng dat de boeren tegen 
de werking van het marktmechanisme genoten, hielpen 
ze zichzelf. 

De eerder genoemde behoefte de eigen boontjes te 
doppen, vloeide voort uit een drang tot zelfontplooii ng 
die eigen is aan diegenen die bewust naar lotsverbete
ring streven. Het politieke engagement van de boeren 
van Saskatchewan was daarmee ten nauwste verbon
den: het was gericht op het verkrijgen van de bestaans
zekerheid die nodig was om zelfontplooiing mogelijk 
te maken. Deze bestaanszekerheid was een en ander
maal zo zeer bedreigd, dat het politieke engagement 
overeenkomstig sterk was. 

Het politieke engagement en de grote mate van 
burgerparticipatie werden nog versterkt door een oor
zaak op het geestelijke vlak. De Angelsaksische non
conformistische kerken bezaten veel aanhang onder 
de plattelandsbevolking van Saskatchewan. Deze ker
ken predikten een 'horizontaal werkend' evangelie, 
stimuleerden sociale veranderingen, kozen partij . In 
hun streven naar lotsverbetering werden de inwoners 
van Saskatchewan dan ook krachtig gesteund door 
deze kerken. Voorts kenden de non-conformisten een 
democratische en congegrationalistische (= confe
deratieve) kerkorde. Deze kerkorde sloot wonderwel 
aan op het krachtige lokale (burgerlijke) zelfbestuur en 
versterkte dit ook. Het streven naar zelfontplooiing 
kreeg gestalte in een grote leergierigheid . De 
volksontwikkeling in Saskatchewan steeg in de eerste 
helft van deze eeuw tot een ongekend hoog niveau. Het 
barre klimaat (lange winteravonden) werkte wat d it 
betreft ook bevorderend. De hoge ontwikkeling van de 
bevolking vormde weer een zelfstandige stimulans 
voor politisering en participatie. 

De les van het praktijkvoorbeeld Saskatchewan 

Welke lering kan nu uit het praktijkvoorbeeld Sas
katc!iewan worden getrokken? Anders gezegd : waar
door wordt burgerzin in het algemeen bevorderd? 
Generalisatie van het praktijkvoorbeeld toont twee 
oorzaken. 

In de eerste · plaats kan burgerzin niet los worden 
gezien van een krachtig streven tot zelfontplooiing. 
Hetzelfde geldt overigens voor politiek engagement. 
Het streven naar zelfontplooiing staat vervolgens in 
nauw verband met een drang tot lotsverbetering en met 
een geestelijke gedrevenheid daartoe. AI deze 
grootheden verhouden zich causaal niet eenduidig tot 
elkaar; het gaat om een ingewikkeld causaal netwerk. 

Als tweede oorzaak moet worden genoemd de rui m
te die de centrale overheid laat aan burgers zaken zelf 
te regelen . De afwezigheid van voorzieningen noopt 
de burgers zelf initiatieven te nemen . Uiteraard moeten 
die burgers daar dan wel toe bereid en in staat zijn . Het 
streven naar zelfontplooiing is een voorwaarde voor 
een dergelijk terugtreden van de centrale overheid. 

De tweede oorzaak laat nogal wat ruimte voor 
interpretatie en is bovendien enigszins een open deur. 
Dat ligt anders met de eerste. Alleen: die heeft als 
nadeel dat hij ligt op een terrein waarop D66-politici 
zich liever niet wagen. Het streven tot zelfontplooiing 
wordt uiteraard toegejuicht, maar overigens op een 
primair formele manier benaderd. Een inhoudelijke 
visie hierop, een mensbeeld eigenlijk, kent D66 niet. 
Hoezeerdateen ernstig gemis is, toont het begin van dit 
artikel aan. Het leidt ertoe dat als het om een typisch 
D66-onderwerp als burgerparticipatie gaat, de partij 
met een onvolledige visie komt. De conclusie van dit 
artikel luidt dan ook dat het de hoogste tijd is dat D66 
eens een inhoudelijke (geen formele) visie ontwikkelt 
op de verhouding individu-samenleving (3) . 

Noten 

1. Andeweg, R.B., 'De burger in de Nederlandse poli
tiek' in Andeweg, R.B., e.a., (red.), Politiek in Neder
land. Alphen a.d . Rijn/Brussel 1981, 79-103 

2. Deze beschrijving is gebaseerd op: 
Lipset, S.M ., Agrarian socialism, Berkeley/Los 
Angeles 1950 

3. In Idee66zal binnenkorteen artikel verschijnen over 
ditonderwerp: Jeekei, H., en Klijnsma, M .H., D66en 
de verantwoordeliike samenleying (= voorlopige 
titel). 
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De Wageningse abortuskwestie, 
de principeloosheid van progressieve 
bestuurders 
ERNST LOENDERSLOOT* 

Dankzij een baanbrekend artikel van de 
Amsterdamse hoogleraar in het strafrecht, 
prof. mr. eh. J. Enschedé, dat in de zomer van 
1966 zowel in het Nederlands Juristenblad als in 
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 
verscheen, werd duidelijk dat abortus op 
medische indicatie naar geldend recht niet 
strafbaar is. In het daarop volgende j aar ging men 
in enkele ziekenhuizen over tot het formeren van 
multidisciplinaire abortusteams, die 
beoordeelden welke van de vele aanvragen tot 
zwangerschapsafbreking konden worden 
gehonoreerd. De werkelijke doorbraak naar een 
'vrije abortus'in ons land kwam in 1971 toen de 
speciale abortusklinieken ontstonden, waar al 
spoedig het overgrote deel van de 
zwangerschapsafbrekingen plaatsvonden. Tussen 
1971 en 1978 vonden jaarlijks tussen de 15.000 
en 21.000 zwangerschapsafbrekingen bij 
Nederlandse vrouwen plaats: ongeveer een kwart 
in ziekenhuizen en driekwart in de 
abortusklinieken. 

Toen ik in 1978 werd benoemd als tweede gynaeco
loog in het Wageningse ziekenhuis werden daar reeds 
af en toe zwangerschapsafbrekingen verricht met me
deweten van de directie en het bestuur van het zieken
huis. Problemen had dit nooit gegeven, hetgeen te 
verklaren was uit de algemene signatuur van het Wa
geningse ziekenhuis, waarvan het grootste deel van de 
bestuursleden uit liberaal-progressieve kring afkom
stig was. Doordat vóór mijn komst zwangers~hapsaf
brekingen in het ziekenhuis alleen onder volledige 
narcose gebeurden en de patiënten minimaal twee 
dagen werden opgenomen, gingen de meeste vrouwen 
uit Wageningen en omgeving voor deze ingreep naar 
de Arnhemse abortus-kliniek, waar onder plaatselijke 
verdoving werd gewerkt en de patiënten al enkele uren 
na de behandeling weer konden vertrekken . 

Vanaf 1978 werd ook in het Wageningse ziekenhuis 
de gelegenheid geboden de zwangerschapsafbreki ng 
desgewenst poliklinisch onder plaatselijke verdoving 
te laten uitvoeren, terwijl de opnameduur voor een 
behandeling onder volledige narcose geleidelijk werd 
teruggebracht tot één dag: de keus voor de soort 
behandeling werd in principe aan de vrouw overgela
ten. Het aantal in het Wageningse ziekenhuis uitge
voerde zwangerschapsafbrekingen steeg hierna tot 
100 à 150 per jaar, waarbij de laatste jaren het aantal 
poliklinische ingrepen ongeveer 60% bedroeg. 

*De auteur is als gynaecoloog verbonden aan het 
Wageningse ziekenhuis. 

In overleg metdedirectie en metvolledig medeweten 
en instemming von het ziekenhuisbestuur werd het 
volgende beleid afgesproken: verzoeken tot afbreken 
van een zwangerschap tot een zwangerschapsduur 
van 12 weken werden beoordeeld door de gynaeco
loog naar wie de vrouw verwezen was; bij verder 
gevorderde zwangerschappen was altijd ook een ge
sprek noodzakelijk met één van de leden van het 
psychologische begeleidingsteam: de geestelijk ver
zorgster, maatschappelijk werkster of de psychologe. 
Het aantal verder gevorderde zwangerschappen was 
overigens gedurende alle jaren slechts gering. Vermel
denswaard is dat in geen enkel geval de mening van het 
geraadpleegde lid van het psychosociale team afweek 
van die van de gynaecoloog. Afwijzingen vonden 
vrijwel nooit plaats. 

Vanaf 1979 werd in het Wageningse ziekenhuis ook 
op kleine schaal begonnen met de behandeling van 
kunstmatige inseminatie met donorsperma (KI D). Aan
vankelijk vond deze behandeling alleen plaats bij 
echtparen waarvan de man on- of sterk verminderd 
vruchtbaar was, naderhand - toen bij raadplegen van 
de beschikbare literatuur bleek dat dit voor eventuele 
kinderen niet nadelig was - ook bij alleenstaande 
vrouwen' of vrouwen met een lesbische relatie. Ook 
deze KID-behandelingen geschiedden met medewe
ten en instemming van de directie en het bestuur van het 
Wageningse ziekenhuis. Geleidelijk aan groeide de 
KID-praktijk tot dagelijks ongeveer zeven behande
lingen en waren de patiënten ook steeds vaker afkom
stig van buiten de regio. 

Naast het kleine Wageningse ziekenhuis (ongeveer 
180 bedden) waren er in de streek die bekend staat als 
de Gelderse vallei nog drie ziekenhuizen: in Ede en 
Veenendaal ongeveer even kleine algemene en in 
Bennekom een middelgroot (350 bedden) protestants
christelijk ziekenhuis. Deze versnippering van gezond
heidsvoorzieningen in een relatief klein gebied (aantal 
inwoners thans ongeveer 200.000) werd weliswaar 
door de betrokkenen als ongewenst beschouwd, maar 
gedurende vele jaren bleken de verschillen tussen de 
ziekenhuizen te groot om samenwerking mogelijk te 
maken. Met name het behoudende, op reformatorische 
beginselen gestoelde medisch-etische beleid van het 
Bennekomse ziekenhuis en de liberaal-progressieve 
opvattingen in Wageningen leken onverenigbaar. 

De door de overheid aan de ziekenhuizen opge
legde toenemende bezuinigingen en met name de 
dreiging van toenemende beddenreductie maakten 
een fusie van de vier ziekenhuizen steeds noodzakelij
ker en na lang onderhandelen kwam men in 1985 tot 
een intentieverklaring tot fusie. 

Voor buitenstaanders misschien verwonderlijk was 
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dat het nieuwe fusieziekenhuis - het samengaan van 
drie algemene ziekenhuizen metaanzienlijk meerbed
den en een protestants-christelijk ziekenhuis-de Bijbel 
als grondslag koos en een algemeen-christelijk signa
tuur zou krijgen . Het argument hiervoor was, dat de 
meerderheid van de bevolking in de Gelderse vallei 
toch wel meer of minder actief betrokken was bij een 
ch ristel ijk kerkgenootscha p, terwi j I het opgeven van de 
reformatorische signatuur voor de achterban van het 
Bennekomse ziekenhuis toch al moeilijk te verteren 
was . Volgens de Wageningse onderhandelaren 
hoefde niemand zich zorgen te maken over hettoekom
stige medisch-ethische beleid : 'als de zaak eenmaal 
draait, liggen de statuten in een la en kijkt niemand er 
meer naar' (pvdA-wethoudster Hertsenberg) . 
Trouwens, de Wageningse inbreng bij de volgende 
stappen in het fusieproces was groot: ex-voorzitter van 
het Wageningse ziekenhuisbestuur en D66-burge
meester J.D. van Ketwich Verschuur werd voorzitter 
van de beleidsgroep die de fusie tot stand moest 
brengen . 

Bepaald niet optimistisch evenwel waren mijn colle
ga-gynaecoloog en ikzelf: wii vreesden dat het 'li
berale' beleid in Wageningen ernstig gevaar zou lo
pen, vooral gezien hetfeit dat de uiteindelijke toestem
ming om aan de fusie deel te nemen voor Bennekom 
moest worden gegeven door de Raad van Toezicht, een 
orgaan, waarin meer dan 40domineeszaten, een groot 
aantal van hen voorgangers van de 'zwartekousen' 
kerken . Het leek uiterst onwaarschijnlijk dat deze Raad 
van Toezicht akkoord zou gaan met een medisch
ethisch beleid, dat af zou wijken van het zeer be
houdende beleid dat gold in het Bennekomse zieken
huis: geen abortus, geen KID en geen euthanasie! 

Na het bekend worden van de inhoud van de inten
tieverklaring vroegen wij het Wageningse ziekenhuis
bestuur om gezamenlijk een oplossing te zoeken, 
waardoor abortus en KID ook na een fusie mogelijk 
zouden blijven. Het bestuur liet weten daar geen be
hoefte aan te hebben: voor de ongetwijfeld grote 
problemen op die gebieden zou een oplossing moeten 
worden gevonden in een speciale Projectgroep Medi
sche Ethiek, waarvan op persoonlijke titel enkele gees
telijke verzorgers, verpleegkundigen, specialisten en 
bestuurs- en directieleden van de verschillende zieken
huizen deel uitmaakten. 

Inmiddels werd de aandacht van alle betrokkenen 
voornamelijk bezig gehouden door het zich plotseling 
terugtrekken van het Veenendaalse ziekenhuis uit het 
fusieproces: niet overigens vanwege medisch-ethische 
problemen, maarop puurzakelijkegronden. Eind 1986 
verscheen het 'Voorgenomen Besluit tot Fusie' van de 
overgebleven ziekenhuizen, waaruit bleek dat de fu
sie-beleidsgroep het behoudende advies van de Pro
jectgroep Medische Ethiek volledig had overgenomen : 
in het nieuwefusieziekenhuis zou abortus alleen toege
staan zijn als het leven van de vrouw gevaar liep en 
euthanasie was in principe niet mogelijk. KID echter 
kwam nauwelijks ter sprake, maar gevreesd mocht 
worden dat het 'liberale' Wageningse beleid met be
trekking tot deze behandeling bij alleenstaande of 
lesbische vrouwen niet zou kunnen worden geconti
nueerd. 

Nogmaals maakten wij als Wageningse gynaecolo
gen onze ernstige bezorgdheid kenbaar aan ons eigen 

ziekenhuisbestuuren tevens droegen wii een oplossing 
aan om abortus en KID ook na de fusie voor de regio te 
behouden. Voorgesteld werd om hiervoor een aparte 
stichting in het leven te roepen, die voor deze behande
ling een ruimte zou krijgen in het gebouw van het 
Wageningse ziekenhuis of eventueel op het terrein 
hiervan en die vervolgens buiten de verantwoordelijk
heid van het nieuwe fusie-ziekenhuis zou kunnen wer
ken. Dat de kosten van de inrichting van een dergelijke 
instelling door het Wageningse ziekenhuis zouden 
worden gedragen leek niet meer dan normaal: tenslot
te waren abortus en KID steeds met instemming van het 
ziekenhuisbestuur uitgevoerd en het was dus een eis 
van behoorlijk bestuur dat door het ziekenhuis naar 
alternatieve mogelijkheden werd gezocht om de be
staande praktijk te laten voortbestaan, een standpunt 
dat geheel werd onderschreven door het hoofdbestuur 
van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Be
vordering der Geneeskunst. 

AI snel werd duidelijk dat het Wageningse bestuur 
niet serieus inging op de aangedragen oplossingen: 
toen uiteindelijk in april 1987 een gesprek plaatsvond 
tussen een afvaardiging van het bestuur en de Wa
geningse gynaecologen liet een van de bestuursleden 
al meteen weten binnen 20 minuten te moeten vertrek
ken, anders werd het eten koud (sic!). Het bestuur stelde 
zich op het standpunt dat het in een overmachtsituatie 
verkeerde; toegeven aan ons verzoek zou door de 
andere fusiepartners niet worden geaccepteerd en bi j 
een zelfstandig voortbestaan van het Wageningse zie
kenhuis was de overlevingskans in de toekomst nihil. 
Kortom : i n het a Igemeen belang was - zonder overleg 
metde gynaecologen -door het bestuur 'met bloedend 
hart' besloten de abortus als wisselgeld in te leveren . 
Tenslotte hadden ook de andere fusiepartners moeten 
inleveren : het Bennekomse bestuur had moeten accep
teren dat het nieuwe ziekenhuis niet meer protestants-, 
maar algemeen-christelijk zou worden : een in mijn 
ogen weinig imponerend argument, gezien het feit dat 
het medisch-ethische beleid in niets zou verschillen van 
dat van het Bennekomse ziekenhuis. Gemakshalve 
werd door het Wageningse bestuur ook vergeten dat 
een fusie voor de andere ziekenhuizen ook zeerwense
lijk was: alleen zo kon bijvoorbeeld voor een noodza
kelijk specialisme als urologie toestemming worden 
verkregen! 

Problemen rondom de KID 

Na dit onbevredigende gesprek escaleerde de situatie 
nog verder doordat het Wageningse bestuur minder 
dan een week voor het aangaan van de fusie, in strijd 
met alle regelen van normaal fatsoen, besloot geen 
toestemming te verlenen voorde aanschafvan de reeds 
lang aangevraagde apparatuur voor het invriezen van 
donorsperma. Het argument daarvoor was dat eerst 
moest wordt afgewacht hoe het beleid t.o .v. KID in het 
nieuwe ziekenhuis zou worden. Over deze zaak zou 
worden gesproken in de nog te formeren medisch
ethischecommissie, maargezien de daarvoor al opge
stelde prioriteitenlijst zou het onderwerp KID nog in 
geen jaren ter sprake komen! De consequentie voor dit 
terugtrekken van een feitelijk al gegeven toestemming 
was, dat de KID-behandelingen bij gemiddeld zeven 
patiënten per dag zouden moeten blijven plaatsvinden 
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met vers sperma, hetgeen het risico met zich meebrengt 
dat op diewijze infecties kunnen worden overgebracht. 
Met name gezien het risico van het overbrengen van 
AIDS adviseerde de Gezondheidsraad daarom de 
Staatssecretaris voor Volksgezondheid om in de toe
komst alleen KID met ingevroren sperma te laten ver
richten: alleen dan kunnen tevoren alle noodzakelijke 
onderzoeken worden gedaan om alle infecties uit te 
sluiten. In hun ijver de andere fusiepartners niet te 
irriteren was het Wageningse bestuur dus niet alleen 
bereid hun 'liberale' principes te verloochenen, maar 
maakte het ook verantwoord medisch handelen onmo
gelijk! 

Na de fusie 

Alhoewel door het toekomstige bestuur van het fu
sieziekenhuis was gesuggereerd dat het m~disch
ethisch bele id geleidelijk zou worden omgebogen, 
bleek de werkelijkheid weer geheel anders : de inktvan 
de ondertekening van het fusiecontract was nog nau
welijks droog, of er arriveerde al een brief, waarin 
werd meegedeeld dat er vanaf 1 juli 1987 in principe 
geen abortus meer verricht mocht worden, terwijl er 
met betrekking tot de KID een uiterst restrictief beleid 
diende te worden gevoerd . Een extra complicerende 
factor was, dat door de fusie alle werknemers van de 
oude ziekenhuizen in dienst waren gekomen van het 
nieuwefusieziekenhuis, maardatde in deze ziekenhui
zen werkzame specialisten nog geen contract met d it 
nieuwe ziekenhuis hadden en dus formeel alleen nogte 
maken hadden met het bestuur van hun oude zieken
huis. Aangezien wij als Wageningse gynaecologen niet 
van plan waren de beperking van onze medische 
werkzaamheden te accepteren, bleef er slechts één 
mogelijkheid over: een kort geding tegen het nog tot 1 
januari 1988 bestaande Wageningse bestuuren het per 
1 juli 1987 gevormde bestuur van het fusie-ziekenhuis 
'Gelderse Vallei' . 

Pers en publiciteit 

Vanaf het moment dat duidel i jk was geworden dat het 
Wageningse bestuur niet bereid was met de gynaeco
logen naar een goede oplossing voor de abor
tusproblematiek te zoeken, voelden wij ons niet meer 
genoodzaakt naar buiten toe een verder stilzwijgen in 
achtte nemen . Het met zo'n 20 jaarterugdraaien van de 
klok ten opzichte van het overal in het land geaccep
teerde beleid was blijkbaar zo verrassend, dat er een 
grote publiciteitsgolf ontstond . Afgezien van instem
ming over deze maatregel bij de Evangelische Omroep 
en een tweetal reformatorische dagbladen waren alle 
commentaren eensgezind : absurd en onacceptabel! 

Ook in politieke kring ging men zich met de zaak 
bezighouden. In de gemeenteraad van Ede spraken 
PvdA en D66 hun ernstige verontrusting uit: 'Een regio 
van 210000 inwoners moet de mogelijkheid hebben 
van abortus .' Opvallend was de stilte vanuit de Wa
geningse gemeenteraad: afgezien van D66 liet nie
mand meer een woord van protest horen, hetgeen 
vooral opvallend was gezien de ferme uitspraken van 
de PvdA enkele jaren tevoren: 'Wij zullen niet wijken 
voor de ayatolla's van de Veluwe!' De stilte wordt 
begrijpelijker als rekening wordt gehouden met hetfeit 

dat de fractievoorzitter van de PvdA en de woordvoer
der van Klein Links in het Wageningse ziekenhuisbe
stuur zitting hadden en daar zonder morren akkoord 
waren gegaan met de fusie . 

De vereniging 'Hector Treub' 

De publiciteit had tot gevolg dat een aantal verontruste 
medewerk(st)ers van de afdeling Gezinssociologie 
van de Wageningse Landbouwuniversiteit besloten 
een vereniging op te richten met als doel de belangen te 
behartigen van patiënten die in aanmerking zouden 
kunnen komen voor een abortus of KID-behandeling . 
Deze verenig ing werd genoemd naar de rondom de 
eeuwwisseling toonaangevende hoogleraar in de gy
naecologie Hector T reub, die door zijn liberale princi
pes grote problemen had met o.a . de katholieke kerk, 
omdat hij bereid was een zwangerschap af te breken 
indien het leven van de moeder bedreigd werd . In een 
persbericht verklaarde het bestuur van 'Hector T reub' 
dat tot de oprichting besloten was, omdat de belangen 
van vele honderden vrouwen ondergeschikt werden 
gemaakt aan de principes van een aantal fundamenta
listische dominees, een onacceptabele zaak in een 
plaats als Wageningen, waar minder dan 20% van de 
bevolking nog echt kerks is. Binnen korte tijd had 
'Hector T reub' meer dan 500 leden en in overleg met de 
gynaecologen werd besloten dat de vereniging mede
eiser zou worden in het kort geding tegen de 
ziekenhu isbesturen. 

Het eerste kort geding 

Op 8 september diende het kort geding voor de arron
dissementsrechtbank in Arnhem . Door de gynaecolo
gen werd gesteld dat er onrechtmatig jegens hen 
gehandeld was, doordat voortzetting van een deel van 
hun werkzaamheden onmogelijk was gemaakt, zon
der dat hierover goed overleg had plaatsgevonden. 
Gevolg hiervan was ook dat hierdoor aan patiënten 
gedane toezeggingen niet konden worden nageko
men. 'Hector T reub' vond dat onrechtmatig was gehan
deld tegenover die inwoners van de regio die in de 
toekomst abortus of KID in hun eigen woonomgeving 
zouden willen laten verrichten . Geëist werd dat beide 
handelingen ook na 1 juli 1987 op de gebruikelijke 
wijze in of bij het Wageningse ziekenhuis mogelijk 
zouden zijn. 
Bij zijn uitspraak bracht de president o .a. naar voren: 

vooropgesteld moet worden dat het bestuur van een 
rechtspersoon waarvan het ziekenhuis uitgaat in 
beginsel het recht heeft een levensbeschouwelijke 
identiteit te kiezen : 
voorshands kon niet worden gesteld dat het Wa
geningse bestuur jegens eisers onrechtmatig han
delde door in te stemmen met een fusie, waarbij het 
algemene karakter van het ziekenhuis werd prijsge
geven en een algemeen-christelijke grondslag werd 
verkregen. Het bestuur kon in redelijkheid hiertoe 
besluiten, omdat zeer grote belangen - de continuï
teit van het ziekenhuis rakende - de fusie 
onontkoombaar maakten en omdat een compromis 
ten aanzien van de grondslag van de nieuwe organi
satie ook van een andere fusiepartner, te weten het 
Protestants-Christelijke Streekziekenhuis in Benne-



kom, werd verlongd. Onder de gegeven omstandig
heden kon van het bestuur niet worden gevergd dat 
het meer gewicht zou toekennen aan de belangen 
van eisers bij het behoud van de omstreden voorzie
ningen. 
Aangezien in het onderhavige geval echter sprake 

was van de merkwaardige situatie dat op 1 juli de 
ziekenhuizen weliswaar een fusie waren aangegaan, 
maar de stichting waar het Wageningse ziekenhuis van 
uitging nog tot 1 januari 1988 bleef bestaan en de 
gynaecologen alleen met deze stichting een contract 
hadden, waarin geen sprake was van een verbod tot 
het verrichten van abortus en KID, oordeelde de presi
dent dat het verbod op 1 juli onrechtmatig was en dat 
abortus en KID in iedergeval tot 1 januari 1988 mochten 
worden voortgezet, terwijl in de tussentijd overleg 
moest plaatsvinden om te proberen ook na die datum 
een acceptabele oplossing te vinden. 

Het overleg en het tweede kort geding 

Teneinde een constructief gesprek te kunnen voeren 
werden door de gynaecologen de volgende voorstel
len gedaan . 

1. Het bestuur van hetfusieziekenhuis zal de gynaeco
logen en eventuele medewerkers niet verbieden 
mee te werken aan abortus en/ of KI D 

2. Hetfusieziekenhuis gaat een -wettelijk verplichte
samenwerkingsovereenkomst aan met de te vor
men stichting, waarbinnen abortus zal worden ver
richt. 

3. Het Wageningse ziekenhuis betaalt de kosten van 
deze 'abortus-kliniek'. 

Terinformatiewerd nog meegestuurd hetartikel van de 
hand van de theoloog-ethicus H.H . van der Kloot 
Meijburg 'Uitweg ethische discussie in Gelderse vallei 
mogelijk' (Trouw, vrijdag 25 september 1987). 

Zoals werd gevreesd leidde het gesprek tot niets: het 
bestuur van het fusieziekenhuis kon alleen akkoord 
gaan met het eerste voorstel . Tot het aangaan van de 
samenwerkingsovereenkomst, laat staan tot het finan
cieren van een 'abortuskliniek' was het niet bereid . 

Het gevolg van deze patstelling was wederom een 
kort geding, dat diende op 21 oktober 1987. De advo
caat van gynaecologen en 'Hector T reub' stelde dat er 
sprake was van reformatorische intolerantie en arro
gantie: 'Men vindt dat men gelijk heeft en wijkt geen 
centimeter.' Financieel was de gevraagde oplossing 
zeker mogelijk: het Wageningse ziekenhuis was op het 
moment van de fusie zeker niet onvermogend en be
schikte per 31 december 1986 over een kapitaal van 
ongeveer drie miljoen gulden. 

Tijdens dit tweede kort geding verklaarde het be
stuur van het fusieziekenhuis geen bezwaar te hebben 
tegen het uitvoeren van de zogenaamde 'overtijdbe
handeling' (curettage binnen twee weken na het uitblij
ven van de verwachte menstruatie) en ook niet aan de 
gestelde restricties ten opzichte van KID te willen vast
houden. Afgewacht zou worden wat te zijner tijd het 
oordeel zou zijn van de medisch-ethische commissie 
van het nieuwe ziekenhuis. 
De president wees in zijn vonnis de eisen af: de toezeg
gingen van het nieuwe ziekenhuisbestuur waren vol
doende en van het Wageningse ziekenhuis mocht niet 

worden verwacht dat het de grote investering van een 
abortuskliniek zou betalen, aangezien het toch om een 
betrekkelijk gering aantal patiënten ging, waarvoor 
voldoende voorz ieningen in Arnhem aanwezig waren. 

Na het vallen van het doek 

Opvallend was het snelle verdwijnen van de openbare 
belangstelling na deze teleurstellende afloop. Alleen 
T rouw kwam via een uitgebreid interview met mij op de 
zaak terug . In de Edese gemeenteraad bracht de VVD
fractie een motie in, waarbij op het bestuur van het 
fusieziekenhuis een dringend beroep werd gedaan 
abortus alsnog toe te staan. Door de confessionele 
meerderheid in de Raad (19-18) werd deze motie 
verworpen. In zijn commentaar ging de hoofdredac
teur van het officiële orgaan van de Koninklijke Maat
schappij tot Bevordering der Geneeskunst uitvoerig in 
op de uitspraak van de president. Spreeuwenberg 
stelde: een fusie van niet-gelijkgezinde instellingen 
kan alleen tot stand komen na zorgvuldig overleg met 
alle betrokkenen en na recht te doen aan de professio
nele verantwoordelijkheid van de betrokken 
ziekenhuismedewerkers . Hoe men ook denkt over de 
toelaatbaarheid van abortus, er zijn door het bestuur 
van het Wageningse ziekenhuis ten opzichte van gy
naecologen en hun patiënten verplichtingen gescha
pen. !-tet is een eis van behoorlijk bestuur dat naar 
alternatieve oplossingen wordt gezocht. Het nieuwe 
fusieziekenhuis heeft een verantwoordelijkheid in de
zen tegenover de patiënten in deze op levensbeschou
welijk gebied weinig homogene regio. Een niet van 
buitenaf opgelegde inkrimping van het voorzieningen
pakket lijkt kortom onaanvaardbaar. De conclusie van 
de hoofdredacteur luidde dan ook dat voorbij is ge
gaan aan de verkregen rechten van de gynaecologen, 
hetgeen in strijd is met degoede trouw. 

Vooral dit laatste, principiële punt weegt voor mijn 
associé en mij zeer zwaar. Bij het scheidsgerecht voor 
het ziekenhuiswezen - een orgaan dat uitspraken doet 
bij conflicten tussen specialisten en ziekenhuizen -
hebben wij dan ook een klacht ingediend over het 
gevoerde beleid van het Wageningse ziekenhuisbes
tuur en een symbolische schadevergoeding geëist van 
één gulden. Hopelijk zal deze uitspraak wel in ons 
voordeel uitvallen, hetgeen ten voordele zal strekken 
bij toekomstige fusies van algemene en confessionele 
ziekenhuizen . Zelf blijf ik met een forse kater zitten : ten 
opzichte van ongewenst zwangere patiënten zal ik 
tekort moeten schieten door de intolerantie van de 
beginselvaste reformatorische onderhandelaars, 
maar meer nog door de principeloosheid van de 
progressief-liberale Wageningse bestuurderen! 

Lessen voor de toekomst 

Gedwongen door allerhande overheidsmaatregelen 
vindt in ons land een toenemende concentratie van 
gezondheidsinstellingen plaats . Aangezien met name 
de bestaansmogelijkheden van kleinere ziekenhuizen 
op korte termijn steeds slechter worden, zullen zij 
worden gedwongen te fuseren om te kunnen blijven 
voortbestaan . Aan grotere ziekenhuisorganisaties 
worden veel voordelen toegeschreven - alleen zij 
zouden in staat zijn de noodzakelijke hoogcomplexe 
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zorg te leveren -, voor mij is het een open vraag of in de 
toekomst het concentratiebeleid echt een voordeel zal 
blijken en of we over een tiental jaren niet terug zullen 
willen naar het kleine persoonlijke plaatselijke zieken
huis. Alle fraaie woorden over de wenselijkheid van 
fusies voor een verbetering van de gezondheidszorg 
kunnen overigens niet verdoezelen dat de werkelijke 
reden van de ziekenhuisfusies een puurfinanciële is: de 
overheadkosten bij het beheer van een klein ziekenhuis 
zijn relatief hoger dan d ie van een groot. Die over
headkosten worden wel vooral veroorzaakt door de 
toenemende bureaucratie in de ziekenhuizen en die is 
alweer een gevolg van de toenemende regelzucht van 
de centrale overheid . De kosten van de 'zorg rond het 
bed' zijn reeds lang niet meer de hoofdpost in het 
ziekenhuisbudget en ook het aanta I werknemers dat bi j 
de directe patiëntenzorg betrokken is vormt niet meer 
het hoofdbestanddeel van het totale personeel. Zou
den deze - mij ns inziens ongewenste - ontwikkel i ngen 
ooit kunnen worden teruggedraaid , dan zou blijken dat 
kleinere ziekenhuizen eerder goedkoper kunnen wer
ken dan grote. 

Dergelijke bespiegelingen kunnen we echter laten 
voorwatze zijn: in de komende tijd zullen ziekenhuisfu
sies steeds meer plaatsvinden en in de meeste gevallen 
zal het dan gaan om ziekenhuizen met een verschillen
de identiteit, aangezien de meeste bestaande zieken
huizen hun bestaan te danken hebben aan het feit dat 
iedere bevolkingsgroep een ziekenhuis van de eigen 
richting wilde hebben. Een situatie zoals nu in de 
Geldersevallei heeftgespeeld,zal dus zeker nog vaker 
voorkomen en het zou triest zijn als de uitkomst dan 
even onbevredigend zou worden . 

Hoe kan dat worden voorkomen? Een groot pro
bleem is, dat het begrip democratie in de gezondsheid
zorg nog een ondergeschikte rol speelt: ziekenhuis
besturen worden veelal nog via coöptatie samenge
steld, zijn vervolgens aan niemand verantwoording 
verschuldigd en kunnen zich dan ook gedragen als 
regentencolleges van de oude stempel. In de praktijk 
valt dat overigens erg mee : veeleer ontbreekt het de 
bestuursleden aan voldoende kennis van de steeds 
ingewikkelder materie van het ziekenhuismanagement 
en dientengevolge conformeert het bestuur zich meer 
en meer aan de opvattingen van de veel beter op deze 
zaken ingespeelde ziekenhuisdirectie. Toch ligt de 
uiteindelijke beslissing over essentiële zaken bij het 
bestuur en met name voor D66 zou het daarom een 
goede zaak zijn te proberen een democratischer struc
tuur bij ziekenhuisbesturen tot stand te brengen. 

Het is daarbij niet voldoende te eisen dat de be
stuursleden een afspiegeling vormen van de bevolking 
die op het betreffende ziekenhuis is aangewezen. 
Noodzakelijk is dat het ziekenhuisbestuur ook in het 
openbaar verantwoording aflegt tegenover een geko
zen orgaan zoals de gemeenteraad of provinciale 
staten met de consequentie dat door het bestuur voor
gestelde besluiten dan alsnog kunnen worden afgewe
zen. 

De verantwoordelijkheid van het bekleden van een 
functie in een ziekenhuisbestuur zou dan wel normaal 
moeten worden gehonoreerd . Thans gaat het meestal 
om een toch vrij veel tijd kostend erebaantje met een 
geringe presentievergoeding. Aangezien grotere zie
kenhuizen jaarlijks tientallen miljoenen guldens ge-
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meenschapsgeld kosten, is het volstrekt reëel dat aan 
bestuursleden een acceptabele vergoeding wordt ge
geven : alleen dan kunnen ook hoge eisen aan hen 
worden gesteld. 

Dit is echter toekomstmuziek en bij de ziekenhuisfu
sies op korte termijn is het noodzakelijk dat lokale en 
provinciale politici uiterst alert zijn en zich niet laten 
overdonderen door nauwelijks nog terug te dringen 
besluiten van de ziekenhuisbesturen. Het is gewenst dat 
het fusieproces vanaf het begin zoveel mogelijk in de 
openbaarheid plaatsvindt en dat bijvoorbeeld in de 
gemeenteraadscommissie Volksgezondheid aan
dacht wordt besteed aan de voortgang van de fusieon
derhandelingen en de consequenties daarvan voor 
alle betrokkenen . Werken achter gesloten deuren heeft 
ongetwijfeld voordelen, maar is vooral in het belang 
van gewiekste onderhandelaars en - men leze er Ed 
van Thijn's 'Dagboek van een onderhandelaar' maar 
op na - die zijn er meer in CDA-kring dan bij de 
progressieve partijen . 

Ook maatschappelijke organisaties zullen een gro
tere rol moeten spelen bij ziekenhuisfusies.ln het geval 
van de Gelderse vallei hebben weliswaar meerdere 
organ isaties hun ongerustheid kenbaar gemaakt tij
dens de inspraakronde, maarwezenlijke invloed heeft 
dat nietgehad : de ziekenhuisbesturen konden volstaan 
met een vriendelijk maar nietszeggend antwoord dat 
zij met belangstelling kennis hadden genomen van de 
opmerkingen. Zo verging het ook een bezorgde brief 
van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst; 
des te verwonderlijker omdat een van de Wageningse 
onderhandelaars nota bene staffunktionaris bij deze 
organisatie is. Een belangrijke rol zou ook moeten 
worden toegekend aan patiënten-organisaties zoals 
het Patiëntenplatform, die dankzij een steeds betere 
organisatie zeker in staat moeten worden geacht de 
belangen van de potentiële patiënten te behartigen en 
die daarom vanaf het begin van een fusieproces ge
sprekspartner zouden moeten zijn . 

Tenslotte nog een enkel woord over de positie van de 
niet in dienstverband werkzame medisch specialist bij 
een ziekenhuisfusie. Die positie is weinig benijdens
waardig, ondanks de inspraak die de specialisten 
hebben via de medische staf. In feite komt het uiteinde
lijk toch neer op "slikken of stikken" en kan een 
ziekenhuisbestuur toch voor de aan het ziekenhuis 
verbonden specialisten schadelijke beslissingen ne
men. In hoeverre het Wageningse ziekenhuisbestuur 
laakbaar gehandeld heeft t.o .v. de gynaecologen zal, 
zoals gezegd, blijken uit de uitspraak van het Scheids
gerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen : een 
uitspraak die daarom van groot algemeen belang is. 

Aanbevolen literatuur 

Jan de Bruijn: Geschiedenis van de abortus in 
Nederland. Van Gennep Nederlandse Praktijk, 
1979 (ISBN 90.60.12.410.3). 
H.H. van der Kloot Meijburg: Uitweg ethische 
discussie in Gelderse vallei mogelijk. Trouw, 
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C. Spreeuwenberg: Fusies van niet-gelijkgezinde 
instellingen. Medisch Contact 27 november 
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Doch die Verhältnisse die sind 
Dicht SO (Brecht, Dreigroschenoper) 

JAN DIRK VAN KETWICH VERSCHUUR* 

. De redactie gaf mij twee dagen de tijd om op het 
stuk van Ernst Loendersloot te reageren: te kort 
voor een gedegen betoog, lang genoeg voor een 
aantal kanttekeningen . 

Opmerkingen vooraf 

- E.L. heeft gelijk: het is een jammerlijke ontwikkeling 
dat het abortusbeleid in onze regio in negatieve 
richting is omgebogen; 
een fusie zonder compromissen is ondenkbaar; 
E.L. schrijft zijn verhaal vanuit een deelbelang. Het 
aardige - en vervelende - van besturen is, dat ieder 
deelbelang moet worden afgewogen tegen andere 
belangen; 

- waarom noemt E.L. mij principeloos? Omdat ik 
bestuurder blijf als de verhoudingen niet toestaan 
het ook door mij gewenste abortusbeleid voort te 
zetten? Omdat ik niet had mogen instemmen met een 
besluit, waarmee zo goed als iedereen binnen het 
Wageningse ziekenhuis instemde? Hetdoet me den
ken aan het verwijt, dat je niet een benoemde burge
meester kunt zijn als je voor een gekozen burge
meester bent of dat je als progressief geen medisch 
specialist kunt worden omdat je voor matiging van 
inkomens bent. Overigens vind ik het personifiëren 
van bestuurbesluiten nooit zo erg gezond; 
het zou te ver voeren om op klei nere onj uistheden of 
op tendentieuze opmerkingen in het verhaal van E.L. 
zout te leggen. 

De feiten 

- over de noodzaak tot fusie bestond eenstemmig
heid. Besturen, medische staven, ondernemingsra
den, gemeenteraden en provinciale staten waren 
hiervan overtuigd; 

- defusiewas niet alleen nodig op financiële gronden, 
zoals E.L. stelt. De gezondheidszorg in de regio zou 
er in sterke mate bij gebaat zijn. Door de mogelijk
heid van het aantrekken van nog ontbrekende spe
cialisme (o.a . cardiologie en urologie) en door een 
betere dienstverlening na een fusie (voorbeeld: voor 

*De auteur is burgemeester van Wageningen en lid 
van D66 

de vier ziekenhuizen waren er vier kinderartsen; de 
kinderartsen vonden deze situatie niet langerverant
woord); 
provinciale en gemeentelijke besturen bemoeien 
zich niet (of mogen zich niet bemoeien?) met identi
teit en medisch-ethisch beleid. Het Wageningse zie
kenhuis heeft jarenlang vergeefs een beroep ge
daan op politieke steun van de provincie. De protes
ten van de staten na afloop zijn niet meer dan 
krokodillentranen . De VVD-wethouder gezondheid 
van Ede en de PvdA-wethouder dito van Wa
geningen, die als lid van een commissie van goede 
diensten met een 'compromisvoorstel' kwamen, 
stelden een oplossing voor met een bestuur waarin 
bestuursleden door de kerken zouden worden be
noemd! Dezecommissiesteldeook voorde bijbel als 
grondslag te nemen; 
het fusie-proces is zo open mogelijk afgewikkeld. 
Na de intentieverklaring van december 1 985werden 
werkgroepen ingesteld om de bouwstenen voor een 
fusiecontráct te leveren. In de werkgroep voor het 
medisch-ethisch beleid zat één van de Wageningse 
gynaecologen. Het toekomstige medisch-ethisch 
beleid was hem dus eerder bekend dan het bestuur. 
Overigens woonde deze gynaecoloog als advi
serend bestuurslid alle bestuursvergaderingen van 
het Wageningse ziekenhuis bij; 
tijdens de inspraakprocedure hebben alle gele
dingen zich uitgesproken vóór de fusie-overeen
komst, inclusief het medisch-ethisch beleid . Ook de 
medische staven waren zonder uitzondering en zon
der voorbehoud vóór; 
van de vier ziekenhuizen werd alleen in Wageningen 
abortus op sociale indicatie uitgevoerd. Van de 
andere hadden twee niet eens een abortus-vergun
ning aangevraagd, zodat daar zelfs abortus op 
medische indicatie verboden was; 
in de Gelderse Vallei gaf bij de laatste volkstelling 
bijna 80% van de bevolking aan tot een christelijke 
kerk te horen. Bij de laatste verkiezingen stemde 
60% op een christelijke partij; 
van de aanvragen voor abortus en KID kwam een 
aanzienlijk percentage van buiten onze gezond
heidsregio. Ongeveer 60 aanvragen kwamen wel uit 
de regio. Het aantal abortussen loopt de laatste 
jaren terug; 

- een aparte kliniek voor abortus voor deze orde van 
aantallen is geldverspilling. Dat gegeven is door het 
bestuur in de afweging betrokken. Overigens be
droeg de reserve van het Wageningse ziekenhuis 
slechts enkele tonnen . Het door E.L. genoemde kapi
taal van 3 miljoen gulden moet op een denk- of 
drukfout berusten. 
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De situatie 8 maanden na de fusie 

er is een bestuur dat nieuwe leden aantrekt op grond 
van hun bekwaamheid . Volgens de statuten moeten 
op dit moment 60% van de bestuursleden tot een 
christelijke kerk behoren. Als de samenstelling van 
de bevolking verande rt zal ook ditvoorschriftveran
dereni 
de nieuwe ziekenhuisorganisatie heeft cardiologen 
aangetrokken en urologen aangevraagd. Vele hon
derden pat iënten, die vroeger naar Arnhem of Nij
megen moesten gaan, worden nu in de eigen regio 
geholpen i 
overtijd-behandeling vindt plaats. In uitzon
deringsgevallen vindt, na ruggesproak met het be
stuur, abortus op sociale indicatie plaatsi 
er is een commissie, grotendeels bestaande uit ver
plegenden en artsen, die voorzetten moet geven 
voor de ontwikkeling van een medisch-ethisch be
leidi 
KID vindt plaats zonder beperkingen i 
de fusie is niet van invloed gebleken op het omgaan 
met euthanasie. 
Overigens heeft vóór de fusie de Interstaf aan de 
besturen laten weten, dat er geen aanleiding is voor 
de veronderstelling , dat in de vier ziekenhuizen door 
de artsen erg verschillend zou worden gedacht en 
gehandeld. 

Conclusies 

E.L. is voor een democratischer strucfuur bij 
ziekenhuisbesturen . Ik kan daar niet tegen zijn . Hij 
pleit voor een hoge gelde I ijke vergoeding, afspiege
ling van de bevolking en een goedkeuring van 
bestuursbesluiten door gemeenteraden of provin
ciale staten. Het eerste lijkt mij niet nodig, het tweede 
is in onze regio een feit (en leidt voorlopig tot een 
beleid dat E.L. en ik betreuren) en het derde lijkt mij 
volstrekt fout. Laat niet een gemeenteraad een zie
kenhuis besturen, de gemeente draagt ook geen 
financiële verantwoordelijkheid . 
Het rijk moet eisen kunnen stellen, bijvoorbeeld aan 
de bestuursvorm, aan de kwaliteit van de zorg, aan 
het pakket dat moet worden geleverd . Nu de verant
woordelijkheid voor het abortusbeleid door de wet 
uitdrukkelijk bij het bestuur is gelegd kan de conclu
sie nietanders zijn dan dat het parlement niet in ieder 
ziekenhuis abortus op sociale indicatie een noodza
kelijke voorziening vindti 
n'aar mijn mening moet in een ziekenhuisbestuur 
ruimte worden ingeruimd voor kwaliteitszetels voor 
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld onderne-

mingsraad, van patiëntenverenigingen en misschien 
zelfs wel van medische staven, maar wie geeft de 
garantie dateen bestuur uiteindelijk vóór abortus op 
sociale indicatie is? Zal ook daar de identiteit van de 
meerderheid van de bevolking niet doorwerken? 
het fusieproces in de Gelderse Vallei is snel, open en 
zonder al te veel rimpels verlopen. Het kort geding 
van de Wageningse gynaecologen kwam pas toen 
het fusiecontract was getekend. Waarom zo laat, 
terwijl er geen geheimen waren over toekomstig 
beleid? Mijns inziens omdat men de fusie als nood
zakelijk zag en omdat men vond dat de pijn evenre 
dig verdeeld was ... 
als E.L. in zijn laatste alinea misprijzend stelt dat 'een 
ziekenhuisbestuur voor de aan het ziekenhuis ver
bonden specialisten schadelijke beslissingen (kan) 
nemen', komt voor mij de aap uit de mouw. Ik denk 
dan : gelukkig wel, het zou nog wel in sterkere mate 
mogen, want het belang van de specialisten is goed 
beschermd en het is maar één van de vele belangen 
die een ziekenhuisbestuur in zijn afwegingen moet 
betrekken . 



Individualisering in 
partner-relaties: 
opkomst van een nieuw relatiemodel 
ARNO VAN DER AVORT* 
Binnen D66 wordt vrijheid van keuze voor de 
leefvorm die elk individu wenst, beschouwd als 
een groot goed. Het maakt deel uit van de in onze 
partij zeer gewaardeerde 
individualiseringsgedachte . Ieder moet het recht 
hebben om de keuzen te maken die hij of zij in 
overeenstemming acht met de eigen 
persoonlijkheid, daarbij niet gehinderd door 
traditie of gewoonte. Keuzevrijheid in de primaire 
levenssfeer mag worden gezien als een centraal 
aspect van individualisering, vanwege de 
belangrijke functie van deze sfeer voor 
fundamenteel menselijke behoeften als 
geborgenheid, veiligheid en zekerheid. 
Tegelijkertijd verhoudt individualisering in de 
primaire levenssfeer zich niet probleemloos tot 
dergelijke behoeften. Immers, keuzevrijheid 
houdt een zekere onafhankelijkheid ten opzichte 
van de levenspartner(s) in, hetgeen op gespannen 
voet kan komen staan met de hechtheid van de 
onderlinge band en loyaliteit. Daarom is het goed 
de betekenis en consequenties van deze 
individualisering eens nader te bekijken. Welke 
implicaties heeft het eigenlijk in partner-relaties? 
En betekent 'vrijheid van' in dit verband ook altijd 
'vrijheid tot'? Deze beschouwing loopt ten slotte 
uit op de vraag of de overheid een taak heeft ten 
aanzien van primaire relaties, en zo ja welke. 

Burgerlijke relaties en moderne relaties 

Vooraleer ik deze vragen bij de kop pak, is een 
beknopte historische schets dienstig. De leefvorm die 
het kerngezin wordt genoemd en die tot voor kort 
maatschappelijk werd beschouwd als de enige legi
tieme vorm, bestaat eigenlijk nog niet zo lang, althans 
niet in de bekende institutionele burgerlijke vormge
ving. Het vormt een uitdrukking van de levensstijl die 
zijn oorsprong vindt in de opkomst van de bourgeoisie 
in de 18eeeuwen sedertdien over alle bevolkingslagen 
verspreid is geraakt, zowel de oude aristocratische 
milieus, als de agrarische gemeenschappen en in het 
begin van deze eeuw ook de arbeidersklasse. Het 
burgerlijke relatiemodel dat aldus is ontstaan en dat 
zich als de overheersende moraal in het bewustzijn van 

* De auteur is lid van de Adviesraad van de 
Landelijke Verk iezingscommissie van D66. Hi j heeft 
namens D66 zitting in twee gemeenteraadscommissie 
op het gebied van welzijn in zijn woonplaats 
Oirschot. 

mensen heeft vastgezet, omvat de exclusieve legitimi
teit van de huwelijksrelatie en de gezinsvorming, het 
ideaal van de eenheid van man en vrouw, de on
verbreekbaarheid van de huwelijksband, de vanzelf
sprekende koppelingen tussen voortplanting, sek
sualiteit en huwelijk, de strikte scheiding van rollen en 
taken van man en vrouwen tenslotte de verinnerlijking 
van hetgevoelsleven en deverdringing van de seksuele 
lustbeleving. 

Uit ontwikkelingen die zich vanaf de jaren zestig 
hebben voorgedaan, blijkt dat aan deze burgerlijke 
moraal en het bijbehorende huwelijksmodel wordt 
geknaagd . Tradities en gewoonten brokkelen af, de 
mentaliteit verandert en we zien de opkomst van ande
re idealen, verwachtingen en gedragspatronen in de 
primaire levenssfeer. Deze omvatten onder meer een 
streven naar een grotere zelfstandigheid van de part
ners tegenover elkaar, emotioneel, maar vooral finan
cieel-economisch; een grote nadruk op 'psychologi
sche' aspecten in hun relatie en institutionalisering van 
de relatie op een sterk algemeen niveau (de vorming 
van een 'contract', waarbinnen veel gedragsruimte 
open blijft) . De persoonlijke behoeften, wensen, 
strevingen en capaciteiten van beide partners nemen 
een belangrijke plaats in. Men gaat niet meer uit van 
vanzelfsprekende en vastomlijnde waarden, normen 
en gedragspatronen, maar wenst de structuur van de 
eigen relatie zelf te bepalen. Gelijkberechtiging van 
man en vrouw vormt hierbij een buitengewoon belang
rijk uitgangspunt. Asymmetrische machtsverhoudin
gen worden niet getolereerd : de relatie moet dusdanig 
zijn gestructureerd dat beide partners als gelijkwaar
dige zelfstandige individuen kunnen functioneren . 
Hiertoezijn de geestelijke en economische zelfstandig
heid van beide partners van groot belang . 

Een onderzoek naar hedendaagse relatie-typen 

Onderzoek naar gevolgen van dergelijke nieuwe rela 
tie-idealen is schaars. Dat was een van de redenen 
waarom ik enkele jaren geleden een onderzoek heb 
uitgevoerd naar hedendaagse relatie-typen (1) . Het 
doel was na te gaan hoe partner-relaties momenteel 
ingericht worden en door welke waarden en verwach
tingen mensen zich laten leiden. Ik heb geprobeerd een 
genuanceerd en zo compleet mogeli jk beeld te vormen 
van de onderzochte relaties. 

Hoewel het een exploratief onderzoek was onder · 
een tamelijk kleine groep paren (26 gehuwd en 25 
samenwonend), kunnen enkele hoofdlijnen uit de re
sultaten worden gehaald, die van grote betekenis zijn . 
Ik tref in mijn onderzoeksgroep drie relatie-typen aan, 
die ik hierna de revue zal laten passeren. 
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Representant van verandering: het 
partnerschap-type 

In dit relatie-type staan twee bas isoriëntaties centraal; 
kameraadschappelijkhe id en behoud van individuali 
teit. Dit laatste wordt meestal uitgedrukt in termen als 
vrijheid behouden, elkaar ruimte laten, een eigen leven 
kunnen leiden, zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
behouden, elkaar niet (wezenlijk) veranderen. Het is de 
concretiseri ng van de behoefte aan autonomie, privacy 
en zelfontplooiing. Met kameraadschappelijkheid 
wordt het bindende element uitgedrukt in de relat ie: het 
verwijst naar termen als vertrouwen in elkaar, vriend
schap, op iemand terug kunnen vallen, begrip voor 
elkaar, op elkaar ingespeeld zijn, iemand hebben die 
achter je staat. Kameraadschappelijkheid is het sol i
dariserende principe in de relatie. De combinatie van 
deze twee basisoriëntaties, individualiteit en kame
raadschappelijkheid, is niet probleemloos, ze liggen 
niet in elkaars verlengde, maar leveren eerder confl ic
terende wensen op. Het vraagt voortdurend wikken en 
wegen . Behoud van individualiteit en zelfstandigheid 
geefttelkens een grens aan voor de onderlinge betrok
kenheid en gehechtheid . Hetpartnerschap-type is geen 
vanzelfsprekende traditionele institutie, maar een via 
onderhandeling en overleg gegroeide overeenkomst 
tussen beide partners . Dit komt in vele aspecten van de 
relatie tot uitdrukking . Zo wenste men een midden te 
zoeken tussen alles samen doen en delen enerzijds en 
helemaal een eigen leven leiden anderz i jds. Dit open
baart zich in de financiële regelingen, de bezits
verhoudingen, de vrijetijdsbesteding, met name de tijd 
die beiden afzonderlijk met vrienden doorbrengen en 
ook in de besluitvormingspatronen . Duidelijk komt 
naarvoren dat de onderlinge band wel hecht, maar niet 
alomvattend of benauwend mag worden. Met name ter 
voorkoming van dit laatste acht men een open relatie 
van groot belang. Er wordt daarom geen strikte schei
ding tussen de relatie en de buitenwereld (andere 
persoonlijke contacten, een werkkring en dergel i jke) 
aangebracht. Privésfeer en publieke sfeer lopen soe
pel in elkaar over. Voorwaarden voor een dergelijke 
relatie zijn in de eerste plaats een machtsevenwicht 
tussen de partners en in detweede plaats een uitgebrei
de onderlinge communicatie. Men moet uitdrukkelijk 
met elkaar afspraken maken en regelingen treffen . 

Traditie en gewoonte: het 'burgerlijke' relatie-type 

In het burgerl i jke relatie-type overheerst het streven 
naar een hechte gezinseenheid sterk. Een zo omvang
rijk mogelijke onderlinge verstrengeling is het enige 
doel in de relatie. In deze context kunnen individualiteit 
of onafhankelijkheid geen rol van betekenis spelen. 
Integendeel, dit zou in de ogen van de paren van het 
burgerlijke type zéker een aantasting van de gezin
seenheid inhouden . Zoveel mogelijk samen doen en 
delen vormt een vaststaand uitgangspunt, waardoor 
voorkomen zou worden dat men langs elkaar heen zou 
gaan leven . Het burgerlijke relatie-type is een gesloten 
type, men treedt als paar naar buiten. Alle behoeften 
aan intimiteit en geborgenheid moeten in de relatie 
vervuld kunnen worden. Men kan zich ook niet voor
stellen welke meerwaarde afzonderlijke vrienden zou
den kunnen hebben. Het 'commitment' tot de relatie is 

onvoorwaardelijk en onbegrensd : de toewijding aan 
de relatie moet absoluut zijn . Rollen en taken worden 
gescheiden volgens het traditionele burgerlijke pa
troon . Er heerst het idee dat gelijkheid in de relatie 
gegarandeerd is als elk van beiden verantwoordelijk
heid heeft en neemt voor een eigen takenpakket. Het 
burgerlijke relatie-type wordt beheerst door on
bereflecteerde, geïnternaliseerde opvattingen, ide
alen en normen, die geheel tot gewoonte zijn gewor
den . De structuur van de eigen relatie is een natuurlijk 
gegeven, waarover niet wordt nagedacht en waaraan 
niet wordt getwijfeld . De typisch burgerlijke tradities 
bepalen het gezicht van een dergelijke relatie. 

Het 'gemengde' relatie-type; tussen traditie en 
verandering 

Tenslotte was er in de onderzoeksg roep een gemengd 
relatie-type herkenbaar. Terwijl de partners het in 
beide andere typen meestal min of meer eens zijn over 
relatie-idealen , normen, verwachtingen en regelingen, 
zijn er in dit derde relatie-type vaak verschillen tussen 
beiden . De basisoriëntaties van de partners botsen 
hier: de een is gehecht aan traditionele regels, terwijl 
de ander meer individuele ruimte wenst. Behoud van 
individualiteit neemt voor de één een belangrijke 
plaats in, maar de ander legt meer nadruk op de 
gezinseenheid. De partnerschap-georiënteerden in 
het gemengde relatie-type wensen bijvoorbeeld een 
minder omvattende relat ie dan hun meer burgerlijk 
georiënteerde partners . Deze discrepanties leiden 
vanwege verschillende oorzaken lang niet altijd tot 
openlijke conflicten . Dat is wel hetgeval als hetgaatom 
de machtsverhoudingen en de rolverdeling . Hierin 
openbaart zich het verschil in basisoriëntatie; hierop 
spitst het sluimerende conflict zich toe. De rollenschei
ding wordt door de partnerschap-georiënteerden als 
onbevredigend ervaren. Zij menen dat hun kansen 
hierdoor niet gelijk zijn en dat hun ontplooiingsmoge
lijkheden worden belemmerd . Verschillen in opvatting 
hierover leiden tot spanningen en instabiliteit, die soms 
zelfs uitstralen naar andere aspecten van de relatie. In 
de meeste gevallen zijn het - niet verwonderlijk -
vrouwen die duidelijke onvrede over de afhankelijk
heidspatronen en de geslotenheid van de relatie uiten. 

Het 'gulzige' karakter van expliciete relaties 

Hoezeer de gevonden relatie-typen ook van elkaar 
verschillen , toch blijkt bij alle drie één thema centraal te 
staan voor de inrichting van de relatie : de verhouding 
tussen de mate van b inding en de mate van vrijheid die 
worden gewenst. Hierin komt (de afwezigheid van) 
individualisering concreet tot uitdrukking. Vanuit deze 
invalshoek wordtheteigenlijke karaktervan de relatie
typen toch niet voldoende duidelijk. Er zijn ook minder 
manifeste gevolgen van de basisoriëntaties, attitudes 
en verwachtingen, die zichtbaar worden wanneer de 
relatie-typen bezien worden in het licht van een explici
teringsproces. Dit heeft betrekking op de mate waarin 
de onderl inge verhoudingen in de relatie vanzelfspre
kend en gestandaard iseerd zijn of juist bereflecteerd 
en door bewuste overweging gecreëerd. Dit laatste is 
het geval in het partnerschap-type, dat ik daarom als 
eerste nader wil analyseren . In dit type bestaat geen 
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voorgegeven institutioneel fundament, maar zijn de 
partners genoodzaakt zelf actief te worden om een 
basis voor hun relatie te construeren en hun onderlinge 
verhoudingen te regelen. Dit noopt tot reflectie over de 
relatie en tot bewustwording van mogelijke patronen . 
Hierdoor vraagt dit type relatie een sterke persoon I i j ke 
investering, moeterveel energie in worden gestoken en 
kosthetveel moeite om hetvoorelkaargoedte houden . 
Het dreigt mensen als het ware 'op te slokken' en in die 
zin kan gesproken worden van 'gulzige' relaties' (2). 
De investering heeft niet zozeer te maken met de 
verhouding tussen binding en vrijheid, maar vloeit 
voort uit de eisen en voorschriften van de onderlinge 
communicatie die voor de constructie van de gewenste 
verhouding noodzakelijk is. Het volle gewicht van de 
inspanning komtte liggen op de procedures waardoor 
de relatie wordt geconstrueerd en naar de inzichten 
van beide partners gemodeHeerd. Hierdoor ontstaat 
ook de dwang tot onderhandel i ng, waari n het expl icie
te karakter van het partnerschap-type het meest mar
kant tot uitdrukking komt. Het leidt.echter gemakkelijk 
tot een dilemma: men wijst vanzelfsprekende stan
daarden en voorgegeven regelingen af, omdat men 
individuele ruimtewenstte behouden en zich als indivi
du duidelijker wil kunnen manifesteren. Tegelijkertijd 
is het echter twijfelachtig of de gewenste ruimte wel 
beschikbaar is, als het instandhouden van de relatie 
voortdurend reflectie over de onderlinge verhoudin
gen noodzakelijk maakt. De investering in over
legprocedures, afbaken i ngsproblemen en nor
meringskwesties staat op gespannen voet met de wens 
om in de relatie vrij te kunnen blijven . Daarentegen 
gaat het in het burgerlijke type vooral om het voldoen 
aan vastomlijnde en volstrekt vanzelfsprekende nor
men en criteria. Omdat deze eenduidig en direct ge
dragsbepalend zijn, kost het weinig moeite eraan te 
voldoen; dit is vooral een kwestie van gewoonte en 
gebruik. De traditie wijst de juiste weg, de onderlinge 
verhoudingen zijn geroutiniseerd, de juiste graad van 
betrokkenheid is vanzelf aanwezig . Hierdoor kan aan 
de eis van absolute loyaliteit aan de relatie gemakke
lijk worden voldaan en slokt de relatie weinig persoon
lijke energie op. Het partnerschap-type en het burger
lijke relatie-type verschillen duidelijk van elkaar in de 
aard van het verlangde' commitment' . 

Individualisering en solidariteit: twee dimensies 

Zo komen we tot de paradoxale conclusie dat het 
relatie-type waarin 'vrijheid van' centraal wordt ge
steld (het partnerschap-type), in feite wel eens minder 
'vrijheid tot' zou kunnen opleveren dan het relatie-type 
waarin 'vrijheid van' een betekenisloze kreet is (het 

burgerlijke type) . Hieruit is ook een conclusie met een 
grotere reikwijdte te trekken . Individualisering biedt 
mensen vrijheid van keuze, maar schept grote verplich
tingen en betekent een enorme aanslag op iemands 
psychische en sociale vermogens. Voor D66 zou het 
goed zijn, indien deze keerzijde van de medaille veel 
centraler zou worden gesteld in de discussie over de 
wenselijkheid van geïndividualiseerde regelingen op 
allerlei gebied . Ik voeg hieraan nog het volgende toe. 
Vaak wordt beweerd dat individualisering een 
geatom iseerde samenleving in de hand zou werken en 
dat het noodzakelijk is dit principe altijd te blijven 
afwegen tegen de noodzaak van onderlinge solidari
teit. Uit het voorgaande mag worden afgeleid, dat dit 
nonsens is. Individualisering is als principe indifferent: 
waartoe de keuze die mensen krijgen, wordt aange
wend, wordt door geheel andere mechanismen be
paald dan het principe zelf. Helaas heeftde vermeende 
tegenstelling tussen individualisering en solidariteit al 
menigmaal geleid tot beleidsuitgangspunten met een 
principieel behoudzuchtig karakter. De wens om 
atomisering van de samenleving tegen te gaan mondt 
dan uit in een stellingnametégen verdere individualise
ring op sociaal, juridisch of fiscaal gebied . Dit is een 
strijd tegen de feiten. Het streven moet er niet op zijn 
gericht het individu te weerhouden zijn geluk te zoeken 
in zijn eigen individualiteit, ook al onderkent men 
hieraan wellicht bezwaarlijke kanten, maar het indivi
du te stimuleren zijn geluk te vinden door een maat
schappelijk zinvolle inzet van zijn individualiteit. Met 
Schnabel, van wie dit inzicht afkomstig is, ben ik van 
mening dat de sfeer van de arbeid vermoedelijk de 
belangrijkste bron van welzijn voor een zich ont
plooiend individu is (3). Hieruit mag men onder meer 
afleiden datwelzijnsbeleid op een fundamenteel ande
re leest dient te worden geschoeid dan tot nog toe het 
geval is : minder 'specifiek welzijn' en meer in termen 
van een actieve zorg voor het dagelijkse leven. Of in 
eerder gebruikte bewoordingen: minder als 'vrij van' 
en meer als 'vrij tot' . 

Veranderingen in de relatiecultuur: relaties 
worden explicieter 

Terug naar het eigenlijke onderwerp. Op grond van de 
inzichten uit het voorafgaande blijkt wat er werkelijk 
rond intieme relaties is veranderd in de laatste twintig 
jaar. Het werpt een ander licht op de veelgehoorde 
opvatting dat relaties steeds meer het karakter zouden 
krijgen van vrijblijvende verbanden, waarin plichten 
zoveel mogelijk worden geweerd en men geen verant
woordelijkheid meer ten opzichte van elkaar wenst te 
nemen. Deze visie is niet houdbaar. De inspanning die 
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een voortdurende reflectie over de relatie met zich 
meebrengt en de energie die het construeren van de 
eigen relatie,los van institutionele banden, vergt, laten 
geen vrijblijvende opstelling toe. Dewens van velen om 
in hun relatie meer vrijheid te behouden dan zij moge
lijkachten binnen de grenzen van het burgerlijke model 
kan slechts worden verwezenlijkt via een sterke per
soonlijke investering in de relatie. Dit streven leidt 
onontkoombaar tot nieuwe verplichtingen, gecen
treerd rond de onderhandelingsdwang . Dat is de prijs 
die wordt betaald voor de keuzevrijheid . Plicht en 
verantwoordelijkheid veranderen alleen van karakter, 
maar zijn niet aan het verdwijnen. 

De kern van de veranderingen is dus niet zozeer de 
toename van de roep om meer vrijheid en individuele 
ontplooiing in relaties, maar het feit dat mensen steeds 
meer gaan reflecteren over aspecten van hun relatie 
die voorheen vanzelfsprekend waren en dat zij zich 
bewust worden van de structuur van hun relatie en van 
de gedragsregulering erin . Dit expliciteringsproces 
brengt met zich mee dat er steeds meer bewuste stap
pen nodig zijn om een relatie in goede banen te leiden . 
Het fundament van een intieme relatie wordt niet sti l
zwijgend gelegd; de partners moeten met elkaar in de 
slag om hun onderlinge verhoudingen uitdrukkelijk te 
regelen, hun posities af te bakenen en hun gedrag op 
elkaarafte stemmen . Het is een proces van institutione
le verandering, waarbij steeds nadrukkelijker een nor
menstelsel en een moraal ontstaan die niet concrete 
verhoudingen vastleggen, maar procedures ter bepa
ling van de verhoudingen . Dit is een ontwikkeling van 
'toestandnormering' naar' procesnormering'. Het gaat 
gepaard met eisen, voorschriften en restricties voor de 
onderlinge communicatie en onderhandeling. Het 
nieuwe normenstelsel laat een grote variatie aan con
crete gedragsuitingen toe, maar regelt steeds strikter 
het proces waarlangs relaties gestalte krijgen. Boven
dien kan de ontwikkeling van enkele nieuwe algemene 
richtinggevende verwachtingen of idealen worden ge
signaleerd: het streven naar autonomie en zelfont
plooiing, de intimiteitsmoraal en de eis van rolegaliteit 
en machtsevenwicht. 

Verschillen tussen sociale milieus 

Deze ontwikkeling vindt echter niet in alle maatschap
pelijke groepen op hetzelfde tijdstip en in hetzelfde 
tempo plaats. Momenteel voltrekt ze zich vooral in de 
hogeresociale milieus,dievanwegeeen betere sociale 
positie adequater zijn toegerust en over meer bronnen 
beschikken. In deze groepen heeft men beter kunnen 
leren om afstand te nemen van dewerkelijkheid waarin 
men zich bevindt. Met name onder hoogopgeleiden is 
deze neiging tot reflectie tegenwoordig sterk ontwik
keld. Het gaat gepaard met een groter verbaliserend 
vermogen, meer communicatieve vaardigheden en 
meer inzicht in structuren en ontwikkelingen in de 
samenleving. In de hogere sociale lagen verkeert men 
in een situatie waarin gemakkelijk houdingen en vaar
digheden totontwikkeling komen dievan groot belang 
zijn voor verwerkelijking van nieuwe relationele denk
beelden en vormen. Sociaal, emotioneel en materieel 
ontbeert men daarentegen in de lagere sociale milieus 
vaak de opties die voor hogere groepen open staan. Zo 
bezien kán de 'keuze' voor het burgerlijke relatiemodel 

voortvloeien uit zelfbescherming of onmacht om de 
gebaande paden te verlaten. Structurele èn culturele 
belemmeringen maken in een subtiel samenspel veran
deringen op relationeel gebied voor de lagere maat
schappelijke groepen uiterst moeilijk en moeizaam. 
Dat geldt het sterkst voor vrouwen, vanwege diverse 
vormen van afhankelijkheid van haar partner. Vooral 
in de hogere sociale groepen is afscheid genomen van 
de burgerlijke relatiecultuur en krijgt een onderhande
lingscultuur geleidelijk aan gestalte. De benodigde 
investering in dergelijke nieuwe relaties vormt echter 
wel een knelpunt. Deze zal alleen dan blijvend op te 
brengen zijn, als zich voor het onderhandelen zélf een 
zekere routine ontwikkelt, gebaseerd op een vanzelf
sprekende normencode. Zonder gewoontevorming in 
de onderhandelingsprocessen zal de sociale en psy
chische belasting te groot worden en zal het onderhan
delingsmodel geen stabiliteit krijgen . Overde aard van 
dit institutionaliseringsproces bestaat momenteel nog 
veel onzekerheid . 

De verspreiding van het onderhandelingsmodel 
en politieke implicaties 

Ik heb getracht te laten zien dat de individualisering in 
intieme relaties heeft geleid tot andere relatie-idealen 
én aanleiding is geweest tot een ander relatiemodel, 
het onderhandelingsmodel. Omdat hierin tegemoet 
kan worden gekomen aan idealen die door steeds 
meer mensen worden gehuldigd, kan worden gesteld 
dat dit relatiemodel goed zou passen in het huidige en 
toekomstige tijdsgewricht. In hoeverre een verdere 
verspreiding van hetonderhandelingsmodel, waarvan 
overigens het partnerschap-type een specificatie is, 
waarschijnlijk is, hangt van verschillende factoren af. 
Eén ervan is de hierboven bedoelde institutionalisering 
van het"onderhandelen zelf. Zij lijkt slechts langs lijnen 
van geleidelijkheid bereikbaar en kan slechts beperkt 
worden beïnvloed. Voorlichting over het inrichten van 
een partner-relatie zonder terug te kunnen grijpen op 
vaststaande rolmodellen of traditionele gewoontes 
kan niettemin zeer nuttig zijn. Hier ligt zowel voor de 
overheid, als voor het onderwijs en het welzijnswerk 
een taak. Langeveld noemt in haar studie 'Binding in 
vrijheid' (4) nog een andere voorwaarde voor de 
verdere verspreiding van het onderhandelingsmodel: 
vrouwen zouden economisch en sociaal onafhankelij
ker moeten worden. Alleen dan kunnen vrouwen zich 
losmaken uit de knellende banden van het gezin en 
nieuwe mogelijkheden exploreren. Het zal duidelijk 
zijn dat hiertoe een verhoging van de gemiddelde 
opleidingsgraad van en vervolgens een sterke vergro
ti ng van de arbeidsparticipatie door vrouwen noodza
kelijk zijn. De grootste problemen liggen dan ook in de 
lager sociale milieus. 
Een volgende factor van belang voor een verdere 
verspreiding van het onderhandelingsmodel is een 
drastische uitbreiding van de mogelijkheden om ar
beidsparticipatie en gezinsvorming te combineren . 
Momenteel is het vaak een kwestie van èf het een èf het 
ander, hetgeen ertoe leidt dat sommige paren maar 
afzien van kinderen om beiden hun arbeidsontplooiing 
te kunnen handhaven, terwijl anderen voor kinderen 
kiezen en dan vaak in het klassieke rollenpatroon 
gedwongen worden . Gezinsvorming leidt op dit mo-



ment tot een voor het machtsevenwicht ongunstige 
rolverdeling en bemoeilijkt daardoor het bestaan van 
nieuwe relatiemodellen . Wie kinderen krijgt loopt het 
gevaartevervallen in het burgerlijke relatiemodel,ook 
als men dat eigenlijk te benauwend vond . Dat er op dit 
vlak uitgebreide verantwoordelijkheden liggen voor 
de overheid, behoeft nauwelijks betoog. Minstens zuI
len randvoorwaarden moeten worden geschapen, 
waardoor beroepsarbeid en ouderschap door man
nen èn vrouwen kunnen worden gecombineerd . 

Huwelijk en het onderhandelingsmodel 

Tenslotte zal deverspreiding van hetonderhandelings
model ook afhangen van de mate waarin het niet 
alleen, zoals nu nog het geval lijkt, wordt aangetroffen 
onder samenwonenden of andere 'alternatieve' leef
vormen, maar ook onder gehuwden . De verspreiding 
onder gehuwden is voor de betekenis die het onder
handelingsmodel in onze samenleving zou kunnen 
krijgen, van groot belang. Zou het' onderhandelings
modei zich hoofdzakelijk beperken tot samenwonen
den, dan betekent dit automatisch dat het een zeer 
beperkt fenomeen zou blijven. Immers, al neemt het 
aantal mensen dat een andere leefvorm heeft dan het 
huwelijk zeker nog verder toe, via verschillende recen
te onderzoekingen wordt bevestigd dat het huwelijk als 
vorm toch het meest geprefereerd zol blijven . Vermoe
delijk gaat het hier om een diepgeworteld idee dat het 
huwelijk het meest tegemoet komt aan fundamentele 
menselijke behoeften van zekerheid, geborgenheid, 
herkenbaar kaders en sociale erkenning. De huwelijk
se relatievorm kent momenteel echter tal van wettelijk 
vastgelegde regels en verplichtingen van partners ten 
opzichte van elkaar, die de inrichting van de relatie 
volgens een onderhandelingsmodel niet gemakkelijk 
maken. Het huwelijk is als het ware een wettelijk 
bepaald totaal-pakket, waaraan het individu maar in 
beperkte maten kan sleutelen . Het is gebaseerd op het 
burgerlijke relatiemodel, waardoor met name het ge
zamenlijkheidsidee sterk is uitgewerkt. Dit zou moeten 
worden losgelaten. Janswijer stelde onlangs voor om 
een beleidsmodel over relatievormen te ontwerpen dat 
uitgaatvan meerdere individuele situaties (5). Hij wil zo 
bereiken dat mensen zelf kunnen kiezen voor een 
pakket rechten en pi ichten, dat hetzij meer op saamho
righeid, hetzij meer op zelfstandigheid is afgestemd . 
De arrangementen kunnen zó worden samengesteld 
dat zowel een traditioneel huwelijksmodel , als een op 
zelfstandigheid gebaseerd relatiemodel mogelijk zijn . 
Bijkomend voordeel van zijn voorstel is dat de overheid 
kan afzien van een uitgebreid controle-apparaat, 
doordat er volgens hem voor de burger geen financieel 

voordeel te behalen valt uit het ene of het andere 
relatiemodel. Hoe dit ook zij, ook hier wordt duidelijk 
dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft, niet 
om tot in detail het maatschappelijke leven te regelen, 
maarwèl om randvoorwaarden te scheppen, kaders te 
creëren, waardoor individuele burgers in staat worden 
gesteld verantwoordelijke keuzes in hun leven te ma
ken. Datzal een vermeende atomisering van de primai
re leefverbanden eerder voorkomen dan oproeien 
tegen de maatschappelijke stroom. 

Noten 

1. Zie AJP.M. van der Avort- De gulzige vrij-blijvend
heid van expliciete relaties, Tilburg, 1987. 

2. Zie ook L.A Coser - Gulzige instituties, Deventer, 
1978. 

3. P. Schnabel - Nieuwe verhoudingen tussen burger 
en staat, in: Ph .Aldenburg (red.) - De nadagen van 
de verzorgingsstaat, Amsterdam, 1983. 

4. H.M. Langeveld- Binding in vrijheid, een studie naar 
toekomstige gezinnen, relaties en hulpverlening, 
Sociale en Culturele Studies 6, Den Haag, 1985. 

5. R.M.A Jansweijer - Private leefvormen, publieke 
gevolgen, naar een overheidsbeleid met betrekking 
tot individualisering, WRR, voorstudies en achter
gronden, Den Haag, 1987. 
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De politiek en Aids 

J EROEN VAN DIJ K* 

De ziekte Aids. amper een paar jaar in Nederland 
bekend. heeft al veel aandacht gekregen. Gelukkig 
is de overheid in een redelijk vroeg stadium met de 
bestrijding van de besmetting en bij alle mogelijke 
andere problemen. die met de ziekte 
samenhangen. betrokken. 

In dit artikel zal ik niet alle bemoeienissen van 
de overheid met het probleem behandelen. Ik 
beperk mij tot de vraagstukken. waarbij 
belangentegenstellingen zijn te onderscheiden 
tussen dragers van de antistoffen (seropositieven) 
en de degenen die lijden aan de ziekte enerzijds en 
derden anderzijds in verband met het testen op de 
aanwezigheid van antistoffen in het lichaam. 
Bekeken wordt welke rol daarbij voor de overheid 
is weggelegd. 

Levensverzekeringen 

Eén van de bovenbedoelde problemen die zich hebben 
voorgedaan met betrekking tot het testen op antistoffen 
lijkt op een bevredigende manier te zijn opgelost. Ik 
doel hierbij op de wens van (Ievens-)verzekeraars om 
een HIV-test af te laten nemen alvorens een verze
keringsovereenkomst af te sluiten. Hier deed zich de 
vraag voor of aspirant-verzekeringnemers konden 
worden gedwongen zich aan een test te onderwerpen 
en/of aan de verzekeringsmaatschappijen de vrijheid 
kon worden gelaten te bepalen wie wel en wie niet 
zouden worden getest. 

De vrees voor discriminatie bestond: het mag·niet de 
bedoeling zijn dat de verzekeraar door middel van het 
vragenformulierte weten komtof iemand tot een risico
groep behoort en vervolgens bijvoorbeeld alle homo
seksuelen tot een test dwingt. Dat zou tot ongelijke 
behandeling leiden. 

Deze angst voor discriminatie is voor een groot 
gedeelte weggenomen doordat na overleg met betrok
kenen de regering toestemming heeft gegeven om 
iedereen te testen die een levensverzekering met een 
verzekerde som van meer dan f 200.000,- wil afslui
ten. Op die manier wordt geen onderscheid naar 
persoon gemaakt en is met het belang van assura
deuren rekening gehouden . 

Opmerkelijk was hierbij wel dat het regeringsstand
punt inzake testen zonder medische indicatie in enkele 
maanden tijd drastisch werd herzien. Staatssecretaris 
Dees schreef in de Aids-nota van juli 1987 nOÇJ: 

*De auteur is advokaat te Amsterdam en I id van de 
Werkgroep Justitie van D66 

'Gelet op het feit dat het testen op besmetting met Aids 
anders dan op medische indicatie of persoonlijk ver
zoek wordt afgewezen, kan er geen sprake zi jn van een 
routinematig testen op Aids bij aanstellingskeuringen 
of bij het afsluiten van levensverzekeringen.' 
In december werd dit principiële standpunt verlaten. 
Minister Korthals Altes meende datde belangen van de 
verzekeraars om hun risico's te identificeren medewer
king van een aanvrager van een levensverzekering 
onontbeerlijk maken. Volgens Korthals Altes was er 
'geen reden' om verzekeraars te verbieden hun aspi
rant-verzekeringnemer te verzoeken een test te onder
gaan. 

Los van hetfeit dat de radicale koerswijzigi ng van het 
kabinet opmerkelijk is, moet worden gezegd dat de 
gevonden oplossing pragmatisch en bevredigend is. 
Een levensverzekering is geen elementaire levensbe
hoefte, zeker wanneer pas bij hogere uit te keren 
sommen wordt getest. 

Testen voor veiligheid van anderen 

AI een zekere tijd wordt in geneeskundige kringen de 
discussie gevoerd over het testen van mensen die zullen 
worden behandeld ten behoeve van de veiligheid van · 
de gezondheidswerkers. Het gaat daarbij om patiën
ten die een geneeskundige behandeling zullen onder
gaan, die op zich niets te maken heeft met Aids, maar 
waarbij de behandelaars vrezen zelf te worden be
smet, bij voorbeeld in het geval zij zichzelf snijden of 
prikken en er bloed-bloedcontact ontstaat. Met name 
hulpverleners die veelvuldig met bloed in contact ko
men menen een eigen belang te hebben . 

Het valt niet te ontkennen dat de gezondheidswer
kers er belang bi j hebben te weten ofzij besmetti ngsge
vaar lopen. Daartegenover kan echter het belang van 
de patiënt staan: er zijn patiënten die er (bewust) voor 
kiezen om niet getest te worden (prof. H.J.J. Leenen 
noemt dat 'het recht om niet te weten' (1). 

De vraag waar het hier om gaat, luidt : Mag een 
hulpverlener zekerheid voor zijn eigen veiligheid ver
langen, ongeacht het belang van de patiënt en, zo ja, 
onder wel ke voorwaa rden? 

De rechten van de patiënten gelden zwaar. Het 
zelfbeschikkingsrecht van de patiënt staat voorop. Een 
belangrijk uitvloeisel van dit recht is het vereiste dateen 
patiënt moettoestemmen voordat een behandel ing kan 
plaatsvinden. Algemeen gaat men ervan uit dat die 
toestemming slechts kan worden gegeven nadat de 
patiënt de voor- en nadelen van zijn beslissing heeft 
kunnen afwegen: het beginsel van 'informed consent'. 
Dit beginsel maakt deel uit van het ongeschreven 
Nederlands recht. Volgens Prof. Mr. H.D.C. Roscam 
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Abbing is het beginsel van 'informed consent' geba
seerd op artikel 1 Ovan de Grondwet (eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer); uitzonderingen daarop 
zouden dus slechts bij wet kunnen worden gemaakt (2) . 
Mogelijk dat het beginsel van de 'informed consent' 
binnen redelijke termijn wordt vastgelegd in een wet: in 
het voorontwerp van de Wet van de Overeenkomst 
inzake de Geneeskundige behandeling, dat in 1987 
naar diverse adviesorganen is gezonden, is onder 
artikel 1653d, 1 e lid, de volgende bepaling opgeno
men: 

'Voor verrichtingen ter uitvoering van een behande
lingsovereenkomst is telkens de toestemming van de 
patiënt vereist.' Dietoestemming is niet nodig wanneer 
de verrichting niet van ingrijpende aard is (lid 3), de 
patiënt niet in staat is zijn toestemming te geven, als 
onverwijld moet worden ingegrepen of voorzaver uit 
dewetofuitalgemene maatregelen van bestuur anders 
voortvloeit (lid 4) . Gezien de in ieder geval mogelijke 
psychische gevolgen moet een aids-test als ingrijpend 
worden aangemerkt, zodat in de toekamst alleen bij of 
krachtens wet uitvoeren van de aids-test zonder toe
stemming mogelijk is. 

Tegenover het belang van de patiënt staat datvan de 
hulpverlener. In de gezondheidszorg wordt er veel aan 
gedaan om de werkers te beschermen tegen besmet
ting. Toch is totale bescherming onmogelijk; er wordt 
zoveel omgegaan met lichaamsvochten - met name 
bloed - dat contact daarmee niet altijd uit te sluiten is. 
Betoogd wordt nu dat die veiligheid van de mensen in 
de gezondheidszorg patiënten tot het ondergaan van 
een test kan dwingen. 

Allereerst zal moeten worden vastgesteld hoe groot 
de kans op besmetting is. Vooralsnog is die kans klein: 
volgens H.A. Verbrugh zouden twee jaar lang alle 
patiënten in Nederland bij opnamen moeten worden 
gescreened om één geval van besmetting met HIV 
onder de hulpverleners te voorkomen; dat zou 60 
miljoen gulden kosten. (3) 
H. Houweling en R.A. Coutinho berekenden voor een 
chirurg (een relatief hoog risico lopende specialist) 
momenteel een kans van 5 per 10.000 (voor een Am
sterdammer is dat 5 per 1000) . (5) Daarbij moet nog 
worden bedacht dat de tests niet voor de volle 100% 
veilig zijn en er dus mensen onterecht seropositief 
zullen worden getest. Tevens zijn er (spoed)gevallen 
denkbaar waarin voorafgaand testen volstrekt onmo
gelijk is. (4) 

Vervolgens moet worden bekeken of dat risico nog 
aanvaardbaar is of dat tests zonder toestemming mo
gen worden uitgevoerd. Staatssecretaris Dees was 
daarmee in zijn aids-notitie van juli 1987 snel klaar: 
daartoe bestaat geen noodzaak. In navolging van 
adviezen van de Gezondheidsraad meende hij dat 
naleving van hygiënische voorschriften voldoende zou 
zijn om besmetting te voorkomen. De roep om tests zou 
alleen voortvloeien uit een tekort aan informatie. 

Mij lijkt het probleem zo eenvoudig niet te liggen. 
Hygiëne kán geen volledige bescherming bieden; 
menselijke fouten zullen nog altijd voorkomen. 
Er komt een moment waarop het gevaar voor de 
hulpverlener zo groot is, dat het recht van de patiënt 
daarvoor moet wijken. 
Zoals boven beschreven, acht Roscam Abbing het 
onmogelijk zolang de wetgever zich daarover niet 

heeft uitgelaten. 
Prof. dr. H.M. Dupuis daarentegen vindt het niet nodig 
dat testen zonder toestemming vooraf dient te worden 
gegaan doorwetgeving. Zij meent dat de hulpverleners 
zekerheid mogen krijgen 'wanneer med ische sympto
men leiden tot het vermoeden van Aids of andere met 
HIV gepaard gaande ziektebeelden' . (5) 
Ook al is dit standpunt principieel anders dan dat 
welke Roscam Abbing aanhangt, feitelijk is hetverschil 
minder groot: haar standpunt komt erop neer dat de 
hele grote groep seropositieven, zolang die nog geen 
ziektebeeld vertoont, eerst dient toe te stemmen. Ik 
neem aan dat ook zij vindt dat die groep pas on
gevraagd mag worden getest na een wettelijke rege
ling van die strekking. 

Ik meen dat niet tot ongevraagd testen mag worden 
overgegaan"voordat er een wettelijke regeling is. Het 
beginsel van 'informed consent' iste zeer ingebed in het 
Nederlands recht dat daarvan door hulpverleners op 
eigen initiatief mag worden afgeweken. Dat biedt voor 
de wetgever het voordeel dat zij na de individuele 
belangen van patiënten en zorgverleners ook het alge
mene belang in de discussie kan betrekken: eenieder is 
erbij gebaat dat stigmatisering en paniek uitblijven. Ik 
wil prof. Dupuis zover volgen, dat daarbij onderscheid 
moet worden gemaakt tussen degenen die symptomen 
van Aids vertonen en degenen die nog helemaal niet 
ziek zijn . Een regeling over gedwongen meewerken 
aan een HIV-test door diegenen die symptomen van 
Aids vertonen, behoeft naar mijn mening niet al te lang 
meer te worden uitgesteld : de medische wereld heeft 
bescherming nodig. Tegelijkertijd moet met een derge
lijke regeling een duidelijk signaal worden gegeven: 
testen zonder een duidelijke, medische indicatie is niet 
toegestaan . Eventueel zou op een later tijdstip op dat 
terrein regelgeving kunnen volgen. De verspreiding 
van de epidemie en dus dei kans op een besmetting is
gelukkig - (nog) te klein om daartoe reeds nu over te 
gaan . 

Noten 

1. Prof. Dr. H.J.J. Leenen, Wetsontwerp over de rech
ten van de patiënt, Nederlands Juristenblad 1987, 
bladzi jde 1383. 

2. Prof. Mr. H.D.C. Roscam Abbing, Het Toestem
mingsbeginsel en het onderzoek op HIV-infecties, 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 1987, 
bladzijde 1420. 

3. Dr. H.A. Verbrugh, Screening van patiënten op HIV
infectie ter preventie van besmetting van 
zorgverleners in ziekenhuizen, Nederlands Tijd
schrift voor Geneeskunde 1987, bladzijde 2207. 

4. H. Houweling en R.A. Coutinho, Is Aids een be
roepsrisico voor de (para)medische beroeps
groepen?, Nederlands Tijdschrift voor genees
kunde 1987, bladziide 2183. 

5. Prof. Dr. H.M. DuplJis, Een Klassiek Dilemma: wiens 
belang prevaleert?, Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde 1987, bladzijde 1422. 
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Boeken 

De ontbinding van het Parlement 

De titel van het jongste boek van Jan Vis zal bij de lezer 
met een pessimistische visie op het parlementaire func
tioneren wellicht de indruk doen ontstaan dat Vis in zijn 
boek het verval van het parlement beschrijft. De eerste 
bladzijden van het boek laten echter al gauw blijken 
dat het om een wat 'onschuldiger' onderwerp gaat, nl. 
de voortijdige beëindiging van de zittingstermijnen van 
de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Het is een onderwerp waaraan in deze eeuw slechts 
één boek geheel is gewijd . Het betreft het in 1968 
verschenen proefschrift van W. de Kwaadsteniet, geti
teld 'Het recht van kamerontbinding'. Is het proefschrift 
van De Kwaadsteniet mede door de aanzienlijke aan
dacht die de auteur aan de opvattingen over hetontbin
dingsrecht in de vorige eeuw besteedt soms aan de 
taaie kant, het boek van Vis is aanmerkelijk levendiger 
van inhoud. 

Kamerontbinding als conflictoplossing 

Het recht van kamerontbinding is oorspronkelijk be
doeld als middel voorde Koning om een conflicttussen 
zijn ministers en het parlement in zijn voordeel op te 
lossen. Door het parlement te ontbinden en verkiezin 
gen uit te schrijven kan de Koning een beroep op het 
volk doen om hem aan een verstandig, d.w.z. instem
mend, parlement te helpen. Met deze bedoeling is het 
ontbindingsrecht ook in Nederland ingevoerd b!j de 
grondwetsherziening van 1848. 

Vissteltvastdat in deeerste decennia na de invoering 
slechts in een deel van de conflicten tussen regering en 
parlement naar het middel van kamerontbinding is 
gegrepen. De ministeriële verantwoordelijkheid werk
te in die tijd al in dusdanige mate dat verscheidene 
conflicten tot het ontslag van een individuele minister of 
zelfs het gehele kabinet leidden. 

In de gevallen waarin het rechtvan kamerontbinding 
wèl werd gehanteerd, was niet steeds sprake van een 
'echt' conflict en, voor zover daarvan wel sprake is, 
bleek dat het middel faalde. Tot de laatste categorie 
ontbindingen behoren de beruchte ontbindingen uit 
1866 en 1868. Ontbindingen die niets beslisten, maar 
wel tot het ontstaan van een grondregel van ons parle
mentair stelsel hebben geleid: de kamer mag niet twee 
maal worden ontbonden naaraanleiding van dezelfde 
zaak. 
Terwijl de ontbindingen van 1866 en 1868 in menig 
handboek over het staatsrecht nog steeds veel aan
dacht krijgen, besteedt Vis in zijn boek aan deze 
ontbindingen relatief weinig aandacht. Beide ontbin-

dingen hebben eigenlijk niet veel meer dan historische 
waarde. Voor de actuele toepassing van het ontbin
dingsrecht hebben zij geen betekenis meer, sinds het na 
de grondwetsherziening van 1887 de gewoonte is 
geworden dat het kabinet na de verkiezingen aftreedt. 

Aan de ontbinding van 1894 besteedt Vis aanzienlijk 
meer aandacht. Deze ontbinding speelde zich af in een 
tijd waarin zich reeds een bestel had ontwikkeld waarin 
politieke partijen optreden en een kabinet in principe 
op een meerderheid in de kamer steunt. Tegen deze 
achtergrond leidde in dat jaar de hantering van het 
ontbindingsrecht als het traditionele middel om een 
conflict tussen kabinet en kamer op te lossen tot een 
ontploffing van het partijstelsel. 

Parlementarisering van het ontbindingsrecht 

Na 1894 ontwikkelde hetontbindingsrecht zich volgens 
Vis tot een instrument om een nieuw kabinet te laten 
formeren . In dat kader past ook de introductie van de 
ontbinding op termijn in 1917: de ontbinding gaat niet 
meteen in, doch op het moment waarop de nieuw 
gekozen kamer voor de eerste keer bijeenkomt. Door 
de ontbinding op termijn verloor het ontbindingsrecht 
zijn karakter van autonoom recht van de regering en 
werd het een handeling van regering en parlement 
samen. Hoewel de ontbinding optermijn op historisch
juridische gronden aanvechtbaar is, is zij op praktische 
gronden te verdedigen: een kamerloos tijdperk tussen 
ontbinding en eerste samenkomst van de nieuw geko
zen kamerwordtvermeden en bij grondwetsherziening 
kan de ontbindingsverkiezing samenvallen met de 
reguliere verkiezing. 

Ook na de Tweede Wereldoorlog was de ontwikke
ling van het ontbindingsrecht nog nietten einde. In 1959 
en 1967 vonden ontbindingen plaats die het gevolg van 
een nederlaag van het kabinet in het parlement waren. 
In 1972 en 1982 bleek het ontbindingsrecht zelfs te 
kunnen functioneren in crisissituatiesdie niet het gevolg 
zijn van botsingen tussen kabinet en parlement. De 
ontbindingen hadden plaats nadat het kabinet intern 
bezweken was. Vis stelt vast dat het bij die ontbindingen 
alleen nog maar om een extra verkiezing ging, die 
noodzakelijk werd omdat naar de heersende opinie 
ieder nieuw gekozen parlement slechts één kabinet 
mag voortbrengen en niet meer dan één. 

Kleurwisseling en ontbinding 

Aan de vraag of de gewoonte dat bij kleurwisseling 
van het kabinet ontbinding plaatsvindt een ongeschre
ven rechtsregel is geworden, wijdt Vis een afzonderlijk 
hoofdstuk. Hij is van oordeel dat een dergelijke regel 
ontbreekt en stelt dat, indien ontbinding in geval van 
een kabinetscrisis gewoonterecht zou zijn, hetvooralle 
rechtsgenoten volstrekt duidelijk zou moeten zijn dat 
na iedere crisis ontbinding volgt. Dat zou ook beteke
nen dat het houden van consultaties door het staats
hoofd zinledig zou zijn. Hetzouvolgens Vis dan immers 
vaststaan wat erdientte geschieden. Vis wijstervervol
gens op dat in alle gevallen waarnaar de voorstanders 
van gewoonterechtelijke ontbinding verwijzen, er 
steeds sprake van consultaties was en dus van een 
kennelijke mogelijkheid om ook nog tot iets anders te 
besluiten dan ontbinding. 



Deze argumentatie kan mij niet overtuigen . Ook als 
men het bestaan van gewoonterechtelijke ontbinding 
aanneemt, kunnen consultatieszin hebben : nietvoorde 
vraag óf er ontbonden moet worden doch wèl voor de 
vraag of de ontbinding voor rekening van een in
terimkabinet, een rompkabinet dan wel het kabinet in 
demissionaire status moet komen. Het spreekt voor mij 
niet vanzelf dat de ontbinding; indien van het bestaan 
van een gewoonterecht zou worden uitgegaan, steeds 
door het demissionaire kabinet zou moeten plaatsvin
den. Vis evenwel lijkt implicietvan die veronderstelling 
uit te gaan . 

De conclusie van Vis onderschrijf ik wèl. Dat kamer
ontbinding bij kleurwisseling van het kabinet geen 
gewoonterecht is, blijkt bijvoorbeeld uit het advies dat 
VVD-fractieleider Nijpels in 1982, na de val van het 
kabinet-Van Agt 11, aan het staatshoofd gaf. Hij be
pleitte toen de vorming van een kabinet van CDA, VVD 
en D66, derhalve een kabinet van duidelijk andere 
signatuur. In dit verband is ook van belang dat 
Steenkamp, die toen tot informateur werd benoemd, 
als eerste de door Nijpels genoemde mogelijkheid 
onderzocht. 

Het is voor mij de vraag of het wel wenselijk zou zijn 
volgens gewoonterecht de kamer bij kleurwisseling 
van het kabinet te ontbinden. Voorstanders daarvan 
hangen zich naar mijn oordeel te veel op aan de 
gedachte dat dan gewaarborgd zou zijn dat de kiezers 
invloed op de vorming van het nieuwe kabinet kunnen 
uitoefenen. Deze gedachte miskent het feit dat de 
kiezers niet of nauwelijks invloed op de vorming van 
een kabinethebben. Ook verkiezingsuitslagen waaruit 
een duidelijk signaal van de kiezers· voor de kabinets
formatie spreekt, geven allerminst een garantie dat het 
gewenste kabinet er komt. De formatie van 1977 is 
daarvan een duidelijk voorbeeld. Naar mijn mening is 
een partij alleen dan gehouden na een crisis voor 
ontbinding te pleiten als zij bij de vorige verkiezingen 
een bepaalde partij van coalitievorming heeft uitgeslo
ten, doch thans die partij als mogelijke coalitiepartner 
niet meer uitsluit. Voor het overige is - zo ben ik met Vis 
eens - ontbinding van de kamer in geval van een 
kabinetscrisis een kwestie van politieke opportuniteit. 

Ontbinding van de Eerste Kamer 

Naast het recht om één der kamers te ontbinden, 
bestaat er in één geval de verplichting om tot ontbin
ding van beide kamers over te gaan. Na de eerste 
lezing van een grondwetsherziening dienen beide ka
mers te worden ontbonden, zodat zij in geactuali
seerde samenstelling de tweede lezing kunnen uitvoe
ren . 

Totaan de grondwetsherziening van 19831eiddeeen 
herzieningsontbinding ook voor de Eerste Kamer tot 
een geactualiseerde samenstelling. Vóór dat jaar be
droeg de zittingsduur van de Eerste Kamer zes jaren, 
waarbij om de drie jaren de helft van de leden aftrad . 
Sinds de grondwetsherziening van 1983 is de zittings
duur vier jaren en treden alle leden van de kamer 
tegelijk af. Van belang daarbij is dat de verkiezing kort 
na die van de leden van provinciale staten plaatsvindt, 
die eveneens voor vier jaren worden gekozen. Dat 
heeft tot gevolg dat provinciale staten in principe in 
ongewijzigde samenstelling aan de verkiezing van de 

na ontbinding te vormen nieuwe kamer zullen deelne
men. 

Vis constateert dat het element van actualisering 
daarmee is verdwenen . De zinloosheid van de ontbin
ding geldt volgens hem zowel de 'politieke' ontbinding 
als deontbinding in verband met grondwetsherziening. 
Hij acht haar in beide gevallen politiek volstrekt irrele
vant en dus een farce. 

Bij de grondwetsherziening van 1983 werden twee 
gevallen genoemd waarin de ontbinding van de Eerste 
Kamer toch zin zou kunnen hebben. Zo zou het denk
baar zijn dat in de provinciale staten gedurende de 
vierjarige zittingsperiode een hergroepering van frac
ties plaatsvindt, hetgeen in een gewijzigde samenstel
ling van de Eerste Kamer zou kunnen resulteren. Ook 
zou als gevolg van de ontbinding een wijziging kunnen 
optreden in dOe personele samenstelling van de kamer, 
welke gevolgen kan hebben voor de opstelling van de 
meerderheid van de nieuw gekozen Eerste Kamer 
tegenover de voorstellen die aan die kamer worden 
voorgelegd. 

Vis acht deze argumenten van 'microscopisch kleine 
betekenis'. Inderdaad zullen de genoemde gevallen 
zich hoogst zelden voordoen. Ik meen dat daarin 
voldoende reden kan zijn gelegen om de verplichting 
tot ontbinding van de Eerste Kamer bij grondwetsher
ziening te laten vervallen. Het feit echter dat zich een 
situatie kàn voordoen waarin de ontbinding van de 
Eerste Kamer een reële betekenis heeft, geeft naar mijn 
oordeel voldoende grond om het recht van ontbinding 
te handhaven. De opstelling van Vis tegenover de 
politieke ontbinding van de Eerste Kamer vind ik ook 
moeilijk verenigbaar met zijn standpunt dat het ontbin
dingsrecht als autonoom recht van de regering behou
den dientte blijven. Hij steltdatautonometoepassing in 
de huidige verhoudingen weliswaar onwaarschijnlijk 
is, maar als mogelijkheid ' met het oog op eventuele 
toekomstige situaties moet het blijven bestaan . Gaat 
deze redenering niet ook op voor de politieke ontbin
ding van de Eerste Kamer? 

Slot 

De reeks monografieën over het parlementsrecht 
waarvan het boek van Vis deel uitmaakt, heeft betrek
king op onderwerpen die nogal specialistisch van aard 
zijn. Ook het boek van Vis lijkt in eerste instantie vooral 
bestemd voor de 'gevorderde' staatsrechtbeoefenaar 
die meer over het specifieke onderwerp van de ontbin
ding van het parlement wil weten. Ik verwacht evenwel 
dat ook de lezer met 'alleen maar' een meer dan 
gemiddelde belangstelling voor de politiek aan het 
lezen van dit boek veel plezier zal kunnen beleven. 

Stam. 

Prof. mr. J.J. Vis, De ontbinding van het parlement. 
Monografie nr. 4 uit de serie 'Nederlands Parle
mentsrecht', Groningen, 1987,208 pagina's. 
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Slechte gedachten 

Het was nog maarenkelejarengeleden dat in een 
koninkrijkje , hier niet zo ver vandaan, een 
ernstige crisis heerste. Wat was hetgeval? 
Het land had net een bloedige oorlog verloren en 
had zich genoodzaakt gezien een ongunstig 
vredesverdrag te sluiten. Als gevolg van dit 
verdrag had het meer dan de helft van zijn 
grondgebied en zijn inwoners verloren. 

De economische vooruitzichten voor het 
overgebleven gedeelte waren buitengewoon 
ongunstig. Bovendien dreigde een volgende 
oorlog, waarvan men wist dat die slecht zou 
uitpakken voor het kleine landje. Het zal dan oók 
geen verbazing wekken dat onder de bevolking 
grote meningsverschillen waren ontstaan overde 
toekomst van het land. Moest het verloren gegane 
gebied worden heroverd. en zoja op welke 
manier? Of was aansluiting bij één van de drie 
machtige buurstaten de beste oplossing? Of moest 
men er maar het beste van maken in het 
rompstaatje? De meningsverschillen 
kanaliseerden zich echter in een vrijwel alom 
gevoelde onvrede over de regering van het landje. 

Nu had die regering het ook erg moeilijk. 
De eens zeer geliefde koning die het land de oorlog 
had ingejaagd, was - toen de oorlog was verloren 
- in ballingschap gegaan. De leden van zijn 
regering die altijd als kroonprinsen of 
kroonprinsessen waren beschouwd, zagen afvan 
hun recht op opvolg ing , zodat de wat kleurloze. 
maar plichtsgetrouwe prins M artinus de nieuwe 
koning werd. Koning Martinus slaagde er.niet in 
de crisis te bezweren. waardoor zijn positie steeds 
hachelijker werd. Zijn aarzelende manier van 
optreden vergrootte de weerstanden tegen zijn 
regering nog. Veel burgers verlieten ontgoocheld 
het land. dat steeds verder in het moeras 
wegzakte. 

De oppositie tegen het bewind van koning 
Martinus nam massale vormen aan. Zijn 
tegenstanders verschilden niet alleen over de 
koers van het land van mening (maar dat was zo 
lçmgz,amerhand nauwelijks nog van belang; het 
ging er om dat het land overleefde); ook over de 
persoon van de opvolger van koning Martinus 
waren ze het oneens. Het eens zo trotse en 
welvarende koninkrijk leek tot de ondergang 
gedoemd. 

Toen de nood het grootst was (een volgende 
oorlog diende zich aan) gebeurde er een wonder. 
De stichter van het rijk. ex-koning Johannes. die 
een teruggetrokken bestaan leed. verklaarde zich 
bereid andermàal de kroon te dragen. De twisten 
waren hierdoor voorbij. want de oude vorst was bij 
iedereen geliefd en men vertrouwde erop dat 
onder zijn leiding het land weer tot bloei zou 

komen. Ook koning Martinus wilde wel 
terugtreden tengunste van Johannes. 

En zo geschiedde het dat onder het tweede 
bewind van koning Johannes de crisis in het 
kleine koninkrijkje weer bezworen werd. 
De verhoudingen met de buurstaten verbeterden. 
Het vredesverdrag werd ingunstige zin herzien. 
De economie herleefde. De bevolking groeide 
weer. 

Koning Johannes was een wijs man en keek 
verder dan de dag van morgen. In zijn regering 
had hij niet alleen de afgetreden vorst M artinus 
opgenomen. maar ook de twee leiders van de oude 
oppositie tegen ex-koning Martinus. graaf Jacobus 
en hertog Gerrit. Op die manier was de eenheid 
van het rijk het beste verzekerd en kon 
daarenboven blijken wie het beste in staat zou 
zijn hem ooit op te volgen. want koning Johannes 
maakte er geen geheim van dat hij niet altijd 
koning wilde zijn. 

Maar al spoedig bleek datgeen der drie 
mogelijke kroonprinsen van hetzelfde kaliber als 
koning Johannes was. Net als de andere leden 
van de regering traden zij maar weinig op de 
voorgrond. Het volk merkte alleen maar wat van 
de oude koning en het leek wel of de andere leden 
van zijn regering niet bestonden. Gelukkig 
hadden de buurlanden het zo druk met zichzelf. 
dat ze niet merkten dat het in het kleine 
koninkrijkje weer fout dreigde te gaan. Want dat 
deed het! 

Het volk had namelijk heel goed in de gaten wat 
zich in de regering afspeelde ofbetergezegd, wat 
zich er niet afspeelde. Met angst en beven dacht 
het arme volk terug aan het zwakke bewind van 
koning Martinus; dat nooit weer. Hoe zou hun zo 
geliefde vaderland een volgende. onvermijdelijke, 
oorlog met de buurstaten doorstaan als er geen 
goede opvolgers voor koning Johannes waren? 

Er werd steeds meer over gesp raa t. 
Maar niemand duifde het hardop te zeggen. want 
men was bang dat koning Johannes boos zou 
worden en dat de buurlanden zouden weten dat 
het niet pluis was. In een klein. semi-officieel 
tijdschriftje duifde men het uiteindelijk aan het 
probleem op tafel te leggen. Omdat ook de reaktie 
van dat blad toch nog wat bang was voor de 
reakties, werd het vraagstuk in de vorm van een 
sprookje aan de lezers gepresenteerd. 

(wordt [misschien] vervolgd) 
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Commentaar 

Enquête bevindingen van de com- trole en procesbewaking gen : dievan de ministe-

Bouwsubsidies missie een grotere reik- bij de uitvoering van dat riële verantwoordelijk-
wijdte dan het terrein van beleid. heid, en haar daardoor 
de volkshuisvesting alleen, Wanneer deze Kamer machteloos maken. 

In het debat met de parIe- en daardoor winnen ze haar oordeeillitspreekt Ik zou daar nog deze 
mentaire enquêtecommis- aan belang. Immers, wij over gebeurtenissen in het opmerking aan toe willen 
sie bouwsubsidies heb ik worden gedwongen om verleden, dan spitst dat voegen. De ministeriële 
aangegeven, wat het on- ons af te vragen of een oordeel zich toe op de verantwoordelijkheid in 
derzoek van de enquête- onderzoek naartwintig bewindslieden die in dat bovenomschreven zin 
commissie naar het oor- jaar beleidsuitvoering op verleden verantwoordelijk wordt niet beinvloed door 
deel van de fraktie van enig ander departement waren. Zeker, het rapport de mate van schuld, ver-
D66 wel en niet heeft op- niet een vergelijkbaar toont aan dat er ook on- wijtbaarheid ofzelfs ken-
geleverd. Niet de ontrafe- beeld van fouten en falen juist is gehandeld door nis die de betrokken be-
ling van een grootscheep- zou laten zien. anderen, door ambtena- windspersoon bezit. 
se subsidiefraude door Door het rapport van de ren en beleggers. Staatsrechtelijk bezien 
institutionele beleggers. enquêtecommissie loopt, Wij kunnen daarover onze wordt de omvang van zijn 
Wel de onthullende, en als een rode draad, nóg mening hebben, wij kun- verantwoordelijkheid 
soms zelfs onthutsende een thema dat het terrein nen die mening vormgeven bepaald door de omvang 
beschrijving van de alle- van de volkshuisvesting in onze aanbevelingen van zijn bevoegdheid. Wat 
daagse bestuurlijke wer- overstijgt. En dat is hoe voor de toekomst, maar de bewindspersoon krach-
kelijkheid. Niet de onthul- moeilijk, en soms hoe wanneer het op oordelen tens zijn bevoegdheid had 
ling van die ene, cruciale gevaarlijk het is om te aankomt dient de Kamer kunnen weten, kunnen 
fout waarop het uitgeven opereren in het spannings- dat oordeel vorm te geven beinvloeden en kunnen 3 
van honderden miljoenen veld tussen enerzijds re- uitsluitend langs de weg veranderen, daarvoor 
guldens tevéél aan volks- gels en controle, én ander- van de ministeriële verant- moet hij jegens het parle-
huisvestingssubsidies is zijds een zware politieke woordelijkheid. ment verantwoordelijk 
terug te voeren. Wel een prioriteit, in dit geval'bou- worden gehouden. Mijns 
kaleidoscopisch beeld van wen, bouwen, bouwen'. De enquêtecommissie inziens bestaat er op dit 
onjuiste beleidsbeslis- Dat geldt voor bewindslie- heeft in haar rapport de punt geen ruimte voor 
singen, ambtelijke fouten, den, maar het geldt zeker ministeriële verantwoor- twijfel. 
gebrek aan controle, ach- niet minder voor de Twee- delijkheid als volgt om- Die twijfel sluipt pas in 
tergehouden informatie en de Kamer zelf. schreven (p. 374): de diskussie bij een vol-
onjuiste interpretatie van In de uiteindelijke be- 'ministers zijn tegenover gend punt. Bij de beoorde-
regels. Niet de ont- oordeling door de com- de Kamervolledig verant- ling doorde Kamervan 
maskering van één grote missie is de Tweede Kamer woordelijk voor het door een bepaald feitencom-
schuldige, die wij kunnen zélf er misschien wel te hen gevoerde beleid en plex moet onderscheid 
onthoofden om vervolgens genadig afgekomen. Uit voor het functioneren van worden gemaakt tussen 
over te gaan tot de orde het rapport blijkt, hoe het onder hen ressorteren- enerzijds de ministeriële 
van dedag. dikwijls wij selektief zijn de departement'. verantwoordelijkheid, en 
Wel de beschrijving van geweest in onze waarne- Ik ben het niet alleen met anderzijds de vraag of de 
het in meerdere of mindere ming; op produktiecijfers die formulering eens, Kamer aan dat feitencom-
mate falen van bewindslie- reageerde de Kamer als maar ook met de conclusie plex de enige sanktie 
den, hoge ambtenaren, een stier op een rode lap, van de commissie dat op wenstte verbinden die 
controlerende instanties, maar signalen over fouten dat uitgangspunt niet valt haar ten dienste staat: het 
beleggers, en niet in de en gebrekf\n in dewijze afte dingen. Een andere wegsturen van de minister. 
laatste plaats de Tweede waarop gepoogd werd die opvatting zou immers En pas daarmee zijn we 
Kamer zelf. cijfers te halen werden leiden tot de absurde con- bij de kern van de diskus-

Dat alles maakt het veronachtzaamd. Hier is sequentie dat zich gebeur- sie over wat er wel wordt 
rapport van de enquête- de conclusie, dat de Twee- tenissen zouden kunnen aangeduid als: politieke 
commissie waardevol. de Kamer zich in sterkere voordoen waarvoor in zuiverneid. Het is bij die 
Juist doordat aan het licht mate zal moeten realise- politieke zin niemand tweede vraag, die naar het 6 

m 
komt wat er mis kan gaan, ren, dat haar taakstelling verantwoordelijk is. hanteren door de Kamer m 

0"-

en wat er mis is gegaan bij een tweedelige is : ener- Het zou de Kamer beroven van haar eigen sanktie, dat -'" 
z 

het uitvoeren van over- zijds de formulering van van de enige weg in toenemende mate de ;;0 

w 
heidsbeleid over een lan- het door haar gewenste waarlangs zij haar oor- doorslag wordt gegeven -0 

gere periode, hebben de beleid, anderzijds de con- deel tot gelding kan bren- door overwegingen, die 
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Commentaar 

naar het oordeel van mijn heen gaan staan al nog een politiek oordeel uw ambtsperiode is misge-
fraktie niet behoren tot de roepende: als jullie aan uitspreken over de be- gaan, en daarom moet U 
essentie van een staats- onze minister komen dan is windslieden die toen ver- gaan. 
rechtelijke beoordeling. er een crisis. Het moet antwoordelijk waren? Het is, zoals gezegd, een 
Bij de vraag of een min is- mogelijk zijn terug te keren hypothetisch oordeel, 
ter moet opstappen kan de naar het besef, dat vervan- Laat ik, ter voorkoming gebaseerd op twee veron-
mate waarin hij persoon- ging van een bewindsper- van ieder misverstand, derstellingen. En juist die 
lijk schuld droeg of kennis soon door een andere kan eerst een hypothetische veronderstellingen zijn 
had meewegen, maar het leiden tot versterking van vraag beantwoorden. niet in overeenstemming 
doorslaggevende crite- het kabinet, en niet tot het Als de situatie zo was, dat met de werkelijkheid. In de 
rium kan dat niet zijn. Nog 'aangeschoten' zijn ervan. ten eerste de Heren Gruij- eerste plaats zitten zij bei-
minder dient dat te zijn de ters en Brokx nog leden den niettegenoverons. Bij 
wens om geen brokken te Wie de krant leest, die ziet van het kabinet waren, en de Heer Gruijters ligt dat 
maken, om de coali- dat in toenemende mate als ten tweede de in het in de loop der dingen, ten 
tiepartner niet tegen zich in de mening heerst dat mi- enquêterapport beschre- aanzien van de Heer 
het harnas te jagen, om nisters niet meer van hun ven feiten zich zouden Brokx betreuren wij de 
een partijgenoot te dek- stoel te branden zijn, wat hebben afgespeeld in staatsrechtelijke noviteit 
ken, of om geen kabinets- er onder hun verantwoor- deze regeerperiode, of die hem heeft doen heen-
crisis te veroorzaken. delijkheid ook is geschied. althans zo recent dat geen gaan. Aan de ministeriële 

Daardoor wordt het ver- twijfel kan ontstaan over verantwoordelijkheid van 
Er is slechts één criterium trouwen in het politieke devraag ofwij diefeiten de bewindslieden doet dat 
aan de hand waarvan de bestuur van Nederland kunnen beoordelen met niet af. Maar het maakt de 

4 Kamer dient te oordelen ondermijnd. Ik meen dat onze inzichten van thans, vraag of aan dat oordeel 
over het a I dan niet heen- wij ons dat hebben aan te dan zou de D66-fraktie de sanktie van het 'onaan-
zenden van een bewinds- trekken, en dat wij daar- tegen de Heer Gruijters vaardbaar' moet worden 
persoon, en dat is of de naar hebben te handelen hebb~n gezegd: die feiten verbonden tot een zinloze, 
betrokkene in staatsrech- door terugkeer naar het maken dat wij ons vertrou- omdat die sanktie geen 
telijke zin heeft opgehou- beschreven uitgangspunt. wen in U hebben verloren, doel meer treft. 
den het vertrouwen van de In het rapportvan de en- U dient op te stappen. En Maar ook aan mijn 
Kamerte genieten. Juist quêtecommissie wordt dat oordeel berust niet tweede veronderstelling 
door dat oordeel te kop- over de bewindslieden, die a Ileen op het feit dat uw wordt niet voldaan. Door 
pelen aan de formele ver- in de onderzochte periode opvatting over de gebon- de commentaren op het 
antwoordelijkheid, her- verantwoordelijk waren, denheid aan regelgeving rapport van de enquête-
krijgt de door de Kamer uit een aantal harde waar- niet overeenkomt met onze commissie loopt als een 
te spreken sanktie haar deoordelen geveld. huidige inzichten daar- rode draad de vraag, in 
oorspronkelijke funktie. En De wijze waarop de Heer over, het berust misschien hoeverre het mogelijk is 
dat is niet: het straffen van Gruijters omging met re- nog wel meer op het feit gebeurtenissen uit het 
iemand die iets verkeerd gelgeving wordt als 'on- dat wij U verantwoordelijk verleden te beoordelen 
heeft gedaan, maarwel: toelaatbaar' omschreven. moeten houden voor alles naar inzichten van thans. 
het herstellen van de ver- Van de Heer Brokx wor- wat in het onderzoek over Dat wordt uiteraard moei-
trouwensrelatie tussen den beslissingen 'on- uw ambtsperiode naar lijker naarmate er meer 
parlement en de voor een verantwoord' genoemd, boven is gekomen: de tijd verstreken is. De Heer 
beleidsterrein verantwoor- aan essentiele informatie falende ambtenaren, het Scheltema benadrukt dat 
delijke bewindspersoon. heeft hij 'onvoldoende gebrek aan controle, en- in zijn advies aan de en-

Wat betekent dat in aandacht' besteed, hij zovoorts. quêtecommissie. Ook het 
concreto. Het betekent, dat heeft nagelaten de Kamer Tegen de Heer Brokx had kabinet wijst daar in zijn 
het mogelijk dient te zijn te informeren dan wel de D66-fraktie gezegd: reaktie op het rapport van 
dat de Kamer uitspreekt informatie verschaft 'in van de fouten die U ti jdens de enquêtecommissie 
dat een individuele be- strijd met de feiten ', er is uw ambtsperiode hebt meerdere malen op. Op 
windspersoon, op grond "gehandeld met 'willekeur', gemaakt tillen wij het de eerste bladzijde van de 

(Xl van diens staatsrechtelijke dan wel 'in het schemer- zwaarts aan de keren, dat reaktie schrijft het: 'ook (Xl 

~ verantwoordelijkheid, duister van het beleid', en U de Kamer niet, of niet naar het oordeel van het 
M 

dient op te stappen zonder zo is er nog wel meer. Wat juist hebt geïnformeerd, kabinet past bij een beoor-Cl< 
z dat in een automatisme het moeten wij nu met die maar bovendien bent ook deling van het handelen in ..,-.., 

hele kabinet, ofzijn hele waardeoordelen aan? U verantwoordelijk voor het verleden in het licht van UJ 
UJ 

Q fraktie, dreigend om hem Heeft het zin dat wij thans alles wat er verder tijdens de kennis van thans 

-- -- ----------- -



terughoudendheid; het schillend werd geoor- vaststaand kon worden 
kabinet geeft er don ook deeld en de wetsge- beschouwd. Dat maakt het 
de voorkeur aan het over- schiedenis van het onmogelijk om een waar-

n leg met de Kamer vooral te Besluit geldelijke steun deoordeelovergebeurte-
richten op de aanbeve- Volkshuisvesting 1965 nissen toen alleen op dat 
lingen voor de toekomst.' niet in die richting wees. rechtskarakter te baseren. 
De D66-fraktie onder-
schrijft het standpunt van De enquêtecommissie is Gerrit Jan 

de regering, dat op dit aan deze verscheidenheid Wolffensprenger 

:l punt een grotere terug hou- van meningen voorbij 
dendheid geboden is dan gegaan . Na een weergave 
de enquêtecommissie bij van de terzake gevoerde 
een aantal van haar oor- discussie kiest zij apodic-
delen heeft getoond. tisch voor één opvatting, 

Het sterkst is dat het namelijk dat de Regeling -
geval bij het oordeel over '68 en de Regeling -'75 als 
het cruciale punt van de algemeen verbindende 
rechtskracht van de Rege- voorschriften moeten wor-
ling -'68 en de Regel ing- de!n beschouwd. En dat 
'75. In het debat met de oordeel is vervolgens de 
enquêtecommissie heb ik basis voor de conclusie, 
daarover een genuan- dat het.gebruik van de 
ceerd standpunt ingeno- oude subsidieregeling, 5 
men, overigens zonder dat terwijl de nieuwe al was 
de commissie voor die ingegaan, ook destijds al 
nuancering veel waarde- 'ontoelaatbaar' moest 
ring op kon brengen. Kort worden geacht. 
gezegd komt mijn stand- Het is interessant om te 
punt hier op neer: constateren dat het kabi-

net in zijn standpunt de 
1. gemeten naar huidige redenering van de enquê-

inzichten zouden ge- tecommissie afwijst. Het 
noemde subsidierege- stelt : 'zoals ook blijkt uit 
lingen in elk geval alge- het rapport en de discus-
meen verbindende sies waartoe het rapport 
voorschriften behoren geleid heeft, waren de 
teziin; opvatti ngen over deze 

diverse juridische aspec-
2. het is echter de vraag, ten van subsidieregelingen 

of zij dat zijn (ofzouden ten tijde van de door de 
zijn geweest in geval commissie onderzochte 
van de Regeling -'68) periode minder helder 
omdat de Woningwet uitgekristalliseerd dan in 
de daarvoor nodige de analyse van de commis-
mogelijkheid van sub- siegeschied is'. De rede-
delegatie niet kent; nering die het kabinet wél 

volgt komt in grote lijnen 
3. de vraag, of men die overeen met mijn hierbo-

regelingen ook in het ven weergegeven' stand-
verleden als algemeen punt. De D66-fraktie komt 
verbindende voor- dan ook, anders dan de a 
schriften had moeten enquêtecommissie, tot de 
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beschouwen is nog eindconclusie dat het juri- ~ 
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Werk4elegenheid, . 
Werldoosneid, Arbeidsmarkt 
PAUL VAN SCHILFGAARDE* 

Eind verledenjaar deed de oud-VNO-man 
Hollander in een interview met de NRC een aantal 
opmerkelijke uitspraken. 'Het merkwaardige aan 
onze houding tegenover werkloosheid is dat wij 
het een probleem vinden. 50 jaar geleden werkten 
er 4.500.000 mensen tegen een laag salaris en 
met lage productiviteit. Nu, in 1986, werken er 
weer, of nog steeds, 4,5 miljoen mensen. Zij 
verdienen veel meer en produceren bovendien 
zoveel meer dat ook alle anderen in onze 
samenleving ervan kunnen leven. Laten we liever 
blij zijn dat wij in staat zijn met hetzelfde aantal 
mensen zoveel meer te produceren, in plaats van 
te zuchten over degenen die niet werken' .1 

Zo bezien is werkloosheid een luxe probleem en er zijn 
heel wat redenen om inderdaad van een luxe probleem 
.te spreken. Is er ooit een samenleving geweest waar 
zo'n welvaart (gemiddeld!) heerste als nu bij ons? Is er 
ooit een situatie geweest waarin het dorp boos was op 
de vissers die de eerste dagen van de week al genoeg 
hadden gevangen voor de hele week? Is het nationaal 
inkomen per hoofd van de bevolking dan niet zo hoog 
dat wij inderdaad van een rijk land kunnen spreken? 
Het is allemaal waar, maar er zijn wel 700.000 werklo
zen en dat aantal vermindert slechts heel langzaam en 
wij hebben, ondanks bijna 20 jaar structurele werk
loosheid,2 nog altijd geen strategie ontwikkeld om als 
samenleving hiermee om te gaan. Kom mij niet vertel
len dat het grootste deel zich best gelukkig voelt in die 
situatie. Hettegendeel blijkt uitserieus onderzoek, ook 
al zijn velen, vooral langdurig werklozen, reeds zo 
murw gemaakt, dat werk-motivatie ontbreekt. Boven
dien, hoe staat het met de verborgen werkloosheid: de 
vrouwen die willen werken, maar niet staan ingeschre
ven; de VUT -ters, WAO-ers en andere uitgescha
kelden? Hiertreffen wij natuurlijkveel meer mensen die 
besttevreden zijn met hun situatie, maar het is duidelijk 
dat hier nog een vrij grootverborgen arbeidspotentieel 
ligt, dat wij niet gebruiken. Luxe of onmacht? 

Het arbeidsbestel is door de ingrijpende economi
sche veranderingen in de afgelopen decennia aan een 
even ingrijpendewijzigingtoe, maarhet is duidelijk dat 
arbeid veel meer betekenis heeft dan alleen een econo
mische. Economisch geldt vooral de opbrengst van de 
arbeid; in desamenieving als geheel geldtookde inzet, 
de betrokkenheid, het contact, het ingeschakeld zijn . 

* D~ auteur was onder meer voorzitter van de 
Sociaal-Economische Werkgroep van D66 en is 
buitengewoon hoogleraar te Delft. 

Bovendien, met arbeid is beloning verbonden, verdien
sten in de verschillende betekenissen van het woord. 
Door arbeid krijgen mensen een plaats, door de belo
ning ontstaat inkomen en de mogelijkheid ook buiten 
de arbeidsplaats een positie in te nemen: voor anderen 
te zorgen, samen met anderen iets te ondernemen, 
contracten aftesluiten, een woning te huren ofte kopen. 
Inkomen is een niet te verwaarlozen goed en steeds 
duidelijker blijkt dat zonder arbeidsinkomen de mar
ges wel uiterst minimaal worden.3 

Het probleem van de arbeid is dan ook (sociaal
economisch) drieledig: het probleem van dewerkgele
genheid; het probleem van de werkloosheid en het 
probleem van de inkomens. 

Wij zien hier drie problemen met elk een eigen 
karakter en een aparte ontwikkeling en wetmatigheid. 
Elk van deze problemen kent eigen oorzaken en eigen 
oplossingen; zij staan als het ware in afzonderlijke 
systemen; zowel juridisch als economisch, sociaal en in 
de persoonlijke beleving, maar wel is er een sterke 
samenhang. Het bizarre dilemma doet zich voordat het 
werkloosheidsprobleem niet, los van werkgelegen
heid en inkomen, oplosbaar is, maar dat tegelijkertijd 
de economische eisen, die worden gesteld om werkge
legenheid en inkomen structureel te doen stijgen, op
lossing van het werkloosheidsprobleem verhinderen. 

Evaluatie van 20 jaar werkgelegenheidsbeleid (een 
term die zowel werkgelegenheidsbevordering als 
werkloosheidsbestrijding moet dekken) leidt tot de 
droevige conclusie dat de miljarden die door de over
heid zijn uitgegeven geen enkel zichtbaar effect op 
macro niveau laten zien. Wel zijn er geslaagde projec
ten en zijn er regionaal positieve effecten aan te wijzen, 
maardaaris hetdan ook mee gezegd. Landelijkgezien 
lijkt het erop dat alle nota's, beleidsinspanningen, 
goede bedoelingen per inzet van velen ten spijt, het 
aantoonbare effect nihil is geweest. 

Zoals gezegd: een fundamentele reden daarvan lijkt 
te zijn dat de drie problemen hier genoemd binnen ons 
huidig arbeidsbestel noch apart kunnen worden opge
lost (omdat de maatschappelijke samenhang te groot 
is) noch gezamenlijk konden worden aangepakt (om
dat de belangentegenstellingen te groot zijn). En dat 
leidt tot althans één laatste probleem dat ik aan de drie 
wil toevoegen, namelijk de arbeidsmarkt. Ik wil op elk 
der vier problemen nader ingaan. 

Werkgelegenheid 

Toen in 1945 de wederopbouw begon is zeer veel 
aandacht gegeven aan de economische ontwikkeling . 
Volledige werkgelegenheid werd een hoofddoelstel
ling van het sociaal economisch beleid. En met succes. 



Hoog salaris, hoge productiviteit (Shel/-foto) 

Tussen 1945 en 1965 bleek sterke economische groei 
samen te gaan met groei van werkgelegenheid . De 
arbeidsproduktiviteit nam snel toe, maar de produktie
groei was nog groter. Mede door een arbeidsduurver
korting, die uiteindelijk leidde tot de 40-urige werk
week en een vrije zaterdag, steeg het aantal arbeids
plaatsen tot het niveau waarbij het de gehele beroeps
bevolking absorbeerde. In 1965 was het aantal ar
beidsjaren (volume) gestegen tot 4.600.000; vanaf on
geveer 1960 wastoen al sprake van volledige werkge
legenheid, zo niet een overspannen arbeidsmarkt. 
Daarna niet meer! In 1967 begon de recessie en de 
werkgelegenheid is daarna nooit meer op hetoude peil 
teruggekomen .4 De aanzwellende stroom van nieuwe 
toetreders tot de arbeidsmarkt (de geboortegolf van 
1946) kon niet meer worden opgenomen. 

Even belangrijk was, ook omstreeks 1965 ingezet, de 
structurele teruggang in de industrie. Let wel, van de 
werkgelegenheid . De industriële produktie nam niet 
echt af. De sterke groei was er uit en de werkgelegen-

heid nam niet meer toe, maar het zou een misverstand 
zijn om te denken dat de industrie ook in dezelfde mate 
aan economische betekenis inboette. De dienstensec
tor (al vanaf ongeveer 1960 de sterkste groeier) kan het 
verlies aan werkgelegenheid in industrie en landbouw 
niet meer opvangen. Het duurde tot midden van de 
jaren '80 tot ook de dienstensector zelf werkgelegen
heid begonteverliezen . Voorhetzoverwas, had ookde 
bouwsector (te beginnen rond 1978) een kwart van 
haar werkgelegenheid verloren. 'Men hoeft niet te 
slagen om vol te houden' was een lijfspreuk van Willem 
de Zwijger. Natuurlijk moeten we doorgaan, al was het 
alleen al omdat voor veel individuele personen wel 
degelijk iets positiefs is gebeurd. 

Sinds 1981 (toen begon de werkloosheid te stijgen, 
maar dat had met werkgelegenheid nauwelijks iets te 
maken!) hebben parlement en regering om het hardst 
geroepen dat er werkgelegenheid moest komen; ar
beidsplaatsen! Maar het is belangrijk te beseffen dat 
de werkgelegenheidsproblematiek veel dieper en veel 
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verder ligtverankerd. Een conjuncturele opbloei neemt 
het structurele probleem niet weg en een gematigde 
groei die volgens prognoses gemiddeld de 2% kan 
halen, biedt weinig perspectief bij een even sterk 
groeiende arbeidsproduktiviteit. Sterke groei van 
werkgelegenheid is dan ook in het komend decennium 
gevoegelijk naar het land der dromen te verwijzen. 
Deze kwantitatieve uitspraak verdient echter een kwa
litatieve nuancering. Er zullen verschuivingen blijven 
optreden tussen de verschillende sectoren in de bedrij
vigheid. Het komt mij voor dat zowel de traditionele 
industrie als de traditionele (zakelijke) diensten zullen 
blijven afnemen, doch dat er goede kansen zijn voor 
een nieuwe, half industrie/half dienstensector op basis 
van moderne technologieën en communicatiemetho
dieken. Hiermee samenhangend is nu reeds een toene
mende schaarste te constateren op deelsegmenten in 
de arbeidsmarkt. Het is te verwachten dat ditverschijn
sel blijvend zal zijn. 

Wij hebben te maken meteen economische groei die 
maximaal gelijk is aan de stijging van de arbeidspro
duktiviteit. Daarnaast zien wij een stevige groéi van de 
beroepsbevolking, die naarverwachting voorlopig zal 
aanhouden. De belangrijkste vraag van de toekomst 
van de werkgelegenheid is dan ook of het mogelijk zal 
zijn de achterblijvende arbeidsproduktiviteit te combi
neren met economische groei. Geformuleerd als doel
stelling: om de gewenste groei van de werkgelegen
heid te bewerkstelligen is het noodzakelijk dat de 
arbeidsproduktiviteit sterk achterblijft bij de groei van 
de produktie. Daarvoor is het nodig de produktiegroei . 
te concentreren in sectoren of activiteiten met een lage 
arbeidsproduktiviteit. Hier ligt één van de belangrijk
ste opgaven van het economisch beleid . 

Werkloosheid 

Werkgelegenheid is een economisch probleem en 
speelt op macro-, bedrijfstak- of groepsniveau. Werk
loosheid is in de eerste plaats een individueel pro
bleem. Het feit dat veel mensen werkloos zijn, is hier 
mee niet in tegenspraak. Het is momenteel een collec
tief, gezamenlijk ervaren probleem met ernstige socia
le consequenties, maar toch is de realiteit altijd weer: 
de werkloze mens als individu. Het oplossen van het 
werkloosheidsprobleem vraagt dan ook om het oplos
sen van een veelheid van individuele problemen. Pas 
door het zo op te vatten en aan te pakken wordt het 
hanteerbaar. 

AI die individuele problemen zijn verschillend : de 
jonge bouwvakker, de 'afgevloeide' boekhouder met 
20 dienstjaren, de werkzoekende gescheiden vrouw, 
het Surinaamse meisie, de Turkse man die juist zijn 

gezin heeft laten overkomen. Er is geen geval gelijkaan 
het andere. De wet bekommert zich daar niet om. Daar 
worden criteria gezocht om de rechtmotigheid van een 
uitkering te beoordelen. De individu komt in de molen, 
wordt op basis van een 'formulier' beoordeeld en komt 
(eventueel via sociaal-wetenschappelijk onderzoek) 
als stereotype weer boven. 

Voorikop het individuele probleem inga, ietsoverde 
stereotypes, maar dan gezien als trends en vaak voor
komende problemen. Collectieve werkloosheid ont
staat door twee factoren : een groeiende beroepsbe
volking bij niet of weinig groeiende werkgelegenheid 
en afslanking of opheffing van bedrijven ofbedrijfstak
ken. De eerste factor legt vooral de last van de werk
loosheid bij de nieuwetoetreders; de jongeren,school
verlaters, herintredende vrouwen en migranten; de 
tweede bij diegene die niet voldoende weerbaarheid 
hebben om een nieuwe baan teverkrijgen : de ouderen, 
de laag-geschoolden, de specialisten in een uitgestor
ven vak, de vaklieden in een slechtflorerende bedrijfs
tak. Waar deze twee factoren samenvallen ontstaan 
nauwelijks beheersbare sociale problemen zoals blijkt 
uit de histories van langdurig werklozen of (vanuit een 
andere invalshoek) de werkloosheid in oude stadswij
ken en stadsvernieuwingsgebieden. De opeenstape
ling van problemen (stadswijken met 30-40% werklo
zen, 70-80% uitkeringstrekkers!) maakt werkloosheid 
tot een collectief probleem. Aandacht voor ·speciale 
groepen (langdurig werklozen, jongere drop-outs, 
achterstandsgebieden, etnische groepen) is dan nood
zakelijk, maar telkens zal blijken dat aan de basis toch 
steeds het individuele probleem van de enkeling ligt. 

De (n ieuwe) werkloosheidswet is een verzekering . 
Niemand kan zich verzekeren tegen zijn eigen beslis
singen. Verzekering is mogelijk tegen schade of onheil 
dat van buiten, en buiten iemands wil, wordt aange
daan. Dit geldt even goed voor brand, auto-onge
lukken en ziekte als voorwerkloosheid. Dit houdt in, en 
daar ligt een fundamenteel probleem, dat werkloos
heid volgens de criteria van de N.W.W., onvrijwillig 
moetzijn en blijven. Wie vrijwillig ontslag neemt, is niet 
werkloos of komt althans n iet voor een NWW -uitkeri ng 
in aanmerking.5 

Dit gegeven ligt diep in ons rechtsstelsel verankerd, 
maar voor de werkloze is dit, in een situatie van 
structurele werkloosheid zoals wij die kennen, desas
treus. Niet alleen moet de werkloze kunnen aantonen 
dat het ontslag onvrijwillig is (een nette ontslagbrief 
zoals een politicus of bestuurder die pleegtte schrijven· 
is er niet bij!), maar hij of zij moet blijven bewijzen dat 
de werkloosheid steeds maar onvrijwillig blijft. Na een 
nare ervaring, die iemand is overkomen, volgt een 
rouw-periode waarin het mogelijk is deze ervaring te 



De double bind 
De double bind situatie wordt welomschreven als 
de situatie waarin iemand 'niet kan winnen'. Zij 
ontstaat wanneer iemand in een situatie komt met 
verschillende soorten regels waarbij iedere 
mogelijke keuze in strijd lijkt te zijn met één of soms 
meer van die regels; kortom: wat hij of zij ook 
doet: altijd verkeerd, altijd bestraft. 

De werkloze komt al gauw in zo'n situatie. Eerst 
wordt geëist werk te zoeken en te solliciteren . 
Zonder dat geen recht op uitkering. Er komen 
alleen maar negatieve reacties op de sollicitaties 
(geen baanL maar tegelijkertijd een positieve 
ethische stimulans. Braaf zo! (Schouderklopje 
voor de hond.) Als het positieve doel, de vaste 
baan, onbereikbaar blijkt brengt de werkloze een 
offer: tijdelijk werk op onregelmatige uren, 
wanneer dat beschikbaar wordt. Op grond van de 
dubbele ethiek wordt dit geprezen en onmiddellijk 
bestraft: de verdienste wordt gekort op de 
uitkering! Braaf dat je werkt, maar stout dat je 
verdient. 

Er blijven nu nog twee keuzemogelijkheden: 
werken zonder officieel verdienen of niet werken 
en wel een uitkering . In beide gevallen ontbreekt 
nu het schouderklopje en volgen alleen nog maar 
negatieve oordelen. Verwerpelijk en lui! In ieder 
geval slecht. Zo kruipt onze werkloze in een 
hoekje of duikt onder in een eigen cultuur. 

verwerken . Daarna zal iemand 'opnieuw' kunnen be
ginnen. De basis daarvoor is dat de ervaring als het 
ware als 'eigen beslissing' is verwerkt. Het is een deel 
van het leven geworden en basis voor nieuwe beslissin
gen. 

Na een echtscheiding is dat ook zo en ook na de dood 
van een geliefde of na een auto-ongeluk met blijvend 
letsel. Er is de mogelijkheid het eens te worden met wat 
je is overkomen, dit op te nemen in de 'choix originel'S 
van het leven . Het is mogelijk een nieuw leven op te 
bouwen op deze basis. 

De werkloze heeft die kans niet, tenzij hij of zij een 
nieuwe baan krijgt. Blijvend moet worden aangetoond 
dat de werkloosheid onvrijwillig is. De situatie omzet
ten in een eigen keuze en daar iets positiefs mee doen is 
verboden. Klussen, eigen woning opknappen, een op
leiding volgen, werkervaring opdoen; met speciale 
toestemming mag het soms, maar de fundamenten van 
de wet verzetten zich ertegen. 

In ander verband heb ik dit de 'double bind' van de 
werkloze genoemd (zie kader). Er zijn immers twee 
mogelijkheden: zelf aanpakken of bij de pakken neer
zitten . Beide zijn verboden, onderworpenheid wordt 
geëist, maar wordt tegelijkertijd verfoeid. Smalend 
laten zelfs ministers zich uit over het gebrek aan motiva
tie, maar wie motivatie toont wordt op de vingers getikt 
en de uitkering wordt gestopt.6 

Werkloosheidsbestrijding zal moeten aanknopen bij 
deze individuele problematiek, maar ook bij de collec
tieve problematiek die sterk samenhangt met de 
groepskenmerken zoals hierboven genoemd. Scho
ling, opbouwen van een nieuw vakmanschap, weer-

baarder maken zijn even belangrijk als het leggen van 
een basis voor motivatie. Tenslotte moet erop worden 
gewezen dat, als er niet meer arbeidsplaatsen ont
staan, dit alles alleen maar een verschuiving van het 
probleem betekent. Werkloosheidsbestrijding zal 
slechts succes hebben als zij wordt gericht op het 
ontwikkelen van nieuwe potentieel koopkrachtige 
vraag. 

De inkomens 

'Tien procent van de Nederlanders leeft beneden de 
armoedegrens' . 'Het overgrote deel van de minima zijn 
mensen zonder werk'. 'Het aantal langdurig werklo
zen, dat kans ziet door klussen hun levensstandaard op 
peil te houden, is uiterst minimaal'. 'In toenemende 
mate worden scholen geconfronteerd met leerlingen 
die een baan belangrijker vinden dan een diploma'. 
'Veel minima zijn langdurige minima; veel kans op 
ontsnapping hebben zij niet'. Dit zijn enkele uitspraken 
uit recent onderzoek naar de inkomenspositie van 
Nederlanders. Na een periode waarin vooral de wel
vaartstaat in de belangstelling stond, begint nu het 
besefte ontstaan dat niet alles welvaart is. De tweede
ling in de samenleving blijkt dieper dan verwacht. 

Inkomens hebben te maken met werk. Wie geen 
inkomen uit arbeid heeft (inclusief pensioenL leeft in 
Nederland vrijwel altijd van een uitkering . Maar deze 
individuele karakterisering staat niet los van cate
gorale: de inkomensverschillen tussen minimumloon 
en modaal zijn uiterstgering, arbeidsinkomensquote is 
vanu it economisch gezichtspunt erg hoog; de inko
mensoverdrachten zijn volgens velen te hoog; het inko
mensaandeel van de overheid is stevig opgelopen. De 
problematiek van de individuele inkomens is in de 
afgelopen jaren duidelijk toegenomen, veel meer dan 
die van het nationaal inkomen, dat in feite momenteel 
hoger is dan in 1978 toen iedereen nog dacht dat we in 
een welvaartstaat leefdenJ 

Het is niet mogelijk hierop diep in te gaan. Laat ik 
volstaan met te wi jzen op de merkwaardige tegenstell
ing dat het gevoel van armoede zeer veel heeft te 
maken met de bij de individualisering horende luxe. 
Tachtig jaar geleden woonden er 5 à 6 mensen in een 
woning. In 1950 waren het er nog 4,5; in 1987 hebben 
we een woningbezettingsgraad van ± 2); het aantal 
een- en tweepersoonshuishoudens is tot ruim boven de 
50% gestegen en we verwachten een verdere daling 
van de gemiddelde huishoudensgrootte tot beneden de 
2,5 (in de grote steden beneden de 2!). Het is duidelijk 
datal deze individuele oftweezame huishoudens meer 
woonruimte vragen en door hun levensstijl een veel 
groter deel van het nationaal inkomen opeisen dan 
vroeger. Een gezin met twee kinderen levend op een 
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minimumloon is geen vetpot, maar als die kinderen elk 
zelfstandig gaan wonen, eigen woonruimte, keuken, 
gas, elektriciteit vragen , is ineens veel meer geld nodig 
en als dit er niet is, dan ontstaat er armoede. 

Macro gezien is dit proces goed te zien . De huishou
dens hebben meergeld nod ig, het besteedbaar gezi ns
inkomen zou evenredig moeten stijgen en dat laatste 
gebeurt niet of onvoldoende. Door de inkomensverde
ling komtvervolgens dearmoede lang nietaltijdterecht 
bij de 'veroorzakers'. De 'minima zonder marge' zijn 
wellicht vaker de achterblijvende ouders (bejaarden, 
oudere alleenstaanden, vaak ook eenoudergezinnen) 
dan de weerbaarder groepen uit de samenleving. Het 
recht van de wet hoeft niet rechtvaardig uitte werken in 
de samenleving. Een scheve verdeling treft zwakkeren 
en 'niet-schuldigen' . 

Het individuele inkomensprobleem heeft veel te ma
ken met het werkloosheidsvraagstuk. Het macro-eco
nomische inkomensprobleem heeft alles te maken met 

-- ~."I1-
, 11'· --
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economische groei en werkgelegenheid . Zonder het 
inkomensprobleem fundamenteel aan te pakken is het 
werkloosheidsprobleem onoplosbaar, maar een aan
pak zal wel moeten passen in de speelruimte die de 
economische ontwikkeling biedt. Graag herhaal ik 
hier het voorzichtig pleidooi van Albeda van het 'ge
deeltelijk basisinkomen', zoals dat door de WRR is 
voorgesteld.8 Maatschappelijk en economisch lijkt al 
gemene invoering op korte termijn niet mogelijk, maar 
in een strategie op langeretermijn zal toch het individu
ele inkomensprobleem een sleutelpositie blijven inne
men . Een voorzichtig en geleidelijk pad naar een 
gedeeltelijk basisinkomen lijkt daarin de beste keuze.9 

De arbeidsmarkt 

Steeds meer worden bedrijven geconfronteerd met het 
feit dat grote werkloosheid samen gaat met schaarste 
op bepaalde segmenten 'van de arbeidsmarkt. 'Discre-
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panties tussen vraag en aanbod' heet dat al geruime 
tijd in nette taal, maar ondanks hetfeitdatdital ruim 10 
jaar geleden werd gesignaleerd, 10 is er nog nauwelijks 
iets gedaan om hier een oplossing voorte brengen . Het 
blijkt erg moeizaam op dit punt iets concreets te onder
nemen. Laten wij als voorbeeld de bouwsector nemen. 
Reeds eind jaren '70 was bekend en berekend dat in 
toenemende mate renovatie, herstel en beheer van de 
woningvoorraad voor een deel de plaats zou innemen 
van uitbreiding en nieuwbouw. Daarmee gaat ge
paard: kleinschaligheid, ander meer all-round vak
manschap, ander management en ander soort projec
ten . Investeringen in mensen zouden in de plaats moe
ten komen van investeringen in kapitaalgoederen. De 
moderne bouwvakker zou vele elementen van de 'ou
derwetse' bouwvakker moeten omvatten maardan met 
moderne materialen, gereedsçhappen en methoden . 
Daaraan is hoegenaamd niets gedaan. In een tijd 
waarin een kwart van de bouwvakkers op straat komt 
te staan, is er weinig aandacht voor opleiding van 
nieuwe mensen . Als de concurrentie zwaar is, is het 
aantrekkelijker het aanwezige materiaal zo goed mo
gelijk in te zetten dan te zoeken naar een onderaanpak 
met middelen die men nog niet heeft. De bedrijfstak 
zowel als de overheid heeft de tijd voorbij laten gaan. 
Tot het moment dat we opnieuw Italiaanse stratenma
kers en Engelse metselaars te hulp moeten roepen. 

Het is slechts één voorbeeld . In de metaalindustrie 
treffen we hetzelfde. Ook hier een groot tekort aan 
modern vakmanschap, maar tegelijk een ernstige pro
blematiek in verschillende metaalsectoren (scheeps
bouw!) die toch weer een hindernis blijkt om landelijk 
tot een aanpak te komen. Het is nu eenmaal heel 
moeilijk om tegelijkertijd stagnatie te bestrijden en te 
vernieuwenP1 

De problematiek op de arbeidsmarkt wordt langza
merhand een ernstige bedreiging voor gerichte werk
loosheidsbestrijding, maar ook voor een dynamisch 
werkgelegenheidsbeleid . In de eerste p~aats bedreigt 
de arbeidsmarktproblematiek de strategie voor her
verdeling van arbeid. Door de krapte in deelsectoren 
worden arbeidsduurverkorting, VUT en deeltijdarbeid 
van een belangrijk motief beroofd. Het zal nodig zijn 
hier flexibelere vormen voor te vinden .12 In de tweede 
plaats lijkt de dreigende tweedeling in de samenleving 
nog te worden versterkt. Niet alleen in kansen op werk, 
maar ook in de inkomenshoogte zal schaarste uiter
aard doorwerken. In de derde plaats zal een strategie, 
gericht op hoogwaardige arbeidsintensieve produktie 
(noodzakelijk in verband met het werkgelegenheids
probleem) sneuvelen als de arbeidsmarkt een andere 
kant op wijst. 

Een beleid dat erop is gericht werkgelegenheid te 

bevorderen alsook werkloosheid te bestrijden zal dan 
ook alleen kans van slagen hebben als dit mede op 
inkomensbeleid en arbeidsmarktbeleid is gebaseerd. 

Hoofdlijnen van beleid 

De vier hier genoemde probleemgroepen zullen elk 
afzonderlijk aandacht moeten krijgen, maar in samen
hang met elkaar moeten worden behandeld . Op die 
manier ontstaat een viersporenbeleid dat hopel ijk suc
cesvoller zal zijn dan wat tot nu toe is gepresteerd.13 

Daarbij is het goed althanséén les uitde historiete leren 
door om te kijken naar de periode 1945-1960, waarin 
met succes een werkgelegenheidsbeleid werd ge
voerd.ln vijftien jaar werd volledige werkgelegenheid 
bereikt en wel in een periode die evenveel problemen 
kende als de tegenwoordige tijd. Men kan heel wat 
meer leren van de successtory van toen dan van het 
falen in de crisistijd. De twee belangrijkste factoren in 
de periode 1945-1960 waren een brede consensus van 
alle betrokken partijen en een sterk geaccentueerde 
bedrijfs- en functiegerichte scholing, bijscholing, om
scholing en opleiding. Zonder deze basiselementen 
heeft geen enkel werkgelegenheidsbeleid in Neder
land kans van slagen. 

Deze beide factoren zijn van groot belang, maar wie 
denkt de werkloosheid te kunnen bestrijden zonder op 
de economische randvoorwaarden te letten maakt een 
belangrijke vergissing. De volgende keuzen en be
leidslijnen lijken noodzakelijk. 

Wij zullen moeten afstappen van het geloof in de 
industrie als belangrijke basis van nieuwe werkgele
genheid; niet de industrie, maar de diensten zullen 
nieuwe werkgelegenheid kunnen creëren. Bij de dien
sten zijn globaal drie hoofdvormen te onderscheiden: 
de hoogwaardige op vernieuwing en ontwikkeling 
gerichte dienstverlening op basis van technische of 
andere hoogwaardige scholing (ingenieursbureaus, 
informatie, accountantsdiensten, kwaliteitsbeheersing 
von het milieu, bestuurlijke technieken, enz.; routine
matige en intermediaire diensten op het gebied van 
administraties, handel, gegevensverwerking, onder
houd en beheer, distributie en transport, veelal functies 
met een relatief laag schol i ngsn iveau wao rbi j flexi bi I i
teiten multiple inzet nodig zijn en tenslotte persoonlijke 
en maatschappelijke dienstverlening, zoals gezond
heidszorg, bejaardenzorg, gezinsverzorging, jeugd
en kinderopvang, scholing, onderwijs, arbeidsbemid
deling, enz. Hierbij gaat het om beroepen en functies 
die een geheel anderescholing en inzetvereisen dan bij 
de eerder genoemde op hoogwaardige dienstverle
ning gerichte functies, maar wel met een geheel eigen 
beroepskarakteristiek. Een op werkgelegenheid ge-
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richt beleid zal vooral deze dienstengroepen moeten 
stimuleren en een daarop gericht beleid zal overigens 
een zeer positief effect hebben op de gewenste indus
triële vernieuwing. 

Scholing en opleiding zijn machtige instrumenten bij 
de werkloosheidsbestrijding, maar' zij zullen voor 
werklozen moeten zijn gekoppeld aan een bepaalde 
baan. Evenals in de periode 1945-1960 zullen bedriifs
scholing, her- en bijscholing en leerlingstelsels weer 
een centrale plaats moeten gaan innemen. Arbeidsver
deling zal op verschillende beroepsniveaus en voor 
verschillende beroepsrichtingen op gedifferentieerde 
wijze moeten worden gestimuleerd. Waar schaarste 
heerst gelden andere maatstaven dan waar een teveel 
bestaat. 

Het is noodzakelijk een strategie te ontwikkelen om 
tot een actief sociaal beleid te komen. 14 Dat houdt 
onder andere in dat uitkeringsgelden kunnen worden 
gebruikt om werk te creëren, maar ook actieve onder
steuning bij het vinden van werk, het doorbreken van 
barrières die door de regelgeving zelf worden opge
worpen en het aan de werkloze teruggeven van moge
lijkheden eigen beslissingen te nemen. 

Werk creëren, werklozen scholen, bemiddelen en 
plaatsen, opheffen van imperfecties in de arbeids
markten doorbreken van oneigenlijkeargumenten zijn 
aspecten die alle te maken hebben met een creatiever 
omgang met loon en inkomen. Politiek ligt hier wellicht 
de belangrijkste keuze. Ten minste zal moeten worden 
overdacht of invoering van een (gedeeltelijk) basisin
komen kan helpen de hypocrisie van ons arbeidsethos 
te overwinnen, met een minimumloon of een uitkering 
zo lang de werkloze geen keuze heeft: ofwel een 
werkgarantie. 

Werklozen dienen de garantie te krijgen dat hun 
werkloosheid een bepaalde duur niet overschrijdt. 
Daarbij kunnen eisen worden gesteld aan besteding 
van de werkloosheidsperiode en de te volgen scholing 
of andere te nemen stappen. In feite ontstaat op die 
manier een werkgarantieplan. 

Noten 

1. Ik heb zijn opmerkingen zeervrij samengevat, toch 
geloof ik dat ik de tendens van het interview recht 
heb gedaan. 

2. Men kan het begin van de huidige werkloosheid 
het best rond 1968 dateren, na de recessie van 
67/68 heeft geen blijvend herstel plaatsgevonden. 

3. Zie 'Minima zonder marge'. 
4.' Werkgelegenheid kan worden gemeten in ar

beidsjaren, arbeidsuren of arbeidsplaatsen. De 
ontwikkeling loopt niet parallel. 

5. Hier ligt een principieel verschil met bijvoorbeeld 
de Bijstandswet en ook met een basisuitkering 
zoals de basisbeurs. 

6. J.P. Sartre: Anderen kiezen andere woorden. Er is 
geen psychiatrische school geweest die niet op de 
een of andere wijze het belang van de individuele 
keuze naar voren bracht: van Freud tot Adler, van 
K. Horneytot E. Fromm, van de therapie om zweet
handen te overwinnen tot de fear offreedom. 

7. Wie denkt dat het anders is, moet maar eens 
praktisch aan de slag gaan in een werklozenpro
ject. 

8. Het inkomen per hoofd van de bevolking is onge
veer gelijk gebleven. 

9. Prof. Dr. W . Albeda: Sociaal beleid in de jaren 
negentig. ESB 23 september 1987, pp. 876 e.v .. 

10. De paradoxale situatie doet zich voor momenteel 
dat door kinderbijslag, basisbeurs en AOW ieder
een een soort basisinkomen heeft, behalve de 
potentiële beroepsbevolking. Voor hen geldt de 
wet van de arbeid en het recht van de sterkste. 

11. Zie bijvoorbeeld de werkgelegenheidsnota's uit 
1974en 1975. 

12. Zie: P. van Schilfgaarde en T.M . Keuzenkamp: 
Mönagement bij stagnatie. Van Gorcum, 1983. 

13. Aangezien er nauwelijks uitzicht is op stijging van 
werkgelegenheid uitgedrukt in uren, lijkt over 
boord zetten van herverdelingsstrategieën iets met 
het kind en het badwater gemeen te hebben. 

14. Zie: B.W.J. Pompen: Activering sociale voorzienin
gen in Sociaal Maandblad Arbeid, april 1984. 
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AD DEN BOER* 

Er is werkloosheid, dat lijdt geen twijfel. 
De oorzaken van de werkloosheid kunnen een 
inzicht geven in de aard en de mogelijke wegen 
voor bestrijding ervan. 

Mechanisering en automatisering hebben, zowel in de 
landbouw als in de industrie en de commerciële dien
stensector, de werkgelegenheid per eenheid produkt 
aanmerkelijk verminderd. De redenen voor mechani
sering en automatisering zijn niet alleen kostprijs
verlaging, maar ook, met name in de automobiel- en 
elektronische industrieën, de noodzakelijke grote be
trouwbaarheid in de uitvoering van het werk, al zouden 
berichten over storingen door computers wel eens 
anders doen vermoeden! Een andere factor is de in 
Nederland schoksgewijze groei van de bevolking, die 
om een extra toename van werkgelegenheid vraagt. 
Deze beide factoren zijn meer structureel dan conjunc
tureel van aard. De ontstane werkloosheid schept zelf 
ook weer werkloosheid, doordat bij gelijkblijvende 
netto-Ionen sterk toenemende sociale lasten zorgen 
voor steeds stijgende loonkosten. Daardoor worden 
weer meer arbeidsbesparende mechanisaties lonend 
en wordt arbeidsintensief werk onbetaalbaar. In zulke 
omstandigheden groeit het zwarte circuit als kool. 

Maatschappelijk is de mate van werkloosheid reeds 
lang onaanvaardbaar, maar de vraag is hoe de vicieu
ze cirkel kan worden doorbroken. 

Politiek is de vraag welke rol men voor de overheid 
ziet weggelegd . Enigszins gestructureerd kan dat een 
rol zijn waarin condities worden geschapen die bur
gers tot het nemen van initiatieven uitdagen of een 
regelende rol, enigszins vergelijkbaar met de maakba
re maatschappij van de PvdA, waarbij de overheid 
vooral zelf banen schept. 

In deze bijdrage wordt primair gekozen voor de 
eerste (conditie-scheppende) rol, zonder daarmee de 
tweede weg geheel uit te sluiten of geheel afstand te 
doen van een regelende overheid. 

De paradox 

De kwaliteit van het bestaan lijdt schade door de 
huidige werkgelegenheids/werkloosheidsproblema
tiek, omdat sommige functies niet, niet meer of minder 
vervuld worden en andere niet tot ontwikkeling komen. 
De reden is, dat arbeidsintensieve produkten en dien
sten onbetaalbaar zijn geworden. Het ziet er niet naar 
uit dat deze situatie zonder speciale ingrepen binnen 
afzienbare tijd zal veranderen . 
Voorbeelden van deze soort produkten en diensten zijn 

* De auteur is secretaris van de afdeling Waalre van 
D66. 

onder andere te vinden in de verpleging, de bejaarden
zorg, het muziekonderwijs, klein onderhoud (klusjes
mannen) en alternatieve land- en tuinbouw. Hierbij zou 
kunnen worden gedacht aan de lijst van activiteiten die 
in de USSR zijn toegelaten voor particuliere initiatie
ven. Het gaat dus veelal om kleinschalige activiteiten, 
waarbij mechanisering en automatisering niet toepas
baar zijn. Met opzet is niet verwezen naar de treincon
ducteur, het metropersoneel en de wijkagent, hoewel 
de vraag kan rijzen hoeveel uitingen van agressie in 
een vroeg en nog ongevaarlijk stadium zouden kunnen 
worden opgevangen. 

Met andere woorden: er is werk dat niet gebeurt of 
niet tot ontwikkeling komt, tot schade aan de kwaliteit 
van het bestaani er zijn mensen genoeg die dergelijk 
werk zouden kunnen verrichten, gegeven de omvang 
van de werkloosheid en er is geld om alle werklozen 
een uitkering te geven, zonder dat daardoor - en 
daarmee - condities worden geschapen voor een 
betere toekomst. Nog anders gezegd: op nationaal 
niveau geven we handen vol geld uit om (ook) nuttig 
werk, dat de kwaliteit van het bestaan kan verhogen 
niet te laten verrichten en degenen die daardoor niet 
aan de slag komen een karig bestaan te bieden, zonder 
veel vooruitzichten (zie ook het artikel van van 
Schilfgaarde) . 
Kennelijkzal een oplossing een systeem moeten bieden 
waarin de loonkosten op de een ofandere manier lager 
zijn . Afhankelijk van de keuze van het systeem zal ook 
de beheersing ervan om aandacht vragen. 

Wij kiezen hier uitdrukkelijk niet voor arbeidsduur
verkorting. Dat zou geen nieuw werk opleveren, maar 
alleen de armoede verdelen . Bovendien kan voorspeld 
worden dat nog meer werk zwart of grijs verricht zal 
gaan worden. Ook werken met behoud van uitkering 
ligt niet in de lijn van denken die in deze bijdrage wordt 
verwoord . 

Strevend naar lagere loonkosten zou men kunnen 
denken dat een dergelijke verlaging altijd helpt. Im
mers, mensen zijn uit hun werk gestoten omdat mense
lijke arbeid te duur is: maak arbeid goedkoper en het 
proces draaitvanzelfterug. Naaronze mening is datte 
simpel gedacht, er zijn meer redenen voor de uitstoot 
van arbeid, niet alleen in de industrie, ook in de 
landbouw en de dienstensector. Bovendien zijn de 
investeringen gedaan, die zullen eerst hun geld moeten 
opbrengen en daarna zullen ook de inmiddels ge
groeide praktijk, gewoonten en procedures zorgen 
voor weerstand tegen verandering. 

Verlaging van de B.T.W. op de looncomponent heeft 
de sympathieke kant dat de maatregel generiek, dus 
voorallen gelijkelijktoepasbaar is. Bovendien profite
ren de arbeidsintensieve activiteiten veel meer dan de 
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kapitaal-intensieve. Het effect van een dergelijke 
maatregel kan echter aanzienlijk worden verhoogd 
door de verminderi ng van loonkosten selectief te doen 
plaatsvinden. 

Vorming van een secundair circuit 

Eerderwerd reeds gewezen op de omstandigheden die 
tot nu toe zeer vruchtbaar zijn gebleken voor de groei 
van het zwarte circuit: het grote verschil tussen netto
loon en loonkosten (de 'wig') maakt het zeer aantrek
kelijk voor zowel degenen die werk kunnen vergeven 
als voor hen die het zouden kunnen uitvoeren, om dat 
werk 'zwart' of' grijs' te verrichten, c.q. te laten verrich
ten . Hoewel de schattingen uiteenlopen is het duidelijk 
dattienduizenden banen (op basis van full-time arbeid) 
in het zwarte circuit zijn ondergedoken. Door vele 
tienduizenden wordt zodoende wat 'bijverdiend' bo
ven een vol inkomen of een uitkering . 

De succesvolle instrumenten van het zwarte circuit 
zijn: ontduiking van de BTW., ontduiking van de 
sociale premies en ontduiking van de loon- en inkom
stenbelasting. Van dezelfde instrumenten zou gebruik 
kunnen worden gemaakt om zowel een deel van de 
werkloosheid op te lossen als om arbeidsintensief werk 
ten bate van de kwaliteit van het bestaan tot ontwikke
ling te brengen, danwel te behouden. Volgens deze 
gedachtenlijn zou een beschermde sector van de eco
nomie moeten worden gevormd, die door passieve 
subsidie (namelijk een gehele of gedeeltelijke vrijdom 
van zekere belastingen en/of sociale premies) levens
vatbaar wordt gemaakt of gehouden. De term 'pas
sieve subsidie' is gebruikt om de hier geschetste ideeën 
uitdrukkelijk te scheiden van andere, actieve, subsi
dies, zoals gerichte steun aan een bedrijfstak, werken 
met behoud van uitkering en dergelijke. 

Binnen het secundaire circuit heersen de normale 
concurrentieverhoudingen, het is in dit opzicht een 
echte markteconomie. Elke cent die in het circuit om
gaat moet eerst zelf worden verdiend. 

In eerste instantie wordt door de instelling van een 
secundair circuit op landelijk niveau geld bespaard, 
door overheid en organen van de sociale verzekering. 
Voor iedere werkloze die aan de slag kan, valt de 
uitkering vrij, alleen een kleiner of groter deel van 
belasting en/of premies wordt niet opgebracht. Deze 
gemiste inkomsten bestonden echter vroeger, toen de 
betrokkene werkloos was, niet, of werden door de 
sociale fondsen opgebracht. Netto blijft er dus zeker 
een (flinke) besparing over, naast het immateriële 
effect van een vermindering van de werkloosheid. In 
tweede instantie kunnen landelijk ook inkomsten wor
den gederfd doordatthans reeds (ofnog ... ) werkenden 
onder de vleugels van het secundair circuit komen . Een 
kleiner of groter deel van hun belasting/sociale pre
mies wordt dan niet meer betaald . 
D it effect vraagt om beheersing van het secundair 
ci rcuit. 

Vormen van secundaire circuits 

Het secundaire circuit kan verschillende vormen aan
ne~en, die zich onderscheiden naar de mate van 
overheidsinvloed en -beheersing. De meest generieke, 
voor een ieder gelijkelijk toepasselijke, vorm is de 

verlaging van de B.T.W. op de looncomponent. Eerder 
stelden wij vast dat een dergelijke maatregel wel 
sympathieke kanten heeft, maar vergeleken met de 
kosten relatief te weinig op zal brengen, dus niet 
voldoende is toegesneden op de werkloosheids/werk
gelegenheidsproblematiek. Een maatregel met een 
selectievere werking lijkt gewenst. 

Eén stap selectiever brengt ons bij een verlaging van 
de B.T.W. over de looncomponent bij arbeidsintensie
ve dienstverlening. Deze mogelijkheid is volop in over
eenstemming met het D66-beleidsprogramma 
(3.3.2.2.2 en 3.3.4.5). Het Centraal Planbureau heeft 
berekend dat een dergelijke verlaging van de B.T.W. 
onder gelijktijdige verhoging van de B.T.W. in andere 
sectoren (dus budgettair neutraal) in termen van werk
gelegenheid 50000 nieuwe banen zou betekenen, 
waarbij tegelijkertijd het zwarte circuit afneemt. 
Helaas heeft dit bericht in de pers alleen aandacht 
gekregen als bestrijding van het zwarte circuit en niet 
als een mogelijkheid tot het scheppen van nieuw werk. 

Een dergelijke maatregel zou vorm kunnen krijgen 
door de vaststelling van een minimum-aandeel van de 
loonkosten waarover B.T.W.-vermindering wordt ge
vraagd in de prijs van de dienst die op de markt wordt 
aangeboden. 
Daarnaastzou moeten worden vastgelegd welke soor
ten dienstverlening bepaald wél en welke soorten 
bepaald niét onder de regeling vallen. Grensgevallen 
zijn op te lossen door een scheidsgerecht, in laatste 
instantie door de rechter. Nog verder reikt een vermin
dering, eventueel vrijstelling, van sociale premies C.q. 
loonbelasting . Hiervoor geldt m.n. hetzelfde als voor 
B.T.W.-verlaging,zij hetdatdeeisen zwaarder moeten 
worden, overeenkomstig de grotere mate van vrijdom . 
Voor het overige stelt de overheid de regels, percenta
ges, verlagingen e.d. vast, na bij de problematiek 
passende maatschappelijke organen te hebben ge
hoord. Het circuit dient een redelijke rechtszekerheid 
en continuïteit te hebben; grote aanpassingen door de 
overheid dus bijv. eens in de drie of vijf jaar, kleine 
bijsturingen zo nodig jaarlijks. In overleg met branche
genoten dienen maatregelen te worden beraamd die 
voorkomen dat teveel arbeid ongewenst van het pri
maire naar het secundaire circuit weglekt. 

Hetsecundairecircuit lijktgoede kansen te hebben in 
de verpleging, de bejaardenzorg (met name buiten 
ziekenhuizen en gespecialiseerde instituten), het mu
ziekonderwijs, klein onderhoud (klusjesmannen), 
sport, buurthuizen, alternatieve land- en tuinbouw en 
nog veel meer. Voor alle geldt: kleinschalige activitei
ten waar moderne technologie en automatisering niet 
toepasbaar zijn. 
Dergelijkeactiviteiten zijn ook milieuvriendelijk, waar
door het propageren van een secundair circuit voor 
Democraten alleen maar aantrekkelijker wordt. 
De vorming van een secundair circuit is natuurlijk niet 
de steen der wijzen, waarmee binnen korte tijd alle 
problemen van werkloosheid kunnen worden opge
lost. Wel lijkt de verwachting gewettigd dat 50.000 à 
100.000 werklozen binnen enkele jaren aan de slag 
kunnen; een bijdrage wordt geleverd aan een verho
ging van de kwaliteit van het bestaan, dus aan een 
leefbaarder maatschappij en een directe aanval kan 
worden gepleegd op het zwarte circuit, dat onze (be
lasting-)moraalondergraaft. 



De hypocrisie van het 
arbeidsethos 
ERI K VAN DER HOEVEN* 

Zijn regels rond werk. werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid praktische regelingen. 
getroffen omdat er nu eenmaal maatschappelijke 
afbakeningen moeten bestaan en omdat moet 
worden voorkomen dat mensen misbruik maken 
van voorzieningen? Ofkomt in die regels een 
maatschappelijke visie op arbeid naar voren en 
zouden de regels er bij een andere visie geheel 
anders kunnen uitzien? Een klein onderzoek naar 
het alledaagse gevoelen. 

Harde noodzaak 

Regels weerspiegelen een maatschappelijke visie. La
ten wij om .dat ten aanzien van arbeid te bewijzen een 
gedachtenexperiment doen. Algemeen leeft het besef 
dat in onze maatschappij een hoog arbeidsethos be
staat, wat betekent dat arbeid belangrijk is in het leven 
van mensen. Werklozen zijn daarom beklagenswaar
dig. Zij missen immers die belangrijke arbeid. Daarom 
kunnen zij best wat meer geld verdienen dan werken
den . 

Er lijkt iets niette kloppen in de redenering-maarwàt 
niet? Men kan lang zoeken en zal defoutnietvinden : de 
redenering is logisch, maar de premisse is onjuist. Dat 
in onze maatschappij een hoog arbeidsethos bestaat, 
betekent nièt dat arbeid belangrijk is in het leven van 
mensen, tenminste niet zonder meer. 

Laten wij daarom bij het andere eind beginnen. 
Werklozen krijgen minder geld dan werkenden. De 
reden is d iep verankerd in het algemeen gevoelen: 
anders zouden zi j kunnen gaan luieren en lanterfanten; 
kennelijk zijn dat heel aantrekkelijke bezigheden . 
Werk is in deze visie misschien nog steeds wel een 
'belangrijk', maar in elk geval geen begerenswaardig 
goed. Was werk op zichzelf wel aantrekkelijk, dan zou 
het luieren van de werkloze geen probleem zijn . Maar 
dat is het wel, ergo : werk is harde noodzaak, niet leuk, 
maar wel nuttig . Wie werkt moet daarvoor adequaat 
worden beloond . 

Als wij die 'adequate beloning' nog eens nader 
bezien, impliceert deze dat wie werkt, zich iets ontzegt. 
Het loon is dan te zien als schadeloosstelling voor 
geleden ontberingen (in meer verhullende taal : een 
goede materiële waardering voor de geleverde in
spanningen). Werk is ontzegging, werklozen ontzeg
gen zich niets, daarvoor moeten zij worden gestraft. 
Dat komt dichter bij de waarheid . 

Deze korte analyse maakt duidelijk dat onder de 
oppervlakte ('werk is belangrijk') een dominante te-

* De auteur is lid van de redactie. 

genstroom aanwezig is ('werk is ontzegging') . Wan
neer het aankomt op praktische vormgeving van maat
regelen ten aanzien van werklozen, is die tegenstroom 
maatgevend, 

Arbeid is een ambigu verschijnsel : wij staan erambi
valenttegenover. Zolang desamenieving zich daarniet 
van bewust is, zal de onderstroom het handelen blijven 
bepalen, terwijl dat wordt verwoord in termen van de 
oppervlakkige bovenstroom. Dat is de hypocrisie van 
het arbeidsethos. 

Werken met behoud van uitkering 

Laten wij de gangen van het arbeidsethos nog eens 
proberen na te speuren bij de discussie over het werken 
met behoud van uitkering. Wij beginnen bij de volko
men natuurlijke neiging van mensen, niet bij de pakken 
te blijven neerzitten. Wie werkloos is geworden en een 
uitkering krijgt, zal proberen iets te gaan dàen: te gaan 
werken, zij hetonbetaald. Dewerkloze krijgt daarvoor 
alle begrip van de buitenwereld: werk is immers be
langrijk, maar voor wie werk heeft, is werken met 
behoud van uitkering bedreigend . Het is immers con
currentievervalsend of budgetvervuilend: hetverdringt 
mensen uit hun baan, doordat werk met behoud van 
uitkering 'gratis' levert wat anders moet worden be
taald. Nu komt de onderstroom naar boven: werk moet 
adequaat worden beloond . Wie wil dat er werk wordt 
verricht, moet daar maar voor betalen en kan dus niet 
zomaarwat mensen ergens weghalen die niets kosten. 
Voor dat standpunt bestaat veel meer begrip dan voor 
hetfeit dat de werkloze niet bij de pakken blijft neerzit
ten. Als gevolg daarvan worden huizenhoge belemme
ringen opgeworpen rond het werken met behoud van 
uitkering en dat het überhaupt wordt toegestaan is 
misschien alleen het gevolg van een gevoel van 
schaamte: men kan werklozen niet àlles verbieden . 

Ook vele werklozen willen overigens niet werken 
met behoud van uitkering. Dat zou immers inhouden 
dat mensen met twee verschillende rechtsposities het
zelfde werk zouden kunnen doen : de een met recht op 
ziektegeld, met hoger loon en uitzicht op een pensioen 
- en de ander met alleen het behoud van zijn uitkering. 
Werk is geen pretje en wie werklozen wil inschakelen, 
zal daar gepast voor moeten betalen . Dat is de onder
stroom, het dominante gevoel. 

Technologie 

Technologie is de grote belofte bij arbeid èn de grote 
dreiging. In de jaren '60, toen werk vinden geen pro
bleem was, werd de machine gehuldigd als het middel 
dat ons van werk zou bevrijden. De vrijetijdsmaat
schappij stond voor de deur: mensen zouden tot volle-
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dige ontplooiing kunnen komen in een wereld van spel. 
Tegenwoordig is diezelfde technologie een bedrei

ging van de eerste orde. Hij produceert nu geen vrije 
tijd meer, maar werkloosheid. Aan de ene kant zijn er 
de vrolijke doemdenkers dieverkondigen dat' de voor
uitgang' niet kan worden tegengehouden, wat de effec
ten ook zijn; aan de andere kant staan de pessimisten, 
waaronder de vakbeweging, die zich afvragen of de 
ontwikkeling van de technologie niet kan worden ver
traagd; zij zijn het echter eens over het effect- techno
logische vooruitgang produceert werkloosheid - èn 
over de waardering daarvan - dat is slecht. Doem
denken kenmerkt beide standpunten. 

Ook hier zien wij weer die ambivalente houding 
tegenover arbeid. Bevrijding van arbeid : heerlijk; 
maar met schuldgevoel: kan dat wel goed gaan? Want 
arbeid moet. En daarna: de baan wordt bedreigd, het 
ging inderdaad niet goed. Maarookeen glorend besef 
van de positieve waarde van arbeid in het mensenlijk 
leven. Gesteld voor de keuze : werkhebbend of werk
loos, blijkt het eerste toch verre te prefereren. Natuur
lijk: als jewerklooswordt krijg je een douw, dat weet je 
bij voorbaat - de rancune tegen de werklozen is ook 
elke werkloze of potentieel werkloze vertrouwd . Maar 
ook: werk is meer dan geld verdienen, het biedt je iets 
meer. Voor velen is het een verwarrend gevoel, het 
wordttijd datwij ons bewust worden van de ambivalen
tie. 

Arbeidsongeschiktheid 

Werken moet; je mag je niet onttrekken aan de algeme
ne ontzegging, je moet dus een goed excuus hebben, 
wil je met de armen over elkaar mogen zitten . In een 
traditioneel patroon is dat excuus: vrijgesteld zijn door 
je man, die er een eer in stelt dat jij je niet hoeft te 
ontzeggen, maar dis man, of als (ex-)werknemer, heb 
je een ander excuus nodig. Als dat geleverd wordt door 
de medische professie is het het meest overtuigend, 
maar de arts mag niet zomaar zeggen dat je niet kunt 
werken. Hij wordt gebonden aan duidelijke regels. De 
keuringsarts beschermt zowel werknemer als werkge
ver, hij garandeert de werkgever en de bedrijfsver
eniging dat er niet op hun kosten wordt geluierd; hij 
beschermt de werknemer tegen de aanspraak die de 
werkgever op zijn arbeidskracht maakt. Beiden heb
ben die bescherming nodig vanuit de gedachte dat de 
werknemer zich wel eens zou kunnen willen onttrekken 
aan zijn plicht: de onderstroom. 

De eisen die aan arbeidsongeschikten worden ge
steld, zetten een premie op zieligheid . Daardo51 is de 
gang naar de WAO, niettegenstaande de klachten 
over misbruik, vaak een martelgang; je voelt van je 

omgeving en jezelf de verdenking van profiteurschap; 
desondanks of juist daarom moet je je zo zielig moge
lijk voordoen. Wat doet dat mensen aan? 

Ellende 

Een maatschappelijke hypocrisie moet wel slachtoffers 
maken. Hypocrisie is A zeggen en B doen. Wie in de 
maatschappelijke hoofdstroom zit hoeft daar niet on
der te lijden, maar hoe zit het met degenen die niet B 
kunnen doen en dan proberen A te doen, omdat dat 
algemeen wordt gezegd? De maatschappij zal hen 
duidelijk maken dat dàt niet de bedoeling is. 

Werklozen die proberen hun tijd nuttig te besteden, 
worden gedwongen commissies te passeren die be
oordelen of zij dat wel mogen. Bijstandsgerechtigden 
die proberen een zelfstandig bestaan op te bouwen 
worden daarin financieel gedwarsboomd doordat 
extra verdiensten grotendeels worden gekort op de 
uitkering. Ondanks alle fraaie woorden gewijd aan de 
noodzaak van werkloosheidsbestrijding ('prioriteit 
nummer één'), gebeurt daar niets aan en dat kan 
jarenlang politiek ongestraft doorgaan. Een kabinet 
dathetzelfdezou doen meteen beloftetot belastingver
laging, zou geen lang leven beschoren zijn. 

De psychische realiteit is dat werklozen, arbeidson
geschikten en bijstandstrekkers een maatschappelijke 
norm hebben overtreden en dat zullen weten ook. Zij 
mogen een uitkering hebben - onze samenleving is 
hu.maan genoeg - maar zullen dan ter compensatie 
aan allerlei verplichtingen moeten voldoen en naarma
te de grens tussen bijstandstrekkers en werkenden 
steviger wordt (naarmate mensen vaster worden ge
drukt in een toestand van langdurige werkloosheid) 
zullen de psychische remmen op die verborgen 
wraakoefening zwakker worden. 

Was het nu nog zo dat het ene volksdeel een rancune 
had tegen een ander volksdeel, dat zijn trots en waar
digheid kon houden, dan was de zaak weliswaar 
ernstig, maar niet ellendig. De ellende van de werkloze 
of de bijstandstrekker is dat hij of zij de maatschappe
lijke norm ook in zichzelf voelt . Er zijn maar weinigen 
die de zwartgalligheid die zovelen bedreigt, weten te 
overwinnen en er trots voor willen uitkomen dat zij al 
heel wat jaren werkloos zijn ' . Deenige uitlaatklep is het 
zwarte werk; maar dat is vaak niet voldoende. 

Een ander arbeidsethos 

Het wordt tijd voor een ander arbeidsethos2, sterker: 
het is eral.lk oefen het uit en de meesten van hen die dit 
zullen lezen, oefenen het uit. Ik ga fluitend naar mijn 
werk en a s ik ziek ben zorg ik ervoor dat ik zo gauw 



mogelijk weer beter word . De hoogte van mijn salaris 
komt op de tweede plaats, geen beloning zou mij op 
een plek kunnen houden waar ik niet met plezier werk 
en zo zijn ervelen. De meesten die praten over arbeids
duurverkorting werken niet minder dan zestig uur in de 
week en zijn niet van plan er iets af te doen en waarom 
zouden ze? Ze doen hun werk misschien niet helemaal 
uit vrije keus, maartoch zeker niet in de eerste plaats uit 
plicht. Zij hoeven niet tegen te grote aanspraken van 
hun werkgever te worden beschermd en die zal ook 
vrijwel nooit de verdenking koesteren dat zij er de 
kantjes van af lopen. 

Wanneer er vanuit de onderstroom wordt gedacht 
over een ander arbeidsethos, komt een heel ander 
beeld naar voren, een schrikbeeld . Stel je voor, een 
ander arbeidsethos: dat zal wel betekenen dat werk 
niet meer belangrijk is in het leven van mensen: zij 
willen zich niets meer ontzeggen, ze gaan luieren of 
hoogstens vissen . Een ander arbeidsethos is direct een 
'laag' arbeidsethos,omdatwij immerseen 'hoog' ethos 
hebben. 

Het echte andere arbeidsethos is ook een hoog 
ethos, het is een poging om A te zeggen en A te doen. 
Werk wordt in dat ethos niet meer ervaren als ontzeg
ging maar als kans, werk is belangrijk en wordt daar
om gezocht. Zo'n ethos hoeft geen idealisering van 
arbeid in te houden, het element ontzegging is daar
voorte duidelijk aanwezig, maar de positieve elemen
ten krijgen een meercentrale plaats: de sociale contac
ten, het genoegen iets tot stand te hebben gebracht, het 

ervaren van ritmes in de dag, de week, het jaar. 
Tot de instellingen die de verwarring in de wereld 

houden doorte suggereren dat een ander arbeidsethos 
een 'laag' arbeidsethos zou zijn, behoort het Sociaal en 
Cultureel Planbureau.3 Het SCP vindt de term 'arbeids
ethos' teveel verwijzen naar een 'diep in de persoon
lijkheid verankerde eigenschap' en spreekt liever over 
'arbeidsoriëntatie', maar dat betekent in wezen het
zelfde: een 'sterke' of 'positieve' arbeidsoriëntatie 
betekent dat arbeid centraal staat in het leven van 
mensen en, zo heeft het SCP geconcludeerd uit onder
zoek, in onze samenleving heerst zo'n positieve oriën
tatie en dat zal nog wel even zo blijven ook. Geen 
wonder: bij het echte andere arbeidsethos staat arbeid 
misschien nog wel meer centraal. De bril van het SCP is 
zodanig beslagen dat de aan de gang zijnde omwente
ling in de beleving van arbeid hem geheel ontgaat. De 
intellectuele platitudes die het daarbij debiteert heb ik 
elders4 geanalyseerd. Hier signaleer ik slechts dat de 
onderhuidse boodschap 'gaat u maar rustig slapen: er 
zal niets veranderen rond de arbeid' net zoveel waard 
is als indertijd Colijns boodschap aan het Nederlandse 
volkaan devooravond van het verlaten van de gouden 
standaard. 

Arbeid en inkomen 

Wordt werk meer ervaren als kans dan als ontzegging, 
dan heeft het loon niet meer het karakter van schade
loosstelling; het werk zou grotendeels ook worden 
gedaan als het inkomen er nietaan gekoppeld zou zijn. 
De ontkoppeling van arbeid en inkomen is een moge
lijkheid die naar voren komt, maar nooit volledig: het 
inkomen blijft een middel om te ervaren of je je taak 
goed hebt gedaa"" zoals dat bij de zelfstandige onder
nemer het geval is. Prestatiebeloning derhalve, maar 
alleen aan de top van het inkomen. De basis van het 
inkomen wordt bij het andere arbeidsethos juist vast: 
een basisinkomen. De basis van het inkomen kan bij dit 
ethos immers niet afhankelijk zijn van de vraag of je 
werkt, hoe je werkt, of je hebtgewerkten hoe je dat hebt 
gedaan - aan de basis is alleen de vraag naar het 
.overleven aan de orde en dat kan deze rijke maat
schappij zonder meer garanderen. Werklozen behoe
ven voor zo'n basisinkomen niet aan bijzondere voor
waarden te voldoen - zij hoeven niet te solliciteren, de 
vermogenstoets vervalt, toetsen op de samenlevings
vorm vindt niet meer plaats - want zij hebben niets 
misdaan. 

En misbruik dan? Zal er niet worden geluierd van een 
basisin~men? Ja, natuurlijk, maar zol iedereen dat 
doen en zal iedereen het op hetzelfde ogenblik doen? 
Zullen mensen niet omwille van de kans die het werk 
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biedt (sociale contacten, bevrediging) steeds weer 
werk willen doen, al is het maar een klusje? 

Wij kunnen ons niet precies voorstellen hoe een 
samenleving geregeld door het andere arbeidsethos er 
uit zal zien . Een ding iswel zeker: velen zullen niet in het 
nieuwe arbeidsethos leven ook als de regels er wel 
naar zijn geschapen, net zoals ook nu velen leven met 
regels geschapen naar een arbeidsethos dat zij niet 
delen . Er zal in zo'n samenleving dus heel wat weg
geslikt moeten worden door hen die hun arbeid als 
ontzegging ervaren en menen dat anderen mooi weer 
kunnen gaan spelen van hun uitkering . Er zal zeker 
misbruik worden gemaakt van staatsgeld; dat gebeurt 
nu ook, maar wel zal er veel leed voorkomen zijn . 

Kwaliteit van het werk 

Reeds in het Sociaal en Cultureel Rapport 1984 meldt 
hetSCPdatde kwaliteitvan de arbeid veelbesproken is 
gewéést en ook hierin heeft het SCP gelijk terwijl toch 
aan de kern van de zaak wordt voorbij gegaan. Krach
tens het andere arbeidsethos willen mensen in toene
mende mate leuk werk. Die wens is wat onderge
sneeuwd in de economische malaise en wordt niet meer 
met verve door vakbonden naar voren gebracht, maar 
hij is nog springlevend . Door de tijdgeest moest het 
streven naar bevrediging door het werk een andere 
naam krijgen: kwaliteitskringen,MANS, management, 
betrokkenheid, presteren. 

Plezier in het werk wordt de inzet van de nieuwe 
maatschappelijke strijd. Wie werkt, heeft daar 'recht' 
op. Inderdaad: recht tussen aanhalingstekens, want de 
formele rechten van werkgever en werknemer worden 
slechts gevormd door het recht van werkgever op de 
inzet van werknemer, waar tegenover het recht van 
werknemer op goede beloning staat. Of, bij arbeid 
geleverd door een zelfstandig ondernemer: het recht 
van de afnemer op een goed produkt tegenover het 
rechtvande leverancieropgoede betaling. Desomvan 
beide rechten is, bij adequate prestatie van beide 
kanten, nul. Arbeid is tot op dit punt een 'zero sum 
game', moordaarbovenuit gaatde ontplooiing die het 
werk aan werknemer of zelfstandig ondernemer biedt, 
die we met een parafrase op Marx de 'geestelijke 
meerwaarde' van het werk kunnen noemen. Deze 
levert de bevrediging die werknemer of ondernemer 
ervaart uit zijn of haar prestatie: uit hetfeit dat resultaat 
is geboekt en dat dat getuigde van vakmanschap. 
Werkgever, of afnemer, kunnen daarop geen recht 
doen gelden . 

Juist deze geestelijke meerwaarde is een essentieel 
element van vrije arbeidsverhoudingen; alleen hier
door kan de arbeidsverhouding boven het conflictsta
dium van de zero sum game uit komen; alleen hierdoor 
ontstaat de 'zin in het werk' die voor werkgever èn 
werknemer zo belangrijk is. De geestelijke meer
waarde schept bovendien een ruimte voor ontmoeting 
tussen mensen in het bedrijf, die de zakelijke basis van 
de verhoudingen weliswaar niet ondermijnt, maar de
ze toch 'vermenselijkt'. Het genoegen in het werk is een 
vruchtbare bodem voor het contact van mens tot mens, 
maaropzakelijke basis.lnzijn meest zuivere vorm is dit 
de kameraadschap, het beste dat de arbeid ons kan 
bieden . Plezier in het werk is daardoor het smeermid
del van de maatschappij van de toekomst. 

Een blik vooruit 

De ontplooiing van het nieuwe arbeidsethos in de 
samenleving is onvermijdelijk, sterker: tot vreugde 
stemmend, maar het oude zal een taai leven hebben, 
met name in de regels en regeltjes . Toch zal ook 
daaraan worden getornd - door mensen die A zeggen 
en A willen doen of doordat de harmonisatie van 
internationale regels ons daartoe dwingt. 

Misschien is het beter niet aan het moeilijke eind van 
de regels en uitkeringen te beginnen . Misschien moet 
een beginvande maatschappelijkeontplooiing van het 
nieuwe arbeidsethos liggen bij het punt waarop beide 
gedachtenwerelden met elkaar overeenstemmen - het 
belang van arbeid. Het zou niet meer mogen voorko
men dat mensen wel willen maar niet mogen werken. 
De politiek kan daarover consensus bereiken, wan
neer mooie woorden en praktische zin bij elkaar ko
men . Dartoe zal het kabinet afkondigen dat over vijf 
jaar iederdiedatwil, werk heeft: prioriteit nummeréén. 
Een poging tot uitwerking staat elders in dit nummer, 
volledige werkgelegenheid wordt dan weer een in
houdsvolle term, maar dat is niet voldoende. Ook het 
plezier in het werk wordt nu bevorderd. Daartoe kon
digt het kabinet een campagne af, die met alle publici
teitsmiddelen van overheidscampagnes wordt ingezet. 
Spoedig zal blijken dat op vele plaatsen initiatieven 
voor meer plezier in het werk hebben gebloeid onder 
andere namen . Deze worden vervangen, want namen 
zijn belangrijk. In plaats van over kwaliteitskringen 
spreekt men in de toekomst over zeggenschap, er 
wordt erkend dat in vele organisaties pogingen wor
den gedaan tot democratie en men hoeft geen associa
ties aan Sowjet-campagnes meer te krijgen bij het 
spreken over de kameraadschap die het werk met zich 
meebrengt. Daardoorwordteindelijkde positieve kant 
van de a·rbeid uitdrukkelijk in onze maatschappelijke 
omgang naar voren gehaald. 

Het oude arbeidsethos verdient bestrijding. In naam 
van dit ethos worden werklozen, bijstandsgerech
tigden en arbeidsongeschikten getroffen door verne
derende regelingen èn schuldgevoelens; door de in 
wezen negatieve visie op arbeid blijft de beloning het 
centrale punt van maatschappelijke strijd, een 'zero 
sum game'; door dit oude ethos wordt de aandacht 
afgeleid van het essentiële kenmerk: het plezier dat uit 
hetwerk kanworden gehaald en de menselijkeverbon
denheid die daaruit kan ontstaan. 

Noten 

1. Gerry Wissink, Het liegt er niet om. Commissie 
Oriënteri ngsdagen, Utrecht 1988 

2. Erik van der Hoeven, Cirkelen om arbeid. In: Reken
schap, december 1984 

3. J.W. Becker & R. Vink m.m.v. J.J. Godschalk. Enige 
aspecten van arbeid in de toekomst, een verkenning 
tot het begin van de jaren negentig . Sociale en 
Culturele Studies 7, Sociaal en Cultureel Planbu
reau . Staatsuitgeverij, 's Grovenhage 1986 

4. Erik van der Hoeven, SCP schiet met kanon, mist 
mug. In: Filosofie & Praktijk, september 1986 

, 



, Basisinkomen: meer dan 
idealisme alleen 
STEVEN VAN SCHILFGAARDE* 

Lubbers heeft het toch gered: 500.000 werklozen 
in 1990. Volgens het Centraal Bureau van de 
Statistiek (CBS) lag de geregistreerde 
werkloosheid in de periode december 
1987 -februari 1988 op gemiddeld 485.000. 1 Met 
één pennestreek is deze prestigestrijd beslecht: 
een andere def'mitie, een andere telling en de 
doelstelling wordt gehaald. Lubbers kan tevreden 
zijn! 

Bovenstaand voorbeeld is niet incidenteel, beleid 
wordt in Den Haag gemaakt op punten, een totaalvisie 
ontbreekt. Ministerde Koning wil een verlaging van het 
minimumjeugdloon, fractieleider De Vries (ook CDA) 
niet. De Koning heeftditvoorstel inmiddels drie maal (!) 
in het parlement verdedigd en verloren. Toch blijft hij 
verbeten vasthouden : 'hij "gelooft in" dit punt'. 

Middelen worden doelen op zich, in de bedrijfseco
nomie wordt dit wel 'branden blussen' genoemd. Men 
is zo geobserdeerd door de korte-termijn-probleme.n 

* Steven van Schilfgaarde is penningmeester van het 
Landelijk Bestuurvan de Jonge Democraten en één 
van de samenstellers van de nota Basisinkomen? 
Basisinkomen! van de Jonge Democraten. 

dat men aan lange-termijn-beleid niet toekomt: een 
strategisch plan ontbreekt en de Tweede Kamer maar 
brandjes stichten en water aandragen . 

Politieke jongerenorganisaties hebben het grote 
voordeel dat zij kunnen ontsnappen aan de besloten 
korte-termijn-wereld van politiek Den Haag. Zij kun
nen nadenken over onderliggende structurele proble
men en daarvoor een (langetermijn) visie ontwikkelen. 

Hetthema arbeid heeft ook bij politieke jongerenor
ganisaties grote belangstelling. Van links (PSP-jonge
ren, PPR-jongeren) tot rechts (JOVD) komen zij tot de 
onvermijdelijke conclusie dat een basisinkomen grote 
voordelen biedt en op lange termijn een vorm van 
basisinkomen moet worden ingevoerd. 

Ook de Jonge Democraten pleiten voor een stapsge
wijze invoering van een basisinkomen. Dit is ook lo
gisch daar het basisinkomen zowel een antwoord is op 
de economische situatie nu en in de toekomst (met zijn 
(hoge) structurele werkloosheid, high-tech samenle
ving en alle problemen daaromheen) als een maat
schappijvisie weergeeft. 

Met een basisinkomen wordt ingespeeld op veran
deringen die zich op dit moment in onze maatschappij 
afspelen als individualisering, veranderende opvattin
gen overarbeidsethos, emancipatie, etc .. Hierbij wordt 
aangesloten bij de in de beginselverklaring van de 
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Jonge Democraten verwoorde uitgangspunten van het 
politiek handelen als individuele ontplooiing en ver
antwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, verdraag
zaamheid, solidariteit en emancipatie, die ook D66 niet 
onbekend in de oren zullen klinken. 

Wat is een basisinkomen? 

Een basisinkomen is een inkomen dat iedere Neder
landse ingezetene van de overheid krijgt. Verschillen in 
beroep,ofmenwerk heeftofniet,of men man of vrouw, 
gehuwd of ongehuwd is etc. doen niet ter zake. Alleen 
naar leeftijd wordt gedifferentieerd . 

De Jonge Democraten stellen een basisinkomen 
voor van ongeveer f 550,- voor volwassenen tot 65 
jaar. Tot 18 jaar wordt de kinderbijslag vervangen 
door een geleidelijk oplopend basisinkomen, dat op 
het 1 8e jaar f 550,- moet gaan bedragen. 

Naast het basisinkomen moet de mogelijkheid be
staan een aanvulling te verkrijgen tot het sociaal mini
mum. Om hiervoor in aanmerking te komen moet in 
principe een scholingsprogramma worden gevolgd. 
Voor deze laatste verplichting kan ontheffing worden 
verleend in bepaalde, duidelijk omschreven, omstan
digheden (bijv. na een bepaalde leeftijd, arbeidsonge
schikt) . 

Andere toeslagen/ aanvu II ingen/uitkeringen/verze
keringen moeten worden overgelaten aan particulier 
initiatief/sociale partners, waarbij de overheid alleen 
een voorwaarden scheppende taak heeft. Elke werk
nemer moet hierover vrijwillig kunnen beslissen. 

Waarom een basisinkomen? 

Met invoering van een basisinkomen wordt getracht 
onderstaande doelstellingen te bereiken. 

Invloed van deoverheid op het individu. In de huidige 
samenleving bestaat een sterke trend tot individualise
ring . Het aantal personen per huishouden neemt af, 
terwijl daarnaast het aantal inkomens per huishouden 
toeneemt. Dezetrend is verklaarbaar uit hetemancipa
tiestreven en is positief te waarderen. Op deze trend 
wordt in ons huidige sociaal-fiscaal stelsel echter niet 
ingespeeld. Invoering van een basisinkomen schept de 
mogelijkheid om iedereen individueel te benaderen. 

De invloed van de overheid op het individu wordt 
minder, van ambtelijke willekeur en daarmee gepaard 
gaande onrechtvaardigheden is voor wat betreft het 
basisinkomen geen sprake. Iedereen wordt gelijk be
handeld. 

Door het basisinkomen ontstaat een duidelijke 
taakafbakening tussen overheid en individuele verant
woordelijkheid . Naast het basisinkomen heeft de over-

heid weinig plichten en daardoor het individu weinig 
rechten . Deze vrijheid van het individu, die ook geldt 
ten opzichte van de werkgever en partner (door een 
basisinkomen is men financieel minderafhankelijk van 
werkgever en partner) schept de mogelijkheid het 
leven naar eigen inzicht in te richten . Individuele ont
plooiing en emancipatie worden bevorderd door het 
basisinkomen! 

Inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Op 
dit moment is er een zeer grote werkloosheid, toename 
van werkgelegenheid is een noodzaak tervoorkoming 
van maatschappelijke ontwrichting voor degenen die 
betaalde arbeid willen verrichten. 

De werkloosheid kan op twee manieren worden 
bestreden: door arbeidstijdverkorting en door meer 
arbeid in het produktieproces in te zetten. Het basisin
komen stimuleert beide. 

Arbeid zal ten opzichte van kapitaal in prijs dalen. Dit 
wordt bereikt doordat het brutoloon zal worden ver
laagd in combinatie met een verbreding van de hef
fingsgrondslag voorde collectieve lasten. Bij invoering 
van een basisinkomen wordt voor loontrekkenden het 
brutoloon zodanig verlaagd dat het nieuwe nettoloon, 
vermeerderd met het basisinkomen, gelijk is aan het 
vroegere netto loon. 

Doordat arbeid ten opzichte van kapitaal in prijs 
daalt zal meer arbeid worden ingezet, waardoor de 
werkgelegenheid toeneemt. Arbeidstijdverkorting 
wordt gestimuleerd doordat de inkomensachteruit
gang procentueel minder wordt vanwege het (vaste) 
basisinkomen. De bereidheid om minderte gaan wer
ken stijgt hierdoor, waardoorde werkloosheid daalten 
vrouwen een grotere kans krijgen in het arbeidsproces. 

Inspelen op toekomstige ontwikkelingen . Arbeid zal 
in de toekomst steeds flexibeler ingezet gaan worden. 
Steeds minder zal met vaste contracten worden ge
werkt en steeds meer met taakgerichte afspraken en 
contracten zondervastlegging van de arbeidsduur. Wil 
deze vorm van arbeid aantrekkelijk zijn dan zal een 
bepaald basisbedrag beschikbaar moeten zijn: het 
basisinkomen. 

De nieuwe high-tech maatschappij eist van mensen 
een zeer grote aanpassing. Willen mensen zich in deze 
maatschappij handhaven, dan is een continu scho
lingsproces noodzakelijk. Een basisinkomen leidt er
toe datde loonkosten zullen dalen en dus ookde kosten 
van onderwijs. Hierdoor zal voor iedereen nascholing 
beschikbaar zijn. 

Tevens zal door de lage loonkosten onderzoek wor
den bevorderd . 

De economische effecten. Doordat het basisinko
men f 550,- bedraagt zal beschikbaarstelling voor de 
arbeidsmarkt blijven plaatsvinden: het basisinkomen 
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is te laag om van te leven. Wel zal het aantal uren dat 
betaalde arbeid verricht wordt dalen, wat ook één van 
de doelstellingen is. 

Het basisinkomen geeft een basis waardoor het 
starten van een bedrijf structureel gemakkelijker 
wordt. Het stimuleert eigen initiatief en een basisinko
men zal de economische groei bevorderen. Vooral het 
midden- en kleinbedrijfzal hiervan kunnen profiteren.2 

Bovendien zal veel maatschappelijk nuttig werk, dat nu 
onbetaalbaar, weer betaalbaar worden. 

Door invoering van het basisinkomen verliest het 
minimumloon zijn behoeftekarakter, het kan dan ook 
worden afgeschaft. Dit zal de flexibiliteit op de ar
beidsmarkt vergroten. 

Door het inzetten van meer arbeid zal zuiniger wor
den omgesprongen met grondstoffen, omdat deze 
produktiefactor duurder wordt. Dit kan nog worden 
versterkt door grondstoffen extra te belasten; hierdoor 
wordt ingespeeld op de ecologische schaarste. 

De financierbaarheid 

Het basisinkomen zou onbetaalbaar zijn en tot een 
sterke stijg ing leiden van de collectieve uitgaven. Deze 
redering is onjuist. 

Zoals hierboven beschreven zal het nationaal inko
men niet dalen, maar stijgen. Invoering van het basisin 
komen betekent dat de geldstromen in onze.economie 
anders gaan lopen, juist met de bedoeling om boven
staande doelstellingen te verwezenlijken . 

In de discussienota Basisinkomen : visie, illusie of 
strategie van D66 wordt uitgebreid stilgestaan bi j de 
financieringsproblematiek en overtuigend aange
toond dat een basisinkomen zoals door de Jonge 
Democraten wordt voorgesteld, financierbaar is. 

Ook de collectieve uitgaven en daarmee de collec
tieve lastendruk hoeven niet sterk te stijgen . Indien de 
uitbetaling van loontrekkenden, zoals ook de WRR3 
voorstelt, zal geschieden door de fiscus aan bedrijven 
en het basisloon wordt verrekend metdoorbedrijvente 
betalen belasting zullen de collectieve uitgaven hier
door nietstijgen. 

Degenen die nu een uitkering krijgen van de over
heid zullen dat na invoering van het basisinkomen ook 
krijgen, de collectieve uitgaven veranderen hierdoor 
niet. 

De enigen die bij invoering van een basisinkomen 
een stijging van de collectieve uitgaven veroorzaken 
zijn die mensen die geen zelfstandig inkomen hebben, 
de afhankelijke partners. Dit betreft een kleine 
2 miljoen mensen en de stijging van de collectieve 
uitgaven blijft dus in het somberste geval beperkt tot 
13 miljard gulden . 

Conclusie 

Een nieuwstelsel en zeker een zo ingrijpendewijziging, 
heeft grote maatschappelijke consequenties. Het kan 
nooit zo zijn dat iedereen tevreden wordt gesteld . 
Indien men dit wel wil bereiken, wordt dezelfde fout 
gemaakt als tot nu toe. Men verliest zich in details, 
waardoor de grote li jnen (en lange-termijn-visie) niet 
meer worden gezien. Dit alles leidt tot grote complexi
teit en waarschijnlijk marginale verbeteringen. 

Een basisinkomen is natuurlijk geen doel op zichzelf, 
maar een middel om in de samenleving bepaalde 
doelstellingen te bereiken. Met een basisinkomen kan 
een antwoord worden gegeven op de economische 
situatie nu en in de toekomst en het geeft een maat
schappijvisie weer die juist sterk bij de ideeën van D66 
aansluit. Een basisinkomen is niet alleen een idealis
tisch beeld, ook economische overwegingen pleiten 
voor invoering . 

Het basisinkomen moet daarom betrokken worden 
bij de lange-termijn-visie van D66, zodat men weet 
waarvoor men branden sticht en blust. 

Noten 

1. NRC/Handelsblad, 15 April 1988. 
2. B. Nooteboom, De economische voordelen van het 

basisinkomen, ESB 11-02-1987. 
3. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

Waarborgen voor Zekerheid, Staatsuitgeverij, 
Den Haag, 1985. 

21 

-0 
CD 
CD 



22 

<Xl 
00 

'" 

Nog is Polen niet verloren • • • 
ARJEN BOUTER/FRITS HERMAN DE GROOT* 

Polen neemt tussen de landen van Oost-Europa 
een unieke positie in. Een interessant element 
daarin wordt gevormd door de Poolse landbouw, 
die voor 80% in particuliere handen is. 
De landbouw vormt daardoor, in de huidige fase 
van de economische hervormingen, een reëel 
aanknopingspunt voor wijzigingen in de 
economische structuur in Polen. 
Een tweede belangrijke factor is de plaats en de rol 
van de rooms-katholieke kerk in de Poolse 
samenleving, welke rol overigens niet steeds 
eenduidig is. Daarbij moet worden bedacht dat de 
kerk in Polen tegelijk een platform van oppositie 
is èn een bolwerk van conservatisme. Het is 
daarmee wel een kerk van het volk, want dat is in 
Polen eveneens uitgesproken conservatief te 
noemen. 

Twee andere wezenlijke kenmerken die Polen onder
scheiden van andere Oosteuropese landen kunnen 
worden beschouwd als een erfenis van het optreden 
van Solidarnosc en de daarop volgende gebeurtenis
sen vanaf december 1981 . Dat is in de eerste plaats de 
mate van functioneren van de publieke opinie in Polen, 
onder meer via de RK-kerk. Er zijn zo'n 700 onder
grondse bladen, erworden doorde oppositie tientallen 
boeken gepubliceerd. Die oppositie is daardoor in 
Polen niet geïsoleerd, zoals bijvoorbeeld Charta '77 in 
Tsjechoslowakije of de dissidenten in de Sovjet-Unie. 
'In Polen is Jaruzelski de dissident', zoals een opposi
tiewoordvoerder het verwoordde. Ondanks de ge
beurtenissen van en na december 1981 is men er in 
geslaagd de partij ervan te overtuigen dat de oppositie 
blijvend is. De reactie van de machthebbers daarop 
kan echter redelijk effectief worden genoemd. Jaru
zelski lijkterin geslaagd te zijn om een scheiding aan te 
brengen tussen twee 'circuits'. Er is vrij veel ruimte voor 
het publieke debat, waarbij van weinig censuur sprake 
is, maar dat staat volledig buiten het werkelijke proces 
van besluitvorming. Dit vertaalt zich in het gegeven dat 
individuele personen min of meer vrijelijk ieder onder
werp kunnen aansnijden en dat ook kleine groepen
die immers controleerbaar zijn - nog wel worden 
getolereerd, maar aaneensluiting in groter verband 
met kracht wordt bestreden. 

De tweede erfenis van '81 is de rol die het leger in het 
staatsbestel speelt. Die rol is eigenlijk zeer on-socialis
tisch.ln de socialistische leer is het legerde dienaar van 

* De auteurs zijn respectievelijk medewerker van de 
Tweede-Kamerfractie en Secretaris Buitenland van 
D66. 

de arbeidersklasse en de rol van het leger in de 
regering is daarom naar de leer een beperkte. In Polen 
echter worden op dit moment vele sleutelposities bezet 
door militairen, niet alleen in de regering, maar ook in 
de planbureaus, de staatsbedrijven en zelfs in de partij. 
Hoe deze rol van het leger moet worden ingeschat, is 
overigens niet geheel duidelijk. In elk geval kan wor
den gesteld dat het leger in feite de externe factor 
vertegenwoordigt, namelijk de Sovjet-Unie. De rich
ting waarin de invloed van het leger in Polen zal 
werken, lijkt daarom vooral afhankelijk van de loop 
der ontwikkelingen in de Sovjet-Unie. Zolang die loop 
nog tamelijk onzeker blijft, zal ook het leger in Polen 
voorlopig - naar verwachting - noch een positieve 
kracht voor hervorming, noch een obstructieve factor 
zqn. 

De noodzaak van economische en politieke 
hervormingen 

De economische en politieke situatie in Polen is weinig 
rooskleurig en, wat erger is, weinig hoopvol. Het land 
heeft een buitenlandse schuld van meer dan 40 miljard 
dollar en weinig perspectief op herstel van het econo
misch evenwicht zonder structurele hervormingen van 
de economie. Men begint nu aan wat wordt genoemd 
detweedefasevan economische hervormingen, terwijl 
de eerste fase goeddeels als mislukt moet worden 
beschouwd. 

Cruciale elementen in de eerste hervormingsfase zijn 
niet of niet consequent doorgevoerd, zoals decentrali
satie van besluitvorming en verantwoordelijkheid van 
de centrale overheid naar individuele ondernemingen. 
Het voortbestaan van subsidies en andere faciliteiten 
van de centrale overheid, de te gemakkelijke toegan
kelijkheid daarvan en de beperkingen die zijn blijven 
gelden voor de mate van onafhankelijkheid van onder
nemingen hebben ertoe geleid dat efficiënt werkende 
ondernemingen niet de vruchten kunnen plukken van 
hun efficiency, terwijl anderzijds geen sanctie op mis
management isgesteld. Datheeftertoegeleid dat bij de 
ondernemingen de overtuiging voortbestaat dat niet 
het eigen werk doorslaggevend is voor het functione
ren van het bedrijf, maar nog altijd de beslissingen 'van 
bovenaf'. Daar komt bovendien bij dat de zware indus
trie- nog altijd de belangrijkste industriële sector in het 
Poolse economische systeem - via haar sterke lobby in 
de Poolse machtsstructuur tot nu toe in staat is geweest 
buiten de hervormingen te blijven. 

Gesprekken, onlangs gevoerd tijdens een bezoek 
aan Polen, wijzen globaal steeds in dezelfde richting 
ten aanzien van de hervormingen die in de Poolse 
economie noodzakelijk zijn. Hetgaatdan om werkelij
ke decentralisatie van (bedrijfs-)beslissingen naar on-
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dernemingen, onafhankelijkheid en eigen verant
woordelijkheid, ook financieel, van ondernemingen en 
- onvermijdelijk daarmee verbonden - de introductie 
van markt-economische principes. Echter, willen deze 
hervormingen kans van slagen hebben, dan zijn ook 
nieuwe mensen nodig, zowel in de industrie als in de 
regering en hier ligt een enorm probleem. Niet alleen 
zal het moeilijk zijn om die mensen, die bereid en in 
staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen, te 
vi nden, maar bovendien gaat de noodzaak om mensen 
te vervangen rechtstreeks in tegen de gevestigde be
langen van het (midden)kader dat de machtsbasis 
vormt van de huidige machthebbers, de Poolse Ver
enigde Arbeiderspartij. 

Op dit punt komt de onlosmakelijke band tussen de 
econom ische vereisten en de pol itieke verhoud i ngen in 
Polen in beeld. Willen de hervormingen kans van 
slagen hebben, dan is daarvoor tevens noodzakelijk 
dat de bevolking in die hervormingen gelooft. Zonder 
dat is iedere poging tot hervorming tot mislukken 
gedoemd, zelfs als die op zichzelf op een goede basis 
zou berusten. Op dit moment, ook al op grond van de 
ervaringen van de eerste fase, gelooft men in Polen niet 
in het succes van de hervormingen. In een recent 
gehouden officiële opiniepeiling zei slechts 7% te 
geloven in economische hervorming, wat betekent dat 
zelfs van de partijleden maar 1 op de 2 daarin gelooft. 
Van de ondervraagden sprak 70% de verwachting uit 
dat de situatie nog zou verergeren. 

De noodzakelijke hervormingen (schrappen van 
subsidies, sluiten van inefficiënte en onrendabele fa
brieken) zullen hard aankomen bij de bevolking. Ver
dere prijsstijgingen en werkloosheid zullen· daarbij 
onvermijdelijk zijn . Voor grote aantallen Polen zal een 

moeilijke tijd aanbreken. De prijs, die van de Poolse 
bevolking voor het economisch herstel gevraagd 
wordt, is hoog. Om die prijs te kunnen vragen heeft de 
Poolse regering eerst en vooral het vertrouwen van de 
bevolking nodig. Dat vertrouwen ontbreekt op dit 
moment. Het is gemakkelijk om te zeggen dat vrije 
verkiezingen hiervoor de oplossing zouden bieden. 
Dat staat echter buiten de Poolse werkelijkheid. Wat 
wél zou kunnen, is datde regering tewerk gaatop basis 
van een 'sociaal contract', een maatschappelijke over
eenstemming, maar dat is op zichzelf niet voldoende. 
Uit de eerdergenoemde gesprekken met personen uit 
verschillende oppositie-kringen kwam naar voren dat 
men daarnaast een maatschappelijk controle-mecha
nisme noodzakelijk acht, dat effectief is zonder dat 
overigens sprake is van, of zelfs maar gevraagd wordt 
om enige vorm van deelname aan de regering. Hiertoe 
is wel een vereiste dat onafhankelijke organisaties 
wordt toegestaan te functioneren om op die manier de 
bevolking vertrouwen te geven in de gang van zaken. 
Hetgaatdaarbij nietalleenom Solidarnosc, hoewel het 
wel één van die onafhankelijke organisaties is. Men is 
zich ervan bewust dat het voor de regering moeilijk is 
om een openlijk functionerend Solidarnosc te accepte
ren . Om gezichtsverlies van de regering te voorkomen 
wordt een formule bepleit waarin sprake is van een 
representatieve commissie waarin de samenleving als 
geheel is vertegenwoordigd. Deze commissie zou, om 
te kunnen functioneren, toegang moeten hebben tot 
alle relevante gegevens enerzijds en tot de media 
anderzijds. 

In zo'n formule hoeft het dus niet te komen tot een 
regelrechte erkenning van Solidarnosc en zou derhal
ve de regering een uitweg worden geboden. Wel wordt 
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vanuit de oppositie de instelling van een dergelijke 
commissie niet gezien als het eind van een proces van 
nationale verzoening, maar als het begin daarvan. 
Immers, zo zegt men, de leden van de commissie 
moeten in staat worden gesteld om hun mandaat te 
hernieuwen en daarmee zou een vorm van democrati
sering tot stand worden gebracht. Een garantie dat 
deze commissie aan haar doelstelling zal kunnen be
antwoorden, kunnen de pleitbezorgers ervan niet ge
ven, maar zij zien haar wel als de beste kans voor Polen. 
Van doorslaggevend belang hiervoor zou wel eens het 
lot van Gorbatsjov's politiek van glasnost in de Sovjet
Unie kunnen zijn. 

Komende jaar cruciaal voor Polen 

Zozou hetdus kunnen, maarals hetgaatom de vraag of 
het zo ook zal gebeuren en of Polen in staat zal zijn 
zichzelf uit het moeras te trekken, vechten bij de Poolse 
gesprekspartners de scepsis, het geloof tegen beter 
weten in en de moed derwanhoop om voorrang. Vanuit 
Solidarnosc wordt de filosofie van compromis van de 
organisatie beklemtoond, maar daarvoor zijn er twee 
nodig en hier komt opnieuw het dilemma van de 
machtsbasis van de regering (en de partij) naar voren. 
De eisen van Solidarnosc zijn bescheiden te noemen. 
De organisatie ziet zichzelf als een pressiegroep en is 
er niet op uit om de macht over te nemen. Er wordt 
gehoopt op moed en visie aan de kant van de regering. 
Zo niet, dan stevent Polen af op een ramp. 

Onder de oppervlakte van ogenschijnlijke maat
schappelijke rust nemen de spanningen toe, zo wordt 
van verschillende zijden benadrukt. De prijsstijgingen 
spelen daarin een belangrijke rol. De laatste prijsstij
ging ontmoette nog een vrij milde reactie onder de 
bevolking, omdat deze voor de belangrijkste groepen 
is gecompenseerd door loonstijging, waardoor het 
effect ervan voor de economische hervorming volledig 
tenietwerd gedaan. De komende herfst, wanneer weer 
nieuwe prijsstijgingen op het programma staan, zal 
een dergelijke compensatie niet meer mogelijk zijn. De 
maatschappelijke energie, die nu is gericht op het 
verkrijgen van meer geld, zal dan een andere uitlaat 
zoeken waardoorgrote maatschappelijke spanningen 
en een zeer volatile situatie kunnen ontstaan. In zo'n 
situatie kan gemakkelijk onrust ontstaan die misschien 
moeilijk te beheersen en te kanaliseren zal zijn, ook 
voor een organisatie als Solidarnosc. Het gevaar dat in 
een dergelijk klimaat onrealistische eisen worden ge
steld, waardoor de zaak escaleert, is levensgroot aan
wezig.ln de woorden van één Poolse gesprekspartner: 
kleinschalige onrust is misschien goed voor de partij, 
die dan kan laten zien wie de baas is, onrust op 
middelgrote schaal is misschien goed voor de opposi
tie, die daarval) gebruik kan maken als instrument voor 
verandering, maar onrust op grote schaal is slecht voor 
iedereen. 

Vast staat - daarover is iedereen het eens - dat dit 
jaar cruciaal zal zijn voor Polen. Ten aanzien van de 
buitenlandse schuldpositie heeft het land van de zgn. 
Club van Parijs van de westerse krediteurenlanden 
even tijd gekregen om lucht te happen . Van die adem
pauze zou de Poolse regering gebruik moeten maken 
om haar eigen hervormingsmaatregelen met kracht 
voort te zetten . Of de regering daartoe in staat zal zijn 

en daarin zal slagen, hangt weer af van een aantal 
verschillende factoren. 

Binnen de regering is sprake van concurrerende 
groepen, waarbij verworven machtsposities en geves
tigde belangen een belangrijke rol spelen. In zo'n 
constellatie is het niet genoeg, en zeker geen garantie, 
dat de verantwoordelijkheid voor de hervormingen in 
handen is gelegd van iemand die zelf inderdaad als 
hervormingsgezind te boek staat, te weten vice-pre
mier Szadowski . Ook bij de oppositie geniet Sza
dowski een zeker krediet. Hij wordt gezien als een man 
die het voor elkaar zou kunnen krijgen, maar de goede 
wil van een man alsSzadowski alleen is nietgenoeg . Hij 
is er vandaag, maar kan morgen verdwenen zijn. 
Naarmate echter zijn positie sterker is, neemt ook zijn 
kans op succes toe. De tekenen zijn wat dat betreft 
hoopgevend . Eind maart werd aangekondigd dat de 
vice-premier bijzondere volmachten krijgt op het ter
rein van de hervormingen. Als zij ook uitvoerende 
bevoegdheden omvatten, zou de positie van Sza
dowski inderdaad zijn verstevigd, hetgeen derhalve 
van grote betekenis zou zijn. De praktijk zal dit moeten 
uitwijzen. 

Van allesoverheersend belang voor het welslagen 
van het hervormingsproces in Polen zal echter het lot 
zijn van Gorbatsjov en zijn beleid in de Sovjet-Unie. 
Regering en oppositie in Polen zijn het daarover volle
dig eens. Slaagt Gorbatsjov er in de weerstand in het 
partij-apparaat van het kader, dat niets heeft behalve 
zijn machtspositie en dat zich derhalve met alle midde
len zal verzetten tegen een structuur waarin voor hem 
geen plaats meer is, te breken, dan nemen de kansen 
dat het in Polen ook zal lukken navenant toe. AI te veel 
hoop kan uit deze overweging echter ook niet worden 
geput. Werkelijke resultaten van het beleid van Gor
batsjov zullen pas op een termijn van 5 à 10 jaar 
zichtbGlar kunnen worden en het is de vraag of Polen zo 
lang nog wel heeft. Een termijn van één jaar wordt door 
Poolse gesprekspartners genoemd als de termijn 
waarbinnen althans in één sector succes van het her
vormingsbeleid van de regering zichtbaar moet zijn. 
Hoewel dus van grate invloed, zal een eventueel succes 
van Gorbatsjov in de Sovjet-Unie voor Polen wellichtte 
laat komen. 

Rol van het Westen 

Welke rol' zou het Westen nu kunnen spelen ter bevor
dering van het proces van hervormingen in Polen? 

Over hoe het in ieder geval niet moet, bestond onder 
de Poolse gesprekspartners, ook bij die van regerings
zijde, een belangrijke mate van overeenstemming : het 
zonder voorwaarden verlenen van kredieten op grote 
schaal zal alleen maar contra-produktief werken en 
het hervormingsproces juist belemmerel1 in plaats van 
bevorderen. Dat bijvoorbeeld door het IMF en de 
Wereldbank strenge eisen aan nieuwe kredietverle
ning worden gekoppeld, vindt men vanzelfsprekend en 
verstandig . Men waarschuwt dan ook om vooral niet 
opnieuw dezelfdefoutte maken als in de jaren '70, toen 
de ruim aanwezige kredieten een substituut voor her
vorming werden. AI te ruime kredietverlening op dit 
moment zou ook nu hetzelfde effect hebben en de 
noodzaak van hervorming van het economisch systeem 
in Polen aan de waarneming onttrekken . 



Ook de oppositie in Polen is geen voorstandster van 
hetvolledig in de ban doen van de Poolse regering door 
het Westen. Het beleid van het Westen moet er daarom 
niet op zijn gericht de regering in Polen te boycotten of 
zelfs om het hele regime weg te krijgen. Het mog echter 
ook niet omgekeerd leiden tot of misbruikt kunnen 
worden voor legitimering van het huidige bewind te
genover de eigen bevolking. 

Een optimaal westers beleid zou tenminste moeten 
trachten bij te dragen tot het aanzetten van de Poolse 
machthebbers om hun legitimatietezoeken bij de eigen 
bevolking. Dat kan mede door aan nieuwe groot
scheepse kredietverlening de voorwaarde te verbin
den van een hervorming van het economische systeem 
die is gebaseerd op een politiek-maatschappelijke 
consensus, die overigens toch al een ontbindende 
voorwaarde is voor de verwezenlijking van de doel
stelling van een efficiënter functioneren van de Poolse 
economie, die weer nodig is om Polen uit het moeras te 
helpen. 

Het is in een dergelijk beleid dus zeer wel mogelijk 
om zaken te doen met de Poolse regering. Er is niet per 
se sprake van een keuze tussen regering enerzijds en 
de Poolse bevolking of de oppositie anderzijds. Wel 
moet voortdurend worden bezien of bepaalde zaken 
vooral ten goedezullen komen van de regering ofvoor 
beide partijen gunstig zullen zijn. Het is in elk geval niet 
zo, zoals ook vanuit de oppositie wordt benadrukt, dat 
als de oppositie wint, de regering verliest: het is geen 
'zero-sum game'. 

Aan kredietverlening op grote schaal moeten dus 
hardevoorwaarden worden gekoppeld. Datwil echter 
niet zeggen dat op korte termijn niet enig krediet zou 
kunnen worden verleend om de economie draaiende te 
houden. Daarvoor zijn verschillende redenen . Wan
neer economische hervormingen worden doorge
voerd, zal het effect daarvan niet van de ene dag op de 
andere merkbaar zijn. Het zal bijvoorbeeld enige tijd 
duren voordat van werkelijke concurrentie sprake zal 
kunnen zijn. In de tussentijd is enig krediet nodig voor 
de import. Een beperkte kredietverlening ter stabili
sering voor een beperkte periode kan fungeren als een 
soort smeerolie voor het hervormingsproces en tegelijk 
als 'kussen' om de zwaarste klap voor de bevolking op 
te vangen. Overigens moet ook voor zulke kredietver
lening de voorwaarde van economische hervorming 
worden gesteld. Gerichte kredietverlening kan boven
dien worden ingezet als stimulans, als prikkel voor 
goede plannen en ideeën. Echte hervorming zou op die 
manier als het ware moeten worden beloond. Op deze 
manier zou tevens kunnen worden bijgedragen aan de 
versterking van de positie van een figuur als vice
premier Szadowski . Ook vanuit de oppositie in Polen 
wordt de mening geuit dat een externe prikkel voor de 
doorbraak zou kunnen zorgen, mits die gedoseerd 
wordt toegediend: een klein beetje voor een kleine 
stap, méér a Is er verder wordt gegaan. Dat zou derha 1-
ve het uitgangspunt moeten zijn van het beleid datopdit 
gebied in EG-verband en door Nederland moet wor
den gevoerd. Voor Nederland betekent dit in elk geval 
dat serieus moet worden overwogen om export-kre
dietverzekering voor Polen weer mogelijk te maken. 
Voorts zou de Poolse economie en de hervorming 
daarvan zijn gebaat bij bredere mogelijkheden voor 
joint-ventures en de introductie van westers manage-

ment en westerse marketing know-how. Vooral op het 
gebied van de landbouw ligt intensivering van de 
samenwerking tussen Nederland en Polen voor de 
hand. Echter, daarbij moetwel de kanttekening worden 
gemaakt dat hiervoor de medewerking van de Poolse 
regering nodig is en daar ligt een probleem, aangezien 
adequate investeringsbescherming tot nu toe door 
gebrek aan medewerking van Poolse zijde ontbreekt. 
Een andere belangrijke beperking bij de intensivering 
van de economische betrekkingen is het Poolse beleid 
waarin de groei van de import in Polen wordt begrensd 
door de omvang van de Poolse export, uiteraard ten 
gevolgevandegroteschuldvan Polen in het buitenland. 

Tenslotte 

Hoewel in het voorgaande het accent op het economi
sche aspect is gelegd, is tevens aangegeven dat econo
mische hervormingen gepaard zullen moeten gaan met 
aanpassingen op politiek gebied (de maatschappelij
ke consensus). Dit zou kunnen leiden tot politieke 
verhoudingen in Polen die in westerse ogen een voor
uitgang zouden betekenen. Zou kunnen. Ofdieverhou
dingen ook werkelijk kunnen worden gerealiseerd, is 
- de realiteit gebiedt het te erkennen - hoogst onzeker. 
Het Poolse volkslied is getiteld 'Nog is Polen niet 
verloren'. Dat is een verwijzing naar de vele ontberin
gen en vreemde overheersingen die het Poolse volk in 
de loop van haar geschiedenis heeft moeten onder
gaan en steeds opnieuw ook heeft doorstaan. Dit 
volkslied vormtvoorde Polen -op een manier die ons in 
Nederland eigenlijk vreemd is - een symbool van 
nationale identiteit en bewustzijn als natie, waaruit zij 
steeds opnieuw kracht putten. Of dit ook deze keer 
weer voldoende zal zijn om de huidige crisis, die niet 
alleen een economische, maar evenzeer een maat
schappelijke cricis is, te boven te komen, kan op dit 
moment niet worden voorspeld. 

De maatschappelijke crisis die leidde tot de gebeur
tenissen van '80-'81, waaruit een gevoel van 
doelgerichtheid sprak, is na het trauma van de machts
overname in december 1981 uiteraard niet verdwenen, 
maar toont nu de andere zijde van dezelfde medaille, 
die apathie heet. Zolang die apathie van de bevolking 
niet wordt doorbroken door concrete maatregelen, die 
het resultaatzijn van een begin van een vertrouwensre
latie tussen regering en maatschappelijke krachten, is 
de strijd voor Polen nog niet gewonnen. 

Dit artikel is gebaseerd op gesprekken en indrukken 
gehouden en gekregen in de laatste week van maart. 
Alhoewel wij ons duidelijk bewust waren van de grote 
problemen en spanningen in het land hadden wij de 
huidige/recente ontwikkelingen niet eerder dan in het 
komende najaar verwacht. Of deze ontwikkelingen 
een consequentie waren van spontane onrust of het 
gevolg van doelgerichte actie van de oppositie tenein
de het hervormingsproces te activeren, dan wel een 
combinatievan beide is nietduidelijk. Wel kan men zich 
afvragen ofhetop dit moment van de oppositieverstan
dig is een beroep te doen op Gorbatsjov. Een dergelijk 
beroep kan hij alleen maar afwijzen, terwijl hetverzoek 
als zodanig alleen al koren op de molen van de 
conservatieve krachten in de USSR is, die het kunnen 
gebruiken ter stigmatisering van het beleid van Gor
batsjovals een gevaar voor orde en veiligheid. 
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Kentering in auto
milieubefeid 

en 

J.W. COPIUS PEEREBOOM* 

Ook de bestekken schuiven. Vroeger waren de 
standpunten rond de heilige koe. de auto, 
duidelijk. Het bedrijfsleven en 'rechts' waren 
pro-auto: 'Blij dat ik rij' was hun leuze. De 
milieubeweging en links betoogden bij 
voortduring dat veel auto's schadelijk zijn voor 
het milieu en schaarse ruimte in beslag nemen. 
Jarenlang werd het autogebruik bevorderd en het 
openbaar vervoer gekort; nu wordt de rekening 
gepresenteerd. Filevorming en toenemende 
verzuring zijn een logisch gevolg. Sinds het 
bureau MacKinsey de schade van het 
me-probleem berekende op 700 miljoen per jaar 
is het bedrijfsleven om. 

De milieubeweging voorzag het al jaren geleden. 
Doortrekken van de trends zou volgens haar leiden tot 
abnormaal hoge milieuverontreiniging, geluidhinder 
en onverantwoord ruimtegebruik. De autoloze zonda
gen uit 1973 worden in die kringen met heimwee 
herdacht. Bevordering van het openbam vervoer, het 
steeds aangedragen alternatief voor de auto, werd 
echter steeds minder aantrekkelijk, omdat het publiek 
en masse was overgegaan op zwart rijden en de 
vervoerbedrijven zwaar leunden op Haagse subsidies. 
links en de milieubeweging hebben nu kennelijk geac
cepteerd dat ook in het openbaar vervoer strengere 
controle en hogere efficiëntie noodzakelijk zijn. De 

* De auteur is milieukundige en was 15 jaar voorzitter 
van de landelijke werkgroep milieu D66. 

openbaar-vervoerorganisaties zijn thans bereid effi
ciënter:en meergezamenlijktewerken. Ookdesamen
werking met de spoorwegen is nu bespreekbaar. Het 
heilloze bezuinigen bij de NS lijkt om te slaan in het 
besef dat een verbeterd spoorwegnet een must is voor 
uitgroei van de randstand . 

De harde kern van de autolobby heeft het echter 
moeilijk. De meeste betrokkenen zien nu wel in dat de 
aanleg van steeds meer wegen het fileprobleem nooit 
zal oplossen (tenzij er een zware economische depres
siezou komen). MinisterSmit-Kroes-eens een stut van 
de autolobby- heeft zich ontpopt als een paladijn van 
een beter milieubeleid. Waarschijnlijk was het op
trekken van de maximum snelheid tot 120 km haar 
laatste auto-onvriendelijke daad. 

Gevolgen voor het milieu 

De gevolgen voor het milieu van die maatregel zijn nu 
al zichtbaar: en masse harder rijden en dus meer 
uitstoot van schadelijke gassen. Het is duidelijk dat het 
tot dusver gevoerde, vrij slappe anti-verzuringsbeleid 
de gestelde doelen niet naderbij brengt. Integendeel, 
door het toenemende autogebruik wordtde al bereikte 
emissie-reductie per kilometer weer teniet gedaan. In 
een tussentijdse rapportage heeft minister Nijpels een 
aantal ingrijpende maatregelen voorgesteld teneinde 
in het jaar 2000 een reductie van de uitstoot van 
stikstofoxiden, zwaveldioxide en ammoniak met 60 tot 
80% te bereiken. Na de landbouw (terugdringen van 
de ammoniakuitstoot) wordt nu ook het verkeer fors 



aangevat. Volgens de recente notitie Verkeer en Milieu 
wil de overheid de bijdrage van de auto aan de 
verzuring en aan de fotochemische smog beperken via 
autotechnische eisen, indamming van het autogebruik 
en een beter stedelijk verkeersbeleid. 

In autoland heerst het misverstand dat de auto een 
willige financiële melkkoe is en maar weinig bijdraagt 
aan de milieuvervuiling. Beide gedachten zijn onjuist. 
Het verkeer produceert 70% van de toto Ie uitstoot van 
het zeer giftige koolmonoxide, 55% van de verzurende 
stikstofoxiden en 45% van de koolwaterstoffen, die 
middels de fotochemische smog een flinke bijdrage 
leveren aan de bossterfte. Voorts bevinden zich onder 
deze koolwaterstoffen veel kankerverwekkende stof
fen-zoals het benzeen-die vooral in de deeltjesfractie 
(roet) voorkomen . In tegenstelling tot de algemene 
opinie isdedieselpersonenauto namelijk helemaal niet 
zo schoon. De deeltjesproductie is veertien maal zo 
groot als van een bezineauto. 

De technische eisen aan de auto moeten nodig 
aangescherpt worden; liefst in EGo-verband, maar als 
dat niet kan gaan we door met alleen West-Duitsland 
en Denemarken, aldus Nijpels. Dat is nodig, omdat 
volgens het zogenaamde Luxemburgse akkoord - en 
de daaruit volgende EG richtlijn uit 1987 - alléén voor 
grote auto's de strenge emissie-eisen uit de VS gelden. 
Voor kleine auto's - meer dan de helft van de markt
zijn de eisen maar weinig aangescherpt. De VS-eisen 
zijn zeker niet haalbaar, tenzij men algemeen overgaat 
op het katalysatorsysteem. Nijpels stelt daarom ook 
voor kleine auto's strenge eisen voor, gebaseerd op de 
toepassing van katalysatoren. Ook bij vrachtwagens 
en bestelauto's moet een reductie van respectievelijk 
50 en 70% worden bereikt. 

Ondanks dergelijke strenge eisen zou de beoogde 
reductie in uitstoot van schadelijke gassen helemaal 
teniet gedaan worden door de huidige snelle groei in 
aantal auto's en afgelegde autokilometers . Het auto
gebruik moet daarom fors beperkt worden, aldus 
Nijpels. Volgens de notitie moeten vooral het niet
zakelijk verkeeren de woon-werkverplaatsingen aan
gevat worden. 

Overige maatregelen 

Als maatregelen worden genoemd: verhoging van de 
variabele autokosten, beperking van kosteloos parke
ren in binnensteden, beperking in financiële tege
moetkomingen (aftrekposten, vergoedingen woon
werkverkeer, fiscaletegemoetkoming bij een 'autovan 
de zaak'), bevordering van het openbaar vervoer en 
van het het gebruik van de fiets . De mogelijkheden die 
de ruimtelijke ordening biedt moeten beter worden 

benut, dus stoppen met het bevorderen van wonen op 
grote afstand van het werk en met de bouw van 
verafgelegen satellietsteden. 

In veel stadscentra worden de gezondheidsnormen 
voor luchtverontreinigende stoffen overschreden. Het 
stedelijk beleid inzake verkeer en milieu zal daarom 
moeten worden verbeterd . Soms ressorteren deze be
leidsterreinen niet onder dezelfde wethouder. VROM 
tracht de gemeenten te stimuleren om zogenaamde 
verkeersmilieukaarten te ontwikkelen waarop de ge
bieden met hoge luchtvervuiling duidelijkstaan aange
ge~en. Gemeenten zullen voorts een strenger parkeer
beleid moeten voeren en de routes voor doorgaand 
verkeer duidelijker moeten aangeven; alles gericht op 
een milieuvriendelijker gemeentelijk verkeersbeleid. 

Nijpels hoopt door al die maatregelen het autoge
bruik met 25% te kunnen verminderen. We kunnen 
vooral veel effect verwachten van de beperkingen in de 
fiscale of zakelijke tegemoetkomingen voor autokos
ten en van heffingen. Tot nu toe gold : ieder mag overal 
en op elk tijdstip rijden als hij dat wil. Gezien de 
schaarste van het artikel 'een vlotte reisroute' lijkt het 
logisch, autorijden op overvolle wegen en op spitstij
den zwaarder te belasten door middel van road
pricing en elektronische tolheffing. Deze maatregelen 
zijn hard nodig; de autoforens wordt nu eindelijk 
aangevat. 

Om hetzakelijk verkeer niet onnodig te belemmeren, 
zouden bedrijven veel meer kunnen doen om parkeer
ruimte voor hun werknemers te reserveren of te schep
pen - bijvoorbeeld deelname aan de bouw van 
parkeergarages-en subsidies te geven voor hun eigen 
woon-werk parkeerders. Dit aspect komt echter in de 
notitie onvoldoende aan de orde. Men kan zelfs den
ken aan een verplichting tot de bouw van 
parkeergarages bij grote kantoorcomplexen. Wellicht 
zou op deze wijze het zakelijk autoverkeer relatief 
kunnen worden gespaard. Misschien een aardig detail 
voor wie meent dat de trends uit Californië komen: 
Orange County in Californië krijgt als eerste bij verkie
zingen in juni te maken met een volksinitiatief ter 
beperking van het autoverkeer. Met name zouden bij 
aanvaarding van het voorstel nieuwe bedrijfsvestigin
gen moeten worden getoetst op de vraag hoeveel 
verkeer zij aantrekken. 

Men mag echter niet vergeten dat voor bepaalde 
categorieën-onder andere bejaarden, zieken, gehan
dicapten - autogebruik een belangrijke functie kan 
hebben. Persoonsgebonden ontheffingen en het be
vorderen van lageretaxitarieven zouden hierin kunnen 
voorzien. Wellicht kan het witte auto-plan van de ex
provo Luud Schimmelpenninck voor Amsterdam nog 
eens beter bekeken worden. 
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Boeken 

Oude wijn in nieuwe zakken 

De weinig omvangrijke geschiedschrijving van het 
Nederlandse liberalisme is onlangs met een tweetal 
bijdragen verrijkt. Het betreft de dissertatie van M.F. 
Westers, een biografie van de liberale politicus Stikker, 
en een boek dat een drietal medewerkers van het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 
(DNPP) schreef over en in opdracht van de dit jaar 
jubilerende VVD. 

De biografie van Stikker concentreert zich op de 
periode dat deze politicus actief was, eerst in de Partij 
van de Vrijheid (PvdV) en later in de VVD : de jaren 
1945-1952. Het jubileumboek besteedt uiteraard aan
dacht aan de gehele geschiedenis van de VVD. Het 
gedeelte dat betrekking heeft op de voor het Neder
landse liberalisme moeilijke en roerige jaren waarin 
Oud en Stikker beiden een hoofdrol speelden, is echter 
het meest interessant. Dubbel interessant is het beide 
boeken te vergelijken op het punt van de beschrijving 
van dittijdvak. 

Een dergelijke vergelijking valt onmiskenbaar in het 
voordeel van het jubileumboek uit. Westers' proef
schrift is om te beginnen geschreven in een uiterst 
knarsend en houterig Nederlands dat bij lezing het 
glazuur van je kiezen doet barsten . Erger nog is dat 
Westers meerwoorden nodig heef tom mindersubstan
tieeistevertellen dan zijn collega'svan het DNPP. Waar 
Westers eindeloos verhaalt van de kabinetsformaties 
van 1948 en 1951, zaken die al (en dan beter) door 
anderen zijn beschreven, doet het drietal van het DNPP 
hetzelfde onderwerp af in enkele zinnen, maar be
steedt hier wél aandacht aan een nog nauwelijks door 
anderen (inclusief Westers) behandeld onderwerp: de 
organisatiestructlJur van de voor- en na-oorlogse vri j
zinnige partijen en het effect daarvan op het reilen en 
zeilen van die partijen. 

Splitsing en fusies 

De direct naoorlogse periode van de geschiedenis van 
de Nederlandse liberale partijen staat in het teken van 
verandering, fusie en splitsing. Deels is het een bekend 
verhaal, dat echter met name in Westers' dissertatie 
gedetailleerd wordt weergegeven. 

De links-liberale Vrijzinnig-Democratische Bond 
(VDB) verdween in de euforie van de doorbraak en 
ging metSDAPen CDU op in de PvdA. De exponent van 
het conservatieve liberalisme, de Liberale Staatspartij 
(LSP), voor 1938 Vrijheidsbond geheten, kwam - niet 
zonder interne strubbelingen overigens - na de oorlog 
terug in de gedaante van de PvdV. Enkele ontevreden 
vrijzinnig-democraten sloten zich hierbij aan . Op ini-

tiatief van de enigszins progressieve Bond van Jonge 
Liberalen (BJL) werd vervolgens een nieuwe, minder 
duffe figuur, Stikker, uitgenodigd om het leiderschap 
van de PvdV op zich te nemen. Een echt succes werd de 
PvdV niet (zes zetels in 1946). Enerzijds was de 'tijd
geest' het (conservatief-)Iiberalisme niet gunstig ge
zind, anderzijds bestonden binnen de PvdV spannin
gen tussen de (relatief) progressieve vleugel (Stikker + 
BJL) en de behoudende oud-LSP-ers en dan met name 
de ultra-conservatieve afdeling Amsterdam. 

Ook de oud-vrijzinnig-democraten in de PvdA had
den hetevenwel nietgemakkelijk. De PvdA ging name
lijk steeds meerop deoude SDAP lijken, watgeletop de 
kwantitatieve verhoudingen in de nieuwe partij niet zo 
vreemd was. De meeste voormalige vrijzinnig-demo
craten schikten zich echter. Dat laatste deed ex-VDB
voorman Oud niet. Na enkele aanvaringen met de 
politieke leiding van de PvdA (typerend genoeg hoorde 
Oud daar zelf niet bij), besloot hij tot onderhandelin
gen met de PvdV over de vorming van een nieuwe 
vrijzinnige partij . 

Met eigenlijk als enige troef zijn eigen naam en faam 
- het aantal medestanders van Oud in de PvdA bleef 
beperkt - slaagde Oud er vervolgens in, door een 
meesterlïjke tactiek, zich een krachtige positie in de 
onderhandelingen met de PvdV te verwerven. Pas toen 
deze onderhandelingspositie verzekerd was, verliet hij 
de PvdA. In januari 1948werd daarop de PvdVomgezet 
in de VVD, waartoe de groep-Oud onmiddellijk toe
trad . 

Oud en Stikker 

Uit beide boeken blijkt dat het de progressieve vleugel 
van de PvdV onder aanvoering van Stikker was, die er 
naar streefde dat de groep-Oud zich bij hen zou 
aansluiten . Bij vele oud-LSP-ers gold Oud als gevaar
lijk links! Het succes van dit streven van Stikker c.s. 
betekende dat de jonge VVD twee kapiteins kreeg: 
Oud en Stikker. Dat kon nietgoed gaan en datging ook 
niet goed. Ook dat is een bekend verhaal, dat alweer 
door Westers minutieus wordt uitgesponnen. 

De in liberale kring uiterst moeilijk liggende soeve
reiniteitsoverdracht kreeg, nadat de VVD tot het eerste 
kabinet-Drees was toegetreden, toch haar steun. Om 
dit mogelijk te maken was echter het uiterste van de niet 
geringe manoeuvreerkunst van Oud gevergd. In ruil 
voor haar steun had de VVD bedongen dat Nieuw 
Guinea buiten de soevereiniteitsoverdracht zou blij 
ven. Daarmee was een tijdbom gelegd onder de Ne
derlands-Indonesische betrekkingen en ook onder de 
zetel van VVD-minister van Buitenlandse Zaken, 
Stikker. 

, 



De pragmaticus die Stikker bij uitstek was, toonde 
zich namelijk ontvankelijk voor de belangen van het 
Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië en deze belan
gen waren meer gediend met een goede verhouding 
tussen beide landen, en dus met een spoedige over
dracht van Nieuw Guinea aan Indonesië, dan met een 
krampachtig vasthouden aan dit laatste restje van de 
gordel van smaragd. Dit bracht Stikker in conflict met 
de VVD-kamerfractie onder leiding van Oud. Doorzijn 
grotere machtspositie en zijn tactische meesterschap 
wist Oud dit conflict gemakkelijk te winnen . Hierdoor 
was het lot van Stikker bezegeld en de alleenheer
schappij van Oud in de VVD gevestigd . 

Wie van beide heren de meeste sympathie (of de 
minste antipathie) verdient, is een moeilijke vraag. 
Anno 1988 is evident dat Stikker het inhoudelijke gelijk 
aan zijn kant had. Zo kan gemakkelijk de indruk 
ontstaan van een verlichten vooruitstrevend staatsman 
die het slachtoffer is geworden van een benepen con
servatieve en bovendien machtswellustige frac
tieleider. Aandachtige lezing van ·de biografie over 
Stikker noopt echter tot een genuanceerder oordeel. In 
de biografie komt Stikker- met name tussen de regels 
door-ook naarvoren als een ijdele en weinig principi
eel denkende en handelende man die daarenboven 
nog gemakzuchtig en tot weinig overleg bereid was. 

Oud daarentegen was in een aantal opzichten het 
tegendeel van Stikker: een vanuit abstracte (vaak juri
dische) beginselen opererende persoonlijkheid, con
scentieus tot het detail, zeer ijverig en met een groot 
gevoel voor de tactische kant van het politieke bedrijf. 
Op één punt leek Oud op zijn rivaal: ook hij was ijdel. 

Dan is er nog een punt dat in het voordeel van Oud 
pleit: Oud vertegenwoordigde inzake de kwestie
Nieuw Guinea veel meer de partijlijn en het partijpro
gramma dan Stikker. Dus ook op gronden ontleend 
aan een zuivere partij-politieke moraal komt Oud er btj 
nader inzien beter af dan Stikker. 

Het conflict Oud-Stikker vestigt verder de aandacht 
op een vraagstuk dat ook vandaag de dag nog - juist 
voor D66-ers - belangwekkend is. Uit het conflict komt 
de voormalige vrijzinnig-democraat Oud naar voren 
als representant van de conservatieve vleugel van de 
VVD en de ex-aanhanger van de LSP/PvdV Stikker als 
de exponent van de (kleine) progressieve vleugel. Op 
grond van hun partij-politieke verleden zou het omge
keerde meer voor de hand hebben gelegen. Twee 
vragen rijzen: één primairhistorischeen één dietegelij
kertijd historisch en actueel is . De historische vraag 
luidtin hoeverre de opvattingen van Oud, vooren na de 
oorlog, representatief genoemd kunnen worden voor 
het vrijzinnig-democratische gedachtengoed. De 
tweede vraag sluit daarop aan en heeft betrekking op 

hetkaraktervan de VVD: in hoeverre isde VVD ooit een 
liberale of zelfs een vrijzinnig-democratische partij 
geweest? Deze vraag loopt overigens als een rode 
draad door het jubileumboek heen. 

Oud en de vrijzinnig-democratie 

De vraag in hoeverre Oud een typische vrijzinnig
democraat was, wordt in het jubileumboek enkele 
malen impliciet gesteld. Zeer verhelderend bij het 
vinden van een antwoord daarop is in de eerste plaats 
deschetsdie in dat boek wordtgegevenvan devleugels 
diede VDB inde jaren '30kende. DuidelijkwasdatOud 
zich op de rechtervleugel van de Bond bevond. Deze 
rechtervleugel ondersteunde van harte de deelname 
van de VDB aan de kabinetten-Colijn II en 111. Van 
belang voor een beter begrip van de naoorlogse 
gebeurtenissen is ook de constatering dat Oud, althans 
in de VDB-top, betrekkelijk alleen stond. Zijn prestige 
was evenwel dusdanig groot dat dit zijn leiderschap 
lange tijd onaangetast liet. Pas zijn benoeming tot 
burgemeester van Rotterdam in 1938 maakte de weg 
vrij voor een vertegenwoordiger van de linkervleugel, 
Joekes (sr.). Het was dan ook onder leiding van deze 
Joekes dat de VDB zich na 1945 aansloot bij de PvdA. 

Deevolutie naar links dieveel vrijzinnig-democraten 
in en na de oorlog doormaakten, ging goeddeels aan 
Oud voorbij, zodat de kloof nog groter werd . Het is 
zonneklaar dat Oud alleen uit solidariteit met zijn 
partijgenoten de overstap naar de PvdA heeft willen 
maken; inhoudelijk en vooral gevoelsmatig had hij 
grote bedenkingen tegen de nieuwe partij . Het is heel 
waarschijnlijk dat de ongelukkige periode in de PvdA 
Oud gesterkt heeft in zijn behoudend geworden opvat
tingen. Als gevolg daarvan hoefde hij zich als 
(ex-)vrijzinnig-democraat in de conservatief-liberale 
VVD geen vreemde te voelen . 

Oude wijn in nieuwe zakken 

Door het gebruik van het adjectief 'conservatief-li
berale' is detweedevraag eigenlijk al beantwoord. Uit 
beide boeken blijkt namelijk dat de VVD in wezen 
weinig meer is dan de voortzetting van de Partij van de 
Vrijheid, dieop haar beurt weer een voortzetting van de 
vooroorlogse LSP (ofVrijheidsbond) was. 

Het bewijs hiervoor is drieërlei en wordt in ieder 
geval in het jubileumboek tot op zekere hoogte gele
verd . 

In de eerste plaats was er het kader van de VVD. Dat 
was in overwegende mate afkomstig uit de LSP of de 
BJL. Ter illustratie: de eerste VVD-kamerfractie telde 
acht leden. Daarvan hadden twee een vrijzinnig-de-
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Boeken 

mocratische achtergrond en zes een conservatief-li
berale. ln heteerstehoofdbestuurvan de VVDwarende 
oud-vrijzinnig-democraten beter vertegenwoordigd, 
maar dit was het resultaat van de onderhande
lingskunst van Oud bij de fusiebesprekingen en niet 
van de krachtsverhoudingen (althans in kwantitatieve 
zin) tussen de samenstellende delen van de VVD. In de 
besturen van kamercentrales en afdelingen waren de 
vrijzinnig-democraten veel slechteren vaak überhaupt 
niet vertegenwoordigd, domweg omdat er zo weinig 
tot de VVD toetraden. 

De meeste van de ± 6000 leden van de voormalige 
VOS bleven de PvdA trouw. Slechts ongeveer 300 
volgden Oud naar de VVDen onder hen bevonden zich 
nauwelijks prominenten. De ontwikkeling van het le
dental van de VVD in de jaren '50 geeft ook weinig 
aanleiding te veronderstellen dat in een later stadium 
de ex-VOS-ers alsnog switchten van PvdA naar VVD. 

In detweede plaats bleefde aanhang van de VVD tot 
1959 grosso modo beperkt tot het electoraat van de 
vooroorlogse Vrijheidsbond (met uitzondering van de 
verkiezingen van 1937 toen veel liberale kiezers NSS of 
Colijn stemden). Het lijkt erdus op dat ook het overgro
te deel van het VDB-kiezerskorps de PvdA prefereerde 
boven de WD. Een globale analyse van de voor- en 
naoorlogse verkiezingsuitslagen bevestigt deze stel
ling. Gelet op het per definitie gecompliceerde karak
ter van verschuivingen in de kiezersvoorkeur, moet 
deze gevolgtrekking onder enig voorbehoud worden 
gemaakt. 

Tenslotte kan worden gewezen op de inhoudelijke 
overeenkomst tussen LSP, PvdV en VVD. Niet alleen 
programmatisch stond de VVD dichter bij de PvdV en 
de LSP dan bij de VOS, ook - en dat is mijns inziens 
belangrijker - qua imago deed zij dat. Met name een 
virulent anti-socialisme kenmerkte en kenmerkt nog 
steeds zowel de VVD als haar geestelijke voorzaten, 
terwijl de VOS (en ook D66) veel positiever ten opzichte 
van de sociaal-democratie stonden en staan. Daar
naast ademden de drie conservatief-liberale groepe
ringen ook een soort deftige behoudzucht die de vrij
zinnig-democraten te enen male vreemd was. Dit defti
ge conservatisme werd vooral uitgedragen door fi
guren met een koloniale en/of militaire achtergrond. 
Velen met deze achtergrond bleken in de jaren '30 
vatbaar voor anti-democratische opvattingen en som
migen sloten zich zelfs aan bij rechts-autoritaire orga
nisaties als het Verbond voor Nationaal Herstel, het 
Nationaal Jongen Verbond of (in Nederlands-Indië) de 
Vaderlandsche Club. Na de oorlog belandden veel van 
deze deftige conservatieven bij de VVD, waar ze een 
niet onaanzienlijke invloed hadden op de sfeer binnen 
de partij. 

Typerend was in dat verband de discussie die in 
kringen van de PvdV losbrandde over de door Oud 
voorgestelde naam voor de nieuwe vrijzinnige een
heidspartij. Voor de aard van deze discussie is de 
volgende dialoog in de wandelgangen van het oprich
tingscongres van de VVD illustratief: 
'Zo, het kind is geboren'. 
'Ja, wat mij betreft had hetwoord Volkspartij achterwe
ge kunnen blijven'. 
'Ja, en wat mij betreft het woord Democratie ook!'. 

Het verbond van conservatieven, conservatief-li
beralen en enkele behoudende vrijzinnig-democraten 
dat de VVD tot 1959 was, vergrootte in dat jaar zijn 
werfkracht onder de kiezers aanzienlijk. De sterk anti
socialistische koers en toon van Oud wierp vruchten af. 
Onder het bezadigder leiderschap van Toxopeus en 
Geertsema kromp de VVD daarop weer tot een om
vang van 10% van het electoraat. Pas onder Wiegel en 
Nijpelswerd het succes van 1959 herhaald en zelfs ruim 
overtroffen. 

Naaraanleiding van de sterke groei van de VVD van 
de laatste 15 jaar is veel geschreven over de in de ogen 
van velen veranderde koers van deze partij. Het oude 
(echte) liberalisme zou overboord zijn gezet en zijn 
ingeruild voor een onversneden populistisch-conser
vatieve koers. Uit het voorgaande moge duidelijk zijn 
geworden dat er wel iets in de VVD is veranderd, maar 
dat dat niet de inhoudelijke koers is. Zowel de oude als 
de nieuwe VVD kunnen inhoudelijk als conservatief
liberaal worden gekenschetst. Wat wél is veranderd 
aan de VVD is haar imago. De deftigheid heeft plaats
gemaaktvoorpopulisme. Hierdoor is de VVDvoorveel 
ontzuilde centrum-rechtse kiezers een aantrekkelijke 
keuze geworden. De VVD is kortom nooit veel meer 
geweest dan een gemoderniseerde Vrijheidsbond, die 
echter met succes haar stoffige imago heeft aangepast 
aan de veranderde omstandigheden. 

Meine Henk Klijnsma 

Ruud Koole, Paul Lucardie, Gerrit Voerman, 
40 jaar vrij en verenigd, 
Houten/De Haan (Unieboek), 227 pp., f 24,50 

Marnix F. Westers, Mr. D.U. Stikker en de 
naoorlogse reconstructie van het liberalisme 
in Nederland, 
Amsterdam/De Bataafsche Leeuw, 312 pp., f 49,50 

* H.J.L. Vonhoff, Bewegend verleden, 112. 
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Brieven 

Beroepskeuzetest in de 
knel? 

De heer Voorhoeve heeft 
enige tijd geleden in de 
Tweede Kamer ervoor 
gepleit alle werklozen te 
verplichten een beroeps
keuzetest te maken. Het is 
de vraag of dit haalbaar 
is. De laatste vijf tot zes 
jaar is het Directoraat
Generaal voor Arbeids
voorzieningen (ARBVO) 
stelselmatig bezig geweest 
de mogelijkheid tot het 
afleggen van een be
roepskeuzetest bij het 
arbeidsbureau in te per
ken. Thans is de jaarpro
ductie aan beroepskeuze
onderzoeken op arbeids
bureaus landelijk minder 
dan 30% van de productie 
van zes jaar geleden. 
In sommige streken, onder 
andere in het Noorden en 
de steden Utrecht en 
Maastricht, is dat percen
tage nog veel lager. 

Hoe het gebeurde: 
de 2%-bezuinigingsope
ratie is benut om het aantal 
beroepskeuze-adviseurs 
met een derde te vermin
deren; 
de reorgan isatie tot 
arbeidsbureau-nieuwe stijl 
is benut om de afdelingen 
beroepskeuze bij de ar
beidsbureaus op te heffen 
en de beroepskeuze
adviseurs ook ander werk 
te laten doen; 
spreiding van 
beroepskeuze-adviseurs 
over éénmensposten, wat 
slecht is voor kwaliteit en 
productie. 

Bij ARBVO verschenen 
slogans als 'extensivering 
van de beroepskeuze
voorlichting' - minder 
individuele beroepskeuze
tests - en 'attributieve 
hulpverlening', dat wil 
zeggen : folders uitdelen 
en videofilms vertonen in 
plaats van afnemen van 
beroepskeuzetests. 

De plaatsvervangend 

directeur-generaal van 
ARBVO zei enige jaren 
geleden op een conferen
tie van beroepskeuze
adviseurs dat zij bij de 
arbeidsbureaus andere 
taken moesten gaan ver
vuilen. Tijdens een voor
dracht op de AMA te De
venter, de HBO-opleiding 
voor beroepskeuze
adviseurs, pleitte hij er
voor dat de 
beroepskeuze-adviseurs 
van de ARBVO zich zou
den toeleggen op selectie 
en bemiddeling van hoger 
personeel. In zijn vorige 
jaarrede sprak de 
directeur-generaal van 
ARBVO niet meer van 
'beroepskeuze-adviseurs' , 
maar van 'selectie
adviseurs' . 

De zelfstandige psycho
logische afdeling Be
roepskeuze van de centra
le dienst van ARBVO werd 
opgeheven en elders on
dergebracht. 

De beroepskeuzestatis
tieken over aantallen on
derzoeken werden door 
ARBVO afgeschaft. De 
subsidies voor de zelfstan
dige beroepskeuze
bureaus lopen gedeeltelijk 
via de arbeidsbureaus, die 
daardoor een aantal 
beroepskeuze
onderzoeken kunnen uit
besteden. Op een aantal 
arbeidsbureaus werd dit 
als argument gehanteerd 
om de beroepskeuze
adviseurs in grotere mate 
voor ander werk in te zet
ten. Overigens moeten de 
zelfstandige be
roepskeuzebureaus wer
ken binnen het keurslijf 
van de door ARBVO opge
legde subsidieregeling, 
wat voor hen ook exten
sivering inhoudt. 

Dit alles heeft tot gevolg 
gehad dat mensen voor 
een beroepskeuzetest bij 
een arbeidsbureau vaak 
op een lange wachtlijst 
worden geplaatst of zelfs 

in het geheel niet worden 
geholpen. Waar de moge
lijkheid tot het afleggen 
van een beroepskeuzetest 
nog enigermate is blil·ven 
bestaan, is dat voora te 
danken aan de directies 
van arbeidsbureaus die 
het belang van een be
roepskeuzetest voor indi
v~du en maatschappij in
zle~ 

Verdere ontwikkelingen: 

Bij ARBVO bestaat een 
landelijk net van be
roepskeuzepsychologen, 
die de beroepskeuze
adviseurs bij de arbeids
bureaus coachen en su
perviseren. ARBVO wil dit 
landelijk net van zoge
naamde perifeer
psychologen opheffen. Bij 
de arbeidsbureaus staat 
weer een herstructurering 
voor de deur, daarna zui
len beroepskeuze
adviseurs en arbeids
bemiddelaars zijn verdwe
nen en alleen breed inzet
bare personeelsconsu
lenten zijn overgebleven. 
Beide ontwikkelingen zijn 
funest voor de 
beroepskeuze-advisering. 
Volgens de concept-wet 
Arbeidsvoorziening zal de 
rijksinspecteur voor de 
beroepskeuze onder ARB
VO vallen en niet onafhan
kelijk zijn. 

Enkele jaren geleden 
was de plaatsvervangend 
directeur-generaal op 
bezoek bij ons bureau om 
te spreken over de veran
deringen in het kader van 
het arbeidsbureau-nieuwe 
stijl. Wij vroegen wat hem 
ertoe zou kunnen bewegen 
de beroepskeuze-advise
ring weer meer ruimte te 
geven. Hij antwoordde dat 
hij in dezen de wensen van 
de politiek volgde. Ik hoop 
dat zowel de politici als de 
werkgevers- en werkne
mersorganisaties hun 

invloed zullen willen aan
wenden om het beleid ten 
aanzien van de 
beroepskeuze-advisering 
in positieve zin om te bui
gen. De door de ARBVO 
bewerkstelligde ontmante
ling van deze taak staat in 
schril contrast tot de ge
luiden die de laatste tijd bij 
politici en sociale partners 
zijn te horen. 

P.M. Pols 
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Slechte gedachten 

Deze 'Slechte gedachten ' gaan over 
staatssecretaris Van der Linden en het 
paspoortdebat van dit vOOTjaar, maar NIET over de 
ministeriële verantwoordelijkheid. U kunt dus 
rustig doorlezen. Het is dit keer ook geen sproolge, 
dus defraktie kan het ook lezen. 

In Nederland wordt tegen het Iberische 
eergevoel vaak met zo geen afkeuring dan toch 
met enige verbazing aangekeken. Het is in ieder 
geval niets voor ons. En in zijn algemeenheid is 
dat ongetwlifeld gerechtvaardigd. Soms echter 
zouje wensen dat het Iberische eergevoel iets meer 
aanwezig was. Daarbij kan dan worden gedacht 
aan situaties waarin mensen zo volstrekt zonder 
enig gevo.el van eer optreden, terwijl die situaties 
er alle aanleiding voor geven, dat de argeloze 
buitenstaander ( = 'Den Haag Vandaag '-kijker) 
zich niet alleen in zijn intellectuele eigenwaarde 
voelt aangetast (daar is hij wel aan gewend). 
maar ook in morele eigenwaarde. Wij doelen 
natuurlijk op het optreden van staatssecretaris 
V. d. L. in het paspoortdebat van april. 

Even los van de vraag wie waarom hoeveel 
(on)gelijk had, werd V.d. L. niet alleen door alle 
kameifrakties. maar ook door zijn eigen minister 
en partijgenoot (V. d. B.) hard aangepakt. 
V.d. L. reageerde merkwaardig op deze 
vernedering. Hij beet niet van zich af, trok echter 
evenmin het boetekleed aan. Hij liet als een weke 
pudding alle kritiek over zich komen,jammerde 
over zijn Europese successen, prefelde wat, en 
hield overigens zijn mond. 

Waarom gedraagt iemand zich zo eerloos? 
Deze vraag heeft ons buitengewoon 
beziggehouden. Na lang piekeren bleek er maar 
ééry. antwoord mogelijk. En dat luidt: om zijn 

_ positie, dat wil zeggen zijn baan, te redden. De 
vervolgvraag doemt onmiddellijk op. Is het behoud 
van de eigen materiële positie een dusdanige 
afgang waard? Ja, dus. Immers, hetgezin V.d. L. 
moet gevoed. gekleed, gehuisvest etc. worden. En 
dat valt niet mee tegenwoordig. Een met het 
staatssecretariaat vergelijkbare baan is voor 
mensen van het kaliber V.d. L. nietgemakkelijk 
gevonden. 
Normaliter worden niet deugende landelijke 
politici burgemeester van een passende gemeente. 
MaarBrokx had Tilburg al gekregen en Kerkrade 
is rood geworden. En in een gemeente boven de 
Moerdijk past V.d. L. niet, daar is nauwelijks 
carnaval en bovendien verstaat men hem amper. 

V. d. L. moest daarom blijven als staatssecretaris. 
Er bleefhem in dat lichtgeen andere keus dan zijn 
baange te verdedigen op een hem passende, dus 
eerloze manier. 

Hiermee keren wij eigenlijk terug tot een thema 
dat in één van de eerste 'Slechte gedachten' is 
aangeroerd: dat van de kwaliteit van de leden 
van de volksvertegenwoordiging. Impliciet werd 
toen voor een verhoging van de schadeloosstelling 
van kamerleden bepleit om betere mensen aan te 
trekken. In plaats van een instituut van tweede 
kansonderwijs voor intellectuele minkukels zou 
het parlement dan over de hele linie (dat wil 
zeggen alle partijen) voor redelijk gekwalificeerde 
mensen een aantrekkelijke werkplek moeten 
worden. Zou een dergelijke maatregel ook het 
morele gehalte van onze bestuurders verhogen? 
Zou eerloos gedrag als dat van V.d. L. ons dan 
bespaard blijven? Zouden ook de morele 
minkukels buiten de deur gehouden kunnen 
worden? Wij vrezen van niet. Daarvoor is meer 
nodig. De partij die hoog scoort als het om politici 
zonder eergevoel gaat, die van V.d. L., heeft ons 
ooit eens geleerd hoe dat zou moeten. De term is 
inmiddels al weer bijna vergeten, maar wij willen 
hem toch weer van stal halen, al bedoelen wij er 
niet hetzelfde mee als de vorige minister-presiden 
die hem uitvond. Nederland, en in het bijzonder 
de Nederlandse politiek. heeft een ETHISCH 
REVEIL nodig. 
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De toekomst van uitgekauwd en is in dit van wat hierover tot nu uit in de bestuurlijke praktijk 
Dickerdack verband bovendien niet deze kring te berde is ge- van de benoemde burge-

direct relevant. Waar het bracht, moet worden ge- meester- doet, pleiten 
De benoeming van nieuwe om gaat is dat de voor- vreesd dat zulks onvol- voor evenredigheid geme-
burgemeesters in Tilburg standers van de benoemde doende het geval is. ten naar nationale maat-
en Zoetermeer heeft tot de burgemeester de selectie staven. 
nodige onrust Jeleid. Niet van deze primair lokale Dan D66. Onze partij 
zozeer de kwa iteit van de gezagsdrager niet heeft van de net aange- Dan is er nog een facet 
betreffende magistraten toevertrouwen aan het duide tegenstrijdigheid aan het burgemeesters-
ais wel het passeren van oordeel van de direct be- geen last. De 066- ambt waarvan D66 zich 
de vertrouwenscommissies trokkenen, maar nadruk- vertegenwoordigers in wel eens wat meer reken-
was hiervan de oorzaak. kei ijk in handen wensen te Zoetermeer en Tilburg schap zou mogen geven. 

leggen van hoger ge- lopen keurig in de pas met Is er wel eens nagedacht 
Twee vragen rijzen . 1) In plaatste gezagsdragers hun collega's op het Bin- over de vraag of het 

hoeverre is deze commotie (de CdK en de minister van nenhof als het om de posi- burgemeestersambt als 
op haar plaats? En: 2) Wat Binnenlandse Zaken) . tie van de vertrouwens- zodanig wel verenigbaar 
moetde houding van D66 Hoe verhoudt een commissies gaat. is met de D66-opvattingen 
hierbij zijn? vertrouwenscommissie Toch valt er op het 066- over een radicale demo-

Ten aanzien van de zich nu tot deze selec- standpunt inzake de selec- cratisering van staat en 
eerste vraag moet een tiemethode? Het antwoord tie van burgemeesters en samenleving en verre-
onderscheid worden ge- daarop is eenvoudig . Een het ambt in zijn algemeen- gaande decentralisatie? 
maakt tussen de verschil- vertrouwenscommissie heid ook wel wat aan te Wat kan, geredeneerd 
lende critici. Betreft het beoogt d irect betrokke- merken. Een eerste incon- vanuit die opvattingen, 
voorstanders van de door nen, namelijk raadsleden, sistentie is gelegen in de nog de waarde van een 

3 de bevolking of de ge- tàch een stem te geven in pleidooien die onze ka- afzonderlijk, van de 
meenteraad te kiezen de selectieprocedure. Als merfracties elk jaar bij de wethoudersfunctie te on-
burgemeester, dan heb- deze stem per definitie behandeling van de be- derscheiden, burgemees-
ben zij alle recht van hun doorslaggevend is, is in groting van Binnenlandse tersambtzijn? 
afkeuring blijk te geven als feite het instituut van de Zaken trouwhartig houden 
vertrouwenscommissies gekozen burgemeester voor een evenredig aan- Meine Henk Klijnsma 
worden gepasseerd. werkelijkheid geworden. deel van D66 in het burge-
Immers, deze categorie Dat is de bedoeling van de meesterskorps. Ook in 'De 
critici is gelegitimeerd de meerderheid in het parle- Democraat' klinken deze 
vertrouwenscommissie te ment beslist niet, dus moet geluiden regelmatig door. 
zien als een stap op weg worden geconcludeerd Deze roep om meer 066-
naar het begeerde instituut dat deze meerderheid, burgemeesters lijkt op het 
van de gekozen bur~e- CDA en VVD, het advies eerste gezicht heel rede-
meester en mag het unc- van vertrouwenscommis- lijk; D66 heeft in verhou-
tioneren van de sies niet als bindend be- ding tot de omvang van 
vertrouwenscommissie schouwt. Hieruit volgt dat zijn landelijke aanhang 
(inclusief haar bejegening in die visie de aan de ad- nog steeds veel te weinig 
door de commissaris der viezen van de betreffende burgemeestersposten. 
Koningin en de minister vertrouwenscommissies Bij nader inzien blijkt dit 
van Binnenlandse Zaken) contraire benoemingen in standpunt op gespannen 
daarom door deze bril Tilburg en Zoetermeer voet te staan met de door 
zien. alleszins geoorloofd zijn . onze partij gepropa-

Dat alles geldt nadruk- De reacties van de loka- geerde gekozen burge-
kei ijk niet voor de tegen- Ie CDA- en VVD-fracties meester. Het instituut van 
standers van de gekozen doen echter vermoeden de gekozen burgemeester 
burgemeester. Dezen, die dat zij - anders dan hun veronderstelt dat de lokale 
vooral in het kamp van geestverwanten in de lan- politieke verhoudingen de 
CDA en VVD zi j n te vi nden, delijke politiek - voorstan- keuze van de burgemees-
geven om een aantal rede- ders zijn van een door- ter bepalen en niet de 
nen de voorkeur aan de slaggevende stem van de nationale pol itieke ver-
door de Kroon benoemde vertrouwenscommissie in houdingen. Wie- althans 

0 burgemeester. Ik wil hier de benoemingsprocedure. in beginsel- de lokale m 
m 

niet ingaan op de kwaliteit Zouden zij zich de conse- verhoudingen als uit- '" .'" 
van de gehanteerde argu- quenties van deze tegen - gangspunt voor de selectie z 
menten pro benoeming en stelling real iseren en doen van burgemeesters wenst "" .. 
contra verk iezing; dat de kamerfracties van CDA te hanteren, mag niet zo -0 

onderwerp is tot en met en VVD dat? Op grond gemakkelijk als D66 nu-
00 
00 
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Een ideolo~ie en 
toekomstvisie voor D66 
JOS JANSSEN* 

Over de identiteit van onze partij lijken we nooit 
uitgesproken te raken. 'ANDERE Politiek' is 
huidige kreet. In de Democraat van 21 april 1986 
lezen we: 'De leuze 'ANDERE politiek' heeft 
betrekking op kenmerkende aspecten van D66: 
D66 als gewone partij tussen de andere partijen 
met een eigen programma en D66 als partij 
tegenover de andere partijen'. Van Mierlo vult 
aan: 'We pleiten voor het ontstaan van een andere 
politieke cultuur, zowel ideologisch als 
staatsrechtelijk. Een andere verhouding tussen 
kiezer en parlement, een andere verhouding 
tussen kiezer en regering, een andere verhouding 
tussen regering en parlement. ( ... ) Daarom houdt 
Andere Politiek meer in: een andere wijze van 
omgaan met macht, het signaleren van problemen 
en het aangeven van oplossingen los van 
verouderde ideologische tegenstellingen; een 
andere politieke houding.' Vele mooie woorden, 
maar het zijn ook woorden die een bepaald 
vacuum verhullen. We willen het anders, dat is 
duidelijk, maar hoe anders? In elk geval anders 
dan het bestaande. Het valt op, telkens weer, dat 
we meer bezig lijken te zijn met onze positie af te 
zetten tegenover andere, gevestigde partijen, dan 
die positie vanuit een eigen principiële en 
inhoudelijke basis vorm te geven. We worden niet 
moe te herhalen dat we in geen geval zijn zoals die 
andere partijen. W~ zijn niet dit; we zijn niet dat; 
we zijn niet zus; we zijn niet zo. D66 bestaat nog 
steeds voor een belangrijk deel uit de negatie van 
het bestaande en het gevestigde. Zoeken we bij 
D66 naar een fundamentele, positieve basis van 
bestaan dan blijkt een aantal onsamenhangende 
begrippen gebruikt te worden, zonder dat één een 
dominante rol lijkt te spelen. Een willekeurige 
greep: milieupartij, nadruk op de individuele 
ontplooiingsmogelijkheden; Europese partij, 
informatietechnologie, ideeënpartij , verdediger 
van het liberale erfgoed. Bovendien moeten deze 
begrippen vaak nog gedeeld worden met andere 
partijen. 

* De auteur is lid van de steunfractie van D66 in 
Nijmegen. 

Toch bestaat er wel degelijk een fundamentele en 
positieve grondslag voor D66; een grondslag, van 
waaruit zich een hechte en samenhangende filosofie 
op mens en maatschappij kan ontwikkelen. Het typi
sche denken van D66, een partij wars van detraditione
Ie ideologieën, kan dus zelf van een ideologische basis 
worden voorzien . Wil D66 ook in de verdere toekomst 
een partij van betekenis blijven, dan is een dergelijke 
' ideologische basis' niet alleen gewenst maar zelfs 
noodzakelijk. 

Voordit naderwordtuitgewerkt, is hetzinvol kort inte 
gaan op wat ik nu precies met die 'ideologische basis' 
bedoel. Een 'levensvatbare' ideologie, d.w.z. een 
ideologie die een groot aantal decennia een rol van 
betekenis speelt in de structurering van een maat
schappi j, moet ten minste besch i kken over twee zaken: 
erdienteen centraal en uiterstelementair begripte zijn, 
waarmee, zo te zeggen, in één woord, de kern van de 
ideologie wordt aangeduid . Bijvoorbeeld, voor het 
liberalisme functioneert het woord 'vrijheid', voor het 
socialisme het woord 'gelijkheid' en voor de christen
democratie het woord 'zorg' als zodanig. Ten tweede 
behoort een levensvatbare ideologie een uit het centra
le begrip afleidbare toekomstvisie te bezitten. Die visie 
draagt een ideëel karakter, zoals bijvoorbeeld, de 
'klassenloze maatschappij' van Marx of de 'spontane 
orde maatschappij' van Hayek. De belangrijkste func
tie van de toekomstvisie is dat het (politiek) handelen 
gedurende langere ti jd een richting wordt gegeven. 

Zonder een- centraal begrip en een toekomstvisie zal 
D66 nimmer een grote politieke stroming worden. Is 
een centraal begrip aanwezig, maar ontbreekt een 
toekomstvisie, dan heeft een partij onvoldoende pers
pectiefte bieden. Omgekeerd: een toekomstvisie zon
der een centraal begrip maakt een ideologie complex, 
onsamenhangend en ondoorzichtig . De partij zal on
duidelijkheid en wankelheid worden verweten . 

Een centraal begrip 

De mens is een individueel en sociaal wezen . Als 
individu eist de mens vrijheid; als sociaal wezen, als 
mens onder mensen eist diezelfde mens gelijk(waar
dig)heid . Dat er een spanningsveld tussen vrijheid en 
gelijkheid bestaat is eenieder bekend. Zo zal een 
ongelimiteerd vrijheidsstreven tot steeds grotere socia
le verschillen leiden, aangezien de door een individu 
behaalde rijkdom en macht kunnen worden aange
wend om die individuele rijkdom en macht nog verder 
te vergroten. Grofweg : de rijker worden rijker, de 
armen armer. Op een gegeven moment zal het ge
lijkheidsprincipe geweld worden aangedaan . Omge
keerd, indien het bestuur van een samenleving via een 
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toenemend aanta I regels en wetten het gelijkheidsprin
cipe tot uitdrukking wil brengen kan dit op gespannen 
voet met de individuele vrijheid komen te staan. Vrij
heid en gelijkheid vormen dus elkaars tegenwicht. De 
een moet de ander beteugelen . Er is dan ook geen 
sprake van een vaste verhouding tussen beide polari
teiten, maar van een voortdurende dynamische span
ning. 

Ik denk dat geen andere partij dan D66zich zo scherp 
bewust is van dit spanningsveld. Toch is dit begrip 
onvoldoende voor de positiebepaling van D66, omdat 
vrijheid en gelijkheid bekende, bijna tastbare groothe
den zijn, daarentegen het 'spanningsveld' tussen beide 
begrippen vaag en ontastbaar is en geen duidelijke 
begripsinhoud heeft. We dienen het centrale begrip 
meer substantiële inhoud en minder 'spanning' te ge
ven . 

leder mens is een sociaal wezen en is dus deel van 
een gemeenschap. Een gemeenschap van mensen is 
een samenleving, d .w .z. niet zo maar een verzameling 
bij elkaar geplaatste mensen, maar een compact ge
heel van samenwerkende en 'wisselwerkende' men
sen. De mensen van een gemeenschap zijn, gezien 
vanuit hun individueel wezenskenmerk, individuen, 
maar daarmee nog geen losse eenheden. Mensen van 
een gemeenschap staan immers in contact met en in 
relatie tot elkaar. Het in-relatie-zijn is de synthese van 
de polariteit tussen individu en gemeenschap. Ener
zijds weet een individu pas wat vrijheid is via zijn 
relaties met andere mensen, anderzijds wordt een 
gemeenschap pas werkelijk tot iets gemeenschappe
lijks als mensen met elkaar 'wisselwerken '. Het span
ningsveld tussen vrijheid en gelijkheid is feitelijk gele
gen in het in-relatie-zijn van mensen. 

Relaties zijn een wezenskenmerk van het menselijk 
bestaan, maar dat geeft op zich nog geen richting aan 
het politiek handelen. Het begrip krijgt pas zijn politie
ke lading door het begrip als norm te stellen . Dat wil 
zeggen: temidden van de vele kenmerken van het 
menselijke bestaan wordt de relatie door D66 als 
centraal kenmerk gezien en het politiek handelen 
wordt erop afgestemd het vermogen tot relatievorming 
steeds zo goed mogelijk tot ontplooiing te brengen . 
Wat de vorming van menselijke relaties bevordert, in 
kwaliteit en kwantiteit, zal door D66 worden bevor
derd, wat de vorming van relaties vermindert, verhin
dert of bemoei lijkt, zal door D66 worden tegengegaan. 
Door de relatie als norm te stellen zou de gedachte 
kunnen opkomen dat er misschien een plicht tot het 
aangaan van relaties bestaat. Dat is natuurlijk niet zo. 
Relaties zijn pas relaties in de wezenlijke zin van het 
woord als zij door het individu in vrijheid zijn aange
gaan. Over de wezenlijke zin van het woord 'relatie', 

over de mens als wezenlijk relationeel, zal ik hier niet 
uitwijden. In dit kader is de stelling voldoende dat de 
relatie het cent;ale begrip is voor het denken en doen 
van D66 en normgevend kan worden beschouwd voor 
een toekomstvisie. 

Een toekomstvisie 

Hoe ziet het toekomstige ideaalbeeld van de maat
schappij, de relationistische maatschappij, eruit, in
dien daarin de menselijke relatie centraal gesteld is? 
Het is natuurlijk ondoenlijk in dit korte bestek alle 
facetten van zo'n maatschappij te belichten. Ik zal me~ 
beperken tot het schetsen van enkele maatschappel ijke 
ontwikkelingen ten aanzien van een aantal typen men
selijke relaties, waarbij de nadruk ligt op de gedach
tengangen die het abstracte relatie-begrip verbinden 
met concrete en inhoudelijke stellingen omtrent de 
vorm en inhoud van de toekomstige maatschappij. 

Het eerste waar men aan denkt als men spreekt over 
relaties tussen mensen zijn sexuele en emotionele rela
ties. Onze huidige huwelijkswetgeving gaat uitvan één 
relatievorm : de monogome heterosexuele relatie. De
ze vorm is terug te voeren 9P de voortplanting, waartoe 
de fysieke aanwezigheid van een man en een vrouw tot 
voor kort nu eenmaal noodzakelijk waren. De voort
schrijdende medische techniek lijkt echterde 'dictatuur 
van het voortplanten' omver te gaan werpen. Andere, 
tot voor kort nog onderdrukte facetten van de menselij
ke sexuele en emotionele relatie lijken voorzichtig tot 
wasdom te komen. Huwelijken verliezen hun princi
piële eeuwigheidswaarde, huwelijk en echtscheiding 
volgen elkaar sneller en vaker op. Homosexuele en 
heterosexuele relaties worden langzaam maar zeker 
als principieel gelijkwaardig gezien. Ook de aard van 
de relatie-van LAT tot SM-neemt in diversiteit toe. De 
ontplooiing van de menselijke sexuele en emotionele 
relatie wordt ondersteund doordat de gemeenschap 
meer en meer bijdraagt aan de opvoeding van kinde
ren (crèches, school), waardoor de traditionele rolver
deling tussen man en vrouw in een gezin minder van
zelfsprekend wordt. 

De wetgeving lijkt vooralsnog niet op een dergelijke 
flexibiliteit en dynamiek in deze menselijke relatie te 
zijn afgestemd. Integendeel, veelal is dewetgeving een 
belemmering voor ruimere ontplooiing van de sexuele 
en emotionele relatievormen. In de toekomstige maat
schappij zal, met de relatie als norm genomen, ruimte 
moeten worden gegeven voor veelzijdigheid in sexuele 
en emotionele relatievorming. Wat de wetgeving be
treft valt te denken aan een flexibel kader, waarbinnen 
op snelle en goedkope wijze samenlevingscontracten 
kunnen worden opgesteld, tussen twee af meer perso-
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nen, zoveel mogelijk ingevuld naar individuele wensen 
en inzichten. 

Het spreekt voor zich, wanneer we uitgaan van een 
groot potentieel aan samenlevingsvormen, dat niet het 
gezin, dat slechts één van de mogelijke samenlevings
vormen is, maar het individu (de kleinst mogelijke 
eenheid van een samenlevingsvorm) en de relatie (de 
gedachte dat mensen wezenlijk voor relaties gescha
pen zijn) hoekstenen van de samenleving zijn. 

Twee andere belangrijke typen menselijke relaties 
zijn de arbeidsrelatie (werkgever - werknemer) en de 
scholingsrelatie (leraar - leerling) . Wanneer we de 
arbeids- en scholingsrelatie in het totale leven van een 
gemiddelde, hedendaagse burger beschouwen, geeft 
dat, opnieuw, een eenzijdig beeld: de eerste 20 tot 25 
jaar scholing, vervolgens 30 tot 40 jaar arbeid, vaak 
gedurende lange periodes bij dezelfde werkgevers, 
om dan af te sluiten met 10 tot 20 jaar vrije tijd (het 
pensioen) . Hoewel de laatste tijd, door de hoge werk
loosheid gedwongen, de wisselwerking tussen arbeid 
en scholing een veelbesproken onderwerp is, blijft de 
gedachte dat de burger zich een vaste plaats moet 
zoeken in de maatschappij, daarbij zijn leven volgens 
een standaard patroon indelend, onveranderd do
miant. Hier wordt, om met Glastra van Loon te spreken, 
'roofbouw op het individu gepleegd'. Zelfontplooiing, 
dat wil zeggen, de mogelijkheid om in vrijheid rela
tievormen op het terrein van arbeid, scholing en vrije 
tijd (sport, cultuur, recreatie, e.a .) aan te gaan wordt 
sterk aan banden gelegd. 

In een relationistische maatschappij zal ruimte ge
schapen worden voor ontplooiing van de menselijke 
arbeids- en scholingsrelatie. Daartoe is, ten eerste, 
noodzakelijk dat scholingstijd, werktijd en vrije tijd 
meer naar eigen inzichten en motivaties over het leven 
verdeeld kunnen worden; ten tweede, dat de gelijk
waardigheid tussen vier maatschappelijke rollen : 
gever resp. nemer van arbeid resp. scholing, voorop 
staat. Burgers moeten in vrijheid hun rol kunnen kiezen 
of van rol kunnen verwisselen. Beide uitgangspunten 
leiden tot concrete voorstellen voorde inrichting van de 
relationistische maatschappij . 

Willen we burgers de vrije keuze geven zelf te 
bepalen hoe zij hun arbeids-, scholings- en vrije tijd 
over hun leven verdelen, dan is het allereerst noodza
kelijk dat burgers, ook gedurende hun scholings- en 
vrije tijd een inkomen genieten. Men zou kunnen den
ken aan een individueel arbeidsloos basisinkomen . 
Kenmerk van zo'n basisinkomen is de volledige 
ontkoppeling van arbeid en inkomen . Een dergelijke 
ontkop.peling is vanuit relationistisch standpunt gezien 
volkomen onmogelijk. Inkomen (geld) is een (gemate
rialiseerd) vermogen tot handelen. Dat vermogen ont-

staat niet zo maar, uit het niets; het moet worden 
opgebouwd. Dat vermogen ontstaat door een kracht 
uit te oefenen, arbeid te verrichten. Deze koppeling is 
zo fundamenteel dat ik nietzie hoe je haarvolledig kunt 
loslaten. Het is alsof je de relatie tussen individu en 
gemeenschap loslaat, aangezien het individu een (ba
sis)inkomen ontvangt zonder dat daar enige tegen
prestatie in de vorm van betaalde arbeid voor de 
gemeenschap (de economie) tegenover staat. Zo'n 
ontkoppeling draagt dan ook impliciet het gevaar in 
zich, zelfs wanneer maar een klein gedeelte van het 
inkomen zijn (arbeids-)relaterend karakter verliest, 
dateen samenleving desintegreert. 

Daarentegen bestaat in het huidige sociale ze
kerheidsstelsel geen echte vrije tijd, maar slechts 
'werkloze tijd'. Immers, mensen met een uitkering zijn 
(tijdelijk) verhinderd (ziek, geen passend werk te vin
den) ofvrijgesteld (aow) van werken . De hypocrisie van 
het huidige arbeidsethosl legt een knellende band om 
het bestaan van een uitkeringsgerechtigde, die alle 
motivatie en initiatieven die men in vrije tijd zou ont
plooien de kop indrukt. 

Ik zou als alternatief willen aandragen een 'rela
tioneel basisinkomen': elk individu ontvangt geduren
de zijn of haar hele leven een inkomen, ongeacht sexe, 
werk of burgerlijke staat, in ruil voor de verplichting 
minimaal, zeg, 50000 uren van zijn of haar leven aan 
arbeid en scholing te besteden . (Het getal doet er hier 
niet toe. Het is ,,:oorlopig bepaald door uit te gaan van 
25 uur per week, met 40 weken per jaar (en 50 werk- en 
studiejaren .) 

Een relationeel basisinkomen laat de koppeling tus
sen arbeid en inkomen in stand, niet op basis van 
individuele arbeid, maar via een abstracte macro
economische relatie tussen de totale arbeidstijd en het 
totale basisinkomen in het leven van een gemiddelde 
burger. Door vervolgens de hoogte van het basisinko
men te koppelen aan de gemiddelde arbeidsprodukti
viteit, - dit kan gerealiseerd worden door sociale 
premies die de werkgever nu betaalt, om te zetten in een 
belasting op de arbeidsproduktiviteit - ontstaat een 
feedback systeem met macro-economisch sturingsin
strumenten. Indien de arbeidsproduktiviteit groeit kan 
een deel ervan worden aangewend om het basisinko
men te laten stijgen en/of het minimum aantal verplich
te arbeids/scholingsuren te laten dalen (herverdeling 
van werk!) . Daling van de arbeidsproduktiviteit (min
der belastinginkomsten) zal van de burger daarente
gen extra arbeids- en/of scholingsinspanningen vra
gen. Scholing is daarbij van meer belang dan arbeid 
sec, omdat scholing een groter effect heeft op de 
gemiddelde arbeidsproduktiviteit. 

Een relationeel basisinkomen geeft burgers, binnen 



de restrictie hierboven gesteld, de vri jheid zelf te bepa
len hoe, wanneeren voor hoelang zij vrije tijd, werktijd 
of scholingstijd opnemen. Een werknemer kan beslui
ten voor een 10- of een 25-urige werkweek, gedurende 
één of acht jaren. Men kan één maand of vijf jaar vrije 
tijd opnemen tussen twee banen, al dan niet na eerst 
weer scholing gevolgd te hebben. De mobiliteit der 
werknemers neemt drastisch toei arbeidstijden wor
den, in vergelijking tot het heden, ongekend flexibel. 
Ook van werkgeverskant transformeert de arbeidsre
latie: bedrijfstijden worden flexibeler, arbeidscontrac
ten zullen meer en meer worden toegesneden op het 
individu. 

Aangezien iedereen altijd een basisinkomen ont
vangt, zullen bij de onderhandelingen voor een indivi
dueel arbeidscontract inkomensaspecten in belang 
afnemen ten gunste van andere aspecten van de ar
beidsrelatie. Arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, 
arbeidsveiligheid e.d. kunnen onderdelen worden van 
een arbeidscontract. 

De mogelijkheden zijn in principe onbegrensd. Ik 
zeg 'in principe' want er zullen ongetwijfeld beperkin
gen worden opgelegd door bijv. overheid en werkge
vers. De overheid heeft o .a. detaak ervoorte waken dat 
burgers hun verplichte arbeidsuren opsparen tot hun 
laatste levensjaren en werkgevers zullen vast en zeker 
eigen wensen hebben t.a.v. orde en structuur van de 
arbeidstijden der werknemers, maar het grootste pro
bleem zal het administreren van de 50000 werk- en 
studie-uren zijn. Wat wordt bijgehouden? Het aantal 
arbeidsuren en/of scholingsuren, of alleen het aantal 
uren vrije tijd? Wie administreertwie? De rijksoverheid 
iedereen, de lokale overheden iedereen, de overheid 
slechts de werkgevers en de werkgevers de werkne
mers? Waarwordt geadministreerd? Centraal, lokaal, 
individueel ('strippenkaart')? Deze problemen zijn op 
deze plaats echter niet aan de orde. Eén structureel 
probleem is hier wel aan de orde, namelijk waar de 
scheidslijn tussen werk en vrije tijd ligt. Boeken we 
onbetaald vrijwilligerswerk en het huishouden doen 
als werkuren of als vrije-tijdsuren? Is de betaalde klus 
bij de overburen werk of een activiteit in vrije tijd? 

De huidige situatie toont een scherpe scheiding tus
sen zwarten witwerk, tussen vrijwillig en betaald werk, 
tussen werkenden en niet-werkenden en er is een sterke 
tendens de tweespalt tussen formeel en informeel cir
cuitte vergroten, o.a. door méér controle en fraudebe
strijding. Het voornaamste gevolg is dat de burger zich 
nog sterker beperkt voelt in zijn handelingsvrijheid en 
zijn wantrouwen t.a .v. de overheid en dus ook zijn 
ongehoorzaamheid nog verder zal vergroten. 

In plaats van de kloofte vergroten is het juist zaak een 
nieuwe harmonische relatie tot stand te brengen tussen 

beide circuits . De relatie die ik voorstel is, om het 
informele circuit uit te bouwen tot een soort proeftuin, 
waar men zich voorbereidt en traint voor activiteiten in 
het formele·circuit. Men 'oefent' met de vele, diverse 
aspecten van arbeids- en scholingsrelaties. Deze oefe
ning kan een natuurlijk vervolg krijgen in het formele 
circuit, zodat het informele circuit tevens als een soort 
broedplaats fungeertvoor nieuwe economische activi
teiten. In het informele circuit zullen burgers ook het 
fundamentele besef ontwikkelen dat er vier gelijk
waardige rollen zijn, die men in de maatschappij kan 
vervullen, omdat zij vrijelijk elk van die rollen kunnen 
uitoefenen. Belangrijkste reden waarom het informele 
circuit zich tot een dergelijke dynamisch circuit kan 
uitbouwen is dat de overheid zich niet mengt, via 
belasting of premieheffing, in deze informele econo
mie.2 

Daar tegenover staat dat de gespendeerde tijd in 
arbeids- en scholingsrelaties in het informele circuit 
niet tot de verplichte arbeids- en scholingsuren mogen 
worden gerekend. Op het moment dat men bepaalde 
activiteiten toch als zodanig wil laten aanmerken, 
treedt men binnen in het formele ci rcuit. Tegenover een 
afboeking van formele arbeids- en scholingsuren staat 
dan de verplichting tot het verstrekken van boekhoud
kundige en/of belastingtechnische informatie. Er kan 
dus belasting betaald moeten worden . Een voorbeeld: 
een huisvrouw staat nu voor een keuze : óf, zij be
schouwt haar werkzaamheden als een informele acti
viteit zonder al te veel rompslomp, die op haar vrije tijd 
wordt afgeboekt, óf, zij wil haar werk formeel maken, 
maar dient dan allerlei informatie over aard van werk 
en inkomen (boven het basisinkomen) overte leggen. 

De afwezigheid van belastingen en premieheffing in 
het informele circuit en de noodzaak van een drempel
loze overgang van informeel naar formeel circuit 
vraagt om drastische belastinghervormingen in het 
formele circuit. Uitgangspunten zijn dat een informele 
arbeidsrelatie omgezet kan worden in een formele 
arbeidsrelatie, zonder financiële gevolgen voor werk
gever en werknemer (NB. omgekeerd is dat zeker niet 
altijd het geval) en dat overheid, werkgevers en werk
nemers financieel zo min mogelijk netto effecten van de 
hervormingen ondervinden. Het eerste uitgangspunt 
betekent afschaffing van loon-, inkomstenbelasting en 
de premieheffingen aan werknemers ten behoeve van 
de sociale zekerheid, onder hetgelijktijdig laten dalen 
van elk loon met het totaalbedrag dat ten behoeve van 
deze belastingen en heffingen werd ingehouden. De 
wig tussen netto en bruto loon verdwijnt. De werknemer 
gaat er netto niet op vooruit. De werkgever daarente
gen heeft minder loonkosten. Dit voordeel wordt teniet 
gedaan meteen progressieve schaalgrootte- ofomzet-
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belasting voor het bedrijfsleven evt. naar bedrijfssector 
gedifferentieerd. Door beneden een bepaalde omzet 
geen belasting meer te heffen, sluiten we aan op de 
belasting loze kleinschaligheid in de informele econo
mie. Daarentegen zal naarmate een bedrijf groter is 
(meer omzet heeft) relatief meer belasting moeten 
worden betaald. Dit betekent een verschuiving van de 
belastingdruk van de kleinschalige (formele) bedrij
vigheid naardegrootschalige bedrijvigheid . Tenslotte, 
om de aansluiting tussen formele en informele econo
mienaadlooste maken,zouookde BTW op een andere 
wijze moeten worden verkregen. 

We kunnen de belasting op de arbeidsproduktiviteit 
(t.b.v. het basisinkomen) en de belasting op de omzet 
(als indicator van de schaalgrootte) samenvoegen in 
één tweeparameterige, naar bedrijfstak gedifferen
tieerde belastingfunctie. Ook de BTW-opbrengsten 
zouden dan via deze belastingfunctie moeten worden 
gerea I iseerd. 

Hetvoordeel van deze unificatievan belastingen laat 
zich niet makkelijk meten, maarmoetgezien de huidige 
papierwinkels en ambtelijke inzet, aanzienlijk worden 
geacht. Daarnaastzijn ergrote immateriëleeffecten. Er 
ontstaat 'ruimte' voor het individu, d.w.z. het individu 
krijgt meer handelingsvrijheid, meer keuzemoge
lijkheden; beslissingen nemen betekent een groter 
verantwoordelijkheidsbesef ontwikkelen. De voorge
stelde veranderingen vormen al met al een krachtige 
impuls voorde ontplooiing van het individu, wat indivi
dueel leidt tot een intensere levenservaring en een 
diepere levensvervulling. Tegelijkertijd neemt de be
stuurskracht toe waar zij nu ontbreekt. Via de, naar 
bedrijfstak gedifferentieerde belastingfunctie kunnen 
grootschalige ontwikkelingen in de economie beter 
gestuurd en begeleid worden. Bijvoorbeeld, bij hoge 
werkloosheid, (dat wil zeggen: mensen zijn niet in staat 
hun verplichte arbeids- en/of scholingsuren in het 
form.ele circuit op te nemen) kan de belastingfunctie zo 
worden gewijzigd, dat een produktiegroei in sectoren 
met een lage arbeidsproduktiviteit wordt gestimu
leerd.3 Ook in Europees kader zou zo'n belastingfunc
tie erg waardevol kunnen blijken, doordat naar land 
gedifferentieerde economische ontwikkelingen gesti
muleerd kunnen worden d.m.v. het hanteren van per 
land verschillende belastingfuncties. 

Tenslotte wil ik nog kort ingaan op een .la.atste type 
menselijke relatie. Onder geestelijke relaties zal ik 
verstaan die bindingen die merisen aangaan op grond 
van gemeenschappelijke ideeën, overtuigingen, moti
vaties, belangen of meningen. Grote groepen mensen 
vetbinden zich op grond van zo'n overeenkomend 
gedachtengoed tot maatschappelijke organisaties. 
Ideeën vormen dan ook de meestwezenlijke grondslag 

waarop een maatschappij zijn structuur ontvangt. 
Daarom is het van het allergrootste belang dat een 
maatschappij zijn burgers bewust maakt van het 
ideeëngoed op grond waarvan hun samenleving ge
organiseerd is en nieuwe ideeën de ruimte geeft hun 
herstructurerende invloed te laten gelden op de maat
schappij. Dit vraagt om een intensieve 'culturele en 
politieke bewustwording in de relationistische samen
leving . 

Machtsverschuivingen 

Gegeven de politieke bewustwording, de dynamische 
en compacte samenleving, zal het geen betoog hoeven 
datde individuele mens in deze relationistische samen
leving een uiterst mondige burger is, die zich bewust is 
van eigen verantwoordelijkheden. Dit besef zal zich 
vertalen in eisen tot zeggenschap en inspraak. Te 
verwachten is dat de relationistische samenleving een 
duidelijk trend zal laten zien waarin verantwoordelijk
heden van hogere overheidslagen naar lagere worden 
overgeheveld en van lagere overheden naar het indivi
du. Een democratisch relationistische samenleving be
tekent dat regelmatig taken en beslissingsbevoegdhe
den van overheden worden geherwaardeerd. Immers, 
wanneer de ideeën, wensen en opvattingen van de. 
burgerbevolking een toenemende heterogeniteit ver
tonen en steeds meer mensen over steeds meer zaken 
een gefundeerd~ mening bezitten, is het noodzakelijk 
in kleinere organisatieverbanden meer beslissingen te 
nemen. 

Om deze 'neergaande kracht' te kanaliseren is het 
nodig een flexibele overheidsstructuur te ontwikkelen, 
die zich snel aan een veranderende samenleving kan 
aanpassen. Regel moet zijn, de bestuurskracht te opti
maliseren door telkens de meest geschikte overheids
structuur te bepalen. 

Ook de taken van de overheid veranderen in een 
relationistische samenleving. Aangezien de arbeids
en scholingsrelaties een grote diversiteit gaan verto
nen, zowel in het formele als in het informele circuit, 
zullen wensen en eisen van gever en nemer van arbeid 
of scholing steeds veelzijdiger worden. De overheid 
zal, meer dan ooit, een rol krijgen in de relatiebemid
deling. De maatschappij als geheel is erbij gebaat als 
wensen en eisen van gever en nemer van arbeid of 
scholing optimaal op elkaar aansluiten. Daarbijzal de 
informatietechnologie een belangrijke rol spelen. Ge
dacht kan worden aan een landelijk netwerk van 
databanken met gegevens betreffende enerzijds het 
aanbod aan werken scholing van degeverskant (infor
meel, zowel als formeel), anderzijds de vraag naar 
werk of scholing van de nemerskant. Elke burger kan, 



desnoods zelf via een eigen home-computer, via dit 
bemiddelingsnetwerk de voor hem of haar meest ge 
schikte arbeidsrelatie of scholingsrelatie uitzoeken. 

Het hoeft geen betoog dat de informatietechnologie 
een centrale spil vormt van een relationistische maat
schappij . Zonder de informatietechnologie zouden ve
Ie taken, - het administreren van arbeids- en scho
lingsuren per burger; een bedrijfsvoering met veelei
send en mobiel personeel; een reorganisatie van een 
overheidslaag; veranderingen opvangen in een dyna
mische arbeids- en scholingsmarkt - praktisch onuit
voerbaar zijn. 

Behalve bovengenoemde 'neergaande kracht', die 
een decentralisatie van de staatsmacht veroorzaakt, 
zal een 'opwaartse kracht' nodig zijn, die een mondiale 
centralisatie van macht teweeg moet brengen. Milieu
problemen, honger en de grote verschillen tussen rijk 
en arm zijn allang niet meer nationaal op te lossen. Het 
besef dat de aarde één groot en samenhangend eco
systeem is, die door de economische vooruitgang 
steeds ernstiger wordt bedreigd, vraagt dringend om 
een mondiale regering, met meer macht dan de Ver
enigde Naties. Het gebrekkig functioneren van de 
Verenigde Naties is hoofdzakelijk te wijten aan de 
structuur van de organisatie, waarin de macht van de 
individuele natie en zijn souvereiniteit als harde voor
waarden verankerd liggen. Om hongersnoden en mi
lieuproblemen aan te pakken, maar ook zoiets als de 
rechten van de individuele mens meer kracht bij te 
zetten, is een mondiale regering nodig. Dit vraagt om 
een overheveling van macht van staatsniveau naar 
mondiaal niveau.4 

Een mondiale eenheid is niet slechts een oplossing 
voor problemen die nationaal niet meer kunnen wor
den opgelost. Dat zou een te negatieve inspiratie zijn . 
De mondiale eenheid komt ook voort uit het relatie
perspectief. Op mondiaal niveau ontmoet het individu 
zijn uiteindelijke gemeenschap. Het is zijn maximale 
samenleving. De mondiale gemeenschap, als een rela
tionistische samenleving, is de uiteindelijke realisatie 
van hetideevan mens-zijn . Pas in een mondiale samen
leving zijn we mensen, in de volle zin van het woord 
mens, omdat we een relatie kunnen aangaan met elk 
medemens. Alleen in deze vorm kan het relationele 
vermogen van het individu volledig tot uiting komen. De 
relaties tussen mensen van verschillende rassen, 
culturen ofovertuigingen zijn nietaltijd de makkelijkste 
maar vaak wel de meest vermogende relaties. Hele 
nieuwe vormen van relaties kunnen uit dit samenspel 
van tegenstelling ontstaan. Een (mondiale) samenle
ving dat dit deel van het potentieel van menselijke 
relaties niet ontplooit, laat een deel van wat de mens
heid als geheel is en kan ongerealiseerd . 

Noten. 

1. Erik van der Hoeven, 'De hypocrisie van hetarbeids
ethos'in .ldee66,nr3,1988 

2. zie ook Ad dan Boer, 'Naar nieuw werk: vorming 
secundair circuit', in Idee66 nr 3, 1988. Waar hij 
slechts een beperkte, sectorgebonden belasting en/ 
of premieverlaging voorstelt, om een secundair 
circuitopte bouwen, daar ga ikzoveralle belasting 
en premieheffing weg te nemen. 

3. vgl. Paul van Schilfgaarde, 'Werkgelegenheid, 
Werkloosheid, Arbeidsmarkt' in Idee66,nr3, 1988 p. 
8 

4. Zie bijv. Th . C. van Boven Nieuwe perspectieven en 
uitdagingen' in 'De rechten van de Mens' onder 
redactie van M .B.W . Biesheuvel, Meulenhoff infor
matief, Amsterdam 1983. 
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· D66 en de verantwoordelijke 
samenleving 
HANS JEEKEL en MEINE HENK KLIJNSMA* 

Het CDA-concept van de 'verantwoordelijke 
samenleving' is meer dan een propagandaverhaal. 
Het noopt tot nadenken over de verhouding 
mens-maatschappij-overheid. Bij D66 is dat nog 
onvoldoende gebeurd. 

Waar gaat het eigenlijk over? 

De verhouding mens-maatschappij -overheid is een 
onderwerp waarover altijd veel te doen is geweest. In 
Nederland hebben de contouren van die verhouding in 
de periode 1848-1917 in belangrijke mate hun huidige 
vorm gekregen. Voor de verhouding mens-overheid is 
de Grondwetsherziening van 1848 van groot belang 
geweest, terwijl voorde relaties mens-maatschappij en 
maatschappij-overheid de met de pacificatie van 1917 
erkende verzuiling van de samenleving nog steeds 
richtinggevend is. 

Als gevolg van de ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen na 1917 en vooral van de laatste decen
nia wordt de laatste tijd weer diepgaand nagedacht 
over de verhouding mens-maatschappij-samenleving. 
De term 'verantwoordelijke samenleving' wordt in dat 
verband nogal eens gebezigd . 

Het begrip 'verantwoordelijke samenleving' is van 
recente datum. Het heeft de eerder geïntroduceerde 
term 'zorgzame samenleving' vervangen en kan tot de 
in sommige politieke circuits gangbare turbotaal wor
den gerekend . Met name in CDA-kring en dan weer 
vooral in de coterie rond het wetenschappelijk bureau 
van die partij, duikt het begrip 'verantwoordelijke 
samenleving' in vrijwel elk als belangrijk bedoeld 
beleidsstuk op. Door het CDA, althans delen daarvan, 
wordt het erg serieus genomen. Partijvoorzitter Van 
Velzen voorspelt zelfs een revolutie als de Nederland
se verzorgingsstaat tot een 'verzorgingsmaatschappij' 
wordt getransformeerd. Groen van Prinsterer zou zich 
door een dergelijke woordkeus in zijn graf hebben 
omgedraaid ('tegen de revolutie het evangelie!') ; het 
laat daarmee zien dat Van Vel zen niettot de christelijk
historische of anti-revolutionaire bloedgroep behoort, 
maar ook - en dat is belangrijker - dat het CDA veel 
waarde hecht aan hetconceptvan de 'verantwoordelij
ke samenleving'. 

Buiten CDA-kring en ook wel daarbinnen (bijvoor
beeld door minister Van Dijk van Binnenlandse Zaken 
en fractievoorzitter De Vries) is het enthousiasme voor 
het troetelkind van Oostlander (de directeur van het 
wetenschappel i jk bureau van het CDA en partij-ideo-

* De auteurs zijn lid van de redactie. 

loog) en Van Velzen wat minder groot. Dat is niet 
geheel en al ten onrechte. Sterker nog: wie zich de 
moeite getroost enkele CDA-geschriften over de 'ver
antwoordelijke samenleving' te lezen, zal getroffen 
zijn door de vaagheid die ervan uitgaat. 'Waar gaat dit 
eigenlijk over?', zal de lezerzich afvragen, zeker als hij 
van D66-huize is. D66-ers plegen nu eenmaal op een 
instrumentele manier politiek te bedr~ jven en proble
men te benaderen. De invalshoek van Oostlander en 
andere CDA-intellectuelen is aan een dergelijk instru
mentalisme volstrekt tegenovergesteld : ook aan de 
ideolog ische en ideële dimensie van het concept wordt 
veel aandacht geschonken. 

Doorschade en schandewijs geworden zal de niet in 
de CDA-ideologie geschoolde lezer door het onbeha
gelijke gevoel worden bekropen dat er wel iets slechts 
achter die ideologische dekmantel zal schuilgaan. 
Over de vermeende ware bedoelingen van de CDA
ideologen en vooral van hun broodheren bestaat in het 
niet-christen-democratische kamp een ongewone ma
te van eensgezindheid : het is de grootste partij van het 
land uitsluitend te doen om haar riante machtspositie in 
het 'maatschappelijke middenveld' (ook politieke tur
botaal) te handhaven . Daarwordtals subsidiair motief 
vaak aan toegevoegd de behoefte om flink in de zachte 
sector te bezuinigen. 

Dit artikel gaat over D66 en de 'verantwoordelijke 
samenleving'. De belangrijkste prealabele vraag bij 
het nadenken over de verhouding van D66 tot het 
concept van de 'verantwoordelijke samenleving' is of 
dit concept alleen maar een dekmantel is ofdat het toch 
ook of juist iets anders inhoudt. Wij menen dat voorals
nog van het laatste moet worden uitgegaan en dat het 
CDA-concept daarom serieuze aandacht verdient. 

In dit artikel wordt derhalve uitvoerig aandacht be
steed aan de aan het concept van de 'verantwoordelij
ke samenleving' ten grondslag liggende wortels; die 
ook alles met de verzuil ing - een eerdere 'revolutie' in 
de Nederlandse samenleving - te maken hebben. Na 
een historisch relaas over de verzuiling wordt inge
gaan op de erosie die het verzuilde systeem sinds ± 
1955 en in versterkte mate sedert 1967 heeft onder
gaan. Vervolgens worden in kort bestek de meest 
recente visies van de drie grote politieke partijen op de 
verhouding mens-maatschappij-overheid en daarmee 
dus ook op het geërodeerde zuilenstelsel, weergege
ven . Daarop wordt gekeken welke de opvattingen van 
onze eigen partij op dit gebied zijn . Opmerkel i jk is dan 
dat D66 het hier behoorlijk laat afweten . Nu al kan 
worden gesteld dat het concept van de 'verantwoorde
li jke samenleving' D66 confronteert met gapende ga
ten in haar visie op de verhouding mens-samenleving
staat. De tweede helft van dit artikel strekt ertoe deze 



gaten enigszins in kaart te brengen en aanzetten te 
geven voor het dichten daarvan. 

De legitimatie van de verzuiling 

De verzuiling van de Nederlandse samenleving is niet 
zo oud als door sommigen wel wordt aangenomen. Het 
ontstaan van de verzuilde maatschappijstructuren 
hangt namelijk nauw samen met twee betrekkelijk 
recente verschijnselen: de emancipatie van een aantal 
bevolkingsgroepen en degroei van hetaantal publieke 
taken . 

Bij de emancipatie van enkele volksdelen moet in de 
eerste plaats worden gedacht aan de rooms-katholie
ken en de orthodox-protestanten. Beide bevolkings
groepen leefden in onmin met de in de 1ge eeuw 
dominant geworden liberale of vrijzinnige ordening 
van staaten samenleving. Hierbij moetworden aange
tekend dat het dezelfde liberale staat is geweest die de 
aspiraties van vrijzinnig-protestantse dissenters volle
dig heeft bevredigd en dat tot op zekere hoogte ook 
heeft bewerkstelligd ten aanzien van de verlangens 
van de twee zoëven genoemde groepen .In dat verba nd 
is de volledige godsdienstvrijheid als gevolg van de 
Grondwetswijziging van 1848 en de verruiming van het 
kiesrecht van 1888 vermeldenswaard . 

De onvrede van kathol ieken en orthodox-protestan
ten bleek na verloop van tijd te groot en te fundamen
teel om binnen de kaders van de traditionele liberale 
rechtsstaat geapaiseerd te kunnen worden. Speerpunt 
van deze onvrede werd het protest tegen de achterstel
ling van het bijzonder onderwijs ten opzichte van het 
openbaar onderwijs. De schoolstrijd leidde tot een 
scherpe polarisering tussen de politiek-confessionele 
partijen en hun achterbannen enerzijds en hun vrijzinni
ge en sociaal-democratische tegenvoeters anderzijds. 
De schoolstrijd kon pas tot een einde worden gebracht 
toen aan beide zijden het besef doorbrak dat een 
formule moest worden gevonden, die recht zou doen 
aan het verlangen van bepaalde levensbeschouwelij
ke minderheden enkele publieke taken naar eigen 
inzicht in eigen beheer uit te voeren èn aan de nood
zaak het land bestuurbaar te houden. 

De toverformule die met beide eisen rekening hield, 
kwam tot stand in de moeilijke dagen romdom het 
begin van de eerste wereldoorlog. Het liberale min
derheidskabinet-Cort van der Linden wist door een 
goed gebruik van de plotselinge golf van nationale 
eendracht de partijen aan de tafel te krijgen, teneinde 
een structurele oplossing voorde schoolstrijd en enkele 
andere slepende politieke vraagstukken te vinden. 
Deze oplossing behelsde de pacificatie van de tegen
stelling tussen de twee kampen door het toestaan aan 
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Figuur 1: De verzuilde samenleving tussen 1917 
en ± 1950 

de verschillende volksdelen voor de eigen groep zelf 
bepaalde publieke taken (in casu het onderwijs) te 
behartigen met publieke middelen . Voor de gezamen
lijke beleidsvoering en taakbehartiging, dus voor het 
reguliere politieke bedrijf, werden in de periode 1913-
1917 nieuwe spelregels ontwikkeld: de spelregels van 
de pacificatiedemocratie. (1) 

Deze spelregels vergden nogal wat van de bevol
king; een grote mate van volgzaamheid ten opzichte 
van de elites van de verschillende zuilen en quasi
zuilen (= de sociaal-democratische en vrijzinnige 
volksdelen) was noodzakelijk. Het goed functioneren 
van de pacificatiedemocratie en de bijbehorende ver
zuilde samenleving veronderstelde verder een organi
satie van vrijwel de gehele bevolking in de zuilen. 

Degepacificeerdeverzuildeverhoudingen bleken in 
het interbellum een bruikbaar kader voor de beharti
ging van een aantal ten gevolge van de groei naar de 
verzorgingsstaat ontstane nieuwe publieke taken . Het 
meest bekende voorbeeld daarvan was het omroepbe
stel, maar ook de verzuilde tweede-lijnsgezondheids
zorg, ziekenfondsen, kruisorganisaties en woning
bouwverenigingen kwamen in deze tijd goed van de 
grond. Schematisch kan de verzuilde samenleving van 
het interbellum worden aangeduid als in figuur 1. 

Met het oog op het standpunt van D66 ten aanzien 
van de verzuiling en hetconceptvan de 'verantwoorde
lijke samenleving' is het interessant te kijken welke 
positie de Vrijzinnig-Democratische Bond innam ten 
opzichtevan hetverzuilingsprocesdat in de jaren '20en 
'30 zijn beslag kreeg . 

Van de niet-confessionele partijen was de VDB voor 
1913 de grootste voorstander van een eerlijk compro
mis in het slepende probleem van de financiële achter
stelling van het bijzonder onderwijs. Het was dan ook 
niet toeva II ig dat de vri jzi nn ig-democratische voorman 
Bos de in 1913 gevormdestaatscommissietotoplossing 
van het schoolvraagstuk ging leiden. Meer dan bij 
andere liberale groeperingen het geval was, kon de 
VDS zich ook in de pacificatie van 1917 goed vinden . 

Dat neemt niet weg dat de steeds verdergaande 
verzuiling die zich in het interbellum manifesteerde, 
ook in vrijzinnig-democratische kring op enige bezwa
ren stuitte. Dit bleek met name toen het Nederlandse 
omroepbestel in de jaren '20 zijn huidige vorm kreeg. 
De nauw met de VDS verbonden VPRO bleek als enige 
omroep voor een niet-verzuilde (echte) nationale om-

. roep. 
De idee van de verzuiling als zodanig, namelijk dat 

qua levensbeschouwing onderling verschillende groe
pen vanaf de basis zelf in de behartiging van bepaalde 
publieke taken gingen voorzien, werd door de VDS 
evenwel principieel ondersteund. De verzuiling als 
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ordeningsidee voor de samenleving verdroeg zich 
namelijk zeer wel met de vrijzinnig-democratische 
materiële vrijheidsideologie. In die ideologie werd 
grote waarde gehecht aan maatschappelijke verban
den, waarbinnen en waardoor burgers hun eigen ont
plooiingsmogelijkheden zouden moeten kunnen cre
ëren. Opmerkelijk was dat het vrijzinnig-democrati
sche vrijheidsbegrip weliswaar inhoudelijk was inge
vuld (door het te koppelen aan het streven naar 
individuele ontplooiing), maar dat het mensbeeld, het 
beeld van het individu na zijn ontplooiing tot ware 
vrijheid, open werd gelaten. We zullen nog zien dat dit 
bij D66 een halve eeuw later niet anders is. 

Hiermee bleven de vrijzinnig-democraten in hun 
visie op de verzuilde samenleving een stapje achter bij 
de confessionele partijen, die wél een inhoudelijk 
mensbeeld hanteerden. Zowel het rooms-katholieke 
subsidiariteitsbeginsel als de orthodox-protestantse 
leer van de soevereiniteit in eigen kring waren geba
seerd op het nieuw-testamentische, evangelische 
mensbeeld: het beeld van de christen-burger die zich 
als onderdeel van zijn geloofsgemeenschap maat
schappelijk nuttig maakt, waarbij de kaders zijn ge
steld door die geloofsgemeenschap. Het gaat hier te 
ver om aan te geven waarom het gedrag van de net 
genoemde christen-burger zo moet zijn. Belangrijker 
voor hetonderwerpvan ditartikel is de constatering dat 
een dergelijk gedragspatroon het bestaan van geïnsti
tutionaliseerde geloofsgemeenschappen veronder
stelt die als kaders voor deze maatschappelijke orde 
willen fungeren. 

Corporatisme, verstatelijking, kentering en het 
verzuilde systeem ter discussie 

De economische crisis van de jaren '30 leidde bij velen 
tot het inzicht dat een verdergaande ordening van de 
samenleving noodzakelijk was. Daarbij werd dan niet 
zozeer gedacht aan direct overheidsi ngri j pen of orde
ning van onderop langs lijnen van het verzuilingscon
cept, maar meer aan publiekrechtelijke functionele 
lichamen. Min of meer corporatistische ideeën genoten 
in brede kring populariteit. 

Na de tweede wereldoorlog werd aan deze ideeën 
concreet vorm gegeven. Weliswaar ontstond een heel 
bouwwerk van puur corporatistische bedrijfs- en pro
duktschappen, de nadruk kwam toch te liggen op een 
integratie van bepaalde corporatistische denkbeelden 
met een uitbouw van de oude verzuilde structuren en 
een grotere directe overheidsinvloed. Het centrale 
arbeidsvoorwaardenbeleid en de SER waren illustra
tief voor deze 'gemengde' ordening. 

In veel opzichten bereikte de verzuilde gepacifi-

ceerde structuur van de Nederlandse samenleving in 
deze periode, de jaren 1945-1958, haar hoogtepunt. 
De levensbeschouwelijke worteling van de zuilen in de 
bevolking leek nog volkomen intact, de verzuiling 
bestreek een groter deel van het maatschappelijk 
domein dan ooit en ook de grote sociaal-democrati
sche (quasi-)zuil, 'de rode familie', was onder Drees 
volkomen geïntegreerd in het geheel. 

Toch werd i n de wederopbouwperiode het zaad van 
het verval van het verzuilde stelsel gezaaid. De 
ontkerkelijking en de deconfessionalisering gingen 
ook in dit tijdvak gestaag verder en bereikten zelfs de 
onaantastbaar geachte orthodox-protestantse en 
rooms-katholieke volksdelen. Bij deze volksdelen na
derde overigens de groepsemancipatie, die in zekere 
zin de voornaamste drijfveer voor de verzuiling vorm
de, zijn voltooiing. De erosie van de levensbeschouwe
lijke worteling van de zuilen had zijn aanvang geno
men . Bovendien vervaagden de grenzen tussen de 
eigenli jke overheid en de gestaag uitdi jende en profes
sionaliserende nationale koepels van de zuilen steeds 
meer. 

Deze legitimatiecrisis bereikte haarhoogtepunt in de 
jaren 1967-1977, toen zij ten volle doordrong tot het 
Nederlándse politieke bedrijf. Toch nog vrij plotseling 
werden de spelregels van de pacificatiedemocratie 
niet langer nageleefd en traden grote veranderingen 
op in de politieke structuur en cultuur. In de terminolo
gie van Lijphart was dit het tijdperk van de kentering. 
Inmiddels bevinden wij ons dan ook niet meer in een 
pacificatiedemocratie, maar in een karteldemocratie. 
Lijphart geeft daarvan de volgende definitie: 
' ... de karteldemocratie, waarin door de voortschrij
dende ontideologisering en deconfessionalisering de 
verzuildheid van de politieke cultuur sterk is afgeno
men of geheel verdwenen en men nauwelijks meer kan 
spreken van aparte subculturen; tegelijkertijd wordt 
politieke kartelvorming gestimuleerd doordat het re
gelen van de welvaartsstaat en de geleide economie 
steeds meer een proces van onderhandelingen vereist, 
waarbij alle belanghebbende partijen - niet alleen 
politieke partijen, maar vooral ook sociaal-economi
sche belangengroepen - betrokken zijn .' (2) 

Het belangrijkste bezwaar tegen de karteldemocra
tie en de daaraan ten grondslag liggende maatschap
pelijke ordening, de kartelmaatschappij, is het ontbre
ken van een zelfstandige legitimatie. Karteldemocratie 
en -maatschappij zijn niets meer dan een copie van de 
instituties van hun gepacificeerd-verzuilde erflaters, 
maar ontberen de levensbeschouwelijke worteling die 
het bestaan van laatstgenoemden rechtvaardigden 
(zie ook figuur 2). 

Een probleem van een andere orde betreft de hoge • 
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Figuur 2: De kartelmaatschappii 

kosten en de moeilijke beheersing van de semi-over
heids/quasi-verzui Ide sector. De economische crisis en 
de te hoge collectieve lastendruk hebben dit probleem 
een prominente plaats op de politieke agenda be
zorgd . Dit heeft ertoe geleid dat de verschillende 
politieke partijen zich eindelijk genoodzaakt zagen 
serieuze aandacht aan de aan de kartelmaatschappij 
inherente structurele problemen te besteden. In welke 
richting moet deze kartelmaatschappij zich ontwikke
len? 

In het begin van dit artikel is al gerefereerd aan de 
visie van het CDA hierop. Wat het CDA met zijn 'verant
woordelijke samenleving' wil komt eigenlijk neer op 
een teruggang naar het onversneden verzuilde model 
van vóór de grote uitbouw van de verzorgingsstaat en 
de kentering . Het maatschappelijke middenveld moet 
weervan de staat worden ontkoppeld en teruggegeven 
aan de burgers zelf. De overheid schept hiertoe de 
voorwaarden onder meer door taken en bevoegdhe
den naar dat middenveld over te hevelen. 

In de discussienota die het CDA aan de 'verantwoor
delijke samenleving' heeft gewijd, is deze gedachten
gang consequent uitgewerkt voor alle beleidssectoren. 
Een ander positief punt van het CDA-concept is dat dit 
het legitimatieprobleem van de kartelmaatschappij 
volledig, dat wil zeggen ook voor wat betreft zijn 
consequenties voor de verhouding individu-samenle
ving, onderkent. 

Anderzijds kent de 'verantwoordelijke samenleving' 
zoals het CDA die wenst, één groot, zelfs onoverkome
lijk bezwaar. Eerder merkten wij op dat de diverse 
CDA-stukken over de 'verantwoordelijke samenle
ving' door een uitgesproken vage onder- en soms zelfs 
boventoon worden gekenmerkt. Deze vaagheid is het 
gevolg van het driftig pogen het ontbreken van de 
'over-all' levensbeschouwelijke worteling die het 
CDA-model behoeft, te maskeren. Anders gezegd: het 
CDA wil terug naar verloren gegane structuren zonder 
zich rekenschap te geven van hetfeit dat de Nederland
sesamenleving dusdanig onomkeerbaar veranderd is, 
dat een dergelijketerugkeer niet mogelijk is. Verderop 
in het artikel komen wij hierop nog terug . 

Het bovenstaande kan met een praktijkvoorbeeld 
worden onderstreept. Het CDA-model bestaat thans al 
op kleine schaal in de vorm van de miniatuurzuil, 
waarvan het GPV de politieke exponent is. De vrijge
maakt-gereformeerden hebben door hun uitzonderlij
ke inzet en hun bewonderenswaardige ideologische 
bevlogenheid en gedrevenheid eigen scholen, een 
eigen vakcentrale, een eigen dagblad, eigen welzijns
werk, tot en met een eigen emigrotiecentrale toe, 
gecreëerd. De overheid is er op een ouderwetse wijze 

buiten gehouden, terwi jl de vrijgemaakt-gerefor
meerde burgers belangeloos al deze activiteiten draai
ende houden. 

Prachtig en navolging waard! Maar bedacht moet 
worden dat het bij de GPV-zuil gaat om een unieke 
bevolkingsgroep die zich bewust niet verder heeft 
willen 'ontwikkelen' uit het geestelijke en maatschap
pelijkeklimaatvan de jaren '40en '50. Voor95% van de 
Nederlanders is dit daarom geen haalbare kaart. De 
individuele aspiraties van de meeste Nederlandse bur
gers zijn nu eenmaal geëvolueerd naar andere ni
veau's. Samengevat: het collectieve zelfbeeld ver
draagd zich niet met het leven in een GPV-achtige zuil 
en dus ook niet met het CDA-concept van de 'verant
woordelijke samenleving'. 

De VVD zoekt het in een andere richting. Welke dat 
precies zal zijn is nu nog niet zo duidelijk als bij het 
CDA. Bij het denkend deel van de VVD, de TeIdersstich
ting, mag het utilisme zich in een grote populariteit 
verheugen . Het voert te ver hier zelfs maar een resumé 
van het geschrift 'Liberalisme. Een speurtocht naar de 
filosofische grondslagen' van het wetenschappelijk 
bureau van de VVDte geven. Uitdezetamelijkabstrac
te nota kan wel worden afgeleid dat er voor een 
maatschappelijk middenveld weinig ruimte overschiet 
in wat deze ware liberalen als de ideale samenleving 
zien. Ook de echte overheid moet een flinke stap 
terugdoen : de verzorgingsstaat moet worden afgebro
ken tot een 'waarborgstaat' die nauwelijks meer in
houdt dan de 1ge eeuwse nachtwakersstaat. 

Het behoeft geen betoog dat deze visie nog minder 
dan die van het CDA, aanknopingspunten biedt voor 
een oplossing van de structurele problemen waarmee 
onze kartelmaatschappij te kampen heeft. Daarvan is 
inmiddels ook de VVD doordrongen. De praktische 
vertaling van de utilistische waarborgstaat die de com
missie-Geurtsen had gemaakt, is afgestuit op het 'njet' 
van partijleider Voorhoeve. Een minder Thatcheristi
sche uitwerking zal er ongetwijfeld voor in de plaats 
komen. 

En dan de PvdA. Wie 'Schuivende panelen' probeert 
te doorgronden, kan eigenlijk tot geen andere conclu
sie komen dan datde sociaal-democraten het niet goed 
(meer) weten. 'Schuivende panelen' komt - enigszins 
chargerend gesteld - neer op een beetje 'verantwoor
delijke samenleving', nog wat minder 'waarborgstaat' 
en vooral heel veel twijfel. Intussen moet worden er
kend dat er bij de PvdA diepgaand is nagedacht over 
de kartelmaatschappij en haar problemen. Dat kan 
van D66 niet worden gezegd! 
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De opvattingen van D66 

Het CDA-rapport over de 'verantwoordelijke samenle
ving' maakt een oude discussie weer actueel. Het 
betreft de vraag hoe individuele mensen de zorg voor 
gemeenschappelijke voorzieningen organiseren. 
Moet de staat dit - op hun kosten - voor hen doen? 
Doen ze het nagenoeg geheel zelf? Of creëren ze 
organisaties waarin ze zelf een dragende rol spelen, 
die dan deze zorg op zich nemen? 

Het CDA-antwoord op deze vraag is, zoals we al 
zagen: die organisaties zijn er al; ze zijn alleen in de 
laatste decennia wat weggedrukt en ze verdienen nu 
revitalisering. Kortom, meer verantwoordelijkheid 
voor het maatschappelijk middenveld. 

Dat antwoord zal niet op deze wijze het antwoord 
van D66 zijn, maar hoe luidt dat antwoord dan wel? In 
het navolgende zullen we wat langer stilstaan bij aard 
en vorm van het antwoord zoals dat door D66 wordt 
gegeven. 

De eerste constatering is dan dat het antwoord niet zo 
maar gegeven kan worden, omdat de vraag niet aan
sluit bij het gedachtengoed van de partij . Herlezing van 
het Verkiezingsprogramma 1986-1990 leert eigenlijk 
dat het ontbreken van politieke vernieuwing de grote 
oorzaak is voor de nu bestaande onduidelijkheden . 
Een citaat : 

'Die samenleving werd losser, vrijer, kritischer. De 
zuilen en andere traditionele gezagsstructuren ver
loren hun dwingende betekenis voor het denken en 
doen van de burgers. Mensen kwamen meer op 
zichzelf te staan. Maar wat er ook veranderde - niet 
de structuren van de macht. Die bogen wat mee en 
veerden wat terug zodra de mogelijkheid daartoe 
zich voordeed . Wie macht heeft ziet nietgraag dater 
gemorreld wordt aan de basis van de macht en de 
basis van de macht laat zich nietveranderen doorwie 
zelf geen macht heeft. Het gevolg was niet dat alles 
bij het oude bleef - het werd erger. Als de politieke 
cultuur blijft hangen in oude vormen en gedachten, 
terwijl de samenleving zelf snel verandert, zal de 
politiek steeds minder in staat zijn praktische oplos
singen voor maatschappelijke problemen te leve
ren .' 

Dit citaat roept op tot verandering en vooral tot 
verandering van de politieke cultuur. Die cultuur moet 
veranderen om eindelijk goede besluitvorming, die 
pastbij deze tijd en bij de levenswijzevan de burgers, te 
realiseren. Twee vragen zijn hierbij van belang. Aller
eerst:,waar ligt het aangrijpingspunt in de verandering 
van de politieke cultuur? En daarnaast: wat is de 

invloed van de besluiten die passen bij deze tijd? 
Eerst het aangrijpingspunt. Ook hier is een citaat 

zeker de moeite waard. Uit het Verkiezingsprogram 
ma: 

'In theorie is het de politiek-de partijen, de regering, 
de volksvertegenwoordiging - die het starre even
wicht van de belangengroepen moet doorbreken, 
maar in de praktijk lukt het niet om een beleid uit te 
zetten dat voortkomt uit een politieke visie op het 
geheel van de samenleving'. 

Het politieke circuit wordt derhalve gezien als de 
probleemoplosser èn de richtinggever. Het collectief 
van belangenorganisaties, het huidige middenveld, is 
verstard. Vernieuwing moet komen van de politici . 
Daarmee krijgen politici naast de taak praktische 
conflicten tussen strijdende partijen in de samenleving 
op te lossen, ook nog een ethische taak : het weg be
reiden van een andere politiek. Dat is in elk geval een 
politiek waarin op open wijze een kwalitatief hoge 
besluitvorming en een hoge kwaliteit van maatschap
pelijke zorg wordt bereikt. Instrumenten voor het berei
ken van die politiek zijn in de ogen van D66 dan zeker 
een andere organisatie van de besluitvorming tussen 
en door regering en parlement en decentralisatie van 
bevoegdheden richting lagere overheden. Zo worden 
faciliteiten gecreëerd om tot goede besluiten te komen 
op alle levensterreinen. 

Dan de tweede vraag: wat zijn in de ogen van D66 
goede besluiten? Dat ligt niet vast, maar hangt van de 
situatie af. D66 kiest voor een groot aantal formele 
voorwaarden : die bepalen in relatief sterke mate voor 
de partij of een besluit goed te noemen is. Veel nadruk 
derhalve op zaken als democratische open besluitvor
ming, besluitvorming gebaseerd op feiten, weten
schappelijke inzichten, keuzen na beoordeling van 
alternatieven en processen van hoor en wederhoor. 
Daarnaast bevat hetverkiezingsprogramma natuurlijk 
zeer veel voorstellen op de diverse levensterreinen. 
Wat ontbreekt is een visie op de vraag hoe individuele 
mensen de zorg voor gemeenschappelijke voorzienin
gen het beste kunnen organiseren. Het antwoord luidt 
in feite : door in het politieke circuit goede democrati
sche besluiten te nemen. 

Uit de bovenstaande antwoorden vloeit een voorlo
pige plaatsbepaling voort. D66 ziet het veld tussen de 
overbelaste overheid en de individuele burger op twee 
wijzen ingevuld : allereerst door een betere overheid 
(praktischer werkend, praktischer besluitend, gede
centraliseerder) en voorts door alles wat het resultaat is 
van echte democratische besluitvorming. Het huidige 
maatschappelijke middenveld is verstarrend en vol-
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Hier moet de derde fase van het individualiseringsproces gestalte kriigen 

doet niet aan de tweede eis. Het antwoord op het CDA
rapport is daarom in sterke mate een niet-inhoudelijk, 
want procesgericht antwoord. 

Gaan wij vervolgens één niveau dieper. 
Eigenlijk is het enigszins opvallend dat in de D66-visie 
zelfs de contouren van een inhoudelijk antwoord op de 
spelverdeling overheid-middenveld-burger maar 
moeilijk te vinden zijn . In feite is er sprake van een 
verzettegen opvattingen die de andere partijen ventile
ren en is de redenering sterk gebaseerd op het volgen
de paradigma: 'het politieke systeem werkt niet goed; 
als we meer ruimte aan mensen geven en een aantal 
organisatorische wijzigingen aanbrengen, komt alles 
op zijn pootjes terecht.' Een evenwichtig mensbeeld is 
niet in sterke mate aanwezig . Consistentie in program
matischezin is in hoge mate gekoppeld aan het moment 
en is niet gebaseerd op een bepaald mens- en maat
schappijbeeld . 

D66 kiest voor faciliteiten opdat ontplooiing van 
burgers mogelijk zij . Die 'ontplooide burgers' komen 
vervolgens in redel ijkheid wel tot praktische structuren. 
De ontplooiing mag alle kanten opgaan, maar er zijn 
drie minimale eisen: democratische grondhouding, 
tolerantie en redelijkheid en zo wordt er toch nog iets 
zichtbaar van een mensbeeld. Dat is implicieter en 
positiever van aard dan dat van de grotere partijen . Je 
zou het uit de losse pols 'hedonistisch-verantwoorde
lijk-democratisch-meedenkend' kunnen noemen. Re
latief ontplooide mensen zetten zich heus wel in voor 
het algemeen belang, voor de zorg voor gemeen
schappelijke voorzieningen . 

Als je dat laatste gelooft is hetessentieel om barrières 
voor ontplooiing - uiteindelijk is dat een individuele 

zaak -weg te nemen. Een parallel met het D66-pleidooi 
voor individualisering wordt nu zichtbaar. Tevens kun 
je constateren dat andere partijen, vooral door het 
daar vigerende mensbeeld, niet zo optimistisch zijn en 
daarom structuur willen en moeten aanbrengen in het 
middenveld. . 

Contouren van een meer inhoudelijk antwoord 
van D66 

In dit laatste deel van hetartikel wordt gezocht naar een 
inhoudelijk antwoord op het CDA-concept van de 
'verantwoordelijke samenleving'. Dat antwoord komt 
langs twee lijnen. Allereerst via een kritiek op het 
functioneren van het maatschappelijk middenveld in 
onze samenleving en vervolgens via een korte schets 
van het middenveld in een democratisch-geïndivi
dualiseerde samenleving . 

Aansluitend op wateerder in ditartikel aan kritiek op 
het huidig functioneren van het middenveld is gespuid 
het volgende: 
In een snel individualiserende samenleving worden 
nog steeds op verzuilingsgrondslagen gebaseerde 
maatschappelijke organisaties in toenemende mate 
ongeloofwaardig. De vraag wordt steeds sterker: 'wie 
vertegenwoordigen zij eigenlijk?' en 'vertegenwoordi
gen zij nog de kern van het denken van hun leden?' 
Kortom, er is zowel een legitimiteitsvraag als een 
inhoudelijke vraag te stellen. 

De legitimiteitsvraag is belangrijk, aangezien in 
toenemende mate mensen zich niet langer automatisch 
verbonden weten met een zorg-organisatie, die zegt 
voor hun noden opgericht te zijn. Centraal element is 
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het dekkingspercentage: als maar30% van dewerkne
mers lid is van een vakbond, wat geeft dan - vanuit het 
democratisch perspectief - vakbonden het exclusieve 
recht voor a Iie werknemers te spreken? 

De inhoudelijke vraag heeft minderaandachtgekre
gen, maar is minstens zo belangrijk: mensen zijn niet 
langer lid van één organisatie, maar van een aantal. 
Deze organisaties kunnen conflicterende doelen heb
ben. Toch blijft elke organisatie handelen vanuit het 
perspectief dat zij het belang waarvoor zij staat moet 
maximaliseren. De zorgvuldig zoekende burgers, die 
zelf compromissen tussen hun wensen nodig achten, 
zien een speelveld van barse strijdende organisaties 
voor zich . 

Tot slot moet ook elke organisatie op het maatschap
pelijk middenveld onderworpen worden aan de demo
cratische toets: komt de besluitvorming, de keuze de
mocratisch tot stand? Bij de meeste organisaties kan 
worden geconstateerd dat de overheersing van het 
bestuur ten opzichte van de controle nog wat groter is 
dan bij de Staten-Generaal. 

Conclusie moet zijn dat het huidig maatschappelijk 
middenveld op z'n best wat ouderwets en op z'n slechtst 
wat ondemocratisch is georganiseerd. 

Hoe zou het dan wel kunnen; hoe moet een nieuw 
middenveld er ongeveer uitzien? Ervan uitgaand dat 
D66 er vóór is de zorg voor gemeenschappelijke 
voorzieningen zo efficiënt en effectief mogeli jk te orga
niseren en tezelfdertijd het proces van individualise
ring positief tegemoet treedt, valt hier wel iets over te 
zeggen. Individualisering zien we als een proces in drie 
fasen. De eerste fase is nu achter de rug. Dat was die 
van de verzuilde samenleving, waarin de emancipatie 
per zuil plaatsvond en waarin het individu binnen zo'n 
zuil - binnen de marges die de gemeenschappelijke 
cultuur toestond - op zoek kon gaan naar zijn eigen 
levensontwerp. Dat alles echter met mate. De huidige 
organisatie van het middenveld dateert nog uit deze 
tijd. 

Momenteel zitten wij in de tweede fase. De banden 
van de zuilen breken; mensen gaan op zoek naar 
waarden die ze zelf voelen, niet opgedrongen krijgen 
en dan maar als waar aanvaarden . Dat leidt tot een
zaamheid, tot collectief-individueel zoeken en tot af
brokkeling van gemeenschappelijke structuren. Ver
volgens leidt dat tot een roep om meer gemeenschaps
zin; grotendeels ingegeven door de negatieve gevol
gen van de individualisering. Tesnel gehoor geven aan 
die roep leidt tot een terugvallen naar fase één-oplos
singen. Tot op grote hoogte zien wij het CDA-rapport 
en de aanpak die het aanbeveelt, als zodanig. 

Wij kiezen voor een andere lijn en accepteren tijde
I ijk de verwa rri ng, de afbrokkel i ng en de vermi nderi ng 

- --~- -~ - ---

van de maatschappelijke cohesie, deels omdat we de 
oude samenhang zeker niet zo positief waarderen als 
het CDA dat doet, anderdeels omdat ontwikkeling nu 
eenmaal altijd, per definitie 'van au' gaat. 

De derde fase in het proces van individualisering is 
nu al zichtbaar. Daarin zien we een individu dat de 
eigen waarden zelf heeft leren kennen en erkennen, 
redelijk goed weet wat zijn of haar eerste behoeften 
zijn en van daaruit de tegenstelling tussen privé-ont
wikkeling en ontwfkkeling van samenlevingsstructuren 
als een lachertje beschouwt. Voor de eigen individuele 
behoeften is het immers juist van groot belang ook de 
gemeenschappelijke zorg goed georganiseerd te heb
ben. 

Hoe dat precies moet, weten we nog niet. We kunnen 
wel twee contouren schetsen . De eerste is de creatie van 
de zelfstandige bestuursorganen. De overheid kan 
kleiner, maar deze lichamen nemen de zorg voor 
openbare faciliteiten democratisch voor hun rekening 
en kunnen daarmee een groot deel van het maatschap
pelijk middenveld creatief opslokken . De tweede 
wordt gevormd door de creatie van associaties van 
relatiefvrije individuen, dieelkaaropzoeken om geza
melijk noodzakelijk geachte projecten uit te voeren. 
Datkan deels binnen en anderdeels in aanvulling opde 
zoëven g.enoemde zelfstandige bestuursorganen . 

Tot slot van dit artikel spreken we de hoop en de 
verwachting uit dat de 'creatieve verpakking van oude 
CDA-wijn' meer mensen zal aanzetten tot het nadenken 
over de schepping van echt democratische interme
diaire structuren. Dat daarbij een steviger discussie 
over het mensbeeld van D66 zal ontstaan, spreekt 
vanzelf. Ook dat laatste lijkt ons winst. 

Noten 

(1) Lijphart, A., Verzuiling, pacificatie en kentering in 
de Nederlandse politiek, Amsterdam 1984 (1968), 

(2) Ibidem, 



Indinduallseringen 
Maatschappelijke 
Dienstverlening 
L. DE GRAAF* 

Bijgaand stuk werd in 1986 geschreven als 
onderdeel van het project Individualisering van de 
Stichting Wetenschappelijk Bureau D66. Het is 
nooit gepubliceerd. De redactie heeft de schrijver 
gevraagd het nu beschikbaar te stellen voor 
publikatie, omdat de gedachte van een onderlinge 
waarborgmaatschappij, zoals hier uitgewerkt, kan 
worden gezien als een uitwerking van een 'nieuw 
middenveld' zoals omschreven in het artikel van 
Jeekei en Klijnsma. 

Maatschappelijke dienstverlening wordt in dit 
artikel gebruikt als een verzamelbegrip voor 
bejaardenzorg, gezinszorg en algemeen 
maatschappelijk werk. Deze werkzaamheden 
worden uitgevoerd door instellingen, die formeel 
nog worden bestuurd door particulier initiatief 
(meest stichtingen), maar die vrijwel volledig 
worden gef"mancieerd uit de collectieve middelen 
(de eigen bijdragen bij bijvoorbeeld 
gezinsverzorging bedragen ca. 10% ) en die ook 
sterk door de overheid gereguleerd worden. 
De vraag in dit artikel is: kan maatschappelijke 
dienstverlening meer beantwoorden aan de 
huidige tendens tot individualisering? 

Individualisering 

Individualisering is een modieuzeterm, waarvoor geen 
algemeen aanvaarde en eenduidige definitie bestaat. 
Schrijver dezes bedoelt er niet mee, dat mensen meer 
als alleenstaanden zouden gaan leven of meer egoïs
tisch zouden handelen, maar wel datwij voor onszelfen 
voor elkaar meer dan tot nu toe uitgaan van de onher
leidbare verscheidenheid van mensen, die tot uitdruk
king komt in verschillen van smaak, keuzes, voorkeu
ren, prioriteitstelling e.d . Die verscheidenheid is uit
gangspunt voor de omgang tussen mensen onderling 
en tussen overheid en burger. Dat laatste staat haaks 
op de behoefte bij de overheid aan uniformiteit, die het 
onvermijdelijke gevolg is van het door de overheid 
b.eschikbaar gestelde 'verzorgingsarrangement' . De 
overheid mag immers formeel, uit oogpunt van rechts
gelijkheid, niet uitgaan van (intrinsieke) verschillen 
tussen mensen in behoeften en wensen, behalve voor 

* De auteur is lid van Provinciale Staten van 
Gelderland voor D66 

zover dat aan externe factoren kan worden toege
schreven, vandaar ook de grote populariteit van 
omgevingsfactoren als verklaring voor menselijk ge
drag, ten koste van het belang van aanlegfactoren. 
Aangeboren verschillen zijn de laatste decennia een 
nieuwtaboegeworden. Tevens maaktdieverscheiden
heid hetvoordeoverheid moeilijkeen passend aanbod 
te doen, wantzij kan nietop voorhand ieders behoeften 
en wensen kennen, laat staan daaraan tegemoet ko
men. Echter, als de overheid geen aanbod meer aan de 
burger doet, zol hijlzij zelf meer in de behoeften 
moeten voorzien. Individualisering betekent dus meer 
eigen initiatief en daarmee ook meer eigen verant
woordelijkheid. 

Als randvoorwaarde wordt daarbij echter wel ge
steld, dat eigen initiatiefniet mag leiden totafbraak van 
de solidariteit of vermindering van het gewenste 
zorgniveau, ook voor de zwakkeren, die meer zorgbe
hoeftig zijn . 

Voorlopers van Maatschappelijke 
Dienstverlening 

M .D. is een instrument om mensen te ondersteunen, die 
incidenteel of structureel in problemen zijn geraakt, 
waardoor zij verzorging of psychosociale hulpverle
ning nodig hebben. Elke maatschappij heefthaareigen 
organisatievorm gevonden voor de zorg aan hen, die 
onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen . Beperken 
wij ~>ns tot ons eigen land en nemen wij de periode van 
de middeleeuwen tot de tijd van de industrialisering in 
ogenschouw, dan valt de centrale rol van de kerk op. 
Deze instantie, die als enige over de wisselende gren
zen heen een erkende en continue bestuurlijke rol 
speelde, leverde in ons land het leeuwendeel van de 
zorg en de hulpverlening. Daarnaast leverden familie 
en buren dikwijls hulp en verzorging aan zieken en be
jaarden . Dat ging echter wel dikwijls gepaard met een 
heel voelbare en vernederende afhankelijkheid. 

In de vorige eeuw begon de overheid zich als ab
stract en van het persoonlijk heerserschap onafhanke
lijk bestuurlijk lichaam te ontwikkelen. Deze overheid 
nam geleidelijkaan een sterkereverantwoordelijkheid 
op zich voor het welzijn van de burgers. Deze verant
woordelijkheid is in het begin van de twintigste eeuw 
vertaald in beschermende wetgeving, zoals bijvoor
beeld de Armenwet van 1912. 

De daadwerkelijke uitvoering van wat nu de M.D. 
wordt genoemd, bleef in handen van het particulier 
initiatief. In de eerste helft van deze eeuw ontstond een 
bonte lappendeken van stichtingen en verenigingen 
met ieder hun eigen achterban. De afhankelijkheid van 
degene,diezorg nodig had, werd iets onpersoonlijker, 
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maar de hulp bleef in pr inc ipe een gunst, waar tegen
over gepaste dankbaarheid betaamde. 

Na 1945 ontstond het fenomeen verzorgingsstaat. 
De essentie daarvan is, dat de staat een zodanige 
zorgverlening garandeert, dat elke burger recht krijgt 
op hulp, ongeacht zijn geloof, inkomen of woonplaats. 
Voor iedereen behoorden gel i jke condities te worden 
geschapen en de enige instantie, d ie daarvoor (nog) 
garant kon staan, was de overheid . Het individu werd 
daardoor onafhankel i jk van de willekeur von particu
lieren en hun organisaties. 

Gevolgen van de verzorgingsstaat 

In de verzorgingsstaat moet dus voor iedereen een 
gelijk hulpaanbod ter beschikking staan . De 
langdurige hoogconjunctuur na 1945 bracht o .a . met 
zich mee, dat bij de bepaling van het niveau van de zorg 
het hoogste verzorgingsniveau als maatstaf werd ge
kozen voor het peil, waarop de dienstverlening voor 
allen gebracht moest worden . Zo breidde de dienstver
lening zich uit, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 
zin. Dat laatste kwam tot uitdrukking in het toenemend 
aantal beroeps-zorgverleners. De overheid nam het 
leeuwendeel van de stijgende 'kosten voor haar reke
ning door de subsidiëring van de hulpverlening, die 
nog steeds bij een veeltal van particuliere instellingen 
lag. 

De overheid w i lde toen echter ook controle en over
zicht houden op dewirwarvan instellingen. Omdat ook 
een doelmatige besteding van collectieve middelen 
gewenst was, moest naast opvulling van de 'witte 
vlekken ' , ook afstemming plaatsvinden, om 'overlap' 
uitte bannen . Dit leiddetotfusies, integratie, regionali
sering en echelonnering. En passant verloren vele 
instellingen in dit proces hun levensbeschouwelijke 
identiteit. 

AI deze uiterlijke aspecten van de zorgverlening 
(organisatie, regelgeving en financiering) z i jn niet zon
der gevolgen gebleven voorde inhoud van dezorg,dus 
de manier, waarop de hulp gestalte kreeg . Er ontstond 
een steeds beter gespreid netwerk van voorzieningen 
waar mensen met een scala van problemen terecht 
kunnen, zoals ouderdomsgebreken, vereenzaming, 
vervangende zorg bij ziekte van de huisvrouw, stress 
ten gevolge van scheiding of rouw, etc .. 

Door dit aanbod van overheidswege zijn zorg be
hoevenden verlost van vernederende afhankelijkheid 
van familierelaties, kerk of sociale bedeling . In dat 
opz icht is erveel gewonnen . We mogen dan ook stellen 
dat de verzorgingsstaat als historische fase in onze 
maatschappel i jke ontwikkeling een goede zaak is 
(geweest?) . Een belangri jk facet daarbij is de nivel-

'Huize Siloam' Hoogvliet 
lering in vermogen en inkomen, die de laatste halve 
eeuw heeft plaatsgevonden. Ondanks de zorgelijke 
situatie van veel minimum-inkomen-trekkers, valt niet 
te ontkennen, dat de noodzaak van overheidszorg een 
halve eeuw geleden voor grote delen van de bevolki ng 
dringerder noodzakelijk was dan thans. Ik kom daar 
later op terug . 

Er zijn echter ook schaduwzijden aan de verzor
gingsstaat, die rechtstreeks relevant zijn voorde zich nu 
doorzettende individualisering. 
Die bezwaren komen voort uit: 

de ontkoppeling van betaling voor en gebruik van 
voorzieningen. 
Omdat men door middel van premies en belastingen 
voor de voo rzieningen betaald had en het gebruik 
nauwelijks ofgeen additionele kosten metzicn mee
bracht, hoefde er geen kosten -boten-afweging 
plaats te vinden . Dat ondermijnde eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid. • 



de uniforme betalingswijze en het daaraan gekop
pelde uniforme hulpaanbod ('gelijke monniken, ge
lijke kappen') . Dat maakte verschil in behandeling, 
die alleen gebaseerd zou zijn op verschil in persoon
I i jke wensen en behoeften (bi j gel i jke 'nood'), on mo
gelijk, en vanuit het standpunt van de overheid 
bezien ook terecht, gezien het beginsel van 
rechtsgelijkheid . Vanuit de positie van de cliënt/ 
patiënt betekende dat echter, dat hij/zij geen moge
lijkheid kreeg zijn verschil in behoeften en prioriteit
stelling tot uitdrukking te laten komen. 
bovenstaande kenmerken van de ontstane situatie 
leidden tot het eenzijdig passief-consumptief ge
bruik van de voorzieningen, waardoor de eigen 
verantwoordelijkheid goeddeels verloren ging. De 
patiënt/cliënt werd passief zorg-object. 
De verzorgingsstaat heeft dus onbedoelde neven

effecten gehad, die, vanuit hetoogpuntvan individual i
sering, steeds zwaarder zijn gaan wegen. Zijn we niet 
toe aan het doen van een volgende stap? Dan mogen 
we echter niet het kind met het badwater weggooien . 
Het 'badwater' is dan de onpersoonlijke gebureau
cratiseerde passief-afhankelijk-makende overheids
zorg, het 'kind' is hier een kwalitatief hoogwaardige, 
voor iedereen bereikbare en beschikbare hulp- en 
dienstverlening. 

Samenvattende probleemstelling 

Uitgaande van de gegroeide situatie van door de 
overheid gedragen zorgverlening wordt de kernvraag 
welke vorm van maatschappelijke dienstverlening be
ter past bij een geïndividualiseerde samenleving, 
waarin meer ruimte bestaat voor individuele verschei
denheid, een grotere keuzevrijheid en meer eigen 
verantwoordelijkheid. Echter: zonder terug te vallen in 
de destijds bestaande afhankelijkheid van familie of 
kerk en zonder een 'ieder voor zich' of een sociale 
'survival of the fittest' . 

Een mogelijk alternatief 

De sfeer van waaruit de huidige M .D. wordt verleend 
draagt nog steeds de sporen van zijn oorsprong: 
goedgunstige hulp aan mensen, die in moeilijkheden 
zijn geraakt, ofwel zielige mensen, over wie de ge
meenschap zich ontfermt. M.D. kan echter ook worden 
omschreven als een pakket van diensten voor min of 
meer voorzienbare risico's, zoals gebreken van de 
ouderdom, vereenzaming of stress wegens scheiding 
of dood van een partner, enz .. Vanuit deze laatste 
opvatting overhetwerk van deM.D. zijn ookalternatie
ven denkbaar naast de huidige 'verstatelijkte' zorgver-

lening, zonder terug te keren tot de toestanden van 
weleer. Gedacht kan worden aan het model van de 
'verzekering' tegen het risico verzorging of psychoso
ciale hulp nodig te hebben. 
Hiervoor zijn twee vormen mogelijk, namelijk 

de commerciële verzekering, volgens het model van 
de particuliere ziektekostenverzekering, evt. met 
eigen bijdragen, eigen risico, premieafhankelijk 
zorgniveau e.d ., een bekend model, waarop hier niet 
nader zal worden ingegaan. 
een vorm van particulier initiatief, waarbij de onder
linge zorgverlening centraal staat. Deze vorm zal, 
onder de naam van 'onderlinge waarborgmaat
schappij' nader worden uitgewerkt. 

De onderlinge waarborgmaatschappij 

Een 'onderlinge waarborg maatschappij' is een juri 
disch erkendè samenwerkingsvorm, die gebruikt zou 
kunnen worden voor de functies, die nu door de M.D. 
vervuld worden . 
Een dergelijke 'onderlinge' zou er als volgt uit kunnen 
zien: 

het belangrijkste principe is, dat de leden op zich 
nemen wederzijds voor.elkaarte zorgen; 
de benodigde bijdragen kunnen de leden leveren in 
geld of in natura, n.1. door werk/hulp voor elkaar te 
verrichten; 
leden van alle leeftijden kunnen voor elkaar zorgen . 
Niet alleen jongeren kunnen hun bijdragen leveren, 
omdat zij krachtiger zijn, maar ook ouderen kunnen 
diensten verlenen die minder lichamelijke inspan
ningen vereisen . Zo kunnen leden 'punten' sparen, 
die het recht geven op hulp als zij zelf in de proble
men geraken; 
een groot deel van de wederzijdse hulpverlening 
kan op die manier met gesloten beurzen plaatsvin
den. Voorzover er gespecialiseerde, professionele 
hulp nodig is, wordt die bekostigd uit de contributie 
van hen, die niet in staatof bereid zijn hun bijdrage in 
natura te leveren, b.v. omdat ze een drukke baan 
hebben en daardoor over relatief veel geld, maar 
weinig tijd beschikken, of die weinig affiniteit voelen 
met het geven van zorg en hulpverlening aan ande
ren; 
leden mogen zelfde keus maken tussen professione
le of leken-hulp, maar dat heeft dan wel consequen
ties voor het aantal punten, dat zij opgebruiken ofde 
hoogte van hun contributie; 
door gebruik van moderne informatie-technieken 
kan de 'onderlinge' een doorlopend overzicht heb
ben van de hulpvraag en het hulpaanbod van haar 
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leden. Het evenwicht tussen beide zal per 'onder
linge' kunnen verschillen . De ene 'onderlinge' zal 
meer beroep moeten doen op betaalde, commercië
le hulpverleners dan de andere (liever zou ik ze 
'dienstverleners' noemen om de wat ranzige lucht 
rond 'hulpverlening' te vermijden); 
per 'onderlinge' kunnen verschillen in zorgpakket, 
hoogte van de contributie, etc. bestaan. Hierdoor 
kan het individu een keuze maken, die bij zijn per
soonlijke prioriteitstelling past; 
van overheidswege zouden een inspectiewezen en 
een klachtenregeling opgezet- kunnen worden. 
Daarnaast zou zij een minimale en maximale om
vang van de organisatie kunnen vaststellen. Een 
minimale omvang is noodzakelijk om een voldoen
de pakket aan zorg en bijstand te kunnen garande
ren, een maximale omvang is gewenst om overzich
telijkheid en democratische controle in stand te 
houden en anonimisering en bureaucratisering te 
voorkómen. De overheid zou echter geen financiële 
betrokkenheid bij de 'onderlinge' moeten hebben; 
de 'onderlinge' zou zowel regionaal als landelijk 
gespreid kunnen worden opgezet, met min of meer 
autonome afdelingen in verschillende gemeenten, 
zodat mensen na verhuizing bij dezelfde 'onder
linge' kunnen blijven. 
Welke voordelen zou een dergelijke opzet kunnen 

bieden? 
het zou mensen, die zonder betaald werk (moeten) 
leven en daordoor weinig eigen geld, maar veel tijd 
beschikbaar hebben, de kans bieden die tijd te 
gebruiken om hun contributie 'weg te werken', en 
daardoor meer besteedbaar inkomen over te hou
den dan nu, er van uitgaande dat de premies en/of 
belastingen verlaagd zullen worden, omdat de over
heid minder hoeft te subsidiëren; 
doordat mensen zullen kunnen kiezen tussen ver
schillende 'onderlingen', met uiteenlopende zorg
pakketten en contributiehoogten zullen zij meer uit
drukking kunnen geven aan hun persoonlijke voor
keuren en prioriteitstelling, één van de centrale 
kenmerken van individualisering; 
voor het geleidelijk wegvallen van de traditionele 
gezinstaken, zoals opvang en zorg, zal een eigen
tijdse vervanging komen: een op vrijwilligheid ge
baseerde samenwerking, beperkt tot een bepaald 
levensterrein, moar toch op een persoonlijke, niet 
anonieme manier. Juist de beperking in samenwer
king, zowel in omvang als, desgewenst, in tijd, zal 
een deel van de bezwaren wegnemen, die nu kleven 
aan de zorg, die vanuit het gezinsverband wordt 
geleverd en die slechts kan bestaan bij de gratie van 
een samenwerkingswijze, die een veel groter deel 

van het leven bestrijkt (waarvoor de betrokkenen 
lang niet altijd dezelfde affiniteit voelen) en die 
bovendien, volgens de traditionele en formele op
vatting, voor eeuwig en onverbrekelijk wordtaange
gaan. Hiermee wordt tevens een alternatief gebo
den voor het toenemend aantal mensen, dat al niet 
meer leeft in een gezinsverband, maar wel behoefte 
heeft aan vertrouwde relaties, juist als zij in proble
men verkeren, of zorg nodig hebben; 
de vorm van 'onderlinge waarborgmaatschappij' 
maaktdemocratische controle op het bestuursbeleid 
mogelijk. Is een lid het niet eens met het gevoerde 
beleid, en vindt hij/zij geen gehoor voor zijn bezwa
ren, dan kan hij uittreden. Door middel van contrac
ten tussen vergelijkbare 'onderlingen' zouden ver
worven rechten overdraagbaar kunnen zijn, zodat 
men niet, wegens geïnvesteerde inspanningen aan 
een bepaalde 'onderlinge' gebakken zit; 
door de boven voorgestelde contributiebetaling 
(dus èf in geld èf als dienstverlening) kunnen de 
eigen verantwoordelijkheid en afweging van kosten 
en baten meer kans krijgen; 
de onderlinge opzet en het daarmee samenhangen
de vrijwilligerskarakter, zal kunnen leiden tot een 
zekere de-professionalisering, dus een minder over
heersen van beroepskrachten . De nadruk op des
kundi"gheid en officiële kwalificaties is een typisch 
kenmerk van staatszorg en in vele gevallen overdre
ven; 
de mogelijkheden en moeilijkheden van verschillen
de levensfasen zouden een meer natuurlijke plaats 
kunnen krijgen: in de kracht van hun leven kunnen de 
leden zorgdragen voor kinderen en ouderen en 
daardoor aanspraken doen gelden op zorg als ze 
zelf door ouderdom of anderszins gebrekkig zijn 
geworden. Dat vergroot de verantwoordelijkheid , 
die men voor het totaal van zijn leven kan nemen en 
voorkómt de situatie dat mensen in de bloei van hun 
leven zich gedragen alsof zij altijd even vitaal zullen 
blijven en, als zij dan toch eenmaal zorgbehoeftig 
zijn geworden, zich werpen in de schoot der ge
meenschapszorg. 

Zwakten 

Bovenstaande opsomming klinkt nogal idealiserend, 
alsof er met de opzet van een 'onderlinge' niets meer 
mis zou kunnen gaan. Aangezien achter de evt. toe
komstige leden van 'onderlinge waarborgmaatschap
pijen' even goed, resp. slecht zullen zijn als de huidige 
consumenten van staatszorg, zal ook hier oneigenlijk 
gebruik, ontduiking e.d. kunnen optreden. De vraag is 
alleen of er in de hier voorgestelde opzet meer zelf- • 
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corrigerende mechanismen zijn in te bouwen. Ik meen 
van wel. 

Een paar voor de hand liggende zwakten wil ik hier 
opsommen. 
Een systeem, dat gebaseerd is op vrijwilligheid en 
eigen verantwoordelijkheid kan gemakkelijk gecon
fronteerdworden metdevraagwattedoen methen,die 
geen adequate maatregelen treffen en in goede tijden 
alles consumeren, maar in kwade tijden een emotio
neel appèl op de gemeenschap doen, die zich daar uit 
humanitaire overwegingen nietaan kan onttrekken . De 
oplossing hiervoor kan in meerdere regelingen wor
den gezocht: 

de verp l ichting voor alle volwassenen om een voor
zien ing te treffen, die de desbetreffende risico's 
minimaal dekt, zoals dat nu geldt bij de W.A. 
verzekering voor auto's. Daarbij kan dan vr ijelijk de 
keus gelaten worden tussen een commerciële verze
kering of de aansluiting bij een 'onderlinge'; 
als mensen dan toch verzuimd hebben een risico
dekking te treffen zullen zij, in geval van nood, de 
kostprijs voor de verleende diensten normaal moe
ten betalen. Omdat het hierovergrote bedragen kan 
geen, kan dat best ten koste gaan van vermogen of 
spaargeld, maar dat geldt ook voor een verzuimde 
W.A. -verzekeri ng . 
Een ander probleem bij vrijwillige risicodekking isde 

vraag van de permanente hoog-ri si co-groepen (ge
handicapten e.d.) en de niet-verzekerbare risico's. 
De overheid zou hiervoor een taak kunnen hebben, 
dooreen variantvan deA.W.B.Z. dus een regeling voor 
bi;zondere ziektekosten, maar dan bij voorkeur be
taald uit de algemene middelen. 

Tenslotte is duidelijk dat de boven voorgestelde 
'privatisering' van de M .D. (zowel in commerciële als in 
niet-commerciële vorm) totverschuivingen in belasting 
en/of premiedruk zal leiden. In het algemeen zou er 
minder belasting nodig zijn . Theoretisch zouden die 
voor individuele besteding vrijkomende gelden vol
doende moeten zijn om een gelijk niveau van voorzie
ningen te bieden. Gezien de besparingen wegens de 
onderlinge dienstverlening, 'in natura', de waarschijn
lijk verminderde professionaliteit in het hulpaanbod en 
de vermindering van kosten als gevolg van bureaucra
tie zou er zelfs nogal wat geld over kunnen blijven. 
Over de besteding daarvan zal ik me hier niet uitlaten. 
Dat moeten die geïndividualiseerde burgers maar uit
maken. 
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Kanttekeningen bij 
Jeugdbeleid * 
ERI K VAN DER HOEVEN** 

Jeugdbeleid lijkt mij niet eenvoudig. Zo'n 
activiteit heeft immers bij uitstek het nadeel dat 
besturen in het algemeen al vaak bedreigt: 
wij beslissen voor u, over u, maar niet met u. 
Terugkoppeling naar de achterban is nauwelijks 
mogelijk en men moet al snel varen op eigen 
inzichten. Tegen die achtergrond heeft de Raad 
voor het Jeugdbeleid enige beleidsuitgangspunten 
opgesteld. Deze worden in dit artikel 
becommentarieerd. 

Gelijkheid? 

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt is het bevor
deren van gelijke behandeling (van jeugd en volwasse
nen). Dat is op zich al een merkwaardige formulering . 
Want kind en volwassene zi jn niet gelijk en gelijke 
behandeling van ongelijke gevallen is onrechtvaardig . 
In een toelichting van de voorzitter wordt het beginsel 
meteen gerelativeerd : 'Slechts daa r waar dat op grond 
van onbekwaamheid door leeftijd te rechtvaardigen is, 
mogen hun zelfstandigheid en gelijkheid als rechtssub
ject en individu beperkt worden .' Dat vraagt om een 
kleine filosofische beschouwing. Een mensbeeld, of 
beter een kindbeeld, staat bij het formuleren van zulke 
uitgangspunten steeds op de achtergrond. Mijn beeld 
van het kind is het kind als microkosmos, als eenheid 
die in zichzelf al het complete menszijn in zich draagt, 
zij het in eerste instantie nog onvolledig en in aanleg. 
Maar het kind is in mijn ogen volledig mens, verdient 
alle respect die aan mensen toekomt en voorzover 
toepasbaar ook alle rechten die in Grondwet, Verkla
ring van de Rechten van de Mens en andere formulerin 
gen aan mensen zijn toegekend. 

Dit menszijn is tegelijkertijd algemeen en uniek; 
sterker: het algemene is dat ieder mens, ook ieder kind, 
uniek is en juist vanwege die uniciteit gerespecteerd 
dient te worden . Het kind in het bijzonder wordt niet 
geboren als blank vel, waarop de gebeurtenissen van 
het leven hun sporen achterlaten; integendeel, het 
wordt als microkosmos geboren en heeft in aanleg al 
alle capaciteiten èn tekorten die voor het kind als het 
ware een levensweg uitstippelen. De conflicten, ang
sten en worstelingen waarmee het in het leven te maken 
krijgt, zijn in belangrijke mate al in aanleg gegeven, 

* Dit artikel is een bewerking van een voordracht, 
gehouden op een d iscussiemiddag op 28 juni 1988 
ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe 
Raad voor het Jeugdbeleid. 

** De auteur is lid van de redactie. 

evenals de winst in rijpheid en levensvreugde die het bij 
het doorstaan van die problemen kan behalen. Dat 
maakt ieder mens uniek en juist dit unieke maakt de 
waardigheid van de mens uit die zijn weerslag heeft 
gekregen in de grondrechten . 

Dit moet ook de Raad voor ogen hebben gestaan 
toen hij het uitgangspunt 'gelijke behandeling' formu
leerde. Metdieformulering ben ikechtermindergeluk
kig.ln plaats van tespreken overde benadering van elk 
kind afzonderlijk, en de rechten (en plichten) die daar
bij aan het kind toekomen wordt in deformulering al de 
vergelijking tussen mensen betrokken. Bovendien 
wordt in de formulering 'gelijke behandeling' een heel 
scala aan betekenissen meegenomen die voorlopig 
beter tussen haakjes gezet kunnen worden, namelijk 
rechtvaardigheidsnoties. Juist het steeds verder verfij
nen van het rechtvaardigheidsbegrip is een van de 
mechanismen waardoor de verzorgingsstaat top
zwaar is geworden en dreigt te kantelen . Wil men 
zuiverstellen waarop het staat, dan zal een formulering 
gevonden moeten worden d ie betrekking heeft op elk 
kind als individu. 

Zo'n formulering zal altijd geclausuleerd moeten 
zijn, wat overigens de formulering van de Raad ook is, 
in verband met de onvolwassenheid en daarmee in 
maatschappelijk opzicht handelingsonbekwaamheid 
van in elk geval het jonge kind . In mijn ogen kan echter 
aan kinderen veelal veel meer verantwoordelijkheid 
worden gegeven dan door volwassenen mogelijk of 
wenselijk wordt geacht. In die zin is de emancipatie van 
het kind nog niet voltooid. De SWB heeft dat in 1982 
verwoord in de nota Jeugdrecht terecht!, waarin in 
detail voorstellen zijn uitgewerkt voor verruiming van 
de rechten van kinderen . 

De opvoeders 

Belangrijk (maar vaak weinig belicht) is de plaats van 
volwassenen (opvoeders, opleiders) ten opzichte van 
kinderen. In mijn ogen wordt de opvoedingssituatie 
veel te vaak benaderd vanuit een machtsmodel : ouders 
en leerkrachten perken de handelingsmogelijkheden 
van het kind in en stellen zich daarmee op als macht
hebbers. Opgroeien is zich daaraan ontworstelen . 
Zo'n benadering verabsoluteert de vorm van de relatie 
kind-volwassene, het machtsaspect. Natuurlijk zijn er 
machtsverschillen, maar dat is niet de kern van die 
relatie. 

Het spiegelbeeld daarvan is de beschouwing van 
volwassenen als sociaal werkers, die vol eerbied voor 
de unieke persoonlijkheid van het kind zich inspannen 
materiaal aan te bieden waaraan het zich kan ontwik
kelen . In dit beeld zijn opvoeders bijkomstig, het gaat 
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om het ontplooien van de inhoud die in het kind 
gegeven is, waarbij de 'ontplooiing' wordt opgevat als 
een weerstandloze ontwikkeling, gekenmerkt doordat 
het kind zich aspecten 'eigen maakt' die het heeft 
'aangeboden gekregen'. 

Een echte opvoedings- en opleidingssituatie wordt 
echter gekenmerkt door worsteling; het kind wordt 
geconfronteerd met de persoonlijkheid van de volwas
sene en ontwikkelt in de worsteling daarmee de eigen 
persoonlijkheid . Met name in de opleiding, op school, 
kan die confrontatie alleen via de lesstof verlopen. 
Onderwijzers kunnen niet zonder meer hun persoon
lijkheid aanbieden, zij hebben de lesstof nodig om die 
over te brengen . En toch is die confrontatie met de 
persoonlijkheid van de ander het wezenlijke van de 
lessituatie. Kinderen moeten zich vormen tot mensen, 

Mevr. M.M. van de Brink, voorzitter 
Raad voor het Jeugdbeleid 

niet tot bezitters van een aantal vaardigheden. Het is 
daarom essentieel dat in het onderwi js de confrontatie 
met de persoonlijkheid van de leerkracht alle ruimte 
krijgt. Als kinderen een onrechtvaardigheid is aange
daan de afgelopen jaren, dan is het wel dat dàt hen 
door het beleid ontnomen is - een opmerking die 
dieper gaat dan alleen te constateren dat 'de motivatie 
van leerkrachten is afgenomen'. Nee, juist de kern van 
het onderwijs is eruit gesneden. 

Zelfstandigheid 

Een tweede uitgangspunt van de Raad is het scheppen 
van voorwaarden voor de groei naar zelfstandigheid. 
Dit uitgangspunt is het complement van het eerste, 
vooral daar waar het eerste uitgangspunt een voorbe
houd maaktvoorde handelingsonbekwaamheid. Veel 
problematischer zijn de laatste twee uitgangspunten. 
Het vierde luidt: het bevorderen van een kindvriende
lijkesamenleving. Ditiseensoorttoverdoos: erkan van 
alles uitkomen en je weet niet van tevoren wat. De 
stelling is te vaag om daarop adequaat beleid te 
kunnen baseren. Het derde luidt: het scheppen van 
voorwaarden voor een verantwoord ouderschap. Dat 
moet wat zorgvuldiger tegen het licht worden gehou
den . 

Veranderingen in gezinsstructuur 

De relatie tussen ouder en kind verdient aparte aan
dacht. Hierin hebben zich de afgelopen twintig jaar 
immers grote veranderingen voorgedaan, die tot mijn 
verbazing niet zijn weerspiegeld in stukken van de 
Raad. Als er een trend is die invloed heeft uitgeoefend 
op de positie van hetkind, dan toch wel datdegezinssa
menstelling aan grote veranderingen onderhevig is (1). 

Onmiskenbaar hebben wij de laatste decennia de 
verandering gezien van een uniform naar een pluri
form model van huishoudingen. Het besloten gezins
model is nog dominant - besloten in die zin dat de 
echtgenoten in principe alles samen doen - maar een 
open model, waarbij elk van de partners ook relaties 
met anderen onderhoudt (niet in de eerste plaats sek
suele relaties) komt nadrukkelijk naar voren. De ge
zinsband wordt losser. 

Heel manifest komt deze ontwikkeling tot uitdruk
king in het toenemend aantal scheidingen en het aan
gaan van nieuwe primaire relaties. De gezinspatronen 
worden daardoor in ras tempo ingewikkelder. Heeft 
een kind in het klassieke gezinspatroon vier groot
ouders en een beperkt aantal ooms en tantes, door 
scheiden en hertrouwen neemt dit aantal snel toe. 
Wanneer zowel vader als moeder hertrouwen kan het 
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aantal grootouders al oplopen tot zes à acht, daarbij 
komen de stiefooms en -tántes, stiefbroers en -zussen 
en de mogelijkheid van halfbroertjes of halfzusjes. 

Ook de tegenovergestelde ontwikkeling komt op: 
het eenouder-gezin. Voor het kind hebben beide in 
andere opzichten zo tegenstri jdige ontwikkel ingen één 
ding gemeen: in deze situatie zal veel meer dan in het 
verleden een individuele relatie tussen ouder en kind 
ontstaan. Ouders zullen zich minder als elkaar aanvul
lende eenheid aan het kind kunnen presenteren en 
daarmee komt een wezenlijk nieuw element in de 
relatie tussen ouders en kinderen, die zowel geldt voor 
de veel-ouder-situatie als voor het eenouder-gezin: de 
relatie tussen ouder en kind wordt individueler. 

Ik ben mij ervan bewust dat deze ontwikkelingen tot 
nu toe slechts een deel van de bevolking betreffen. 
Naar schatting zal een derde van de in 1988 te sluiten 
huwelijken in scheiding eindigen. Anderzijds is de 
betrokken bevolkingsgroep zo groot dat in het beleid 
hieraan niet voorbijgegaan mag worden en het gezin 
niet als vanzelfsprekende eenheid waarin kinderen 
opgroeien kan worden beschouwd. 

Het is ondanks de vrij beperkte bevolkingsgroep 
waarin de verschijnselen manifest worden, niet teveel 
gezegd wanneer ik stel dat het gezinsmodel kraakt. 
Misschien blijkt dat uit niets zo goed als uitde aandacht 
voor kindermishandeling en incest (beter gezegd kin
derverkrachting) in dezetijd. Hetzijn immers typisch de 
uitwassen van het gesloten gezinsmodel metdedaarbij 
horende exclusieve ouderlijke macht, die hier in een 
kwaad daglicht worden gesteld. Het lijkt mij niet dat 
kindermishandeling en -verkrachting tegenwoordig 
meer voorkomen dan vroeger. Daarom moet de aan
dacht daarvoor worden toegeschreven aan een veran
dering in denken: aan het geleidelijk afstand nemen 
van het gesloten gezinsmodel. 

Met het ter discussie stellen van kindermishandeling 
en -verkrachting wordt de exclusiviteit van de ouderlij
ke macht ter discussie gesteld en dat lijkt mij een goede 
zaak. Alleen al daarom kan ik mij niet achter de 
formulering van de Raad stellen dat het jeugdbeleid 
gericht moet zijn op het scheppen van voorwaarden 
voor een verantwoord ouderschap. Integendeel, de 
praktijk van vandaag bewijst dat wij veel meer denken 
aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van sa
menleving èn ouders voor de opgroeiende generatie, 
dan aan een primaire of zelfs exclusieve ouderlijke 
macht. De opgave van de komende tijd is, die geza
menlijke verantwoordelijkheid nader gestalte te ge
ven. 

Het is nuttig te signaleren welke rol de staat heeft 
gesp~eld bij het tot stand komen van het gezinsmodel, 
het dateert immers nog maar van kort geleden. In de 
vorige eeuw was defamilie in hetalgemeen de eenheid 

van waaruit men leefde. Pas in deze eeuw heeft het 
gezin zich in grote lagen van de bevolking uit deze 
omarming van de familie vrijgemaakt. Dat is bezegeld 
door de verantwoordelijkheden die destoot, of meer in 
hetalgemeen de georganiseerde samenleving, op zich 
nam voor mensen in nood. Wie ziek, hulpbehoevend of 
werkloos was kreeg in de vorige eeuw hulp van de 
familie. Voor langdurige ziekte, arbeidsonge
schiktheid, werkloosheid (zaken die in gezinsverband 
niet kunnen worden opgevangen) zijn algemene rege
lingen gekomen. Daarmee is in het sociaal stelsel een 
basis gelegd onder het gezinsmodel. 

De vraag kan worden gesteld op welke manier nu in 
het sociaal stelsel recht kan worden gedaan aan de 
gesignaleerde barsten in het gezinsmodel en de ver
dergaande individualisering die daarin tot uitdrukking 
komt. Een eerste vereiste lijkt mij het scheppen van 
adequate mogelijkheden voor kinderopvang, iets 
waarin de samenleving (met daarin de overheid voor
op) tot nu toe verregaand tekort is geschoten. 

Een tweede vereiste lijkt mij een basisinkomen voor 
jongeren. In een bepaald opzicht sta ik daarmee niet 
ver van het CDA, namelijk voorzover dat inhoudt een 
verhoging van de kinderbijslag tot kostendekkendheid 
op minimumniveau. Mijn motivering is, dat kinderen in 
belangrij.ke mate een aanslag doen op het inkomen van 
de ouders, terwijl zij de economische toekomst van de 
hele samenleving verzekeren . Het lijkt mij ongegrond 
dat zij die naast de vreugde ook de last van de kin
deropvoeding hebben, ook nog eens moeten betalen 
voor het verzekeren van de toekomst van allen. De 
huidige situatie is in dit opzicht tegengesteld aan die 
van de vorige eeuw. In familieverband vormen kinde
ren de verzekering van de economische toekomst van 
defamilie, waardoor het billijk is datook defamilie hun 
opgroeien betaalt. Nu vormen kinderen de verzeke
ring van de toekomst van allen, het is dan ook billijk dat 
allen hun opgroeien betalen, zeker ook zij die zich 
onttrekken aan het voortzetten van de generaties en 
zich daardoor een dubbel inkomen kunnen veroorlo
ven. 

Anders dan het CDA zou ik de kinderbijslag aan het 
kind willen toekennen, zodat hettot basisinkomen voor 
het kind wordt. Daarmee wordt tevens de exclusiviteit 
van de ouderlijke macht doorbroken en de verant
woordelijkheid van de samenleving voor het kind be
klemtoond. Het ligt voor de hand dat die verantwoor
delijkheid zich ook zal uiten in bevoegdheden, die 
overigens ook nu al deels bestaan. Deze ontwikkeling 
zal bijdragen tot de verdere relativering van de 
ouderlijke macht, overeenkomstig de ontwikkeling in 
het gezinspatroon. 

Bij al deze punten blijft de diversiteit van samenle
vingsvormen een punt van aandacht. Ik wil niet sugge-
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reren dat het beleid in het vervolg zal moeten stoelen op 
een opener samenlevingsmodel dan het gezinsmodel, 
zodat de ene monocultuurvervangen zou worden door 
de andere. Noodzakelijk is juist de erkenning van de 
diversiteit van samenlevingsvormen, zodat niet de een 
bevoordeeld wordt boven de ander, of de samenleving 
gedwongen wordt de regels creatief te interpreteren 
om ze tenminste op de realiteittoepasbaarte laten zijn . 

Jong zijn in een verouderende samenleving 

Onder dit hoofd worden in een notitie van de Raad 
enkele opmerkingen gemaakt die geen basis vinden in 
de realiteit. Uiteraard is de situatie van de jeugd nu 
anders dan in de jaren '60, toen ik opgroeide en alles 
wat met jeugd te maken had mooi en bewon
derenswaardig was. Die tijd is voorbij en dat is maar 
goed ook. Dat betekent echter niet, dat het op zijn 
plaats is ons zorgen te maken over de vraag ofde jeugd 
nag wel aan zijn trekken komt in een samenleving 
waarin veel grijze koppen te zien zijn . Grijs is niet 
identiek aan verstard; we kunnen in dat opzicht nog 
voor aardige verrassingen komén te staan . Uit een 
kleine mondelinge enquête onder de doelgroep is mij 
verder gebleken dat het de jeugd een zorg is hoeveel 
ouderen er in de samenleving rondlopen. Met echt 
jeugdig zelfvertrouwen wordt gesteld dat zij toch wel 
aan hun trekken zullen komen. 

Wat oneerbiedig zou ik dan kunnen veronderstellen 
dat deze probleemstelling vooral is ingegeven door 
beleidsmakers die de hele dag met jeugdproblemen 
bezig zijn en die zich voorstellen dat zich hier knelpun
ten voordoen. Zo heeft iedere beleidsmaker wel zijn of 
haar eigen categorie die de aandacht vraagt en het 
resultaat is een categorisering van dewerkelijkheid.Zo 
machtig is de bureaucratie, dat de werkelijkheid zich 
soms zelfs daarnaar vormt, in die zin dat men zich niet 
meer gereformeerd, rooms-katholiek of arbeider, 
maar WAO-er, 65-plusser, bijstandsmoeder of dubbel 
gehandicapte voelt . De werkelijkheid wordt gebu
reaucratiseerd, maar het zijn natuurlijk altijd slechts 
weinigen die het wonder van de identificatie met hun 
bureaucratische stempel verrichten . Vraagstukken van 
'de jeugd' tegenover 'de ouderen' zie ik vooral in dat 
kader, en ik wens het de Raad toe dat hij in zijn 
werkzaamheden zich nietzo sterk zal laten leiden door 
de categorisering, waaraan hij helaas door zijn be
perkte taakopdracht ook niet geheel kan ontsnappen. 

Marginalisering 

Tot slot iets over het probleem van de verloren genera
tie, de langdurig werklozen, waaraan de Raad terecht 

aandacht besteedt. Het gaat hier om een toetssteen 
voor de humaniteit van de samenleving . Wat is er toch 
aan de hand dat dit probleem niet opgelost wordt? Het 
wordt toch algemeen - met name ook door de rege
ringspartijen - erkend dat werk belangrijk is voor 
mensen, het belangrijkste middel waardoor een inte
gratie in de samenleving tot stand wordt gebracht? Met 
open ogen laten wij een situatie voortduren waarin aan 
een omvangrijke groep die integratie wordt ontzegd. 

Uiteraard heeft elke samenleving zijn minder ge
schikten . Metdetoenemende specialisatie en kennisin 
tensiteitvan de arbeid neemtdiegroep alleen maartoe. 
Heeft onze maatschappij voor hen geen plaats? Als 
deze vraag bevestigend wordt beantwoord is aan een 
belangrijke voorwaarde voor humaniteit niet voldaan. 
Waareen wil is, iseenweg,zekerbij ditvraagstuk.ln de 
jaren '50 waren wij driemaal zo weinig welvarend als 
nu, maar slaagden er wel in ieder die dat wilde, aan 
werk te helpen. Het is dan ook onjuist te menen dat er 
geen geld is: er is geen wil. 

Toch klinken er bij de signalering hiervan al snel 
enkele minder zuivere boventonen, namelijk wanneer 
wordt gesignaleerd dat juist bepaalde groepen de 
dupe worden van deze situatie, met name'~jeugd van 
buitenlandse afkomst. De schuld van de sámenleving 
neemt niet toe door datte constateren . De vraag is juist 
veel primairder, ik zou haast zeggen primitiever: is de 
samenleving bereid zijn zwakken, minder geschikten, 
mee te nemen? Dat is momenteel niet het geval. Het is 
verheugend datook de Raad voor het Jeugdbeleid zijn 
bijdrage levert aan het signaleren van die misstand. 
Hopelijk zal mede door het werk van deze Raad 
daaraan binnen afzienbare tijd een einde worden 
gemaakt. 

(1) In deze paragraaf maak ik dankbaa r gebruik van de gedachten van 

Iteke Weeda. 

25 



26 

.... 
a< 
Z 
-.0' 
-.0 
UJ 
UJ 
o 

Weerstanden tegen 
deregulering 
MR. L YDA C. VERSTEGEN * 

Onder het begrip deregulering valt het 
vereenvoudigen of verminderen van regelgeving 
en het betrachten van terughoudendheid met 
nieuwe regelgeving. De wens tot deregulering 
komt voort uit de gedachte dat de overheid te diep 
ingrijpt in maatschappelijke processen, wat 
bureaucratisering in de hand werkt en onnodig 
veel geld kost. Er zijn veel voorstellen tot 
deregulering gedaan, maar de uitvoering ervan 
kost grote moeite .. Mijn stelling is dat de 
weerstanden tegen deregulering niet in de eerste 
plaats bij ambtenaren te zoeken zijn, maar veeleer 
in de maatschappij. Deregulering is geen objectief 
wetstechnische aangelegenheid, maar grijpt in in 
belangenverhoudingen. Alvorens in te gaan op 
weerstanden tegen deregulering lijkt het nuttig 
eerst aandacht te besteden aan redenen voor 
regelgeving. 

Meer regels 

In een eeuw heeft onze rechtsstaat, dat is een staat 
waarin het recht als hoogste gezag wordt geëer
biedigd, de ontwikkeling van nachtwakerstaat naar 
verzorgingsstaat doorgemaakt. Nu wordt getwijfeld 
aan de effectiviteit van de verzorgingsstaat en vragen 
sommigen om een waarborgstaat en laten anderen het 
woord 'staat' zelfs achterwege en spreken van een 
zorgzame samenleving. Het lijkt dan of de staat hele
maal terugtreedt, geen recht op wat voor zorg dan ook 
zou hoeven te verschaffen: Mensen zorgen immers 
voor elkaar net als vroeger, toen al die sociale grond
rechten er nog niet waren, evenmin als al dat gezeur 
over solidariteit in de vorm van de herverdeling van 
geld met de daarbij behorende regels en steeds meer 
rechten eisende individuen. De maakbaarheid van de 
samenleving is in die gedachtengang een hovaardige 
misvatting. Vroeger was het goed, toen dacht men nog 
dat de orde van God gegeven was en gehandhaafd 
kon worden met wat nachtelijk geraas. 

Zou ik voor den klepper vreezen, 
O! Die goede brave man 
maakt dat ik gerust kan wezen, 
en ook veilig slapen kan. 
Moeder lief, 'k geloof het vast, 
Dat hij op de dieven past. 

Lieve klepper! hou de wagt, 
ik ga slapen: goede nagt.1 

* De auteur is lid van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland voor D66. 

De nachtwaker lette op of er niets veranderde, of er 
geen schade werd toegebracht. Voor wie waakte hij? 
Voor degenen die hem konden betalen en iets te 
verliezen hadden. Een nachtwaker zou vandaag de 
dag dagwerk hebben, want vrijwel iedereen heeft wel 
iets te verl iezen. De nachtwakerstaat zorgde voor 
politie, justitie en bescherming tegen gevaren van 
buitenaf. Laten we dit laatste aspect buiten beschou
wing, omdat de roep om deregulering nog niet zover 
gaat - integendeel, het ene verdrag na het andere 
wordt nagestreefd - dan blijven politie en justitie over. 
Politie: het zorgen voor openbare orde en veiligheid, 
en justitie : het zorgen voor de rechtsbedeling. Maar 
wat is recht? 

Toen ik in de jaren '50 studeerde werd het recht 
geacht de codificatie te zijn van waterin de maatschap
pij aan opvattingen leefde en was het in ordezolang het 
democratisch, datwil zeggen volgens de regels van de 
Grondwet, tot stand was gekomen. Een volstrekt lega
listische opvatting overheerste en het sprak vanzelf dat 
wetten er waren om te worden gehandhaafd. Zij waren 
immers een weergave van de orde die democratisch 
gewenstwerd en verstrekten een geformaliseerd hand
vat aan degenen die die orde wilden handhaven. Dat 
het recht niet met ieders belangen rekening hield, niet 
noodzakelijkerwijs rechtvaardig was, kon eigenlijk 
niet waar zijn, omdat de Staten Generaal immers het 
gehele Nederlandse volk vertegenwoordigden? Er 
waren minder wetten en aanzienlijk minder regels ter 
uitvoering daarvan. Was het toen goed geregeld? Wel 
naar de toenmalige opvattingen, maar recht is geen 
statisch complex omdat de opvattingen over de taak 
van de overheid niet hetzelfde blijven. 

Deafgelopen30 jaar zijn erheel wat wetten en regels 
bijgekomen; zoveel dat het afschaffen ofvereenvoudi
gen van regels, deregulering, een doelstelling van het 
regeringsbeleid is geworden. Nu wordt het recht aan
gevallen op zijn kwantiteit. De grote hoeveelheid ervan 
zou de rechtszekerheid bedreigen, teveel tijd en geld 
kosten om uit te puzzelen. Waarom zijn er zoveel 
regels, waarom zijn ze zo ingewikkeld en wie vindt om 
welke redenen dat er minder moeten komen? 

VVaaromregelgeving 

De overheid stelt rechtsregels vast ter bescherming van 
grondgebied en burgers, ter voorkoming van 
eigenrichting, ter bevordering van rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid in het verkeer tussen burgers onder
ling en tussen overheid en burgers, ter bescherming van 
belangen die zonder overheidsingrijpen niet be
schermd zouden worden, maar die wel geacht worden 
van algemeen belang te zijn. Het is vooral deze laatste • 



categorie regels die in de afgelopen 100 jaar explosief 
is toegenomen. Eindelijk werd er ernst gemaakt met de 
algemene beginselen die ten grondslag lagen aan de 
staatsregeling van 1798: 'Alle leden der Maatschappij 
hebben zonder onderscheiding van geboorte, bezit
ting, stand of rang, een geliike aanspraak op derzelver 
voordeelen' (art. 3, 1798) en 'Alle de pligten van den 
Mensch in de Maatschappij hebben hunnen grondslag 
in deze heilige wet: Doe een anderniet, hetgeen gii niet 
wenscht dat aan u geschiede . Doe aan anderen ten 
allen tiide zoo veel goeds als gii in geliike omstandig
heden, van hun zoudt wenschen te ontvangen .' (art. 6, 
1798) 

De Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van 
1798 staan vol met wat we nu sociale grondrechten 
noemen. De 'Bataven' geloofden in de maakbaarheid 
van de maatschappij door overheidshandelen. Deze 
staatsregeling van 1798 werd evenwel al in 1801 ver
vangen entotaan de laatste wijziging van de Grondwet 
is er niet veel sprake van staatsoptimisme in de opeen
volgende constituties. 

De wetten en regels die er zo'n 100 jaar geleden 
waren, waren die van de nachtwcikerstaat. De toene
ming van het aantal hangt samen met het streven naar 
emancipatie van steeds meer groepen in de bevolking, 
de mening dat delen van de bevolking onevenredig 
nadeel ondervonden van een gebrek aan bescherming 
door de overheid en de opvatting dat een totaal vri j 
gebruik van eigendommen het algemeen belang 
schaadt. Een voorbeeld van het eerste in de vorige 
eeuw is het gevecht om de financiële gelijkstelling van 
het bijzonder onderwijs met het openbaar onderwijs, 
van het tweede de kinderwetten van Van Houten en het 
verbod op nachtarbeid door vrouwen, van hetderde de 
totstandkoming in 1875 van de Hinderwet. 

Wat van zodanig algemeen belang is dat het rege
ling behoeft, wordt uitgemaakt door de politieke in
zichten van het moment. Die inzichten veranderen met 
de aard en omvang van het kiesrecht, de technische 
ontwikkeling, de organisatiegraad van maatschappe
lijke groeperingen en de al of niet luidruchtige wijze 
waarop gebruik wordt gemaakt van het recht van 
petitie. Om een omstandigheid als probleem te erken
nen dat regeling behoeft is eerst signalering nodig. 
Afhankelijk van de macht dergenen die een probleem 
signaleren volgt vroeger of later regeling, soms niet, 
omdat de meerderheid het probleem niet ernstig ge
noeg acht. 

Nadat het kiesrecht was uitgebreid, de christelijke 
partijen vaste voet hadden gekregen e'n de socialisten 

' tot partijvorming waren overgegaan, volgde er, ook 
door het ongemak dat de industrialisatie voor velen 
meebracht, rond 1900 een grote hoeveelheid wetten 

waarin beperkingen aan het gebruik van eigendom
men werden aangebracht en eisen werden gesteld aan 
omstandigheden van degenen die als individu niet zo 
gemakkelijk voor zichzelf konden opkomen: de 
Woningwet, de Veiligheidswet, de Leerplichtwet, de 
Mijnwet. De invoering van het vrouwenkiesrecht leidde 
lange tijd niet tot specifieke maatregelen ten behoeve 
van vrouwen. Pas in 1957 werd een einde gemaakt aan 
de handelingsonbekwaamheid van de ' gehuwde 
vrouw. Bepalingen die vrouwen dwongen bij huwelijk 
hun baan op te geven kwamen tot stand toen er allang 
vrouwenkiesrecht was, al waren er nog nauwelijks 
vrouwelijke volksvertegenwoordigers. 

Toen de radio kwam was het identiteitsbesef van 
groepen in de samenleving al zo groot, dat de 
Omroepwet de exploitatie van de ether aan privaa
trechtelijke organisaties kon overlaten, zij het met een 
steuntje in de rug in de vorm van een belastingachtige 
omroepbijdrage. 

De middenstandsorganisaties waren in 1937 sterk 

Dereguleren? 

DAAR MOETEN KNOEIERS 
NIETS VAN HEBBEN!!! 

genoeg om met de Vestig i ngswet Klei nbed ri jf het onbe
lemmerd uitoefenen van ambacht en kleinhandel aan 
banden te leggen . De Winkelsluitingswet en de Wet 
Beperking Cadeaustelsel zijn ook op hun belangen 
gericht. 

Ook werkgevers en werknemers organiseerden 
zich, evenals beoefenaren van vrije beroepen. In 1938 
kwam de mogelijkheid om verordenende bevoegd
heid aan openbare lichamen voor beroep en bedrijftoe 
te kennen in de Grondwet. Na de oorlog volgden o.a . 
de PBO wetgeving, de Advocatenwet en de Wet op de 
Registeraccountants. De makelaars wonnen aan maat
schappelijke waardering door titelbescherming en 
beëdiging. De consumenten organiseerden zich en 
dwongen regelingen af tegen dwang door colporteurs 
en ter bescherming tegen ondoordachte huurkoop. 
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Dereguleren! 

Hoewel zij niet sterk georgoniseerd waren kregen de 
bejaarden hun tehuizen en hun AOW, de invalide 
geworden werknemers de WAO. Daaraan was wel
licht niet vreemd dat de PvdA in het kabinet zat en tot 
don toe niet erkende problemen aan de orde kon 
stellen. 

De onderwijswetgeving, vooral die op het voortge
zet onderwijs, werd ingewikkelder om zoveel mogelijk 
gelijke kansen mogelijkte maken. De individualisering 
begon met de vervanging van de Armenwet door de 
Algemene Bijstandswet. 

Omdat er in de jaren '60, '70 genoeg geld voor was 
en omdat, alweer, degenen in de regering zaten die 
dachten aan kansarme groepen, werden het welzijn en 
de maatschappelijke dienstverlening voorwerp van 
staatszorg. 

Participatie in de besluitvorming (medezeggen
schap, inspraak, plan-procedures) werden voorwerk
nemers, burgers en zorgverlenende instituten in wetten 
of subsidieregelingen verankerd . 

De inbreuk op de vrijheid van ondernemen en de 
privé-eigendom die milieuwetten met zich meebrengen 
werd gemeengoed toen men er zich, ook al weer in de 
jaren '60, '70, mede door D'66, van bewust werd datwe 
nog langer door zouden moeten op deze wereld dan de 
bedrijfswinsten strekten en dat dus - afgedwongen 
door 'onschuldige buitenstaanders' in het algemeen 
belang - de kost voor de baat diende uit te gaan . 

Regelgeving dus om de drie genoemde redenen : 
emancipatie, erkend besef van ongelijkheid en alge
meen belang,en iedere regelgeving bracht een nieuwe 
groep belanghebbenden bij die regels enerzijds en een 
groep, die die regels ergerde of die ze zonde van 't geld 
vond, omdat zij er geen belang bij had of op korte 
termijn schade van ondervond, anderzijds . 
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Redenen voor ingewikkeldheid 

Een belangrijk beginsel in een rechtsstaat is rechtsge
lijkheid. Dat beginsel is één van de belangrijkste oor
zaken van de ingewikkeldheid van veel regelingen . 
Andere redenen zijn b.v. : in procedures ieder het zijne 
willen geven en het streven naar zo min mogelijk 
overheidsuitgaven c.q . overheidsinkomstenderving. 
De ingéwikkeldheid ligt lang niet altijd in wetten zelf
dikwijls gaat het om kaderwetten - maar in uit
voeringsregels en procedurevoorschriften. Soms zijn 
procedurevoorschriften niet eens op een wet geba
seerd, maar op een ministeriële subsidieregeling, die 
haar basis slechts vindt in de rijksbegroting. Een aardig 
voorbeeld van ingewikkeldheid terwille van de rechts
gelijkheid zijn de wetten op de Loon- en Inkomstenbe
lasting. Rechtsgelijkheid krijgt hier vorm in het 
draagkrachtbeginsel. Erzijn verschillendetarief-groe
pen, legio aftrekposten, elk met zijn eigen voorwaar
den en dan nog forfaitair toegerekende posten, zoals 
voor huurwaarde en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Vereenvoudiging zou de wetten draconischer maken. 

Die belastingwetten zijn daarom zo'n aardig voor
beeld omdat de ingewikkeldheid recent is toegenomen 
door een combinatie van het streven naar rechtsge
lijkheid en het minimaliseren van inkomstenderving 
voor de staat. Ik bedoel de wijziging in de vorm van de 
tweeverdienerswetten. Kijk maar: Er waren verschil 
lende belastingvrije voeten voor gehuwde mannen en 
gehuwde vrouwen. Volgens het gelijkheidsbeginsel en 
de EG was dat niet in orde. Het eenvoudigste zou 
geweestzijn de belastingvrije voetvoorgehuwde vrou
wen op te trekken tot het niveau van die voor gehuwde 
mannen. Dat zou echter ongelijkheid ten opzichte van 
gehuwde kostwinners en alleenstaanden met zich heb-



ben meegebracht plus een inkomstenderving voor de 
overheid . Het vaststellen van een lagere belastingvrije 
voet voor alle gehuwden zou voor alleenverdieners 
een belastingverhoging hebben betekend. Gekozen 
werd voor het bij elkaar optellen van de beide belas
tingvrije voeten en het door twee delen daarvan . Dit 
bracht de gehuwde tweeverdieners in een ongelijke 
positie, zowel ten opzichte van alleenverdieners, om
dat vanwege de verschillende schijventarieven het 
totale belastingbedrag voor een verdienend echtpaar 
in vrijwel alle gevallen omhoog zou gaan, als ook ten 
opzichte van ongehuwd samenwonenden indien die 
beiden de hogere belastingvrijevoetvooralleenstaan
den zouden behouden . De eerste ongelijkheid leidde 
totde voetoverheveling en de arbeidstoeslag, de twee
detot hetonderdezelfde regeling brengen van gehuwd 
en ongehuwd samenwonenden. Toen waren we er nog 
niet, want tweeverdieners met kleine kinderen hadden 
kosten voor kinderopvang. Daar kwam ook een toe
slag voor, maar daarvan werd de hoogte volgens het 
oorspronkelijk voorstel snel omlaag gebracht om de 
alleenverdieners, die immers volgens het normatieve 
gezinsmodel leefden, niet te benadelen. Per saldo 
kreeg tenslotte de overheid meer belasting binnen en 
zijn tweeverdieners nog niet gelijk aan alleenver
dieners. 

leder het zijne willen geven in procedures leidt tot 
omslachtige stelsels van vergunningverlening en tot 
planprocedures met alle mogelijke vormen van in
spraak. Beide gaan gepaard met mogelijkheden van 
rechtsbescherming in de vorm van beroepsproce
dures. Van ingewikkeldheid ingegeven door bezuini
gingen is de uitvinding van voordeurdelers en 
woningdelers met de daarop onmiddellijk weer nood
zakelijk blijkende uitzonderingen een voorbeeld . 

Complicatie kan ook voortkomen uit de omstandig
heid dat veel verschillende regelgevers (zoals gemeen
ten) een zaak elk op eigen wijze regelen . Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de bouwvoorschriften, die welis
waar in een modelverordening staan, maar waarin 
veel vrijstellingen en nadere regelingen mogelijk zijn, 
die door elke gemeente op eigen wijze kunnen worden 
gehanteerd. 

Kansen voor deregulering 

De meeste regelgeving leidt tot kosten die drukken op 
zeer uiteenlopende groepen in de samenleving. Als de 
baten die daar tegenover staan voor goed georgani
seerde belanghebbenden interessant genoeg zijn, zijn 
de protesten tegen regels schaars. Ook bij deze stelling 
enige voorbeelden ter illustratie : Niemand, behalve 
degene die op het nippertje zijn examen niet heeft 

gehaald, zegt dat het een schande is dat er voor de 
toetreding tot allerlei vrije beroepen zeer zorgvuldige 
regels bestaan. Pas als de eisen gepaard gaan met 
schaarse vestigingsmogelijkheden, worden die pro
testen luider. Het antwoord is dan beperking van de 
instroom, niet vrijere vestiging; de gevestigden delen 
immers niet graag hun voorrechten en onder invloed 
van die onwil worden de kosten van opleiden tot 
mogelijke werkloosheid maatschappelijk te hoog 
geacht. 

Over belastingaftrekmogelijkheden bij alimenta
tieverplichtingen horen we slechts hier en daar een 
schampere opmerking. Van de kosten van gescheiden 
vrouwen in de bijstand wordt veel schande gesproken. 
Toch staat niet vast dat per saldo de kosten per vrouw 
veel verschillen. Alleen, bijstandsmoeders hebben 
minder in te brengen dan gescheiden, tamelijk kapi
taalkrachtige mannen . 

Naarmate de kosten, die regelgeving met zich mee
brengt voor bepaalde groepen hoger en die groepen 
krachtiger zijn, deugen de regels in hun ogen minder. 
Dan komt vraag naar deregulering, maar die vraag is 
selectief. Aan sommige regels mag je niet tornen, aan 
andere hoe eerder hoe liever. Het is niet verwonderlijk 
dat het streven naar deregulering het meest voortva
rend is aangevat op het gebied van ruimtelijke orde
ning en milieubeheer.2 Hetging er immers om de lasten 
voor het bedrijfsleven te beperken om zo weer tot 
economisch herstel te komen. Milieumaatregelen kos
ten het bedijfsleven dat goed georganiseerd is veel 
geld. Nu kan natuurlijk het stroomlijnen van vergun
ningstelseis tot minder lasten leiden voor iedereen. 
Onmiddellijk daarop ontstaat echter weerstand, al
thans bij milieugroepen, als de normen ook zouden 
worden verlaagd. 

Weerstand tegen deregulering is te verwachten als 
door deregulering het algemeen belang wordt ge
schaad, maar ook als is te verwachten dat door vereen
voudiging van de regels de kosten voor de overheid 
dreigen op te lopen en degenen die besluiten nemen en 
hun achterban van mening zijn, dat het terugdringen 
van het overheidstekort belangrijker is dan ont
plooiingskansen en bewegingsvrijheid, ook voor de 
zwakkeren in de samenleving. Die weerstand kan ook 
verwacht worden wanneer de regels, hoe ingewikkeld 
of belemmerend ook, de marktpositie van belangheb
bende groepen beschermen, zoals het geval is in 
allerlei beroepsbeschermende wetten. Natuurlijk die
nen die wetten ook algemene belangen, maar in de 
schaduw van de wet zijn de belangengroepen flink uit 
de kluiten gewassen. Een voorbeeld daarvan zou kun
nen zijn de weerstand tegen versoepeling van de 
Winkelsluitingswet. Deregulering is evenmin populair 
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in brede kringen wanneer zij gepaard gaat met decen
tralisatie. Belangengroepen zijn nog eerder geneigd 
de rijksoverheid te vertrouwen dan provincies of ge
meenten. Daarom gaat sanering van specifieke 
uitkeringen niet van een leien dakje. 

Tenslotte wordt deregulering niet toegejuicht door 
groepen wier onderhandelingspositie of autonomie 
worden bedreigd, zoals het geval lijkt te zijn bij het 
Bouwbesluit, dat als het onlangs ingediende voorstel 
tot herziening van de Woningwet wet wordt, de model
bouwverordening met zijn reeds genoemde uitzon
deringsmogelijkheden zal vervangen .3 De opzet van 
het Bouwbesluit is door het in een zo beperkt mogelijk 
aantal voorschriften vastleggen van een meet- en con
troleerbare ondergrens voor de technische kwaliteit, 
de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energie
zuinigheid van gebouwen veilig te stellen. Het ontwerp 
van het eerste deel : 'te bouwen woningen ' heeft aan
vankelijk aanleiding gegeven tot soms ook onver
wachte reacties. Evenals in de model-bouwverorde
ning zijn die regels gerichtaan : opdrachtgevers, archi
tecten, aannemers, onderaannemers, toeleveranciers 
en gemeenten. 
In het ontwerp komen bijna geen eisen meer voor over 
het aantal vertrekken en hun grootte: De bouwbe
schaving is, zo dachten de ontwerpers, in ons land zo 
ver voortgeschreden sinds de eerste Woningwet van 
1901, dat dat soort betutteling niet meer nodig was. 

Alleen het uitvoerend bouwbed ri jf was positief in zi j n 
reactie . Hij was ook degene die op deregulering aan
drong omdat de verscheidenheid van lokale regels 
moderne produktiemethoden belemmeren. De organi
saties van huurders staan negatief tegenover de afwe
zigheid van gedetailleerde regels die de huurder be
schermen. Dat was te verwachten . Dat ook opdracht
gevers (woningbouwcorporaties, institutionele beleg
gers) en architecten negatief reageerden was verba
zend omdat zij een grotere handelingsvrijheid zouden 
krijgen . 

Voor de woningcorporaties was het te verklaren uit 
hun mogelijke vrees dat metde regels ook desubsidies 
zouden verminderen, voor de institutionele beleggers 
had vrees voor concurrentie door de sociale 
woningbouwers een motief kunnen zijn . De reactie van 
de architecten was ingegeven door sociale bewo
genheid, die wat paternalistisch aandeed nu er zoveel 
organisaties ten behoeve van de sociale woningbouw 
en verenigingen van huiseigenaren zijn . 

De gemeenten reageerden meteen eigen aanvulling 
op de model-bouwverordening. Ook dat is begrijpe
lijk : zij raken een taak kwijt: het maken van een 
bouwverordening met technische voorschriften en zij 
lopen ' (financiële) risico's bij aantasting van de 

bouwkwal iteit, omdat zi j zelf woningen bezitten en ook 
dikwijls als financiers het risico van won ingexploitatie 
doorwoningcorporaties dragen. Datde bouwkwaliteit 
niet behoeft te worden aanS]etast, omdat zij, of als 
opdrachtgever of als financier, toch bij de bouw be
trokken zijn, woog tegen een vermindering van regels 
blijkbaar niet voldoende op. 

Het is een verstandig concept, dat Bouwbesluit. Het 
gaat uit van de gedachte dat iedereen in de samenle
ving voldoende doordrongen is van het belang van 
goede woningen en dat huisjesmelkers en plaggenhut
ten niet zullen terugkeren . Inmiddels is de kritiek van 
gemeenten, corporaties en architecten, na enkele glo
bale aanpassingen van woontechnische aard, ver
stomd. 

Dereguleren is evenals regelen de uitkomst van een 
maatschappelijk onderhandelingsproces. Er zijn kan
sen voor deregulering als velen het gevoel hebben dat 
methun belangen rekeningwordtgehouden. Dat bete
kent dat deregulering niet een doel op zichzelf is, maar 
het zoeken naar een nieuw evenwicht op een hoger 
niveau van volwassenheid in de relatie overheid-maat
schappij . 

Volwassenen moeten hun eigen verantwoordelijk
heid dragen en hun eigen kansen grijpen. Dat vereist 
voortdurend opletten : wanneer is de steun in de rug van 
regels nog wel nodig en wanneer niet meer? 
Hetwaarschuwend geluid van de klepperman zegt: Ga 
niet slapen, goede wacht! 

Noten 

1. H. van Alphen, Kleine gedigten voor kinderen, 10e 

druk,1780. 
2. Actieprogramma Deregulering Ruimtelijke Orde

ning en Milieubeer (DROM) Tweede Kamer, 24 juni 
1983 . 

3. Mr CM. van den Hoff, Weerstanden tegen deregu 
lering, de bouwsector als proeftuin, Bestuur, jaar
gang 6 nr. 7, augustus 1987. 
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Naar noodzakelijke 
verandering in het gebruik van 
verkeersmiddelen 
THEOVAN DERZALM 
Vanuit de lucht lijkt onze samenleving een 
doelloos krioelende mierenkolonie. Net als de 
mieren krioelen wij echter niet doelloos, maar met 
een bepaalde bestemming of op z'n minst een 
bepaalde opzet. In de laatste tweehonderdjaar is 
het gekrioel, d.w.z. het verkeer, enorm 
toegenomen. Het karretje, dat op de zandweg 
reed, is nu een massa voertuigen geworden, dat 
zich bumper aan bumper voortspoedt over met 
witte verf gemarkeerde asfaltbanen. De vraag naar 
vervoer van mensen en goederen is nog nooit in de 
geschiedenis zo groot geweest, het oude Rome en 
soortgelijke steden misschien uitgezonderd. 

De vervoersorganisatie 

Elkeonbevooroordeeldetoeschouwerzal hetdu idelijk 
zijn, dat zo'n grote behoefte aan vervoer natuurlijk zo 
efficiënt mogelijk georganiseerd moet zijn, met zo 
weinig mogelijk beslag op ruimte, energie en grond
stoffen, zo veilig mogelijkvooralle betrokkenen en met 
veroorzaking van zo weinig mogelijk overlast. Het 
vreemde is, dat deze opvatting in deze moderne en 
rationele samenleving niet algemeen is. 

Ons verkeer is niet rationeel en efficiënt georgani
seerd . De hoeveelheid rui mte, energie en grondstoffen, 
die wordt verbruikt per vervoerde eenheid is veel en 
veel groter dan noodzakelijk is. Ook het aantal ver
keersslachtoffers, de uitstootvan schadelijkestoffen en 
de overlast zijn onnodig hoog. Dit is voornamelijk te 
wijten aan de enorme fragmentatie van het gemotori
seerd verkeer. Van totaal 135,5 miljard per gemotori
seerd vervoer afgelegde reizigers-kilometers in 1984 
werden maar liefst 113,3 miljard afgelegd in personen
auto's* (± 84%) . Van alle verplaatsingen is dat onge
veer 74%. Slechts één derde daarvan geschiedde als 
passagier. Daaruit volgt, dat minstens twee derde (± 
3,2 miljoen) van de auto's in 1984 rondreden en plaats 
innamen ten bate van slechts één persoon per auto. 

Het ruimtebeslag 

Ruimte is schaars in Nederland. Niettemin wordt 3,5 tot 
5% ervan gebruikt voor autoverkeer. Per 1 augustus 
1984 moesten 4.772.000 personenauto's en 370.000 
vracht- en bestelwagens ergens een plaatsje vinden . 
Om zich te verplaatsen gebruikten ze 95.146 km 
verharde weg van uiteenlopende breedte, waaronder 
1820 km autosnelweg. Bij al deze ruimte komt nog de 

gebru ikte cijfers: Stichting Weg, 1985. 

ruimte voor verkeerspleinen, parkeerplaatsen, benzi
nestations etc. Last but not least maken de grotere 
wegen brede lappen grond onbruikbaar voor woning
bouw of dwingen ertoe wijken het aanzien van een 
Romeins kampement te geven. 

Het aangezicht van grote en kleine steden wordt 
bepaald door geparkeerde auto's . Gemeentebesturen 
besteden een groot deel van hun tijd aan parkeerpro
blemen, verkeersproblemen, verkeersveiligheidspro
blemen en wat verder voortvloeit uit een excessief 
gebruik van particuliere auto's. 

Milieuvervuiling 

De vervuiling van het milieu laat zich niet zo gemakke
lijk in cijfers vatten . In de eerste plaats is er de hinder 
voor anderen, zoals de geluidshinder. Huizen kan men 
isoleren, maar tuinen, bossen, open ramen en de straat 
niet. Dan zijn er de uitlaatgassen, die ook andere 
verkeersdeelnemers moeten inademen. Als gevolg van 
het lood in die gassen is het IQ van kinderen in grote 
steden enkele punten lager dan het landelijk gemiddel
de. Tenslotte is er de verlichting's avonds, die voetgan
gers en fietsers alsmede tegenliggers verblindt. 

Ernstiger op lange termijn is de vervuiling van het 
milieu in de bredere zin . Het lood slaatneerop bermen, 
weilanden en groentetuintjes. De uitstoot van uit
laatgassen is een belangrijkefactor in deverzuring van 
bossen en wateren en de aantasting van cultuurmonu
menten. Daarnaast is er nog de indirecte vervuiling 
tijdens het productieproces en na afstoting van de auto 
en z'n onderdelen en bij productie en vervoer van 
brandstof en ruwe olie. 

Ook de verkeersvoorzieningen tasten het milieu aan. 
De aanleg van wegen grijptvaak diep in in ecologische 
en waterstaatkundige evenwichten, gaat niet zelden 
ten koste van de natuur of verziekt het landschap. 
Ongetelde nuttige dieren als padden en egels vinden in 
het verkeer de dood. 

Veiligheid 

Jaarlijks vallen 52.000 gewonden in het verkeer. Daar
van overleden er in 1984 1615. Een veelvoud daarvan 
ondervindt blijvende schade. De psychologische druk 
van het huidige autogebeuren op de samenleving moet 
niet worden onderschat. Deze uit zich in stress en een 
extra beroep op hulpverlenende instanties. Om te 
beginnen is er de niet geringe ergernis van alle deelne
mers aan het intensieve verkeer. Ernstiger is echter het 
gevoel van onveiligheid, speciaal bij ouderen en 
ouders van kinderen. Angst voor het verongelukken 
van kinderen op weg naar school leidt zelfs tot inten-
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siever autoverkeer juist rond scholen! Anderen sturen 
hun kinderen niet naar de school van hun keuze. Vooral 
in grote steden, maar ook elders hebben kinderen vaak 
geen veilige plek om te spelen. Tenslotte is er nog de 
auto als statussymbool , waarvoor mensen zich diep in 
de schulden steken met alle sociale gevolgen van dien. 

Kosten en baten 

Aan belastingen en accijnzen int de Nederlandse over
heid dit jaar ongeveer 9 miljard gulden . Daartegen
over staan alleen al 2 miljard voor uitbreiding en 
onderhoud van het rijkswegennet. Daarbij komen dan 
nog de verkeersinvesteringen door gemeenten, de 
parkeergarages van de Rijksgebouwendienst, de 
voorzieningen, die NS moet treffen t.b.v. ongelijkvloer
se kru isingen, de medische zorg, de revalidatie en 
begeleiding van en de uitkeringen aan verkeersslach
toffers, de onderzoeksinstituten, de verkeerspolitie en 
de onkosten voor het treffen van geluidwerende maat
regelen. Tot slot zijn er de extra voorzieningen, die 
getroffen moeten worden voorvoetgangers, fietsers en 
het openbaar vervoer. 

Voor de betalingsbalans blijft e.e.a. ook niet zonder 
gevolgen . Olie en andere grondstoffen alsmede een 
flink deel van de auto's zelf moeten worden ingevoerd 
en kosten de natie als zodanig dus geld . 

Sommige van deze problemen kunnen misschien 
worden verminderd . Hetfundamentele probleem blijft 
echterzitten in de mate van gebru ik van een ten aanzien 
van ruimte, energie, grondstoffen, verkeersveiligheid, 
milieuschade en overlast relatief onvoordelig vervoer
middel. En daar zit dan ook de fundamentele oplos
sing . 

Conclusie 

We zullen in de nabije toekomst niet kunnen ontkomen 
aan een grootscheepse reorganisatie van het vervoer 
met als doel efficiency, in de eerste plaats t.a.v. het 
gemotoriseerd vervoer omdat dat de meeste plaats 
inneemt, energie kost en het milieu belast. 

Landelijk te voeren beleid 

Een landelijk politiek beleid, dat het openbaar vervoer 
optimaliseert en het particulier vervoer minimaliseert 
zou uit een oogpunt van efficiency, ruimtelijke orde
ning, energiebeheer, milieu en verkeersveiligheid evi
dent verstandig zijn, maar stu it af op emoties, die leven 
onder de bevolking en die worden warmgehouden en 
gevoed door sterke instituties en organisaties als de 
BOVAG, de auto-industrie en de oliemaatschappijen. 

Toch zal ombuiging noodzakelijk worden : de signalen 
daarvoor nemen in omvang toe. Het vervelende is, dat 
juist door het krampachtig vasthouden aan de auto als 
verworvenheid van de welvaart van de zestiger en 
zeventiger jaren, de gevolgen van die ombuiging veel 
harder zullen aankomen, persoonlijk en economisch, 
dan nodig was geweest. Als de kruik te water wordt 
gelaten, totdat ze barst, zullen praktisch van de ene dag 
op de andere (we zagen dit kortgeleden in de intensie
ve veehouderij) vergaande maatregelen genomen 
moeten worden, die hard zullen ingrijpen, terwijl alter
natieve voorzieningen niet of nauwelijks ontwikkeld 
zijn . Ook de economie zal door die maatregelen een 
flinke klap krijgen . Geleidelijke stappen daarentegen 
zouden iedereen de kans geven zich aan te passen . 

De politiek móet die stappen gaan zetten. Allereerst 
dient men te durven kiezen voor het gezonde verstand. 
Argumenten zijn er genoeg. Dat iets - en al helemaal 
een materieel verschijnsel - niet meer weg te denken 
zou zijn, is historisch en filosofisch onzin . Het is het 
argumentvan opportunisten, nietvan verantwoordelij
ke bestuurders. 'Weg' hoeft de auto trouwens helemaal 
niet. De eerder beschreven problemen hangen niet 
zozeer met het voertu ig samen als wel met het gebruik 
ervan . Bij verstandig gebruik blijft het een zeer nuttige 
uitvinding. 

Uitgangspunt van het beleid moet zijn een verkeers
ombuigingsscenario, dat leidt tot een situatie, waarin 
het openbaar vervoer in al zijn verscheidenheid func
tioneert als basisvoorziening voor alle passagiersver
voer en een belangrijk deel van het beroepsgoederen
vervoer. 

Bij gunstige concurrentieverhoudingen zijn directe 
anti -auto-wetten niet nodig . Wel zal in de overgangs
fase-te denken valtaan een jaaroftien- ingrijpen van 
de overheid noodzakelijk zijn. Gezien de veroorzaak
te problemen is een aanzienlijke verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting en de leges op het rijbewijs 
alleszins gerechtvaardigd. Hieruit kan verbetering van 
de infrastuctuurworden bekostigd. Een en ander zal de 
gewenste toeloop en daarmee de stijging van de renta
biliteit tot gevolg hebben . De kosten van het tot nu toe 
bestaande openbaar vervoer zullen dalen. Om een 
geloofwaardig alternatief te bieden zullen echter in 
vesteringen in de infrastructuur noodzakelijk blijven. 
Deze kunnen echter mede worden gezien als bevorde
ring van werkgelegenheid en moderne technologie. 
Het zal duidelijk zijn, dat een en ander begeleid zal 
moeten worden door krachtige voorlichting . De auto
lobby zal zich er niet snel bij neerleggen en voor velen 
zal de zure appel moeilijk te verteren zijn . 

Uiteindelijk moet het scenario leiden tot een situatie, 
waarin het openbaar vervoer zichzelf zonder enorme 



subsidies draaiende kan houden. Zo nodig zou daar
voor vrijstelling van belasting voor het openbaar ver
voer en de nevenactiviteiten (fietsenstalling, restaura
tie, reclame) kunnen worden aangewend . Het open
baar vervoer of onderdelen daarvan zouden dan on
der afsluiting van een vervoerscontract met de 
overheid kunnen worden geprivatiseerd . 
Tot slot de contouren van een: 

Vervoers-Ombuigings-Scenario: 

- Geleidelijke opvoering van motorrijtuigenbelasting 
en leges op het rijbewijs. 
Niet meer dan voor het allernoodzakelijkste onder
houd investeren in het rijkswegennet gerelateerd 
aan het toekomstige belang van een weg of deel 
daarvan, alsmede de verkeersveiligheid. 
Gebruik van de vrijkomende middelen en middelen 
uit andere toepasselijke doelreserveringen voor het 
inlopen van de ontwikkelingsachterstand van het 

openbaar vervoer. Aansluiting op het spoorwegnet 
van groeikernen. Voorbereiding van de verdubbe
ling van de lijnen A'dam- Arnhem en R'dam- Utrecht. 
Ontwikkeling door de provincies van regionale 
tramweg - baanbus- en gewone busnetten (al naar 
gelang de bevolkingsdichtheid) . Ontwikkeling van 
eigen tramweg- of trollybusnetten door grotere ste
den en agglomeraties . 
In een later stadium hergebruik van bestaande 
verkeersvoorzieningen voor het openbaar vervoer 
afwegen tegen het gebruik, dat er dan nog van 
gemaakt wordt. 

- Voorwaarden scheppen tot privatisering van het 
openbaar vervoer. 
Ook invaliden en mensen met kinderwagens hebben 
recht op openbaar vervoer. Ook moet het regiona Ie 
openbaar vervoer een verlengstuk van het fietsen 
kunnen zijn, vooral bij nieuwe voorzieningen moet 
daar rekening mee worden gehouden. 
Deze jaren zijn we bezig om wéérwakkerteworden . 

De laatste nieuwe tram (7963) op Voorne-Putten (Foto RTM Hellevoetsluis) 33 
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De werkelijkheid staat op de deur van de slaapkamer 
te bonzen en op de mat bij de voordeur liggen de 
onbetaalde rekeningen van de afgelopen dertig jaar . 
Die rekeningen dwingen ons, ons te bezinnen . Het zou 
onverantwoordelijk zijn, de kruik te waterte laten gaan 
totdat ze barst. We zullen ons verspillende en ineffi
ciënte verkeer moeten reorganiseren . Tot spijt van 
velen zal dat betekenen, dat het autoverkeer in zijn 
huidige aard en omvang niette handhaven is. Het is de 
verantwoordelijkheid van de politiek te zorgen voor 
een 'redelijk alternatief' . 

Een voorstel voor een aanpak 

Waaruit moet het alternatief dan bestaan? Voor de 
oorlog bestond een uitgebreid openbaar-vervoernet 
(kaart 1), thans is dat veel grofmaziger (kaart 2) . Moet 
de vooroorlogse situatie worden hersteld? Dat kan niet 
zomaar. Er is intussen veel gebeurd. Bij de aanleg van 
industrieterreinen en nieuwe wijken zijn de planologen 
uitgegaan van tenminste de huidige stand van het 
vrachtwagenpark en tenminste één auto per voordeur. 

Van groot belang bij de oplossing van het probleem 
is er onbevangen tegenover te staan. In principe moet 
elk vervoerssysteem - 'van paard en wagen tot space 
shuttle' - in aanmerking komen het zijne aan het totaal 
bij te d ragen. Met het in de inleiding geschetste effi
ciëntiecriterium in de hand zal iedere soort vervoer zijn 
eigen ideale verkeersmiddel hebben. 

Een logisch opgebouwd vervoer in Nederland zou er 
getrapt moeten uitzien. Ruggegraat van het geheel 
moet gevormd worden door een netwerk van water- en 
spoorwegen. Aansluitend daarop zou een net van 
tramwegen moeten worden aangelegd om op zijn 
beurt weer de ruggegraat van het regionale vervoer te 
vormen. Voor detailwerk en invulling van de laatste 
'witte vlekken' komen (trolly)bussen, taxi's en fietsen in 
aanmerking voor het vervoer van personen en kleine 
vrachtwagens (misschien elektrisch) voor vervoer van 
goederen. Verder komt natuurlijk elke nog nieuw te 
ontwikkelen techniek in principe op elke plaats in het 
systeem in aanmerking. 

Van belang is natuurlijk, dat het goederen materieel 
van spoor en tram kan worden uitgewisseld. Degoede
ren zelf moeten snel en eenvoudig van transportsys
teem kunnen wisselen. Dat kan door een verdere 
uitwerking van het containerwezen en verfijning ervan 
naar kleinere eenheden. Daarnaast zal het nodig zijn 
bij nieuwvestiging van industrie rekeningte houden met 
water-, spoor- en tramwegen en mettertijd ook bepaal
de industrieën te verplaatsen. 



Boeken 
Over zichtbare loyaliteit 
en onzichtbare 
obstructie * 

We kennen sinds jaar en 
dag allemaal de volgende 
situatie : er is een pro
bleem, daarvoor wc" Jt 
beleid geformuleerd, en 
enige jaren later is dat 
probleem er nog steeds en 
is dat beleid er ook nog 
steeds. De conclusie is 
dan: het beleid is ineffec
tief. Redenen voor een 
dergelijke ineffectiviteit 
zijn er natuurlijk legio. Om 
er enkele te noemen : het 
probleem is té weerbars
tig, het beleid had té veel 
een compromiskarakter, 
zodat het beleidsvoertuig 
met ovale wielen moest 
rijden, er zijn nieuwe niet
voorziene ontwikkelingen. 

Er is nog een belangrijke 
reden te noemen: gebrek 
aan overtuigingskracht bij 
de centrale uitvoerders 
van het beleid . Die laatste 
reden wordt maar in be
perkte mate systematisch 
onderzocht. Toch weet 
eenieder dat de mate 
waarin je achter een be
paalde handelwijze staat 
je inzet bepaalt en dat die 
inzet zeker van invloed is 
op het uiteindelijk succes. 

Over het gebrek aan 
inzet bij politieke bewind
voerders is soms nog wel 
geschreven, van eenzelfde 
gebrek bij ambtelijke be
windvoerders ontbreekt 
elk spoor. Dat ligt waar
schijnlijk aan de reeds 
lang hooggehouden fictie 
in bestuurlijk Nederland 
dat ambtenaren loyale en 
neutrale uitvoerders zijn: 
Keurige Karel Kreuk-me
niets, die doen wat be
dacht is in het politieke 
circuit boven hen, of, daar
van afgeleid, door de 
ambtelijke leiding. 

Officieel is dit inder
daad het geval, maar toch 
is de werkel ijkheid ge
schakeerder. Dat blijkt uit 
een in 1987 gepubliceerd 
proefschrift waarin lang 
en conscientieus wordt 
stilgestaan bij het reac-

tiepatroon van een ambte
lijke dienst op beleids
verandering die van 
bovenaf wordt geïnitieerd. 
Het proefschrift 'Voor de 
verandering', is geschre
ven door M .C.H. Wage
mans en heeft als subtitel: 
'een op ervaringen geba
seerde studie naar de 
spanning tussen de theorie 
en de praktijk van het be
sturen' . 
Het proefschrift beschrijft 
relatief gedetailleerd de 
reactie van de landbouw
voorlichtingsdienst op een 
van bovenaf opgelegde 
strategie. Wagemans 
beschrijft hoe die strategie 
tezelfdertijd werd aan
vaard en werd geob
strueerd. Aanvaard, om
dat de voorlichters wisten 
dat de ambtelijke top 
graag zag dat ze de nieu
we lijn snel zouden invoe
ren. Dus maakten ze braaf 
nieuwe werkplannen, 
lieten zich naar cursussen 
sturen en rapporteerden 
keurig over de implemen
tatie. Dat kostte tijd, maar 
die tijd was goed besteed, 
immers: de top was tevre
den. In de tijd voor het 
feitelijke werk bleven ze 
rustig in hun oude pa
tronen in de hoop en ver
wachting dat de window 
dressing voorde nieuwe 
lijn voldoende zou zijn om 
de loyaliteit aan te geven. 
Toppen hebben meestal 
de tijd niet om in de haar
vaten van de organisatie te 
duiken en ook hier was die 
window dressing voldoen
de. 

In de grotere organisa
ties onderscheidt Wage
mans als het om uitvoering 
van nieuwe beleidslijnen 
gaat een duidelijk 
breukvlak. Dat ligt op het 
hiërarchisch niveau binnen 
de organisatie waarop 
een functionaris ten op
zichte van het naast- ho
gere niveau een opstelling 
kiest conform de formele 

besluitvorming, maar zich 
ten opzichte van de lagere 
niveaus juist opstelt vol
gens de daar geldende 
praktijk van alledag. De 
implementatie van nieuwe 
beleidsinzichten blijft op 
dat breukvlak steken. 

Een wijziging van be
leid, die ingrijpend van 
aard is, heeft alleen een 
echte kans van slagen als 
de gehele uitvoerings
organisatie in de veran
deringsstrategie wordt 
betrokken. Voor de benut
ting van het veranderings
vermogen van een organi
satie zijn onderkenning en 
erkenning van de proble
matiek waarvoor beleids
(wijziging) nodig is een 
eerste voorwaarde. Wordt 
het probleem niet ervaren 
of onderkend dan hoeft er 
ook niets veranderd te 
worden . 
Het wordt echt moeilijk als 
een bij de top gevoeld 
probleem in de basis van 
een organisatie niet leeft. 
Implementatie vindt 
hiërarchisch plaats, maar 
de gebruikelijke spelre
gels in de ambtenarij 
schieten hier tekort. Hetis 
extra moeilijk om beleid
wijziging in een gehele 
organisatiE.' gerealiseerd 
te krijgen bij de specifieke 
op beleidsontwikkeling 
gerichte onderdelen . De 
top heeft daar niet of nau
welijks een opleidings- of 
deskundigheidsoverwicht. 

Wagemans adviseert 
dan ook de ambtelijke 
dienst een overgang van 
een bureaucratische naar 
een 'managerial cultuur' te 
laten maken. Kenmerken 
voor zo'n managerial 
cultuur acht hij een lage 
organisatiegraad, in 
plaats van gedetailleerde 
vaststelling van bevoegd
heden veel delegatie, met 
waardering voor risico
zoekend gedrag, gericht
heid op prestaties, en tot 
slot een nadruk binnen het 
beleid op doen, in plaats 
van op de voorbereiding 
van dikke rapporten. 

Het proefschrift van 
Wagemans is boeiende 
lectuur. Zijn visie sluit aan 
bij mijn ervaring dat het 
zeer afhankelijk is van het 
acceptatieproces in diver
se hiërarchische niveaus 
van een beleidsapparaat 
of een nieuwe door de 
ambtelijke of politieke top 
gegenereerde strategie 

feitelijkzijn uitwerking 
krijgt. 
Een dergelijk acceptatie
proces- dat bijvoorbeeld 
beïnvloed wordt door de 
populariteit van de be
windsman, door de 
werkinstelling van de 
ambtenaren, door hun 
carrièreperspectief- is 
niet direct stuwbaar, maar 
is wel kenbaar. 

Het aantal politici en 
topambtenaren dat zich 
echt i nteresseert voor de 
implementatie van door 
hen geformuleerd nieuwe 
beleid lijkt op de vingers 
van één hand te tellen. 
Men acht zichzelf- hetzij 
met het staatsrecht in de 
hand, hetzij vanuit de 
eigen carrière - zo ge
wichtig dat het bezien of 
de nieuwe visie doortikt 
maar liever wordt verge
ten . Wel wordt soms het 
probleem erkend, getuige 
een uitspraak van Pronk in 
het nog steeds lezens
waardige WBS-boek 'De 
Kleine Stappen van het 
kabinet- Den Uyl : ge
sprekken met PvdA
bewindslieden': 'Loyaliteit 
ja, maar doordat er zoveel 
conservatieven rondlopen, 
al zijn ze nog zo loyaal, is 
er inertie, traagheid, 
angst, geen scheppende 
kracht om met voorstellen, 
suggesties en ideeën te 
komen . Men zal ons niet 
boycotten, maar echt bij
dragen tot beleidsver
nieuwing, nee'. 
Door het bij deze erken
ning te laten zorgen zowel 
politici als topambtenaren 
ervoor dat veel met verve 
aangekondigd beleid 
voornamelijk mooie dode 
letters blijft. 

Aangehaalde werken: 
1. M.C.H. Wagemans: 
Voor de verandering, 1987. 
Te bestellen bij de auteur: 
Belenbroeklaan 22, 
6093 BT Heythuisen . 
2. De kleine stappen van 
het kabinet- Den Uyl: 
gesprekken met PvdA 
bewindslieden: publicatie 
van de Wiardi Beckman 
Stichting, Kluwer, Deven
ter, 1978. 

Hans Jeekei 

* Een korte beschouwing 
over M.C.H. Wage
mans, Voor de verande
ri ng, een proefschrift 
over ambtelijke reactie 
op beleidswijziging . 
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Slechte gedachten 

De mot zit in de politiek. Langzaam maar zeker wordt 
het elan dat de politiek ooit bezat aangevreten. 
Meewarig kijken vrienden je aan alsje zegt actief te 
zijn in de politiek. Alsof er geen leukere hobby is. 
Weemoedig verhalen oudere politici over de late jaren 
zestig, toen politiek even echt leefde ... 
Even leek het politieke bedrijf toen het mIddelpunt 
van de samenleving, de plek van waaruit het 
gebeurde. Maakbaarheid en sturing waren veel 
gehanteerde begrippen. Die begrippen kunje nu 
maar beter niet meer in de mond nemen. We weten nu 
toch dat dat ficties waren? De samenleving is niet 
maakbaar, maar complex, internationaal, pluriform 
veelzijdig! ' 
Maakbaarheid exit, nuchterheid in. 
Wij weten nu weer dat het geldverdiensysteem de 
kern van de samenleving vormt. De negatieve 
gevolgen worden bestreden door iets van de winsten 
daarvan afte romen. 
We roomden dapper af. In Nederland gingen we 
daarmee nogal ver: ethisch, sociaal-voelend, 
milieubewust en vooral bevolkingsdicht als we zijn. 
Dat werd breed gedragen. Probleem alleen: we 
vergeten dat ons geldverdiensysteem in Nederland 
volledig verknoopt was met het wereldsysteem. 
Vergelijken we dat met een renbaan dan kon ons 
paard door alle blokken aan z'n been en door 
systematische ondervoeding langzamerhand niet 
meer goed meedraven. 
Nou ligt gebrek aan draafkracht natuurlijk ook aan de 
trainers en de jockey's, en dat waren zeker geen 
uitblinkers, maar ook de politiek was 
verantwoordelijk .... 
En dus moesten aantal en gewicht van de blokken 
worden verminderd. En ook dat werd weer breed 
gedragen. Want we begrepen het wel: door minder af 
te romen kon ons paard weer harder draven, zou meer 
prijzen in de wacht slepen, en daarmee weer het 
afromen beter mogelijk maken. Tijdelijk dus een stap 
terug voor de belangen die van dat afromen 
pr?fiteerden: volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
mIlieu, solidariteit met de Derde Wereld. Kleine 
pijnlijke ingreep maar alla .. ... 
Echter: watgebeurde? Trainers enjockeys kwamen 
geschokt terug naar de politici met de mededeling dat 
alle paarden beter getraind waren dan voorheen en 
dat er een heleboel nieuwe paarden, zonder enige 
scrupules en gedragscodes, op de renbaan verschenen. 
Weg tijdelijkheid: permanent minder afromen want 
anders zou ons paard niet meer meekunnen ..... 
Alle partijen onderschreven ook dit, want wie wil nu 
een mooi paard dat telkens maar achteraan finisht? 
Alleen: hoe moest het verder met de blokken aan het 
been? 
Daarvoor verzonnen de leidende politici ter 

rechterzijde een truc en drie verhalen. De truc was als 
volgt: een hardlopend paard zou ook die belangen 
helpen. Dat gebeurde het eerst met werkgelegenheid, 
vervolgens met gezondheidszorg en 
studiefinanciering. Niemand geloofde die truc echt. 
Ter aanvulling werden er drie verhalen verteld. Het 
eerste ging over nieuwe sociale contracten die de 
overheid moest gaan afsluiten met de trainers van ons 
Nederlandse paard. Dat paard moest optimaal aan de 
start, maar moest wel draven in een speciale draf(Jief 
voor het milieu, goed voor de helpers). De trainers 
antwoordden dat het paard dan toch de race zou 
verliezen, als andere landen dat niet ook zouden eisen 
van hun paard. Dat werd het tweede verhaal: 
internationale drafafspraken. En het derde verhaal 
was nog mooier: gewoon een hele nieuwe renbaan 
construeren, gericht op duurzame draf. Niemand van 
onze trainers geloofde die verhalen.} a eigenlijk vond 
men ze wel mooi, maar weinig praktisch zolang er nog 
zoveel paarden door hun trainers totaal niet aan regels 
gebonden werden. En gelijk hadden ze ... .. 
En zo gingen de BO-er jaren voorbij. Er kwam minder 
be~~hikbaar voor volkshuisvesting, gezondheidszorg, 
mIlIeu, solidariteit. De belangen werden niet ontkend, 
maar met een beroep op de werking van de economie 
en op internationale afspraken werd een mooi 
perspectief geschetst. De dragers van de economie 
zagen dat wat anders. Ondernemers bankiers 
verzekeraars vonden al dat sociaal g~praat wei aardig 
m~oi als 't zou kunnen maar 't kon niet, nu niet, la'ter ' 
mIsschien. En zo werd politiek verder weer het 
faciliteren van het geldverdiensysteem. Dat laatste 
overigens met mooie ethische aanroepingen waarover 
de ondernemers erg moesten lachen ...... . 
Voor al die wat zachtere belangen was er dan het 
verhaal van vertrouwen in de markt, vertrouwen op 
familie en op liefdadigheid en verwijzingen naar 
zware tijden ... .. . 
Alleen: er waren wat herauten uitgestuurd, die de wat 
verder wegliggende toekomst moesten verkennen. En" 
die keerden terug met telkens vier beelden: 
ecologische crisis, veel sterkere individualisering, 
gevolgen van de invoer van informatie-technologie en ' 
sociale verharding van de samenleving .. . 
Wat daar nu weer mee te doen? Moeilijk hoor daar nu 
weer over te moeten denken binnen het denkraam van 
faciliteren en bezuinigen. Maar liever niet dus ..... . 
En zo bestaat nu de situatie dat de officiële politiek 
alleen maar via bezuinigingsdiscussies schampt aan de 
relevante trends, terwijl het doordenken van die 
trends in mooie rapporten plaatsvindt - van 
socialistische panelen via christendemocratische 
zorgzaamheden naar liberale bestekken - die 
besproken worden zonder koppeling naar de 
dagelijkse discussies. 
Blijkbaar is het collectief van politieke partijen niet in 
staat het echte debat te voeren, anders dan via de 234 
ste regeringsnotitie over alsmaar een deelonderwerp. 
Een advies heb ik niet. Behalve dit: laat de echte 
politieke discussie plaatsvinden over de vormgeving 
van de Nederlandse samenleving na negentig. 
Organiseer dat met elkaar. Wie weet verdwijnt die 
mot dan ook! 
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Commentaar 

. . Onlangs had ik het gen oe- dreigt onderbroken te betoog bent en de tegen- derde ... ja, dat punt was 
gen te kijken naar een worden, het stopwoord standers mentaal omhoog eigenlijk alleen bedoeld 
uitzending van het televi- "als ik even mag afma- veren uit de startblokken, om u duidelijk te maken 
sieprogramma voor intel- ken". Wie zou daarop onderbreek je jezelf om dat u dit stuk toch nog tot 

1 lectuelen 'Het Capitool', "neen" durven antwoor- nog enkele tussenop- het eind hebt uitgelezen. 
met Mr. H.A.F.M.O. van den? Afmaken is daarom merkingen te maken. Deze 
Mierlo. Wanneer dit stuk altijd toegestaan, maar schijnen te leiden naar een 

t gelezen wordt, is de aan- afmaken is ook een teken afronding van het eerdere 
leiding tot deze uitzending, van onmacht. Een pluspunt betoog, maar tegen de tijd 
de indertijd zo genoemde voor Van Mierlo was dan dat de terugkeer naar het 
paspoortaffaire, waaraan ook, dat hij tot deze stop- eerdere thema aan de 
reeds eerder in deze ko- lap slechts aan het eind orde lijkt te zijn, onder-
lommen aandacht werd van de uitzending eenmaa l breek je jezelf opnieuw, 

·t besteed, misschien alweer toevlucht hoefde te nemen, enzovoort. Puur ontmoedi-
lang vergeten; alleen stu- maar toen hod hij ook gingsbeleid, zo'n be-
denten van het staatsrecht reeds dik veertig procent toogtra nl. 
zullen deze zaak nog lang van de tijd volgepraat en Als deze trucendcos 

I 
blijven bestuderen. Deze op dat moment was hij even dicht moet blijven om • paspoort-affaire, bedoeld naar schatting op weg agressie te vermijden, 
om de ex-staatssecretaris- naar de vijftig procent. verdient het aanbeveling 
sen Van Eekelen en Van Veertig procent van de met punten te gaan wer-
der Linden voor deze stu- tijd in een debat met drie ken: ten eerste, ten tweede 

3 denten even onsterfelijk te tegenstanders, dat bete- en ten derde. Het geeft het 
maken als hun voorganger kent dat de anderen ge- voordeel, dat de tegen-

n Kranenburg (iets waar- middeld maar de helft stander niet kan inbreken 
voor zij beiden weinig hebben volgepraat. Van zolang je de punten niet 
begrip hebben weten op te de drie anderen was hebt afgerond om niet 

• 
brengen), gaf indertijd Voorhoeve n·og de meest onbeschoft te zijn. 
veel commotie. En bij com- aanwezige, hij scoorde En reputatie helpt ook! 
motie geeft, zo weet de met enkele markante Tot tweemaal toe kreeg 
pers, Mr. H.A.F.M.O. van zegswijzen. Standvas- Van Mierlo de bal voor de 
Mierlo altijd boeiend com- tigheid en karakter betaalt voeten gespeeld door de 
mentaar. toch nog in de Nederland- interviewer. "Wij hebben 

n Zo verscheen Van se politiek, je hoeft geen in ons midden iemand die 
Mierlo, blakend maar in schoffelaar te zijn om het zelf minister was geweest, 
afgeslankte vorm, voor de op den duur te maken- dus wat vindt u ervan, 
camera, geflankeerd door Voorhoeve is er het bewijs meneer Van Mierlo?" Zo'n , 
Dr. Joris Voorhoeve, frac- van. Maar bleekneuzen kans laat je natuurlijk nooit t tieleidervan de concurre- als Van Velzen zullen nog lopen! 
rende WD, de heer W. van veel moeten leren, onder Zie ik het goed, dan 
V elzen, voorzitter van het meer het krijgen van het zullen de vergaderingen 
CDA, en de wetenschap- woord. van D66 binnenkort heel 
per Ringeling (titulatuur en Een uitzending als de wat langer gaan duren, 
voorletters geheel zoals zij genoemde verdient het, zodat de voorzitters ... 

p bij de modale televisiekij- keer op keer gedraaid te Eigenlijk brengt mij dat op 
ker blijven hangen). Wat worden op bijeenkomsten het punt von de training 
nu aanleiding was tot dit van het Politiek Scholings- van voorzitters, waaraan 
commentaar bij deze uit- en Vormings-Instituut, veel meer aandacht moet 
zending, was de hoeveel- misschien nietalleen dat worden besteed en wel om 
heid tijd die genoemde van D66, misschien nog drie redenen. Ten eerste 
Van Mierlo in het debat tot wel meer bij de concurren- om de sterk toenemende 6 

rn 
zich wist te trekken. tie. Want daar kan men het flux de bouche in de hand rn o-

l Natuurlijk beheerst elke natuurtalent aan het werk te houden. Ten tweede !" 
z 

politicus die bij zijn be- zien. Tegen de tijd dat je omdat zulks de hele partij • ,., 
u. 

:; langwekkende betoog aan het eind van je zin en ten goede komt. En ten :0 
&l 
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De 'Kamer van heroveiWeging' 
heroveiWogen 
CEES VAN STRIJEN* 

De zomer in het land, de komkommer in de krant. 
Dat zou een spreekwoord kunnen worden met 
betrekking tot onze media, die hun creativiteit (if 
any) in ieder geval nooit in de zomer ten toon 
spreiden. Toch is eenjournalistieke 
komkommertijd niet zonder meer verwerpelijk. Er 
is gelegenheid voor het (weer eens) aan de orde 
stellen van thema's die ook zonder actuele 
aanleiding de moeite van nadere beschouwing 
waard zijn. Als staatsrechtelijke komkommers 
zijn de Eerste Kamer en het erfelijk koningschap 
te beschouwen. In theorie zijn dit twee instituties 
die zouden moeten worden afgeschaft. Maar ach, 
wie zou zich daar sterk voor willen maken? Er zijn 
belangrijker zaken die aandacht verdienen. De 
(theoretische) aversie tegen de Eerste Kamer is 
overigens niet altijd even sterk. Toen recentelijk 
de coalitiepartijen hun meerderheid in de Eerste 
Kamer dreigden kwijt te raken, werden toch hier 
en daar likkebaardend de machtspolitieke 
mogelijkheden van dit deel van het parlement in 
ogenschouw genomen. Dat verschijnsel is van alle 
tijden. Ook bij Abraham Kuyper blijkt de 
appreciatie voor de Eerste Kamer samen te 
hangen met zijn eigen positie, getuige de 
afgedrukte prent van Jordaan. 

Functies 

In deze beschouwing wil ik één van de functies van de 
Eerste Kamer aan de orde stellen, te weten haar rol in 
het proces van wetgeving. De 19e-eeuwse functies 
'bolwerk van de Kroon' en 'waken tegen de waan van 
de dag' hebben geen werkelijke betekenis meer, al 
dichten sommige senatoren zich vooral de laatstge
noemde taak nog steeds toe. Als belangrijkste, feitelijk 
nog enige reden van bestaan van de Eerste Kamer 
wordt telkens aangevoerd haar gewichtige rol als 
kamer van heroverweging. 

Ik zal stilstaan bij de vraag of er behoefte is aan 
heroverweging, of deze taak wel bij de Eerste Kamer 
thuishoort, of er behoefte bestaat aan een terugzend
recht, hoe datvorm zou kunnen krijgen, of eraliernatie
ven denkbaar zijn, of die de voorkeurverdienen en, ten 
slotte, hoe ik de contouren van een wenselijker situatie 
zte. 

* De auteur studeerde rechten en politicologie aan 
de Vrije Universiteit en is (part-time) 
beleidsmedewerker bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. 

DE TWEE HAMERS OF DR. KUYPER TEGEN EN IN OE EERSTE KAMER. 

L /./ordaon. 
•• Mf!M hffrtn. dil wtduft:lijlc ~n &~troudctd 
lrut'ltuut, dt:.c ltlndcr~el VOO«' Ufl uruclwbau 
t:n SM.tlt pollUtie. moet verdwijnen, en dtJf . ... 

Heroverweging 

.... OJXn ilc dt. Vtr{IM!tring. opd- u~V u.«r .lumttll 
wdtn tt~n dtn waan "'"'* dtn d•R• d•t' ••n fk 
ovcNJ.}dt: usn het Binnenhol hooglij viert.'' 

(0. Notcokraktr, 18·f·'ff I 

Artikel 85 van de Grondwet luidt: 'Zodra de Tweede 
Kamer een voorstel van wet heeft aangenomen ( ... ) 
zendt zij het aan de Eerste Kamer, die het voorstel 
overweegt zoals het door de Twee de Kamer aan haar is 
gezonden'. Wijziging van het voorstel door de Eerste 
Kamer is niet mogelijk, aangezien de Eerste Kamer het 
recht van amendement mist. Uit deze opzet wordt 
afgeleid dat de Eerste Kamerslechts de hoofdlijnen van 
een voorstel zou mogen beoordelen. Veelal beperkt de 
Eerste Kamer zich inderdaad daartoe. Dat wil overi
gens geenszins zeggen dat de Eerste Kamer zich daar
door tot een marginale toetsing beperkt. Hoofdlijnen 
kunnen worden getoetst op juridisch gehalte, de tech
niek van de wetgeving kan onder de loep worden 
genomen, de interne consistentie kan worden bezien en 
men kan zich buigen over het beleidsmatig effect van 
het voor I iggende voorstel en over de maatschappelijke 
wenselijkheid ervan. Het niet artikelsgewijze behande
len van een wetsvoorstel zegt derhalve niets over de 
grondigheid van de revisie. 

De heroverweging kent in theorie slechts twee uit
komsten: aannemen of verwerpen. De praktijk is echter 
sterkerdan de leer. Indien de Eerste Kamervan oordeel 
is dat het voorstel niet zonder aanpassing kan blijven, 
kan zij trachten de verantwoordelijke bewindspersoon 
een wijzigingswet af te dwingen. Het voorliggende 
voorstel kan daartoe worden aangehouden totdat die 
wijzigingswet eveneens aan de Eerste Kamer is voor-



·~·'H ) 

Als ik iets geschreven heb en dat nalees, is meestal 
m'n hoofdindruk: over die zoak zou veel te zeggen 
wezen. 
(Multotuli, idee 60) 

gelegd, of zij kan, in het vertrouwen dat die wijzi
gingswet later volgt, het betreffende wetsvoorstel aan
vaarden. Op deze w ijze wordt feitelijk bereikt dat de 
Eerste Kamer toch een haar voorgelegd voorstel kon 
wijzigen. Er wordtdon ook gezegd dot de Eerste Kamer 
een verkopt recht van omendement heeft. Op prakti
sche gronden (dus met voorbijzien aan de politiek/ 
ideologische bezworen) meen ik overigens dot han
tering van het verkopte omendementsrechtteverkiezen 
is boven verwerping van het gehele wetsvoorstel. Een 
wijzigingswetje kon immers snel het stootsblad berei
ken, terwijl een geheel nieuwwetsvoorstel ongetwijfeld 
weer integraal zal worden behandeld, met alle tijdver
liesvan dien. Eengeheel nieuwewetdie rekening houdt 
met de bezworen van de Eerste Kamer is feitelijk ook 
een verkopte vorm van amendering, moor don heel 
omslachtig! 

Is heroverweging gewenst? 

De wijze waorop momenteel het stelsel van de 
heroverweging is ingericht, behoeft niet bepalend te 
zijn voor ons oordeel over het verschijnsel heroverwe
ging. In brede kring wordt aanvoord dot het geen 
verbetering zou zijn als de Tweede Kamer als enig 
orgaan in één lezing definitief zou beslissen over 
wetsvoorstellen . Een (mogelijkheid tot) heroverwe
ging, hetzi j door hetzelfde orgaan, hetzij door een 
onder, is in bestuur en rechtspraak min of meer ston
doord en een beginsel van een goede rechtsorde. 
Wetgeving is weliswaar politiek en over wetgeving 
behoort om die reden door een rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging te worden besl ist, moor het 
goot bij wetgeving om méér don louter uitsproken van 
politieke oord. Zij is de juridische onderbouw van de 
toekomstige rechtspraktijk. Daarom dienen er strenge 
jurid isch/ technische kwaliteitseisen te worden gesteld 
aan de wijze waorop 'de politiek' inhoud wil geven aan 
de toekomst van de samenleving. Er dient een grote 
mate van zorgvuldigheid te worden betracht. In het 
proces von wetgeving behoort don ook een heroverwe
gingsmoment te ziin opgenomen. Dit geldt te meer nu 
de Tweede Kamer niet bepaald uitblinkt in hoor rol van 
mede-wetgever. Problematisch is voorol de soms on
gebreidelde omenderingsdrift die de leden porten 
speelt. Vanuit demoerotisch oogpunt volt hierop niets 
aan te merken; de kabinetsvoorstellen nopen dikwijls 
tot inhoudelijke aanpassingen alvorens er een politiek 
aanvoordboor produkt kon worden doorgezonden 
naar de Eerste Kamer. De vorm (met welk begrip ik 
kortheidshalve alle aspecten van wetgevingstechniek 
aanduid) komt doorbij nog wel eens in het gedrang. 
Vorm en inhoud verdienen bij wetgeving evenredige 

aandocht en daarin schiet de Tweede Kamer regelma
tig te kort. Dit hoeft evenwel niet zonder meer tot de 
conclusie te leiden dot de Tweede Kamer niet geschikt 
is om een eindoordeel te geven. Evenmin betekent een 
keuze voor heroverweging automatisch dot de Eerste 
Kamer geroepen is tot deze taak. 
Conclusies hieromtrent kunnen pos getrokken worden 
na een beschouwing van de diverse mogelijkheden. 

Alternatieven binnen het twee-kamerstelsel 

Op welke wijze kon worden verzekerd dot de wetge
ving ook wat betreft de vorm kwaliteit heeft? Verschil
lende mogelijkheden bieden zich aan. Doorbij is voor 
mij een vereiste dot er iets veranderd kon worden aan 
het voorliggende voorstel, indien door althans aanlei
ding toe is. Doorvan go ik in de hierna volgende 
situaties steeds uit; als een voorstel geen bezworen 
ontmoet kon het vanzelfsprekend zonder nadere actie 
worden aanvaard. Een heroverweging zonder een 
mogelijkheid het nadere inzichttot uitdrukking te bren
gen, is weinig zinvol. 

In theorie is het mogelijk dot de Eerste Kamer het 
recht van omendement krijgt. Op politiek/ ideologi
sche gronden meen ik evenwel dot een democraat geen 
voorstonder van die constructie kon zijn. Immers, de 
wijze van samenstelling van de Eerste Kamer is in de 
loop der tijd wel enigszins aangepost (niet ontkend kon 
worden dot er een verschil is tussen benoeming door de 
koning of verkiezing door provinciale stoten), moor de 
sterkste demoerotische legitimatie in het proces van 
wetgeving berust zonder twijfel bij de Tweede Kamer. 
Aanpassingen van een door de Tweede Kamer aan
voord voorstel behoren niet buiten hoor om te geschie
den. Dot betekent dot andere varionten van 
heroverweging altijd een vorm van terugzending (re
gres) bevatten. 

In 1980 heeft D'66 een (overigens verworpen) motie
Van Thijn gesteund waarin werd uitgesproken 'dot in 
ons demoerotisch stootsbestel de rechtstreeks gekozen 
volksvertegenwoordiging het laatste en beslissende 
woord behoort te hebben bij de aanvoording van 
wetsontwerpen'. Bij die motie werd de regering ge
vraagd een zogeheten suspensiefveto-rechtte introdu
ceren. Eén en ondermaal liet de minister van Binnen
landse Zaken weten dot hij hier niets voor voelde en dot 
hij überhaupt geen voorstonder was van uitbreiding 
van de bevoegdheden van de Eerste Kamer met een 
recht van terugzending. Ook niet voor die modaliteit 
waarbij na tijdelijke terugzending aan de Tweede 
Kamer het definitieve oordeel toch aan de Eerste Ka
mer is voorbehouden, hetgeen op zich goed denkboor 
is. Want een recht van regres zegt nog niets over het 

5 



primaat in het parlementaire proces van wetgeving. Er 
zijn diverse vormen denkbaar. 

Een eerste variant is het reeds genoemde suspensief 
veto-recht. Hierbij is het aan de Eerste Kamer om 
binnen een beperkte tijd te beoordelen of zij bezwaren 
heeft tegen een haar voorgelegd voorstel. Zij kan het 
dan desondanks aanvaarden of besluiten tot 
terugzending aan de Tweede Kamer. Verwerpen mag 
de Eerste Kamer in deze opzet niet. De Tweede Kamer 
kon (geheel, gedeeltelijk of helemaal niet) tegemoet 
komen aan de bezwaren van de Eerste Kamer. Ver
wacht mag worden dat van het terugzendrecht méér 
gebruik zal worden gemaakt dan nu van het recht tot 
verwerping. Uitgaande van de redelijkheid van de 
bedenkingen van de Eerste Kamer is dit echter geen 
bezwaar, maar een voordeel, omdat het bijdraagt aan 
de kwaliteit van de wetgeving. Een tweede voordeel is 
dat in ditstelsel het primaat bij de Tweede Kamer ligt. 

Een tweede variant is die waarbij de Eerste Kamer 
een voorstel wijzigt en vervolgens terugzendt. Is de 
Tweede Kamer akkoord, dan is het voorstel daarmee 
definitief. Dit is een aantrekkelijk element, omdat bij 
wijzigingen waarin de Tweede Kamer zich kan vinden 
de procedure snel is afgerond. Kan de Tweede Kamer 
niet instemmen met de aangebrachte wijzigingen, dan 
kan de Eerste Kamer over het oorspronkelijke voorstel 
een eindoordeel geven. Er zullen bij deze variant nogal 
wattaxaties plaatsvinden met betrekking tot de kansen. 
Als de Eerste Kamer namelijk veel wijzigt, loopt zij het 
risico dat de Tweede Kamer daarmee niet akkoord 
gaat en persisteert bij het oorspronkelijke voorstel. De 
Tweede Kamer op haar beurt loopt daarmee het risico 
van verwerping. Zoals bij deze hele materie hangt er 
veel af van de wijsheid van de Eerste Kamer: wil zij 
politiek/inhoudelijk invloed uitoefenen of technisch/ 
juridisch? Nadeel van deze constructie is dat het pri
maat bij de Eerste Kamer berust. 

Een derde variant geeft de Eerste Kamer het recht één 
keer het voorgelegde voorstel met kanHekeningen 
terug te zenden aan de Tweede Kamer, waar her
nieuwde behandeling kan volgen, dus inclusief de 
mogelijkheid van amendering. Vervolgens komt het al 
dan niet geamendeerde voorstel weer bij de Eerste 
Kamer, die beslist tot aanvaarden of verwerpen. Deze 
variant is dus feitelijk de huidige situatie, met een extra 
ronde. Een vierde variant is identiek aan de derde, met 
dien verstande dat de Eerste Kamer een gewijzigd 
voorstel retourneert; dat legt iets meer druk op de 
Tweede Kamer. Het primaat in beide varianten ligt bij 
de Eerste Kamer. 

Er zijn zonder twijfel nog meer varianten denkbaar 
en àl deze varianten zijn weer uit te breiden door er in 
op te nemen dat bepaalde beslissingen afhankelijk 

worden gesteld van de stemverhouding bij die besluit
vorming of bij de besluitvorming in een eerdere fase. 
Maar om minister De Gaay Fortman te citeren: 
' ( ... ) laten we ons daarin vooral niet verdiepen, want 
zonder dat is de materie van vandaag al moeilijk 
genoeg.' 
-(OCV 9112/197 4 over grondwetsherziening). 

Overige alternatieven 

Er is ook wel geopperd dat de Tweede Kamer een 
commissie voor de wetgeving uit haar midden zou 
samenstellen. De commissie zou dan adviseren over de 
voorstellen van de kamer en bijstand verlenen bij het 
opstellen van amendementen. Als de Tweede Kamer 
meent over voldoende deskundigheid te kunnen be
schikken, is het een raadsel waarom deze dan nu niet al 
wordt gebruikt. Ik betwijfel of de Tweede Kamer ooit 
voldoende potentieel op dit gebied kan verzamelen. 
De kamerleden moeten aan zoveel verwachtingen 
voldoen en moeten zoveel rollen spelen als volksverte
genwoordiger, dat je niet mag verwachten dat zij 
'daarnaast' ook nog als gekwalificeerde wetgevings
juristen kunnen opereren. 

De oplossing zou wellicht kunnen worden gevonden 
als de kamer werd uitgebreid met het oog op de 
wetgevende taak. Na de verkiezing van de vergrote 
kamer zou deze zich kunnen splitsen in een' algemene 
kamer' en een 'wetgevingskamer'. In een meer uitge-



werkte vorm is dit systeem bekend als het Noors
Bataafse stelsel. Grootste probleem is naar mijn oor
deel dot bij dit systeem wordt gewerkt met één recru
teringsveld van kandidaten, terwijl het toch om wezen
lijk andere taken goot waarvoor niet eenzelfde soort 
mensen zich aangetrokken zal voelen. Don lijkt het 
beter de wetgevingskomer op een afzonderlijke wijze 
samen te stellen. 

Inschakeling van de Rood van State door de Tweede 
Kamer is een oneigenlijk alternatief. De Rood van State 
is een adviescollege van de regering en het parlement 
zou zich bij hoorwezenlijk eigensoortige bijdroge in de 
wetgeving niet 'extern' moeten loten adviseren. 

Ook het wetgevingsreferendum- wat doorvan ver
der ook het waardevolle moge zijn- is geen remedie 
voor het probleem van de slechte wetgeving. Het 
wetgevingsreferendum spreekt zich immers slechts uit 
over de wenselijkheid van de invoering van reeds door 
het parlement vostgestelde wetsvoorstellen. Het gaat 
daarbij vooral om de maatschappelijke aanvaard
baarheid van het gehele voorstel. Een bijdrage aan de 
technische verbetering is niet te verwachten. 

Tussenbalans 

Wetgeving is een zaak van regering en parlement en 
dat moet zo blijven. De Tweede Kamer is het meest 
gelegitimeerd om politieke beslissingen te nemen, 
maar er dient een moment van heroverweging te zijn 

wanneer het om een essentiële toak als (mede)wetge
ving gaat. De Eerste Kamer kan de rol van heroverwe
ger vervullen, ook als dot niet gepaard gaat met het 
nemen van de eindbeslissing. Het aantrekkelijke van 
de varionten binnen hettwee-kamerstelsel is gelegen in 
de omstandigheid dot het parlement (als geheel) de 
mogelijkheid heeftverbeteringen aan te brengen in een 
door de regering voorgelegd voorstel. In de huidige 
situatie wordt mogelijk een wetsvoorstel aanvaard dat 
niet zo goed is als het zou kunnen zijn, èf er volgt 
verwerping, met het gevolg dat het initiatief weer bij de 
regering ligt. Als nadeel kan worden gezien dat de 
bevoegdheid van de Eerste Kamer wordt uitgebreid. 
Zondertwijfel zal van de regres-mogelijkheid gebruik 
worden gemaakt; niets menselijks is de senatoren 
vreemd. In de huidige situatie zou een uitbreiding van 
de bevoegdheden van de Eerste Kamer nietgoed zijn te 
motiveren.ln de context dat de Eerste Kamerexpliciet is 
aangewezen en toegerust om een bijdrage te leveren 
aan de kwaliteitsverbetering van de wetgeving, is een 
dergelijke uitbreiding alleen maar logisch. 

De Eerste Kamer kan ondervoorwoorden een goede 
bijdrage leveren aan het wetgevingsproces, als een 
wetgevingskomerdiede Tweede Kameradviseertover 
de daar in eerste instantie reeds aanvaarde wetsvoor
stellen. Zo levert het parlemèntals geheel zijn bijdrage 
aan de wetgeving. Het is onjuist een antagonisme te 
creëren tussen de beide kamers van het parlement. Als 
er al van een tegenstelling moet worden gesproken, 
moet deze bestaan tussen regering en parlement, tus
sen de macht en de controle op de macht. 

Contouren van een Eerste Kamer nieuwe stijl 

Dat in het huidige stelsel de heroverweging is 
toevertrouwd aan de Eerste Kamer wekt bevreemding. 
Een essentiële functie wordt in handen gelegd van 
'politieke amateurs'! Bovendien is de huidige Eerste 
Kamer bepaald niet vrij van coalitie-denken: ook daar 
krijgt het behoud van het kabinet prioriteit, als het er op 
aan komt. Het 19e-eeuwse ideaal van de rationele 
'herrschaftsfreie' discussie is, helaas, ook daar slechts 
zelden aan te treffen. In een Eerste Kamer die als 
wetgevingskamer functioneert, zal toch die situatie 
weer benaderd moeten worden. Dat betekent geens
zins dat er geen plaats is voor 'politiek'. Als gesteld: 
wetgeving is (ook) politiek. Misschien wel bij uitstek, 
gelet op de waarde die aan wetgeving moet worden 
gehecht in een rechtsstaat, maar in de Eerste Kamer 
dienen de beschouwingen en de oordelen niet gericht 
te zijn op korte-termijn successen en het in stand 
houden van het coalitie-kabinet. De voorgelegde 
wetgevingsprodukten moeten op houdbaarheid en 
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haalbaarheid warden getoetst. Daar zijn bij uitstek 
gekwalificeerde en onafhankelijk denkende personen 
voor nodig- al hoeft het nu ook weer niet direct om 75 
wetgevingsjuristen te gaan. Voorts zouden zij voor hun 
taak twee dagen per week beschikbaar moeten zijn, 
tegen een odequote vergoeding. Naar mijn mening 
moeten de partijtoppen een veel sterkere greep krijgen 
op de samenstelling van de Eerste Kamer-fractie nieu
we stijl. Alleen dan kan een fractie een uitgebalanceer
de en kwalitatief sterke eenheid worden. D66 zou m.i. 
zeker voor de samenstelling van de Eerste Kamer 
afstond moeten nemen van ideeën als het districtenstel
sel en 'de persoonlijke band met de kiezer'. Het gaat 
erom dat de partij de best mogelijke fractie samenstelt 
om inhoud te geven aan de heroverwegingstaak van de 
Eerste Kamer. Het succes van die taakvervulling zal 
grotendeels afhangen van het gezag dat de Eerste 
Kamer nieuwe stijl bij de Tweede Kamer (maar ook bij 
het kabinet!) zal weten te verwerven. Dat lukt niet met 
personen die ook nog eens voor hun regio en hun 
achterban allerlei ambassadeur- en ombudsmanach
tige rollen hebben te spelen om hun onzekere bestoon 
als kamerlid ook na de volgende verkiezingen weer 
veilig te stellen. (Dat deze opmerking ook voor de 
Tweede Kamerkan gelden en dat D66 m.i. een verkeer
de interpretatie van het begrip 'vertegenwoordiging' 
aanhangt, is een aparte beschouwing waard.) De 
Eerste Kamer-nieuwe stijl is geen volksvertegenwoor
diging, maar veeleer een adviescollege waarin de 
politieke component nadrukkelijk aanwezig is. Het lijkt 
mij denkbaardat de leden van de Eerste Kamer-nieuwe 
stijl door de partijbesturen benoemd worden, waarbij 
de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer 
-omgerekend- de basis zijn voor de zeteltoewijzing. 
Een andere mogelijkheid: verkiezing door de leden 
van de Tweede Kamer. Ook is er op zich geen enke l 
bezwaar over te gaan tot rechtstreekse verkiezing van 
de leden van de Eerste Kamer-nieuwe stijl; een 
doublure met de Tweede Kamer is, gelet op de verschi I
lende taken en bevoegdheden, uitgesloten en het pro
bleem van een 'eigen' legitimatie doet zich dus niet of 
nauwelijks voor. 

Samenvatting 

Als reden van voortbestaan van de Eerste Kamer wordt 
telkenmale gewezen op haar betekenis als kamer van 
heroverweging. Op zich is er alleszins reden een 
heroverweging in te bouwen in het proces van wetge
ving. Een heroverweging die niet de mogelijkheid biedt 
tot aanpassing van het wetsvoorstel waartegen bezwa
ren bestaan is onlogisch. Er dient dan ook een dergelij
ke mogelijkheid te komen. Gelet op de aard van de 

Tweede Kamer dient dáár het primaat te liggen, dus is 
een amendementsrecht voor de Eerste Kamer niet de 
gewenste oplossing. Het lijkt aan te bevelen dat de 
Eerste Kamer het recht van terugzending krijgt. Om de 
Eerste Kamer in de nieuwe rol tot een gezaghebbend 
lichaam te maken, dient de samenstelling ervan anders 
te geschieden dan van de Tweede Kamer, die meereen 
vertegenwoordigende kamer is. Het is aan de partijen 
ervoor te zorgen dat zij de geschikte personen voor 
deze taak kandideren. Directe verkiezingen zijn niet 
essentieel voorde Eerste Kamer-nieuwe stijl. Wordtwel 
de voorkeur aan directe verkiezingen gegeven, dan is 
in ieder geval het districtenstelsel zoals D66 dat voor
staat, hiervoor ongeschikt. 

Epiloog 

De procedure van wetgeving vertoont onder meer in de 
parlementaire fase gebreken. Het is geen probleem 
waar velen van wakker liggen. Niet te ontkennen valt 
dat het ondanks die gebreken dikwijls nog aardig 
verloopt. Toch is er alle reden van tijd tot tijd eens die 
procedure in ogenschouw te nemen om te zien wat er te 
verbeteren valt. Daarbij springt één bezwaar in het 
oog: alle voorstellen met betrekking tot de Staten
Generaal die bij wijze van spreken ook maarenigszins 
verder gaan dan aanpassingen van de reglementen 
van orde, vereisen aanpassing van de Grondwet. Dat is 
echter maar tot op zekere hoogte een bezwaar. Als je 
namelijk over dat hobbeltje bent heengestapt, heb je 
onbeperkte mogelijkheden om ideeën bij de beschou
wing te betrekken. 

Ik heb geprobeerd enkele gedachten te ontwikkelen 
die de goede elementen (heroverweging, beslissing 
binnen het parlement) en de goede principes (primaat 
bij de Tweede Kamer) met elkaar verbinden, zodat een 
constructie ontstaat die- ondanks het genoemde hob
beltje- wellicht een zekere realiteitswaarde heeft om 
als uitgangspunt te dienen voor verdere discussie en 
gedachtenvorming. 
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Arbeid en bestaanszekerheid 
als brug tussen 
individualisering en solldarlteit 
PROF. DR. C.J. ZWART* 
Ik heb mijzelf tot taak gesteld een onderwerp aan 
te snijden waarvan ik uit ervaring weet dat het niet 
gemakkelijk toegankelijk is. Het gaat, uit een 
oogpunt van nieuwe solidariteit, om de vraag of 
wij al dan niet bereid zijn een basisinkomen een 
kans te geven. Ik houd ervan om royale 
perspectieven te bieden en brede lijnen te 
trekken, wie mij langer kent dan vandaag is 
daarvan op de hoogte, maar het onderwerp van 
deze beschouwing is erg nauw en dat voelt een 
beetje onwennig. Daarom zal ik proberen eerst 
een brede visie te geven om van daaruit te komen 
tot het eigenlijke onderwerp. Een kleine omweg is 
noodzakelijk om het eigenlijke vraagstuk van het 
basisinkomen te kunnen bereiken. 

Spanningsveld 

In het spanningsveld van individual isering en solidari
teit zijn wij gewikkeld in een eeuwenlang ontwikke
lingsproces, waarin wij thans een nieuwe stap zetten. Er 
is dus niet iets totaal nieuws aan de gang, maar de 
gebeurtenissen die wij thans meemaken zijn existen
tiëler dan enige jaren of decennia geleden en zi j zullen 
nog existentiëler worden. De existentialiteit ligt in het 
feit datwij bezig zijn een maatschappi j binnen te treden 
waarin het steeds moeilijker zal worden om mensen 
nog tot iets te dwingen. Misschien is het beter een 
positieve formulering te k iezen: wij zijn bezig een 
samenleving te grondvesten op de daadkracht van 
vrije mensen. Neumann 1 zegt ongeveer: tot nu toe was 
alles in de mensheidsantwikkeling gericht op de indivi 
dualisering van de mens, op de vrijwording van de 
enkele mens en wij gaan nu een tijd tegemoetwaarin de 
samenleving moet worden gebouwd op de vrijheids
kracht van de mens. Dat zal zeker geen proces zijn dat 
zonder moeilijkheden en zonder pijn zal kunnen verlo
pen, omdat de mens in vrijheid zowel de hoogste, als de 
laagste animale levensuitingen tegelijkertijd tot ont
wikkeling kan brengen. Vrijheid kan puuranimaal zi jn, 
op het laagste niveau, maar vrijheid kan ook de ver
werkelijking van de nobelste motieven tot gevolg heb
ben. Anders gezegd: de mens kan in beginsel tot in zijn 
eigen werkelijkheid en zijn eigen leven representant 
zijn van de hoogste idealen. 

Deze uitspraak van Neumann is mij zeer dierbaar en 
het is verheugend dat Eduard Kimman het huiswerk dat 
ik hem heb gegeven ook inderdaad heeft gemaakt, 
maartoch past daarbij een kanttekening . Bij een tenta -

* De auteur is onder meer rector van de Vrije 
Hogeschool te Driebergen. 

men over dit onderwerp zou hij geen onvoldoende, 
maarwel een kleine reprimande hebben gekregen. Hij 
heeft onder verwijzing naar Neumann namelijk terecht 
de vraag gesteld of een brug kan worden geslagen 
tussen persoonlijke ethiek en sociale ethiek, maar 
hoezeer ik zijn weergave respecteer, toch meen ik dat 
hij Neumann nietgeheel rechtheeft gedaan. Neumann 
maakt niet zozeer een onderscheid tussen persoonlijke 
en sociale ethiek, maar tussen gebodsethiek, oud
testamentische ethiek enerzijds en de nieuw-testamen
tische ethiek a ls situatie-ethiek of vrijheidsethiek an
derzijds. Daartussen ligt het Christusmysterie en dat is 
precies het grote verschil. De brug tussen persoonl i jke 
en sociale ethiek is alleen via dit Christusmysterie te 
leggen. Doorhet beginsel van de liefde-deverbinding 
-in het leven op de ander daadwerkelijk te voltrekken 
wordt Hij de Heiland die in de schoot van de mensheid 
de mogelijkheid en de opgave legt om de vrijheidsim
puls uit haar egoïstische benauwdheid te verlossen en 
haar te oriënteren op de ander en het andere. 

Dwang of goed leiderschap 

Welnu, terug naar de hoofdstroom van mijn gedach
tengang. Het lijkt mij du idelijk dat de spanning tussen 
individualisering en solidariteit inderdaad existentieel 
is, we verzinnen het niet, we zitten daar midden in. 
Daarom wil ik nog eenmaal onze minister-president 
sprekend invoeren toen hij vorig jaar verzuchtte, en ik 
geloof dat dat ook heel authentiek was, dat solidariteit 
ons zeerter harte moetgaan omdat het anders wel eens 
zo zou kunnen zijn dat onze samenleving uit de klauw 
loopt. Als je nu mensen spreekt die het daarmee eens 
zijn, slaan ze meestal twee wegen in. 

De eersten zeggen: het is eigenlijk een kwestie van 
goed bestuur. Als we die spanning in de samenleving 
willen oplossen, gaat het erom dat we goed leider
schap uitoefenen: een soort pogen om in het politieke 
bestuur, maar je zou hetzelfde kunnen zeggen voor het 
management in de industriële ondernemingen, of in 
ziekenhuizen, aan de ene kant zoveel mogelijk de 
geïndividualiseerde vrijheidsimpulsen van mensen tot 
hun rechtte laten komen, maaraan de andere kanttoch 
een zekere angstdat het dan wel uit de hand zou kunnen 
lopen omdat natuurlijk niet iedereen op dat puntgeheel 
te vertrouwen is, misschien te zwak in de schoenen 
staat. Er is dus ook 'dwang' nodig, maar dat is uiteinde
lijk een kwestie van goed leiderschap. 

Anderen slaan een andere richting in. Zij zeggen: 
goed leiderschap is wel belangrijk, maar in wezen gaat 
het erom dat we de goede condities in de samenleving 
scheppen, dat we voor mensen een situatie scheppen 
waarin zevoldaende in hun bestaan kunnen vinden wat 
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ze herkennen en waarmee zij in hun eigen persoonlijke 
levensruimte ook uit de voeten kunnen. 

Je zou die twee gezichtspunten heel simpel samen 
kunnen voegen door te zeggen: in wezen goot het om 
een strategie om mensen voldoende bestaonsze
kerheid te geven als een grondslog om doormee een 
eigen levensontwerp te kunnen verwerkelijken. Niet te 
weinig moor ook niet te veel. Bestaonszekerheid is 
doormee eigenlijk het centrale thema. Toch bevredigt 
het mij niethelemaal om de problematiek op dezewijze 
of te doen, en ik wil daarom een ogenblik verwijlen bij 
het begrip bestaonszekerheid dot een centraal ver
schijnsel is als het goot om die sponning tussen indivi
dualisering en solidariteit. 

Thuisbasis 

In mijn optie is bestaanszekerheid het hebben van een 
thuisbasis die post bij je levenslot. Ik realiseer me dat 
het een vrij ongebruikelijke wijze van omschrijven is en 
daarom maak ik er een paar konttekeningen bij. 

In de eerste plaats heeft dit uitgongspunt het postu
loot in zich van het levenslot. Voor mij is het zo dot het 
leven geen toevol kent en desondanks niet gepredesti
neerd is. Een merkwaardige paradox, waar ik nu niet in 
alle opzichten op kon ingaan, moor die voor mij heel 
fundomenteel is. Het levenslot is, om het in ambtelijke 
termen te zeggen, een open-eind-regeling. letsdeftiger 
gezegd zou je het een ontwikkelingsweg kunnen noe
men met een open bestemming. Je kunt er 'jo' tegen 
zeggen en je kunt er 'nee' tegen zeggen, moor bij dot 
levenslot hoort dot je ook een plek moet hebben om dot 
levenslot te verwerkelijken, een plek in de ruimste zin 
van hetwoord.lk bedoel doormee nietalleen een fysiek 
stukje aarde waarmee ik mij kon verbinden om dot 
levenslot te verwerkelijken, moor ook een milieu, een 
menselijk en cultureel milieu waarin ik kon oorden en 
waarin ik ingebed kon zijn en dotpostbij mijn levenslot. 
Die plek is hoogst belangrijk en nu blijkt in de loop van 
het menselijke leven dot er een zekere verschuiving 
plaatsvindt. Aanvonkelijk is het zo dot die plek door 
onderen aangeboden moet worden en dot hij ook in 
zekere zin een uiterlijke omhulling vormt om überhaupt 
de levensweg te kunnen gaan, moor in de loop van het 
leven kan die plek als het ware een innerlijke plek 
worden, kon de bestaonszekerheid als het ware van 
buiten naar binnen verschuiven en in de persoon zelf 
terecht komen. Dat wil zeggen dot hij don authentiek 
wordt en zijn eigen levensperspectief te pokken begint 
te krijgen; het merkwaardige is don, dot hetals hetware 
omdraait. Op het moment dot hij dàt kon, dot hij zijn 
innerlijke bestaonszekerheid begint te vinden, kon 
worden volstaan met minder uiterlijke zekerheid, kon 
de plek ook beweeglijkerworden en is hij niet meer zo 
gebonden aan de directe omhulling van de plek met de 
fysieke nestwarmte die doorbij hoort, hoe belangrijk 
dotook is. 

Hoe dit ook zij, en in welke mate ik dit ook zelf kon 
voltrekken, het is so wie so een feit dot ik voor het 
creëren en behouden van mijn plek in min of meerdere 
mate afhankelijk ben van andere mensen. In die zin 
deel ik de opvatting van André van der Louw dot 
individualisering eigenlijk nooit een doel op zichzelf 
.kon zijn, omdataltijd eerst in relatie metandere mensen 
zelfverwerkelijking gestalte kon krijgen. Met andere 

woorden: solidariteit en bestaonszekerheid zijn ge
koppeld, want als ik niet alleen zelf mijn plek kan 
maken, moor doorbij afhankelijk ben van onderen, is 
doormee bestaonszekerheid-in de zin zoals ik het nu 
gezegd heb, als een soort polariteit of als een soort 
paradox tussen uiterlijke en innerlijke zekerheid- een 
kwestie van solidariteit. 

Solidariteit en gemeenschapsvorming 

Don is de volgende vraag: hoe heeft solidariteit in de 
mensheidsantwikkeling gestalte gekregen? 
Dot is eigenlijk betrekkelijk simpel te beantwoorden. 
Het klassieke patroon van solidariteit, van solidari
teitsvorming {of misschien zou je beter kunnen zeggen 
gemeenschopsvorming) is altijd geweest dot in geslo
ten gemeenschopsvorming de directe zorg voor elkoor 
gebaseerd was op een onmiddellijke herkenning van 
mens tot mens, meestol op basis van bloedverwant
schap. De normen en waarden, ik volg daar Erich 
Neumann, werden voor die gemeenschap als geheel 
gegeven door de leiders, de elite van die gemeen
schap. Een gesloten gemeenschap met eendirecte zorg 
voor elkaar, dat is eigenlijk de klassieke solidariteit. 
Het is in zekere zin verwonderlijk dat dit zo lang stand 
heeft gehouden. Natuurlijk waren er altijd wel rebellen, 
mensen die zich daarvan vrij wilden maken, maar het is 
toch dit patroon dat tot op de dag van vandaag stand 
heeft gehouden. Dat is verwonderlijk, omdat er notuur
lijk ook bezworen aan deze klassieke vorm van solida
riteitverbonden waren, in die zin dathet de beweeglijk
heid van mensen niet groter maakte, integendeel, dat 
het ook betekende dat er een zekere hiërarchieke 
verhouding van klossen en standen door voorgegeven 
was, met andere woorden: het waren gemeenschap
pen waar de bewegingsruimte van de enkele mens 
gering was, in ieder geval geringer dan nu. Misschien 
zou je wel kunnen zeggen dat die klassieke vorm van 
solidariteit erop gebaseerd was dat het belang van de 
enkele mens ondergeschikt was en bleef aan het be
lang van de gemeenschap. 

Het perspectief dat Neumann ons biedt is eigenlijk, 
dat dit in de loop van de mensheidsgeschiedenis van 
het voor-christelijke naar het na-christelijke tijdperk 
omdraait en dat wij thans beginnen te ontdekken dot 
gemeenschap eerst kan ontstaan doordat de enkele 
mens zijn bijdroge in die gemeenschop kan geven, 
woordoor die enkele mens in zekere zin belangrijker 
wordt, moordot is een vrij tendentieuze opmerking; het 
gaat er mij alleen om te loten zien dot de enkele mens 
droger van de gemeenschop begint te worden. 

Het is met name in het Europa van de nieuwe tijd, na 
de vijftiende/zestiende eeuw, dat deze omslag die ik u 
nu schilder in de cultuur krocht heeft gekregen. Het 
opkomend humanisme met als grote ideaal de vrijwor
ding van de mens heeft daar ongetwijfeld ongelofelijk 
veel toe bijgedragen. Er is echter ook een tragiek aan 
deze beweging verbonden, namelijk dot op het mo
ment dot dit in de cultuur begon te Ionden, dus na de 
veertiende/vijftiende eeuw, hetbewustzijn van de mens 
zo veranderd was dot hij- kort gezegd- zijn aardse 
bewustzijn belangrijker was gaan vinden don zijn 
hemelse bewustzijn. Dot betekende dot het opko
mende vrijheidsideaal, het vrijheidsbeleven van de 
mens gepaard ging met een primair bewustzijn dot 
verbannen was naar de aarde. 



e-
ln 

IS 

1U 
.rt 
~n 

1e 

n. 
'I-

:ln 
o-
ar 
Jn 
lt-
eh 
:el 
n-
·g 

ld 
n, 
IS 

ld 
1r-
a-
k-
at 
<e 
en 
p-
ns 
en 
:m 
je 
e-

jk, 
on 
:rk 
lat 
~Ie 
~n, 

:er 
1et 
:ns 

na 
<U 
iet 
Jr-
ijk 
on 
10-

de 
!OS 

I se 
qn 
:o-
de 
~at ) 

Dat is een heletijd verborgen gebleven totdot, met de 
opkomst van de moderne industriële revolutie in de 
achttiende eeuw, het vooruitgongsoptimisme zich een 
weg baande door onze cultuur en toen eigenlijk zicht
baar werd dat de bestaanszekerheid steeds meer 
geïnterpreteerd werd als een materiële bestaansze
kerheid. Het grote wenkende perspectief van het mo
derne economische leven was en is tot op zekere 
hoogte nog steeds de welvaartsstaat, de welvaarts
maatschappij. De kiem daarvoorwerd al gelegd bij de 
overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd 
doordat er in het bewustzijn van de mens überhaupt iets 
kon ontstaan, waardoor hij zich kon verbinden met de 
aarde. Het krijgt zijn grote momenturn in de achttiende 
eeuw, nadat Adam Smith de arbeid heeft verheven tot 
de vrijmakende factor in onze cultuur- ik kom daar 
straks nog even op terug. Dat perspectief van de 
welvaartsmaatschappij heefteigenlijk gemaaktdatwij 
zeker in de twintigste eeuw ons ongelofelijk hebben 
ingespannen om over de hele aarde heen, en zeker 
nadat de de-kolonisatie tot stand kwam, een niveau 
van bestaanszekerheid te scheppen waardaarde mens 
gelukkig zou kunnen worden. Nu is het tragische van 
deze ontwikkeling, dat we hebben moeten constateren 
dot er bij de verwerkelijking van dit ideaal mensen 
tussen de wielen zijn geraakt; steeds meer werd zicht
baar dat dit grote streven naarwelvaart als een grond
slogvan bestaanszekerheid niet mogelijk bleek zonder 
dat er ook bepaalde categorieën mensen in ernstige 
nood kwamen. Voor hen hebben we ook a lti jd wel 
gezorgd, eerst door charitas en vervolgens doordat de 
leiders van de arbeidersbeweging hebben ge
probeerd om het lot van diegenen die niet geprivile
gieerd waren te verbeteren aan het eind van de vorige 
eeuw en het begin van deze eeuw. Eigenlijk pas na de 
tweede wereldoorlog heeft dat gestalte gekregen in de 
verzorgingsstaat of in de verzorgingsmaatschappij. 
Voor mij is de verzorgingsmaatschappij dus a ls het 
ware een soort vervolg op het ideaal van de welvaarts
maatschappij. 

Aanvankelijk blijft dat nog in de bescheiden vorm 
van Willem Drees die, zelf een bescheiden mens, ons 
voorhoudt dat de verzorging voor elkaar niet anders 
don een bodemvoorziening kan zijn, maar in de zesti
ger jaren lijkt de grote doorbraak te komen want don 
gaan wij over tot maximalisering van de bestaansze
kerheid. Op het wenkend perspectief van de door
braak van de post-industriële samenleving die dan 
geproclameerd wordt krijgen mensen het gevoel: nu is 
ook hetmomentdaardatwe nietalleen maaroverzorg 
hoeven te spreken in termen van een minimum-voorzie
ning, maar we kunnen de zorg maximaliseren. 

Onze politici hebben daar allen aan mee gedaan, te 
linker en te rechter zijde. In die zin is niet te zeggen dat 
één portij exclusiefschuld draagt. Wèl ishetzodatwein 
de tachtiger jaren hebben moeten constateren dat dit 
ideaal, dit streven, een onhaalbare kaart is. Niet alleen 
door de economische teruggang, deze heeft zeker 
bewustzijnwekkend gewerkt, maar ook omdat het a ls 
ideaal eigenlijk het paard achter de wagen spant, 
omdat het niet mogelijk is om de zorg voor elkaar af te 
wentelen op een anoniem systeem. Het is wel mogelijk, 
moor het blijkt niet effectief te zijn. 

Het is net alsof we met de verzorgingsstaat hetzelfde 
hebben gedaan als destijds in de middeleeuwen met 

het introduceren van de rente. Dat was een poging van 
de mens om of te komen van de innerlijke verplichting 
om voor iemand die iets voor ons gedaan heeft op 
latere tijdstippen weer iets te moeten terugdoen. De 
rente is eigenlijk een afkoopsom voor die verplichting. 
Je zou kunnen zeggen dot de premiebetaling die wij 
collectief hebben opgebracht voor ons stelsel van 
sociale zekerheid in zekere zin een afkoopsom is 
geweest voor de persoonl i jke zorg voor elkaar en nu 
blijkt dat die anonimiteit eigenlijk in vele opzichten zo 
contraproductief is dat zij het tegengestelde oproept 
van wat we notuurlijk allemaal graag gewild zouden 
hebben, namelijk dalerwerkelijk zorg voorelkaarzou 
kunnen bestaan. 
Het is nodig om dit te zeggen, daarbij niemand de 
schuld gevende, maarwel vaststellende dat het zo is en 
daar ook geen uitvluchten voor te zoeken, het a lleen te 
wijten aan de economische teruggang of de slechte 
dollor of de hoge concurrentie, allemaal gelegen
heidsformuleringen, in de hoop dat het wel weer terug 
zal komen. Het komt niet terug en het moet ook niet 
terugkomen. 

Paradigma's 

Als het niet moet terugkomen, wat moet er dan wel? Dat 
is natuurlijk de grote vraag. Is er iets denkbaar waar
door wij aan de gerechtvaardigde verlangens naar 
bestaanszekerheid toch gestalte kunnen geven, maar 
op een andere manier? 

Mijn antwoord is dat het kan mits wij bereid zijn om 
een denkoefening te doen, dat wil zeggen de uitgangs
punten die aan ons sociaal bestel ten grondslag liggen 
te doordenken en ter discussie te stellen. Dat heet in 
modernetermen een paradigma-discussie en ik wi l een 
kleine oefening in paradigma-denken doen ten aan
zien van het vraagstuk van die bestaanszekerheid. 

Eerste vraag. Wat is het paradigma achter onze 
welvaartsmaatschappij, het voorstation van onze ver
zorgingsmaatschappij? Dat kent u, ik noem het u alleen 
nog even om het bij u op te frissen. Dat paradigma is: 
geluk is consumeren en meer geluk is meer consume
ren. Dat is u vertrouwd. 

Nu het paradigma van de daarop gebouwde ver
zorgingsmaatschappij. Wat is dat? Geluk is het afwe
zig zijn van ongeluk, dat wil zeggen geen armoede, 
geen ziekte, geen honger, geen nood. Dot krijgtgestal
te in een grootwoud van voorzieningen, geïnstitutiona
liseerd door de overheid die die voorzieningen als een 
soortgrote gaarkeuken aan ons voorhoudt. Geluk is de 
afwezigheid van ongeluk. Je zou het ook zo kunnen 
zeggen: eigenlijk is het paradigma achter de ver
zorgingsmaatschappij dat het leven er zo zou moeten 
uitzien, dat het lijden eruit is verbannen. De ver
zorgingsmaatschappij houdt ons voor dat het leven 
zonder lijden zou kunnen. 

Nu moet ik voorzichtig zijn, want ik hoop niet dat u uit 
mijn woorden wilt afleiden dat ik ervoor pleit dat 
mensen moeten lijden. Het is duideli jk dat er mensen 
zijn die veel te dragen hebben, soms te veel; er is veel 
onnodig lijden en veel nood in de wereld, en ik zou de 
laatste zijn om te zeggen, dat dat moet worden bevor
derd. Ook het omgekeerde is niet levensecht, namelijk 
dat er een leven denkbaar zou zijn zonder lijden. Het 
levenslot zit voor mij zo in elkoor dat wij gehouden zijn 
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om het leven als een lijdensweg in verantwoordelijk
heid te gaan en misschien is wel het grootste lijden wat 
je in het leven kunt tegenkomen, dat je aan de grenzen 
van je eigen levenslot komt. Dat is het lijden, wanneer je 
ziet dat je geestelijke horizon begrensd is en dat je niet 
meer kunt doen dan je uit eigen innerlijke integriteit 
kunt waarmaken. Je kunt wel van alles doen, maar het 
lijden bestaat daaruit dat je dan tegen je eigen on
volkomenheden oploopt en dit lijden, de worsteling 
met de eigen innerlijke integriteit of authenticiteit en de 
eigen geestelijke horizon, is iets wat niet uit het leven 
kan worden en màg worden weggehaald. 

AdamSmith 

Nu we een meer religieuze, spirituele ingang hebben 
gevonden is het misschien goed eraan te herinneren dat 
dit ons in het boek Genesis al is voorgehouden in twee 
opzichten: Gij zult kinderen baren met smart en Gij zult 
het brood eten in het zweet Uws aanschijns. 
Over het tweede wil ik het nog even met u hebben, 
omdat dit in het paradigma-denken zo belangrijk is. 
Tot het lijden hoort, dat wij de arbeid die wij moeten 
verrichten 'in het zweets ons aanschijns' als een 
ontwikkelingsopgave zien. Dat is best lastig, want het is 
natuurlijk eeuwen zo geweest dat vele mensen te lijden 
hadden, in de meest letterlijke zin, van het feit dat ze 
niet-geprivilegieerd waren en dat er een kleine groep 
was die de nood van de arbeid niet hoefde te ervaren. 
Nu keer ik een ogenblik terug naar Adam Smith die ik 
zoëven al introduceerde. Adam Smith die in 1776 zijn 
beroemde boek' An inquiry intothecauses ofthewealth 
of nations' het licht deed zien, is de grote bevrijder van 
de arbeid en hij is daarmee ook tegelijkertijd de grote 
verleider geworden voor het uitbannen van de arbeids
inspanning. Daarmee heeft hij onbedoeld ook de 
grondslag gelegd vooreen paradigma ten aanzien van 
de arbeid dat het lijden als het ware niet meer relevant 
is. Wat bedoel ik daarmee? Adam Smith is de ont
dekker van de arbeid als productiviteitsfactor. In zijn 
boek verhaalt hij op een jubelende toon hoe hij in een 

speldenfabriek ontdekte datdoordearbeidsdeling die 
daar wordt toegepast, de arbeidsproductiviteit vele 
malen groter was dan wanneer iedere arbeider alleen 
een speld zou maken. Deze simpele ontdekking heeft 
ongelofelijke gevolgen, het is de beginstap voor de 
ontwikkeling van het moderne industriële leven dat 
gebaseerd is op de systematische ontwikkeling van de 
arbeidsdeling. Adam Smith zegt ons, nog anders ge
zegd: de rijkdom van een natie, de bestaanszekerheid 
van een volk is afhankelijk van de hoeveelheid arbeid 
die dat volk weet te presteren. 

We mogen niet onderschatten wat deze zienswijze 
voor positieve werkingen en gevolgen in de cultuur 
heeft gehad, maar er is ook een prijs die we daarvoor 
hebben moeten betalen. Het is de prijs die we allen 
kennen, namelijk dat de arbeid is geworden tot een 
koopwaar die op een markt, de arbeidsmarkt verhan
delbaar is. In die zin is deze stap niet alleen een stap 
voorwaarts, maar ook een stap achterwaarts, want in 
wezen blijft de mens daardoor als een slaaf die zijn 
arbeid op de markt aanbiedt en een prijs ervoor laat 
betalen. 

Het tweede is dat door de manier waarop we onze 
organisaties zijn gaan inrichten op basis van arbeids
deling, de arbeid tot een soort tweederangsactiviteit 
van de mens is geworden. De onderscheiding tussen 
hoofdarbeid en handarbeid die hier de uitdrukking van 
is heeftin belangrijke matetotgevolg datereen nieuwe 
vorm van tweedeling ontstaat, namelijk degenen die 
het beleid mogen bepalen, de hoofdarbeiders en de
genen die alleen als ongeschoolde handarbeiders het 
routinematigewerk moeten doen. Aangezien dietwee
de groep verre in de meerderheid is, is het voor de 
meeste mensen tot de dag van vandaag zo gebleven 
dat de arbeid eigenlijk een zinloze aangelegenheid is. 
In de vijftiger jaren is het pater Kuilaars geweest die in 
een boekje op indringende wijze op dit fenomeen 
gewezen heeft door te spreken over de 'geestelijke 
drainage' van de arbeid. Het is datgene wat ons in de 
films van Charlie Chaplin eigenlijk tegemoet treedt. 



Loon naar werken 

In dezetwee richtingendie na AdamSmith zijn ontstaan 
komteigenlijk één paradigma tevoorschijn als het gaat 
om de arbeid. Dat paradigma kent u ook, maar het 
wordt te weinig besproken: loon naar werken. Zonder 
de stap die ik zoëven beschreef zou dit paradigma 
nooit zo'n vlucht hebben kunnen nemen en dan rijst 
natuurlijk de vraag: is dat slecht? En zoals meestal is er 
een ja en een neen. 

Laat ik eerst zeggen waarom het niet zo slecht is. Het 
is niet zo slecht omdat dit paradigma ons confronteert 
met de harde werkelijkheid dat er geen bestaansze
kerheid, zelfs niet in materiële vorm mogelijk is, als wij 
ons niet ieder afzonderlijk en gezamenlijk ook, in de 
samenleving inzetten. Zonder prestaties te leveren is er 
geen bestaanszekerheid denkbaar. 

Ik benadruk dit omdat met name in de jaren zeventig 
wel eens een andere indruk is gewekt. We hebben het 
toen wel eens te gemakkelijk gehad methet paradigma 
van het consumeren, we hebben àlles leren consume
ren. We hebben pretparken gekregen en safariparken 
en het nieuwste is zelfs dat je de solidariteit kunt 
consumeren. Misschien hebt u wel eens gehoord van 
Centerparks. Als u een centerpark bezoekt, zult u 
merken dat u so lidariteit kunt consumeren. Het is zo 
ingericht dat je je daar waant in een klassieke, ver
trouwde gemeenschap, met een knus pleintje waar de 
kinderen niet overreden worden en waar van allerlei 
gezellige dingen te doen zijn. De nostalgie naar dit 
soort dingen is levensgroot aanwezig, maar het is toch 
gebleken dat wij geen samenleving kunnen zijn als we 
geen prestatie met elkaar leveren. Het goede van de 
tachtiger jaren vind ik dat die nuchterheid is terugge
keerd en wat wij ook over no-nonsense management 
mogen zeggen: het besef dat er gepresteerd moet 
worden, zeker door Nederlanders, is helemaal geen 
slechte zaak. 

Hettweede watniet zo slechts is, is dat wij merken dat 
er toch psychologisch een soort band is tussen prestatie 
en beloning. De meeste mensen - ik ook trouwens
vinden het prettig als zij een vorm van beloning krijgen 
voor een prestatie, ook al is het maar een bos bloemen 
als zij muziek hebben gemaakt of een doosje bonbons 
als zij een voordracht hebben gehouden. Waardering 
voor iets wat je gedaan hebt, is een gewone menselijke, 
psychologische aangelegenheid. Daar hoeven we ons 
niet voor te schamen. Wie herinnert zich niet de trots als 
iemand met zijn eerste zelfverdiende geld naar huis 
gaat? Dus, ondanks alle hooggestemde idealen moe
ten we toch een relatie tussen prestatie en beloning 
constateren. 

Koppeling 

Waar zitten nu mijn bedenkingen? Zij beginnen waar 
we de directe koppeling tussen prestatie en beloning 
systematisch institutioneel inbouwen. In de eerste 
plaats omdat het technisch eigenlijk niet mogelijk is. 
Door de arbeidsdeling zijn de meeste arbeidssituaties 
zo gecompliceerd geworden dat de prestatie nooit 
meer individuele prestatie is. Mensen doen met elkaar 
iets. Wie zou nog durven beweren dat een gloeilamp of 
een nieuwe wet de prestatie is van één, dat herleidbaar 
is waar die individuele prestatie precies in de output 
terug te vinden is? Bovendien is het moderne econo
misch leven zo ingericht dat wij gebruik maken van 
kapitaal en dus is het uiterst moeilijk om vast te stellen 
wat nu eigenlijk precies het aandeel van de kapi
taalproductiviteit en van de arbeidsproductiviteit is. 
Kort en goed: reeds op het technische niveau is de 
koppeling van prestatie en inkomen een hachelijke 
zaak. 

Maar er is nog een andere, veel belangrijker factor, 
namelijk dat doordie koppeling de arbeid van de mens 
helemaal wordt gereduceerd tot betaalde arbeid. 
Eigenlijk wordt geen andere vorm van arbeid gewaar
deerd dan dievorm dieerop de arbeidsmarkt uitzietals 
betaald werk. Nog afschuwelijker is hetals we overons 
arbeidsbestel praten in termen van een banenbesteL 
We hebben niet genoeg betaalde banen, roepen we 
dan en daarom kunnen mensen niet aan werk komen. 
Dat klopt ook zolang binnen het paradigma de fictie in 
stand wordt gehouden dat we een samenleving zouden 
kunnen zijn waarin we ons zelf verzorgen. 

Het begrip zelfverzorging is oeroud. Het heeft in alle 
gemeenschappen gegolden en nog steeds worden we 
op het been gezet, ook in het economisch leven, dat 
zelfverzorging eigenlijk het grondprincipe van ons 
economisch bestel is. We doen dat wel heel gecamou
fleerd doordat we zeggen: ik lever een prestatie, voor 
die prestatie ontvang ik een inkomen, met dat inkomen 
krijg ik de beschikkingsmacht over goederen en dien
sten en dus kan ik daarmee voor mijzelf zorgen. 

Basisinkomen 

Nu kom ik op het punt waar het basisinkomen als een 
nieuw paradigma begint op te doemen. Onze moderne 
samenleving draagt de geweldige uitdaging in zich, 
juist door die arbeidsdeling, dat wij iets dat ik eerder 
noemde, namelijk het Christus-principe, objectief in 
onze werkelijkheid gespiegeld zien, niet als een per
soonlijk altruïsme, als een persoonlijke liefdekracht
hoe belangrijk die ook is-maardoor het foutere feitdat 
in een wereldwijde op arbeidsdeling gebaseerde sa-

13 



14 

menleving, met een mondiaal stelsel van afhankelijk
heden geen mens meer voor zichzelf zorgt, maar het 
werk objectief altijd al voor de ander doet en de ander 
voor hem bezig is. Dat is wat ik' objectief altruïsme' zou 
willen noemen. Ons grote probleem is niet zozeer dat 
wij het bestel anders moeten inrichten-dat is ook waar 
- , maardat we metons bewustzijndezesituatie nog niet 
echt kunnen vatten, laat staan dat we er ook de passen
de vormen voor kunnen vinden. 

Het omvaHen van deze situatie met ons bewustzijn 
zou betekenen dat we dat paradigma, loon naar wer
ken, in een ander paradigma omvormen waarbij we 
twee dingen onderscheiden. Aan de ene kant wat men 
met zijn vermogens als arbeidsinzet voor anderen kan 
doen, en aan de andere kantwat men als inkomen voor 
de dekking van zijn behoeften moet ontvangen. 

In deze scheiding van, aan de ene kant het leveren 
van een prestatie omdat men nu eenmaal vermogens 
heeft waar een ander op zit te wachten en aan de 
andere kant de erkenning dat men geen zelfverzorger 
kan zijn maar voor de dekking van zijn behoeften 
afhankelijk is van de prestaties van een ander, dat de 
bevrijding van ons eigenlijke arbeidsbestel ligt en 
tevens de bron voor een nieuwe solidariteit. 

Het loutere feit dat wij hier kunnen zitten is te danken 
aan het feit dat andere mensen prestaties voor ons 
geleverd hebben en die andere mensen verwachten 
weer dat wij onze prestaties voor hen zullen leveren. 
Het is principieel onwaar dat het economisch leven 
gebaseerd is op wantrouwen en egoïsme. Hoewel ik 
erken dat het persoonlijke voordeel bij de ruil tussen 
goederen en diensten een rol speelt is het niet waar dat 
het economisch leven op wantrouwen gebaseerd is. 
Het economisch leven is in hoge mate, reeds nu, op 
vertrouwen gebaseerd, name I ijk op het vertrouwen dat 
de ander zal doorgaan met het leveren van de presta
ties die ik van hem hoop te krijgen en vice versa . Als dat 
vertrouwen er niet was, zou morgen de samenleving 
ophouden te functioneren. Alleen, het moet ook in het 
groot nog 'inrichtingskarakter' krijgen en daar denk ik 
dat een basisinkomen zou kunnen helpen. 

Ik ben van mening dat een samenleving zijn solidari 
teit het beste kan uitdrukken door op het grondvlak van 
die samenleving een situatie te scheppen waar de zorg 
om het minimale bestaan niet meer aanwezig hoeft te 
zijn. Een basisinkomen is dus een grondslag leggen die 
eigenlijk niets anders is dan een verzilvering van het 
vertrouwen waar ik eerder a l over sprak, maar het is 
tegelijkertijd ook meer. Ik denk dat een gemeenschap 
die dit bewust doet ongelofelijk aan kwaliteit wint en 
dat je zelfs wel zou kunnen zeggen: de kwaliteitvan een 
gemeenschap drukt zich daarin uit, of wij het belangrijk 
vinden om zo metelkaarbezig te zijn datervooriedere 

burger die grondslag is. Dat is voor mij nieuw burger
schap, of althans de grondvoorwaarde voor nieuw 
burgerschap. 

Bezwaren 

Nu weet ik dat in de politiek het thema dat ik nu 
behandel omstreden is en dat er ook veel tegen te 
beweren is. Ik noem u ter afsluiting kort de bezwaren 
die ertegen in te brengen zijn. Het eerste wat ik hoor is 
dat je dat toch niet kunt overlaten aan mensen, want 
mensen zijn toch niet gemotiveerd. Krijg je niet het 
probleem dat als je aan ieder een basisinkomen zou 
geven, ook al is het bescheiden, veel mensen zullen 
gaan luieren omdat ze niet gemotiveerd zijn? Mijn 
antwoord daarop is: ja, ik denk dat onze samenleving 
al zo ziek is dat veel mensen geen kans meer zien om 
zich positief met hun arbeid in de samenleving in te 
voegen. Dus je moet ervoorzichtig mee zijn, maar mijn 
mensbeeld is nietdat mensen principieel dom en lui zijn 
en dus tot werken aangezet moeten worden door een of 
andere uiterlijke prikkel, volgens mijn mensbeeld leeft 
in ieder mens een diepe behoefte om in zijn levenslot 
zijn vermogens vruchtbaar in de samenleving in te 
zetten. 

Het tweede bezwaar is: is het dan wel betaalbaar? 
Daaroverzou een lange discussie te voeren zijn. Ik weet 
alleendaterberekeningenzijngemaakt, reeds in 1982, 
waar mèt herziening van het belastingstelsel uittevoor
schijn zou kunnen komen dat een bescheiden basisin
komen voor elke Nederlander, van zeg I 8.000 à 
I 9.000 neHo mogelijk is. Nu kan men natuurlijk zeggen 
dat het weinig is, maar het moet ook weinig zijn. 
Nog anders gezegd: de introductie van een basisinko
men als een eerste stapnaar doorbreking van ons oude 
arbeidsethos en op weg naar een nieuwe solidariteit is 
voor mij te zeHen, mits de politieke wil daartoe aanwe
zig is. Het gaat er niet om of het kan, maar of we het 
willen . De vraag of we hetwillen is een vraag die in ons 
innerlijk leven meegedragen moet worden en die al
leen dàn positief te beantwoorden is, als we de span
ningsverhouding tussen individualisering en solidari 
teit in zijn eigentijdse gestalte echt leren zien. 

Noten 

1. E. Neumann. Ethiek voor de toekomst. Lemniscaat, 
RoHerdam 1980. 
SamenvaHing van een voordracht gehouden op 7 
mei 1988 tijdens het symposium 'Nieuw Burger
schap' in de Vrije Hogeschool te Driebergen. 



Kanttekeningen bij de 
b . . g as1svorm1n 
HENK PIJLMAN * 

Op 1 1 december 19 87werdhetwetsvoorstel 
basisvorming bij de Staten -Generaal ingediend. 
Het voorstel is een uitwerking van het advies van 
de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over de structuur van het 
voortgezet onderwijs. Over dat advies waren vele 
enthous iaste reacties te beluisteren. Maakt het 
wetsvoorstel bas isvorming nu een einde aan de 
vele problemen die het voortgezet onderwijs 
teisteren? 

Korte samenvatting van het wetsvoorstel 
Doelen 

In de preambule bij het wetsontwerp stelt de regering 
dat er verschillende argumenten zijn om de basisvor
ming te verlengen tot en met de eerste jaren van het 
voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij vooral om de 
noodzaak het peil van het jeugdanderwijs te verhogen 
en verschillen tussen leerlingen als gevolg van sociaal
economische en culturele achtergronden te verkleinen. 
Een sterkere gemeenschappelijke culturele basis kan 
daarvoor een goed instrument zijn. Verder vindt de 
regering basisvorming ook gewenst omdat de samen
leving in hoog tempo aan het veranderen is en steeds 
nieuwe technologische en sociaal-culturele eisen stelt. 
Het onderwijs moet op deze veranderingen inspelen. 
De verlenging van de basisvorming voorkomt dat 
leerlingen te vroeg een def initieve keuze moeten ma
ken voor een vervolgstudie en een beroep. Uitstel van 
dit keuzemoment leidt ertoe datleerlingen meer gelijke 
kansen krijgen. Een langer gemeenschappelijk onder
wijsprogramma zal bovendien de gelijkwaardigheid 
van jongens en meisjes bevorderen. 

Hoofdlijnen 

De hoofdlijnen van dit wetsvoorstel zijn: 
- de wet op het voortgezet onderwijs (W.V.O.) wordt 

zodanig gewijzigd dat de basisvorming op a lle 
scholen in hetvoortgezetonderwijsdie aansluiten op 
de basisschool wordt ingevoerd en dat eindtermen 
voor die basisvorming worden vastgesteld; 

- de structuur van het voortgezet onderwijs, zoals 
geregeld in de W.V.O., blijft gehandhaafd; 
er gaan door een wijziging van de Wet op het 
Basisonderwijs voor het basisonderwijs eindtermen 
gelden; 

* De auteur is leraar geschiedenis en 
fractievoorzitter van de D66-raadsfractie in 
Groningen. 

de mogelijkheid wordt geboden een beperkt aantal 
experimentele scholen voor basisvorming op te rich
ten. 

Inrichting 

De regering stelt voor de eindtermen per vak vast te 
stellen op twee niveaus: een algemeen en een hoger. 
Dit geldt overigens niet voor het vak lichamelijke 
opvoeding. De basisvorming gaat in beginsel drie jaar 
duren, tempo-differentiatie is echter toegestaan. Leer
lingen mogen na twee jaren deel gaan nemen aan de 
eindtermentoetsen. Een leerling behoort de basisvor
ming in maximaal vijf jaar te hebben afgerond. De 
eindtermen zullen bij wet worden vastgesteld. Vanwe
ge de tijdrovende procedure wordt voorgesteld de 
minister ze tijdelijk per ministeriële beschikking te laten 
regelen. 

Vakken 

De basisvorming zal uit twee delen bestaan. Alle leer
lingen krijgen dezelfde vakken in het verplichte deel 
dat uit 80% van het totale aantal lesuren bestaat. 
Daarnaast krijgt iedere school 20% vrije ruimte die 
naareigen inzicht magworoen besteed. De vrije ruimte 
maakt het scholen mogelijk zich onderling te profi
leren. Voor een bepaalde categorie leerlingen wordt 
het mogelijk een individueel programma vast te stellen 
(b.v. allochtone leerlingen). Het programma voor de 
basisvorming kan na twee jaar worden gecombineerd 
met onderwijs in vakken die op hettoekomstige beroep 
gericht zijn (combinatievariant). Deze variant is vooral 
bedoeld als een tegemoetkoming aan het beroepson
derwijs. 

Veertien vakken worden verplicht, omdat deze zo 
belangrijk zijn dat niemand zonder zou kunnen. De 
regering sluit bij de keuze van deze vakken aan bij het 
advies van de W.R.R. 

De aantallen uren vormen het totaal per vak in drie 
jaren basisvorming. Gedacht wordt aan de volgende 
verdeling: 
Nederlands 400 
Engels 280 
Frans of Duits 240 
Wiskunde 400 
Biologie 120 
Natuur- en Scheikunde 200 
Informatiekunde 20 
Geschiedenis en Staatsinrichting 200 
Aardrijkskunde 120 
Economie 80 
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Techniek 
Beeldende vorm ing en Muziek 
Lichamelijke oefening 

Vrije ruimte 
Totaal 

180 
280 
360 

720 
3600 

Als we uitgaan van 40 schoolweken per jaar, bete
kent bovenstaande verdeling dot b.v. aan een vak als 
Aardrijkskunde drie jaar long tenminste één uur per 
week moet worden besteed. 

In de memorie van toelichting geeft de regering per 
vak aan waarom voorditvak is gekozen en watglobaa l 
tot de inhoud zal worden gerekend. Zo wordt de keuze 
voor Frons of Duits gemotiveerd door erop tewijzen dot 
ook in Europees verbond ernaar wordt gestreefd leer
lingen twee moderne vreemde talen te onderwijzen. 
Voor het vak Geschiedenis en Stootsinrichting wordt 
opgemerkt dot binnen dit vak ook elementen van 
Maatschappijleeraan de ordedienen te komen. Onder 
het vak Beeldende vorming kon naast Tekenen en 
Hondvaardigheid ook Fotografie, Film of Dramatische 
Expressie vollen . 

Vrije ruimte 

De vrije ruimte hoeft niet per leerjaar gelijk te zijn. 
'Kenmerkend voor de vrije ruimte is dot deze vrij is.' , 
aldus de toelichting op het wetsvoorstel. Dot betekent 
dot scholen voor bijzonder onderwijs van de ruimte 
gebruik kunnen maken voor godsdienstonderwijs. 
Ook kunnen vakken als Latijn, Grieks, studielessen en 
beroepsoriëntatie hier een plaatsje krijgen . 

Aansluiting 

In de eerste fase kunnen de leerlingen verschillende 
onderwijsprogramma's volgen voor aansluitend ver
volgonderwijs. Het ligt voor de hond dot leerlingen het 
onderwijs vervolgen op de school waar ze de basisvor
ming hebben genoten. Zo zullen leerlingen die op een 
Mavo-school basisvorming hebben gevolgd waar
schijnlijk ook op die school een diploma Mavo holen. 
Als leerlingen echter op niveau twee de basisvorming 
hebben afgesloten, kunnen ze ook direct doorstromen 
naar Havo/VWO-onderwijs. Leerlingen die tijdens de 
basisvorming gebruik hebben gemaakt van de com
binotievariant zouden door kunnen stromen naar het 
M.B.O. Het stoot scholen overigens vrij doorstroom
progromma's voorvervolgonderwijs aan te bieden. De 
scholen kunnen hier weer gebruik maken van de vrije 
ruimte die hen ter beschikking stoot. 

Invoering 

Gerekend vanaf het moment van indiening van de wet 
krijgen de scholen tien jaar de tijd om de basisvorming 
volledig in te voeren. In 1997 zullen alle scholen voor 
voortgezet onderwijs de basisvorming moeten hebben 
ingevoerd . In 1994 wordt de basisvorming voor het 
eerste leerjaar verplicht en vanaf 1989 mogen scholen 
een begin maken met de basisvorming. 

Randvoorwaarden 

De regering goot ervan uit dot het reeds aanwezige 
personeel op de scholen de basisvorming zal gaan 
verzorgen. Men is van plan doorvoor in overleg met de 
onderwijsbonden her- en bijscholingsprogramma's te 
ontwikkelen. Voor deze progromma's zullen extra fi 
nanciële middelen worden uitgetrokken. Dot geldt ook 
voor de invoeringsoperotie, het ontwikkelen van eind
termen en toetsen. No de invoering van de basisvor
ming zullen de kosten van het onderwijs niet zijn 
gestegen, aldus de bewindslieden.1 
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Kanttekeningen 
De structuur 

De belangrijkste doelstellingen die het kabinet met het 
invoeren van de basisvorming w il bereiken zijn: verbe
tering van de kwaliteit van het onderwijs en het voorko
men van te vroege keuzen van leerlingen voor een 
vervolgopleiding of een beroep. Deze ambitieuze 
doelstellingen wil het kabinet vervolgens realiseren 
binnen de bestaande structuur van het voortgezet on
derwijs. Het kabinet volgt daarmee het re
geerakkoord, waarin invoering van de basisvorming 
binnen de huidige structuurwerd vastgelegd. Het kabi
net onderkent daarmee onvoldoende de gevolgen van 
de inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs op de 
structuur. In de bijdrage van de D66-fractie aan het 
voorlopig verslag over de wet basisvorming wordt 
daaropterecht door Aad Nu is gewezen. Het zou juister 
zijn de bestaande structuur wel als uitgangpsunt te 
nemen, maar te onderkennen dat de structuur wijzi
gingen zal kunnen ondergaan als de inhoudelijke 
vernieuwingen dit vereisen. Het is anders de vraag of 
het kabinet erin zal slagen de hoofddoelstellingen van 
het wetsontwerp te realiseren. 

De W.R.R. had destijds voorgesteld op de middellan
ge termijn tot aanpassingen van de structuur te komen. 
Hetkabinet is daar nu op tegen. Als het stelsel, zoals het 
kabinet het zich voorstelt, goed van de grond komt zijn 
er uiteindelijk drie mogelijkheden: scholen die alleen 
de basisvorming verzorgen, met name die scholen die 
nu experimenteren als middenschool; scholen die hun 
leerlingen na de basisvorming verder opleiden voor 
hetdiploma LBOofMavoentenslottescholen die na de 
basisvorming hun leerlingen opleiden voor het Havo/ 
VWO diploma. 

Wie in het voortgezet onderwijs eenmaal binnen de 
LBO/Mavo-poot binnen is gekomen, stroomt in de 
huidige structuur maar zeer moeizaam door naar het 
Havo/VWO. De basisvorming zal deze tweedeling 
alleen maar accentueren. Daarbij komtdat het kabinet 
het LBO de mogelijkheid van de combinatievariant 
laat. Na twee jaar basisvorming mag het programma 
gecombineerd worden met beroepsvoorbereidende 
vakken. De kans is grootdat het LBO massaal van deze 
mogelijkheid gebruik gaat maken om specifiek be
roepsonderwijs te blijven en zich van de andere scho
len voor basisvorming te onderscheiden. Van een ge
meenschappelijke vorming is daarmee geen sprake 
meer, van uitstel van de keuze voor de leerlingen nog 
minder. Om deze ontwikkeling tegen te gaan zouden 
zeer brede scholengemeenschappen moeten worden 
gevormd. Als Den Haag de vorming daarvan echter 
aan het onderwijs zelf overlaat, zullen deze met name 

in de niet verstedelijkte gebieden niet van de grond 
komen. Op veel scholen ziet men naast onderwijskun
di ge ook vooral om rechtspositionele redenen op tegen 
de vorming van dergelijke eenheden. Als een diploma 
basisvorming doorstromingsmogelijkheden biedt 
naar het MBO, worden zelfstandige scholen voor LBO 
en Mavo overigens vrijwel overbodig. 

Kwaliteitsverbetering 

Kwaliteitsverbetering van het onderwijs geldt als de 
belangrijkste doelstelling van de invoering van de 
basisvorming in het voortgezet onderwijs. Het is tot 
dusverre volstrekt onduidelijk hoe het kabinet dit wil 
real iseren. Op zichzelf is het een uitermate goede zaak 
dat er nu zowel voor het basisonderwijs als voor het 
voortgezet onderwijs eindtermen zullen worden vast
gesteld. Alle leerlingen doorlopen daarmee hetzelfde 
kernprogramma. Eindtermen maken het onderwijs 
controleerbaar waardoor een a lgehele niveauverho
ging kan worden nagestreefd. Voor eindtermen op 
twee niveaus, een algemeen en een hoger niveau, zou 
gekozen zijn om de aansluiting op het vervolgon
derwijs te verzekeren. 

Wil men komen tot een kwali teitsverbetering over de 
hele linie van het voortgezette onderwijs, dan is de 
instelling van hettweede niveau discutabel. Hier dreigt 
het gevaar dat sommige scholen in de praktijk alleen 
het lagere niveau zullen aanbieden, al was het alleen 
maar uit praktische overwegingen. Voor kleinere scho
len zal het met de huidige middelen onmogelijk zijn 
leerlingen onderwijs aan te bieden op verschillende 
niveaus, met verschillende snelheden, met eventuele 
gebruikmaking van de combinatievariant, met ver
schillende doorstroommogelijkheden, keuzen uit de 
vrije ruimte en individuele aanpassingen. Voorgrotere 
scholen wordt dat ook nog een heksentoer. 

Als we de basisvorming moeten toetsen op het ge
bied van de kwali teitsverbetering, dan ligt het voor de 
hand dat de eindtermen bekend worden gemaakt 
voordat het parlement aan de behandeling van het 
wetsontwerp begint. Dat ligt niet in de bedoeling. In de 
voorgestelde procedure stelt de minister richtlijnen vast 
voordeformulering van eindtermen wat betreft inhoud, 
niveaus, terminologie en methodiek. Daarbij moet 
aandacht worden geschonken aan kennis, vaard ighe
den en inzicht. Na verschillende overlegrondes stelt de 
minister de eindtermen vast per ministeriële beschik
king, uiterlijk vóór augustus 1989. Een jaar later, vóór 
augustus 1990 legt de minister de eindtermen in een 
wetsvoorstel aan het parlement voor. 

De D66-fractievraagt zich in hetvoorlopig verslag af 
of een effectieve kwaliteitsbewaking voor wat betreft 
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de eindtermen basisonderwijs niet plaats zou kunnen 
vinden door gebruik te maken van een periodieke 
rapportage over de bereikte resultaten via het 
schoolwerkplan. In het voortgezet onderwijs voorziet 
de fractie veel problemen als de eindtermen te snel 
worden vastgesteld. Bij snelle, zij het voorlopige vost
stelling, zoals het kabinet voorstelt, zou het gevaar op 
de loer liggen dat de eindtermen zich te dicht in de buurt 
van de traditionele vakinhouden zullen bevinden 
waaraan veelleerlingen niet kunnen voldoen. De frac
tie stelt dat het doel de leerlingen te loten voldoen aan 
een hogerolgemeen niveau binnen de gesteldetijd veel 
onderwijskundige vindingrijkheid vergt en dat daarom 
bezinning op dit punt gewenst is. Zij meent bovendien 
dat de invoering van de overigevoorstellen niet staat of 
valt met de onverwijlde invoering van de eindtermen. 

De fractie slaat daarmee de spijker op de kop, maar 
trekt de verkeerde conclusie. Als het doel van de 
basisvorming kwaliteitsverbetering is, dienen de eind
termen bij invoering van de voorstellen vast te staan. 
Vervolgens moeten de randvoorwaarden worden vast
gesteld waarbinnen het onderwijs moet opereren om 
de doelstellingen waar te maken. De basisvorming van 
start laten gaan zonder dat de eindtermen zijn vastge
steld zal er ongetwijfeld toe leiden dat er in de over
gangsperiode te laag wordt ingezet en dat het uiteinde
lijke resultaat een kwaliteitsverlaging zal zijn. Als er 
meer tijd nodig is om de eindtermen vast te stellen en 
daarop onderwijsprogramma's te baseren, moet tot 
latere invoering worden besloten. 

Het basisprogramma 
Het talenonderwijs 

Als het om een algehele kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs gaat ligt het voor de hand het voorgestelde 
vakkenpakket eens onder de loep te nemen. 
In haar toespraak: 'Het voortgezet onderwijs van mor
gen', uitgesproken door staatssecretaris Ginjaar
Maas tijdens het openbare gedeelte van de algemene 
vergadering van de onderwijsvakbond N.G.L. op za
terdag 12 december 1987, zegt zij: 'dat in de.internatio
nale situatie waarin Nederland zich als relatief klein 
taalgebied bevindt, het gewenst is de talenkennis van 
diegenen die zich voorbereiden op verdere studie, 
zeker als het daarbij gaat om hoger onderwijs, te 
verbreden.( ... ) Zoals U weet sluiten de plannen met de 
basisvorming hierbij aan.'2 Het merkwaardige feit 
doet zich nu voor dot er in de voorstellen juist sprake is 
van een vergaande vermindering van urental voor het 
onderwijs in vreemde talen voor het overgrote deel der 
leerlingen. Er zal nu gekozen moeten worden tussen 
Frans en Duits. Het alsdan gekozen vak zal vervolgens 

met beduidend minder uren genoegen moeten nemen 
dan thans. Bij een internationalisering van de samenle
ving lijkt dit niet de meest voor de hand liggende 
aanpassing van het onderwijs. 

De maatschappijvakken 

Van verschillende kanten is er de laatste jaren op 
aangedrongen de positie van het vak Geschiedenis in 
hetvoortgezetonderwijsteversterken. De regering lijkt 
dat ook te erkennen door te spreken over accentuering 
van hetvak Geschiedenis. Die accentuering lijkt alleen 
gestalte te krijgen als men de uren van Geschiedenis 
vergelijkt met de uren van het andere maatschappijvak 
Aardrijkskunde. Dit vak wordt in de nieuwe regeling 
vrijwel weggevaagd, maar ook Geschiedenis zal met 
beduidend minder uren genoegen moeten nemen, ter
wijl er binnen ditvak bovendien aandachtaan elemen
ten van Maatschappij leer zal moeten worden geschon
ken. 

leveren de talen en de maatschappijvakken flink in; 
veel aandacht is er voor de exacte vakken. Met name 
wiskunde mag zich in een groter aantal uren verheu
gen. Opvallend is ook de zeer ruime toedeling van uren 
aan lichamelijke opvoeding. 

Vrijeuren 

Van verschillende kanten is betoogd dat het' urenplaat
je' er heel anders uit gaat zien als de vrije ruimte wordt 
meegeteld: scholen hebben immers 20% van hun uren 
vrij te besteden. De vrije ruimte heeft in hetwetsvoorstel 
echter een nogal ambivalent karakter. In de memorie 
van toelichting stelt de regering : 'De vrije ruimte maakt 
het bijvoorbeeld mogelijk om tegemoet te komen aan 
verschillen tussen leerlingen in belangstelling en aan
leg door hen verschillende vakken aan te bieden in de 
vrije ruimte of om met behulp van de vrije ruimte te 
differentiëren naar voor het kerncurriculum beschik
bare tijd'. Scholen kunnen hiermee dus eigen doelstel
lingen nastreven, maar ook voor andere zaken wordt 
fl ink tijd uit de vrije ruimte geclaimd. Studielessen, 
beroepsoriëntotie, godsdienstonderwijs, geestelijke 
stromingen, voor allochtone leerlingen hun moeder
taal, eventueel de derde moderne vreemde taal, op het 
beroep gerichte vakken, enz. De vrije ruimte is dus heel 
klein. Gymnasia zullen de vrije ruimte geheel nodig 
hebben om nog iets aan de klassieke talen te kunnen 
doen. Scholen zullen dan ook zeker geen ruimte heb
ben om uit de vrije ruimte te putten voor een urenaan
vulling op de verplichte veertien vakken. Vakbonden 
hebben daar zelfs bezwaren tegen.3 

ledere urenindeling is op zichzelf arbitrair. De rege-



ring heeft het voorstel von de W.R.R. gevolgd, voor de 
hand liggend, maar niet verstandig. De discussie over 
het aantal en de omvang van de kernvakken in de 
basisvorming wordt daarmee afgerond voordat zij 
uitgekristalliseerd is. In haar bijdrage aan het voorlo
pig verslag stelt de D66-fractie voor om in verschillen
de fasen tot een nieuwe indeling te komen. Globaal 
komt die indeling erop neer dat er eerst een aanwijzing 
van lesuren komt naar vier hoofdgroepen, n.l. talen, 
exacte vakken inclusieftechniek en informatica, socia
le vakken en kunstzinnige vakken. Daarna zou het 
binnen de hoofdgroepen tot een nadere onderwijskun
dige gedachtenontwikkeling kunnen komen over de 
vraag wat inhoudelijk nodig en mogelijk is in de 
basisvorming, uitmondend in voorstellen voor globale 
eindtermen per hoofdgroep. De voorstellen dienen 
vervolgens onderling te worden afgestemd, waarbij 
bijstelling van uren mogelijk is. TensloHe worden dan 
de eindtermen per vak en de lessentabel uitgewerkt. 
Terecht stelt de fractie dat het tijdsverlies door deze 
procedure te volgen voor lief moet worden genomen 
omdat het zalleiden tot een steviger samenhang en een 
sterkere motivering die daarvan zal uitgaan.4 

Voorwaarden 

In de memorie van toelichting is de paragraaf over de 
financiële aspecten de kortste! Deze paragraaf is 
verder zeer opmerkelijk als er wordt gesteld dat: 'is 
vastgesteld dat aan de invoering van de basisvorming 
bij handhaving van de bestaande bekostigingsregels 
geen structurele meerkosten zijn verbonden'. 

Het zou aardig zijn te weten hoe dit is vastgesteld 
door de rekenaars van het ministerie. Het lijkt een. 
onmogelijke opgave binnen de bestaande bekosti
gingsregels te voldoen aan alle eisen die door de 
nieuwe wet aan scholen worden gesteld. Met name de 
verschillende differentiatiemodellen die in het wets
voorstel worden voorgesteld kunnen niet zonder extra 
kosten worden uitgevoerd. Als tot zulke ingrijpende 
veranderingen in het onderwijs wordt gekomen, dient 
de overheid ook te staan voor de financiële consequen
ties. Het parlement mag niet aan de basisvorming 
beg innen alsniet precies is vastgesteld wat de verschi I
lende onderdelen kosten. Als het om de kwaliteit van 
het onderwijs gaat, is dat een eerste vereiste. 

Naast een onvoldoende voor de financiële para
graaf is ook onduidelijk op welke wijze de nascholing 
van onderwijspersoneel zal plaatsvinden. Het ont
breekt bovendien aan een deugdelijk invoeringsplan. 
Ook de D66-fractie stelt dat: 'opnieuw de neiging 
bestaat eerst in te voeren en pas daarna aan scholing 
voor de nieuwe vakken en vakinhouden te gaan den
ken'.5 

Tenslotte 

De wetsvoorstellen basisvorming zijn door de politiek 
vrij positief ontvangen. Deze wet zou het voortgezet 
onderwijs uit de impasse halen waar het al jaren in 
verkeert. Door middel van de wet zou de politiek weer 
greep kunnen krijgen op de ontwikkeling van het 
voortgezet onderwijs. Eindelijk werden er ook instru
menten aangereikt om de kwaliteit van datonderwijs te 
verbeteren. 

De wet bevat ook een aantal positieve elementen, 
maar toch is aanvaarding van de basisvorming op dit 
moment prematuur. De overheid zou eerst de eindter
men voor het voortgezet onderwijs dienen vast te 
stellen. De discussie over de kernvakken en de toede
ling van uren in de basisvorming moet eigenlijk nog 
beginnen en is zeker nog niet aan afronding toe. 
Invoering van de basisvorming binnen de huidige on
derwijsstructuur is niet opportuun. De verschillende 
fasen van de basisvorming dienen bovendien van een 
realistisch prijskaartje te worden voorzien. Dat neemt 
enige tijd. Die tijd is nodig om een zeer ingrijpende 
hervorming van het onderwijsbestel degeli jk voor te 
bereiden. Als de politiek het onderwijs die tijd niet gunt 
zal de invoering van de basisvorming leiden tot het 
verder wegzakken van het Nederlandse onderwijs en 
kan Zoetermeer een volgende discussieronde opstar
ten. 

Noten 

1. 'Op weg naar de basisvorming' Uitleg nr. 2 januari 
1988. 

2. 'Het voortgezet onderwijs van morgen' Weekblad 
N.G.L., nr. 17, 17 december, 1987. 

3. 'Voorlopig commentaar op het wetsvoorstel basis
vorming.' Weekblad N.G. l., nr. 24, 25 februari 
1988. 

4. 'Bijdrage van de fractie van D66 (A. Nuis) aan het 
voorlopig verslag over de Wet Basisvorming 20 
381, 18 mei 1988. 

5. Ibidem 
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Milieubeleid: Samenwerking! 
DRS. J.G. TEN HOUTEN* 

Probleemstelling en uitgangspunt 

In politieke debatten en ambtelijke steekspelen 
krijgen (detail) kritiek en verschillen van menig 
(ook over milieuzaken) te veel nadruk. Punten van 
overeenstemming en! of van gemeenschappelijk 
belang (zoals het gezamenlijk overleven door o.a. 
een verantwoord omgaan met de natuur, 
natuurlijke hulpbronnen en met elkaar) komen 
daardoor onvoldoende uit de verf. 

De grote milieubeleidslijnen zijn vaak, ook bij lagere 
overheden, op papier wel aanwezig, maar in de regio
nale en lokale bestuurspraktijk heeft de noodzakelijke 
samenwerking binnen en tussen de verschillende over
heden veelal nog onvoldoende vorm, laat staan inhoud 
en effectiviteit gekregen. Competentiekwesties vergen 
vaak meer tijd en energie dan het gezamenlijk, ieder 
binnen de eigen mogelijkheden, proberen het milieu
beleid uit te voeren. Wanneer overheden werkelijk in 
belangrijke mate actiefwillen blijven sturen bij o.m. het 
(laten) aanpakken van milieuproblemen is een betere 
samenwerking binnen en tussen overheden van het 
grootste belang. 

Artikel 21 van de Grondwet zegt: 'De zorg van de 
overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land 
en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.' 
Dit lijkt mij op zichzelf al een voldoende uitgangspunt 
voor de overheid om actief te zijn en waar nodig actief 
samen te werken: binnen iedere bestuurslaag, tussen 
de verschillende bestuurslagen onderling en met ver
schillendegroepen en doelgroepen in de samenleving. 

Samenwerking binnen en tussen de overheden 

Tijdens staten- en raadsvergaderingen worden gere
geld zeer uitvoerige debatten gewijd aan details. Hoe 
belangrijk die details ook kunnen zijn voor een betrok
ken subsidie aanvragende instantie, voor enkele buren 
van een (nog steeds) stinkende fabriek of voor een 
vergunning vragende winkelier, de grote (milieube
leids) lijnen komen hooguit bij de jaarlijkse begrotings
behandeling aan de orde. Staten- en gemeenteraads
leden lijken vaak meer vuur in het 'spel' te brengen, 
wanneer de betreffende belanghebbende of de verte
genwoordiger van de regionale of lokale krant op de 
publieke tribune aanwezig is. De grote lijn wordt dan 
nog al eens vergeten. 

PolitiekedebaHen worden, ongeacht de uitkomstvan 
het echte politieke debat, veelal in ambtelijke kring 

De auteur is adviseur voor milieumanagement. 

voortgezet of zelfs nog eens dunnetjes overgedaan. De 
meeste milieuambtenaren zijn zich individueel terdege 
bewust van de dreigende milieuproblemen, maar de 
thans meest gangbare bureaucratische organisa
tiecultuurstimuleert hen niettot hetsamen oplossen van 
deze problemen. De kwaliteit van het milieubeleid en 
daarmee de kwaliteit van het milieu zelf zou zeer 
gebaat zijn bij betere samenwerking binnen en tussen 
de verschillende overheden. 

Samenwerking en gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voorhet integrale beleid van het betreffende open
baar bestuur, dus ook voor elkaars werk, wordt veelal 
noch ambtelijk noch bestuurlijk als essentieel gezien, 
laat staan dat het wordt gestimuleerd. Samenwerking 
wordt in veel gevallen zelfs als bedreigend gezien voor 
(de macht van) de eigen afdeling, dienst, vakbestuur
der of bestuurslaag. Onderling op elkaar afstemmen 
van beleid is dan ook vaak een geniepig spelletje 
strotego met ongeschreven regels. Verschil van afde
lings- of dienststandpunt blijkt dan vaak, met name 
voor het middenkader, de belangrijkste leidraad in 
denken en handelen. Competentiekwesties tussen 
sommige beleidsterreinen hebben bijna traditionele 
vormen aangenomen, niet alleen tussen de ambtena
ren, maar soms ook tussen de bestuurders binnen 
dezelfde overheid. Zo is er met name op provinciaal 
bestuursniveau tussen milieu en ruimtelijke ordening, 
tussen milieu en (sociaal) economische zaken en, de 
laatste jaren, ook tussen milieu en waterbeheer meer 
onenigheid dan samenwerking. Dat is zeer te be
treuren, aangezien bij een volwassen uitvoering van 
elk van deze beleidsterreinen op zich de instrumenten 
van de andere genoemde beleidsterreinen een zeer 
welkome aanvulling (kunnen) betekenen voor het 
'eigen' beleidsinstrumentarium. Planvorming, plan
toetsing, begeleiding, milieuvergunningverlening en 
subsidieverlening zouden elkaar zeer goed kunnen 
aanvullen, waarbij zowel milieukwaliteti en leefbaar
heid als werkgelegenheid zouden zijn gebaat. In de 
Rijksnota 'Meer dan de som der delen' en de Indicatie
ve Meerjarenprogramma's Milieubeheer wordt een 
goede aanzet geleverd voor een afstemming van ruim
telijk, water- en milieubeleid. Deze afstemming zal 
gedeeltelijk weHelijk worden geregeld in het hoofdstuk 
Milieubeleidsplanning van de Wet Algemene Bepalin
gen Milieuhygiëne. Een wettelijke verplichting is echter 
nog geen garantie voor een verbeterde sa
menwerkingscultuur binnen de provincies. 

Tussen de afdelingen en bureaus die zich binnen een 
provincie met milieuzaken bezig houden is de samen
werking ook bepaald niet overal optimaal. Hoewel er 
nog maar weinig provinciale organisaties met een 
griffie-dienstenmodel zijn (ook Groningen gaatveran-



deren) is er een bijna traditionele competentiestrijd 
tussen de primair bestuurlijk-juridisch georiënteerde 
(griffie)-afdelingen en de meer technisch georiënteer
de (waterstoats)-afdelingen. Ook tussen de naar mi
lieucompartiment/wet (water, bodem, lucht, veilig
heid, geluid, afvalstoffen) ingedeelde onderafdelin
gen kan een ongezonde competitie tot competen
tiekwesties leiden die noch de milieukwaliteit in de 
betreffende provincie, noch de duidelijkheid naar bui
ten toe ten goede komen. Onderlinge afstemming 
binnen en tussen de milieuafdelingen zal noodzakelijk 
worden voor een effectieve uitvoering van het concreet 
op stapel staande milieubeleid. Zowel het al genoemde 
hoofdstuk Milieubeleidsplanning als het hoofdstuk Al
gemene regels en vergunningen van de Wet Algemene 
Bepalingen Milieuhygiëne zullen bij inwerkingtreding 
de provincies dwingen toteen aangepaste organisatie
structuur en -cultuur, waarbij integratie en samenwer
king belangrijke uitgangspunten en waarden vormen. 

Om (competentie) problemen tussen provinciale mi-

Samenwerking: ook met burgers. 

lieu-ambtenaren te doorbreken c.q. te voorkomen zou 
een (nieuw gekozen) provinciaal politiek milieube
stuurder bijvoorbeeld zo snel mogelijk na aantreden 
alle ambtelijke medewerkers informeel bijeen kunnen 
roepen: enerzijds om zijn visie aan hen kenbaar te 
maken, zodat ervoorallen samen duidelijke uitgangs
punten zijn voor de grote beleidslijnen, en anderzijds 
om te horen welke (toekomstige) milieuproblemen de 
medewerkers in de samenleving onderkennen, hoe zij 
de taak van de overheid bij de oplossing daarvan zien 
en welke concrete mootregelen daartoe genomen zou
den kunnen worden. Een dergelijke bijeenkomst kon 
een duidelijk gezamenlijk startpunt zijn om voortaan 
tenminste als milieuambtenaren meer samen te wer
ken. Zowel politieke milieubestuurders als uitvoerende 
milieu-ambtenaren zijn gebaat bij een snelle weder
zijdse kennismaking. Nu sijpelen de ideeën van een 
nieuwe bestuurder vaak pas na maanden via een 
selectief filterende ambtelijke hiërarchie gedeeltelijk 
door naar de uitvoerende medewerkers. Een open en 
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Leidt samenwerking tot armetierigheid? 

eerlijke informatie-uitwisseling, een gezamenlijke 
analyse van problemen, het samenbrengen van crea
tieve oplossingen en het, na bestuurlijke goedkeuring, 
gezamenlijk uitvoeren, handhaven en evalueren van 
het milieubeleid zouden bovendien de arbeidsvreugde 
en daarmee de inzet van de betrokken ambtenaren 
aanzienlijk kunnen verhogen, waardoor ook de kwali
teit van het milieu beter kan worden beschermd en 
verbeterd . 

Sommige 'ouderwetse' bestuurders voelen weinig 
voor een dergel i jk informeel contact met 'uitvoerders' . 
Bij uitblijven van dit contact blijft de afstand tussen 
'politiek bedrijfsleider' en uitvoerders zowel in denken 
als in handelen veelal groot. Met name de ambtenaren 
in het het middenkader (afdelings- en bureauhoofden) 
zijn voor een dergelijke sessie veelal weinig gepor
teerd omdatzij de toegang tot de bestuurders graag als 
hun privilege willen behouden. Veel 'middenamb
tenaren' zouden ook graag in het opnemen en onder
houden van contacten met andere interne afdelingen, 
andere overheden of met andere klanten in de samen
leving het alleenrecht voor zichzelf willen houden. 

Een betere samenwerking tussen (sociaal) economi -

sche-, ruimtelijkeordenings-en milieu-afdelingen van 
provincies en gemeenten, die dezelfde doelgroepen 
bedienen, zal, indien dit gepaard gaat met een positie
ve klantgerichtheid van ambtenaren, een stimulerend 
effect kunnen hebben op de regionale c.q. lokale 
werkgelegenheid, op de milieukwaliteit en op burgers 
en groepen burgers. In dit verband is o.a. het experi 
ment van de gemeente Groningen te noemen, waarbi j 
ambtenaren van uiteenlopende diensten (R.O ., milieu, 
sociale zaken en werkgelegenheid) in min of meer 
vaste wijkteams gaan samenwerken, zonder overigens 
de gedecentral iseerde volksvertegenwoordiging zo
als bij deelgemeenten in Rotterdam of Amsterdam. De 
verschillende beleidsinstrumenten kunnen elkaar hier
bij versterken. Deze samenwerking kan voor bestaan
de bedrijven stimulerend zijn en kan impulsen geven 
voor nieuwe bedrijvigheid bijv. in de vorm van milieu
produktiebedrijven en dienstverlening op het gebied 
van kwaliteitszorg en/of milieuzorg. Het stimuleren 
vankwaliteits-en milieuzorgsystemen in bedrijven kan 
goed als gezamenlijk uit te voeren project dienen, 
waarbij ook andere overheden en intermediairs kun
nen worden betrokken. Er zou ook binnen de eigen 



organisatie of onderdelen ervan kunnen worden ge
start met het opzetten en invoeren van een intern 
kwaliteitszorgsysteem en/ of een milieuzorgsysteem. 

Enige nadere uitleg omtrent de voordelen van deze 
zorgsystemen is hier op z'n plaats. Hoewel kwaliteits
zorg primairis gericht op de kwaliteitvan het produkt of 
de dienst die wordt geleverd en milieuzorg primair is 
gericht op de kwaliteit van de fysieke omgeving van het 
producerende of dienstverlenende bedrijfzijn er diver
se overeenkomsten. Beide zorgsystemen vereisen bij 
een goede uitvoering een volledige integratie in de 
bedrijfsvoering: directie en bedrijfsleiding moeten er 
volledig achterstaan, iedereen is medeverantwoorde
lijk voor de uitvoering van het gehele zorgsysteem, 
huidige en mogelijke kwa liteitsproblemen worden zo
veel mogelijk vastgelegd en corrigerende en preven
tieve maatregelen warden genomen of voorbereid, 
verantwoordelijkheden voor de zorg komen zo laag 
mogelijk in de organisatie, procedures en werkinstruc
ties zijn op voor iedereen begrijpelijke wijze op papier 
vastgelegd. 

Het bevorderen van kwaliteitszorg en milieuzorg 
kan diverse positieve uitstralingseffecten hebben. Het 
regionale c.q. lokale bedrijfsleven produceert betere 
produkten en diensten, waardoor haar positie op de 
(inter)nationale economische markt verbetert èn het 
milieu, het woon- en vestigingsklimaat b lijven goed of 
worden zelfs beter. Bovendien vereisen kwaliteitszorg 
en milieuzorg een vergelijkbare managementstijl nl. 
vèrgaande delegatie van verantwoordelijkheden, zo
dat daardoor ook het sociaal klimaat in de betrokken 
bedrijven kan verbeteren. Uiteraard dienen de direc
ties van de betrokken bedrijven daartoe wel bereid te 
zijn. Ook bij bedrijven vormt vaak het middenkader de 
meest behoudende factor, in dit geval omdat vèrgaan
de delegatie van verantwoordelijkheden wordt gezien 
als een regelrechte bedreiging van zijn verantwoorde
lijkheden ofwel van zijn macht. 

Samenwerking met doelgroepen 

De samenwerking met doelgroepen zoals lagere over
heden, industriële bedrijven, boeren, milieuorganisa
ties en groepen burgers is voor uitvoering van het 
milieubeleid van groot belang (partnership). Een bete
re kennis van en begrip voor de doelstellingen en 
cultuur van de betrokken doelgroepen is een eerste 
vereiste voor een eventuele bereidheid tot samenwer
king. Het tonen van deze kennis en dit begrip zou een 
tweede vereiste kunnen zijn. Voor vele doelgroepen is 
'dè overheid' één pot nat. Ambtenaren en bestuurders 
dienen hier meer rekening mee te houden bij hun 
contacten met doelgroepen; zij zouden niet langer een 

andere overheid of afdeling moeten afvallen. Een 
dergelijke handelwijze kan ook hun eigen positie ten 
opzichte van de doelgroep negatief beïnvloeden en 
daarmee het milieu schade (blijven) toebrengen. Zo 
kan het tonen van een beter begrip voor bedrijfsdoel
stellingen en -cultuur en van een betere kennis van 
bedrijfseconomische aspecten bij mil ieu-ambtenaren 
de bereidheid van de meeste bedrijfsdirecties vergro
ten om milieumaatregelen te nemen of vrijwillig mi
lieuzorg in de bedrijfsvoering te integreren. Onder
linge uitwisseling van kennis en informatie tussen mi
lieu- en economie-ambtenaren zou hierin al kunnen 
voorz1en. 

Steeds meer potentiële vervuilers, bedrijven en indi
viduele burgers, voelen zichzelfverantwoordelijk voor 
de uitvoering van een verantwoord milieubeleid, han
delen daarnaar en zijn ook bereid daarvoor extra te 
betalen. Zie o.a. de milieu-serie 1987 van de Ne
derlande Chemische Industrie. Een groeiend milieube
sef bij o.a. bedrijfsdirecties wordt thans nog niet door 
alle overheden voldoende positief gewaardeerd. 'Be
loning' van een verantwoord milieugedrag in de vorm 
van (geld) prijzen of gratis positieve publiciteit via het 
regionale en/of lokale openbaar bestuur kan een 
mogelijkheid zijn. 

Zelf het goede voorbeeld geven is nog altijd één van 
de beste o pvoedkundige principes. Dat geldt ook voor 
politiek-bestuurlijke leiders en ambtenaren, zeker ten 
aanzien van mi lieuzaken. Het opzetten en uitvoeren 
van een intern milieuzorgsysteem, bijvoorbeeld interne 
voorlichting over en bevordering van zinniger, dus 
vaak zuiniger en milieuvriendelijker materiaal- en 
energiegebruik, meer scheiding aan de bron van nog 
bruikbaar en van schadelijk afval, meer intern herge
bruik van papier, het (tijdig) aanvragen van mi
lieuvergunningen voor eigen inrichtingen en het zelf 
juist naleven van de opgelegde vergunningvoorschrif
ten kan vele actieve overheden een extra positiefimago 
bezorgen. 

Samenwerking bij handhaving van milieuwetten 

Adequate handhaving van milieuwetten is, als sluitstuk 
van de reguleringsketen (wet- en regelgeving, vergun
ningverlening, uitvoering en handhaving, met beleids
planning als aandrijvende kracht), natuurlijk in de 
eerste plaats gebaat bij een goede samenwerk ing 
tussen alle betrokken handhavers: bij openbaar be
stuur, bij politie en bij justitie. 

Gezamenlijke activiteiten op het uitvoerend niveau, 
zoals de zg. dubbeltjesprojecten in het kader van de 
handhaving Wet Chemische Afvalstoffen, hebben in 
veel regio's al geleid tot verbeterde samenwerking op 
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dat uitvoerend niveau. Op hogere hiërarchische ni
veaus is de animo voor een brede samenwerking over 
het algemeen nog niet zo groot. Bij bestuurders van 
'autonome' gemeenten en van 'betuttelende' provin
cies is de houding t.o.v. samenwerking, zelfs in het 
kader van de handhaving met extra mogelijkheden 
voor verkrijgen van rijksgelden, vaak nog minder 
groot. 

De vergrote aandacht voor handhaving van mi
lieuwetten, die vanuit het Directoraat-Generaal Mi
lieubeheer wordt gepropageerd, heeft bij (onderdelen 
van) het openbaar bestuur en bij met name de politie 
wel een stimulerende werking, maar heeft nog niet 
overal geleid tot meer en betere samenwerking. De 
politie is druk bezig meer milieu(rechts)kennis te ver
werven en heeft in sommige regio's een voortrekkers
rol. Via het regionaal of lokaal (milieu)driehoeksover
leg (openbaar bestuur, politie, justitie) kan dit leiden tot 
stimulering van regionale of lokale overheden door de 
politie. 

Het ol dan niet gezamenlijk opstellen van hand
havingspionnen voor een bepaald gebied met een 
duidelijke inventarisatie van ieders handhavingstaken 
en hetelkaar regelmatig op diverse niveaus informeren 
over de eigen handhavingsactiviteiten kan deze sa
menwerking wellicht bevorderen. 

Hoe meer bedrijven en individuen hun milieugedrag 
zelf in de hand houden en daarin door het openboor 
bestuur positief tegemoet worden getreden, hoe meer 
er onderling van elkaars handhavingstaken bekend is, 
des te meer tijd en energie blijft/komt er beschikbaar 
bij politie en justitie om de echte 'harde' milieucrimine
len aan te pakken. De echte milieucriminelen (bijv. zij 
die opzettelijk met chemisch afval in het milieu knoeien 
en daarmee snel veel geld verdienen, ols Uniser) 
blijken vaak oude bekenden van politie en justitie te 
zijn. Dit heeft zeker ook bijgedragen tot verhoogde 
aandacht voor en activiteit in milieuhandhavingszaken 
bij politie en justitie. 

Totslot 

Indien de overheid in haar grondwettelijke taak een 
actieve rol wil (blijven) spelen in het mede sturing geven 
aan milieu en samenleving, zal er binnen en tussen de 
overheden en overheidsorganisaties onderling meer 
respectvoorelkaars mi lieutaken moeten komen en zal 
er meer moeten worden samengewerkt. Politieke be
stuurders en formele of informele ambtelijke leiders 
met een heldere en eerlijke visie op milieu en samenle
ving kunnen hierin een zeer inspirerende rol spelen, 
want aan de ambtelijke basis is vaak al een breed 
geöriënteerd besef aanwezig. 
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Wer~ele~enheid & 
flexibiliteit 
ANDRIES A. VELD KAMP* 

Dat werkloosheid niet het ergste, maar ook het 
grootste probleem in onze samenleving is, zullen 
zeer velen met mij eens zijn. Daarom ergert het 
mij des te meer dat alles wat er zoal over wordt 
geschreven altijd zo wollig wordt gebracht. 
De artikelen zijn altijd erg voorzichtig gesteld, 
alsof de auteurs bang zijn dat er ergens iemand 
misschien beledigd wordt door wat duidelijker 
uitspraken. Misschien zijn ze wel bang om 
eenieder te vertellen hoe groot die problemen 
werkelijk zijn, in de veronderstelling verkerend 
dat dan velen de moed in de schoenen zal zakken 
en alles alleen nog maar verergerd wordt. Dat is 
goed te vergelijken met de oude stijl van managen 
in het bedrijfsleven, waar het personeel mooie 
verhalen te horen kreeg tot de dag waarop het 
faillissement werd aangevraagd. Er wordt echter 
over het hoofd gezien dat die zweverige, alleen 
maar kwalitatieve benaderingen telkens opnieuw 
beledigingen zijn aan het adres van al diegenen, 
die zo graag een baan zouden willen hebben. 

Ik heb helaas de indruk datook politiek niemand er echt 
warm voor loopt omdat iedereen bang is dat, als er wat 
duidelijker stell ing wordt genomen, daarmede ook 
duidelijk wordt aangegeven dat ze tot dat moment 
politiek hebben zitten slopen. In mijn werk in het be
drijfsleven heb ik vaak de term management by hope 
gebruikt en daar bedoelde ik mee dat monogers vaak 
niet echt sturen. Heel hun functioneren is afgestemd op 
de hoop dat externe factoren zo zullen veranderen dat 
deze ook voor hun zaken weer ten goede keren. 
Datzelfde vind ik nu van de politiek en met name van 
alle gekozenen, die een betere samenleving beogen: 
daar valt werkgelegenheid toch ook onder? Om tot 
andere conclusies te komen dan al die anderen, moe
ten we onze apriorismen één stap verderterugplaatsen 
dan we gewend zijn. Ik zal er achtereenvolgens een 
paar behandelen, om vervolgens aan te geven dat er 
best een oplossing is die leidt tot werkgelegenheid, als 
iedereen maar wil. 

* De auteur studeerde werktuigbouwkunde en 
algemene economie, gafvele jaren leid ing aan het 
organisatiewerk in de professionele sectorvan 
Philips Internationaal, heeft daarnaast een aantal 
jaren ervaring in statenwerk en 
ondernemingsraadwerk, is thans zelfstandig 
organisatieadviseur en part-time projectleider 
nadoetorale opleiding bedrijfskunde aan de TUE. 

Prioriteit 

De werkloosheidscijfers die regelmatig gepubliceerd 
worden vertonen gemiddeld maar een zeer geringe 
daling. Daaruit wordt door critici de conclusie getrok
ken dat het werkloosheid-bestrijdingsbeleid van deze 
regering niet werkt, anders zouden die cijfers wel een 
grotere daling te zien geven, daarbij denkend dat 
werkloosheid bestrijden met werkgelegenheid 
een doelstelling van deze regering zou zijn. Dat is 
echter slechts schijn. De hoogste prioriteit van deze 
regering is niet de werkgelegenheid, maar het terug
dringen van de overheidsinvloed, wegwerken van het 
financieringstekort en verder zo weinig mogelijk ver
anderen: de klassieke weg dus. Ik zal dat proberen 
duidelijk te maken. 

De huidige aanpak 

De werkloosheid vermindert eigenlijk helemaal niet, 
want de daling die wordt getoond, wordt veroorzaakt 
doordat velen zich niet meer als werkzoekende laten 
inschrijven en bovendien wordt er nu anders geteld. 
Boven 57,5 jaar mag niemand meer als werkloze 
meegeteld worden. Zo zullen er in de komende jaren 
nog wel nieuwe trucs worden bedacht om dat getal 
verder te doen dalen. Ik zou me bij deze regering voor 
kunnen stellen dat straks werkloze jongeren verplicht 
worden zich om te scholen ofverderte scholen en als ze 
dat weigeren niet meer als werkzoekend worden 
meegeteld. 

Nog veel te veel mensen denken en gaan er in hun 
handelen en kritiek vanuit dat het werkloosheid-be
strijdingsbeleid van deze regering verloopt via pogin
gen om meer arbeidsplaatsen te creëren, maar dat is 
slechts schijn. Natuurlijk wordt datwel rondgebazuind, 
maar als je het gehele binnenlandse beleid bekijkt, 
blijkt duidelijk dat deze regering een heel ander pad 
bewandelt om de werkloosheid naar beneden te krij
gen. Haar beleid is gericht op ontmoediging in het 
zoeken, want als je niet continu om werk vraagt heet je 
niet meer werkloos te zijn. 

Werkloosheid bestrijden via ontmoediging dus; dat 
is het beleid waar deze de regering voor gekozen heeft 
om de werkloosheidscijfers naar beneden te krijgen. 
Datvraagtweinig geld en nagenoeg geen verdere wet
of regelgeving. Zo wordt het slaapdek over ons land 
getrokken. Als dan op een gegeven moment, bij het 
wakker worden, het debacle voor eenieder duidelijk 
wordt, kan door de daarvoor verantwoordelijken wor
den volstaan met te wijzen naar de slachtoffers 'die 
immers niet willen', daarbij zichzelf in stilte prijzend 
omdat ze de zwarte piet mooi bij de anderen hebben 
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weten te plaatsen. 
Als we de bestaande werkgelegenheid omgerekend 

naarvollewerkti jden zien, is duidelijkdat de afgelopen 
jaren helemaal geen toenome van werkgelegenheid 
heeft plaats gevonden, terwijl het aantal personen 
tussen 25 en 60 jaar al vele jaren, en nog steeds, met 
meer dan 100.000 personen per jaar toeneemt. Daar
mede is mijn bewering duideli jk onderbouwd. Op dot 
gebied heeft deze regering dus wel degelijk een beleid 
gevoerd waarmede ze naar eigen doelstellingen ge
meten erg veel heeft bereikt. Immers, velen hebben zich 
niet meer als werkzoekende laten inschrijven, we krij
gen lagere werkloosheidsci jfers en dot was toch re
geringsdoel, niet meer werkgelegenheid. Datdaarme
de het welzijn van de samenleving niet in de richting 
gestuurd is die eenieder die door bewust over nadenkt 
zich zou wensen, is blijkbaar iets wat buiten de doellij
nen van dit kabinet valt. 

Beroepsbevolking 

We zouden eigenlijk regelmatig moeten horen hoeveel 
arbeidsplaatsen er zouden moeten zijn als er voor alle 
volwassenen een werkplek zou zijn, daarbij uiteraard 
rekening houdend metdegenen die niet in staatzijn om 
te werken en voor vrouwen gemakshalve met dezelfde 
percentages werkend a Is in de onsomringende landen. 
Dan hebben we tenminste een norm waartegen we 
actuele situaties kunnen projecteren. Als we daar van
uit gaan, is het tekort aan werkgelegenheid niet 
700.000, moor meer dan 1.500.000 arbeidsplaatsen! 
Don pos hebben we het over het totaa l van geregis
treerde en verborgen werkloosheid. 

Vaak doet men het voorkomen dat het moeilijk is het 
arbeidsaanbod en de werkgelegenheid in de toekomst 
te voorspellen. Vergeten wordt dat voor het bepalen 
van de stijging van het arbeidsaanbod, gedurende de 
komende twintig jaar, erg wein ig is te voorspellen; het 
is voor het grootste deel slechts een kwestie van reke
nen want iederdie tussen nu en 2008 aan de beroepsbe
val king moet warden toegevoegd is immers a I geboren 
en het aantal dat doorvan weer moet worden afgetrok
ken vanwege het ouder worden, kan op dezelfde wijze 
worden berekend. 
Die toenome bedraagt rrieer dan één miljoen! 
Ter verduidelijking hierander een grafische weergave. 

BEVOLKINGSOPBOUW 
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In de grafiek is het aantal mannelijke personen van elke 
leeftijd uitgezet. Links in dat patroon is een kolom { +) 
aangegeven doelend op het aantal dat in een jaar aan 
de totale beroepsbevolking wordt toegevoegd en 
rechts een kolom (-) waarin het aantal wordt aange
duid dat in datzelfde jaar met werken ophoudt en dus 
op de omvang van de beroepsbevo lking in mindering 
moet worden gebracht. Beide kolommen verschuiven 
per jaar naar links. 

Eenvoudig is te zien dot het nog tussen vijftien en 
twintig jaar duurt voor er evenveel bijkomen als ermee 
ophouden. Een beetje is dat nog afhankelijk van de 
ontwikkeling van de situatie voor de personen tussen 
57,5 jaar en 65 jaar. Naarmate het einde van de 
werkperiade weer wat meer naar de 65-jarige leeftijd 
schuift, duurt het langer voor het omslagpunt wordt 
bereikt. 
Voorvrouwen vertonen de cijfers geringe afwijkingen, 
maar het gehele patroon toont hetzelfde beeld. 

De beroepsbevolking in 1985 is als volgt samenge
steld: 

36,4 %van alle vrouwen 
68,6% van alle mannen 

Totaal 

= 2,15 mil joen 
3,9 miljoen 

6,05 miljoen 

Voor het jaar 2000 bekijken we 2 scenario's 
A: het percentage vrouwen dat don werkt is hetzelfde 

als nu t.w. 36,4% 
B: het percentage vrouwen dat dan werkt is gelijk aan 

het percentage in de ons omringende landen t.w. 
45%, aannemend dat dat percentage niet meer za l 
stijgen. 

scenario A scenono 
B 

vrouwen 36,4% = 2,40 miljoen 45,0% = 3,05 mil joen 
mannen 67,0% = 4,35 mil joen 67,0% = 4,35 miljoen 

Totaal 6,75 mil joen 7,40 mi ljoen 

Duidelijk volgt hieruit dot, afhankelijk van het per
centage vrouwen dat wil gaan werken, een groei is te 
verwachtentussen de0,70en 1,35 miljoen. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat met scenario B nog geen 
extreme situatie is gegeven, want in de ons omringende 
Ionden stijgt het percentage werkende vrouwen nog 
steeds.Wi llen we op volledige werkgelegenheid uitko
men, don zu llen voor hetopvangen van die groei en de 
inschakeling van het huidige aantol geregistreerde 
werklozen zeker tussen de 1 ,40 en 2,05 miljoen ar
beidsp laatsen moeten ontstaan. 

Dot de werkgelegenheid niet meer groeit komt om
dat de sterke stijging van de orbeidsproduktiviteit ( - ) 
en de economische groei ( + ) elkaar ongeveer com
penseren. Dat is een uitspraak van mensen die de 
samenhang niet hebben begrepen of de waarheid 
willen verhullen. In een samenleving die niet groeit in 
aantal deelnemers, zal, als het loon gelijke tred houdt 
met de veronderingen in de orbeidsproduktiviteit, de 
omvang van de werkgelegenheid niet veranderen, 
want er komt door de loonstijgingen additionele vraag 
die weer extra werk oproept. Voorwaarde is dat er 
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voldoende gespoord wordt voor diepte-investeringen 
waarmede die produktiviteitsstijgingen kunnen wor
den gerealiseerd. Als een bevolking echter groeit, zal 
daarnaast in de breedte moeten worden geïnvesteerd. 
Investeringen in de breedte zijn investeringeren die 
voorgangbare activiteiten bestemd zijn, het rendement 
daarop is in ons land meestal niet groot en komt 
daarom bij vele ondernemingen op hettweede plan. 

Veranderingen 

We zien de veranderingen in het economisch gebeuren 
in ons land na de WO 11 meestal als volgt geschilderd: 

1945-1965: 
Sterke economische groei die samengaat met een 

groei van werkgelegenheid. De primaire sector (land
bouw) bleef afnemen, maar de overige sectoren ver
toonden een sterke groei in aantallen arbeidsplaatsen. 
Toch moest om tot volledige werkgelegenheid te ko
men, in 1960 dat streven al worden ondersteund met 
een verkorting van de werkweek van 48 uur naar 43,5 
uur (waarmede we de vrije zaterdag kregen). Het 
aantal bezette arbeidsplaatsen kwam· toen, omgere
kend naar volle werkweken, op 4.600.000. Onderzoe
kers toonden aan dat een stijging van de welvaart, over 
lange tijd gemeten, voor circa 20% werd omgezet in 
vrije tijd. 

1965-1980: 
Deze periode werdgekenmerkt door ook een terug

gang in de tweede sector van onze samenleving (de 
industrie), een groei van de dienstensector en verder 
een sterke uitbreiding van de sociale sector, ook wel 
aangeduid als vierde sector. Deze verschuivingen zou
den een natuurlijk gevolg zijn van de stijgende wel
vaart, zo werd alom steeds gesteld. 

1980-1985: 
De eerste en tweede sector (landbouw en industrie) 

blijven afnemen, de derde sector (dienstverlening) is 
over de top heen en gaat door produktiviteitsverho
gingen ook banen verliezen, de vierde sector is vol. De 
werkloosheid gaat sterk stijgen, hetgeen wordt toege
schreven aan de sterke stijging van de arbeidsproduk
tiviteit en het feit dat volgens velen de lonen veel te hoog 
zijn opgelopen. 

1985 tot heden: 
Eenieder vindt dat er iets moet gebeuren, de schuld 

wordt bij de conjunctuur gelegd en van daaruit vindt 
men dat er wat aan de werkgelegenheid moet worden 
gedaan. Omdat blijkbaar niemand een oplossing heeft 
die tot meer werk leidt, moet het aanwezige werk over 
meer mensen worden verdeeld. Metarbeidstijdverkor
tingwas datheel simpel: 5% minderuren vooriedereen 
geeft voor 5% meer mensen werk. Anderen echter 

No vijven 

pleiten voor lagere lonen, of althans voor een stijging 
van de lonen die lager is dan de stijging van de 
arbeidsproduktiviteit. Dat sprak deze regering wel 
aan, vandaar dat ze zo sterk aandringt op een sociaal 
akkoord, waarin die loonmatiging wordt overeenge
komen. Er moet ook meeraan omscholing en opleiding 
gebeuren, maar daarvoor is blijkbaar geen geld be
schikbaar. Het zo sterk focussen op bezuinigingen 
blokkeert blijkbaar alle creativiteit van de regering en 
voorkomt dat energie in andere richtingen straalt. 

Een andere lezing 

1945-1965: 
Een periode waarin de loonontwikkeling achter 

bleef bij de produktiviteitsontwikkeling, het was een 
tijd waarin de ondernemers goede jaren beleefden. 
Met onderzoekingen is aangetoond, dat de belangrijk
ste reden waarom geïnvesteerd wordt in het bedrijfsle
ven nog altijd is gelegen in het feit dat het afgelopen 
jaar voorspoedig is geweest. Het was een tijd, waarin 
we naar een volledige werkgelegenheid groeiden en 
waarin op het laatst een overspanning op de arbeids
markt ontstond, hetgeen tot overtrokken looneisen 
leidde, die voor de meeste ondernemingen enige tijd 
waren op te brengen, maar die wel duidelijk de om
vang van de winst aantastten, met als gevolg dat 
investeringen in de breedte verdwenen naar andere 
landen. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat 
politieke partijen en vakbonden het ersamen blijkbaar 
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over eens waren dat de lonen naar elkaar toe moesten 
groeien. Aangezien de sterke sectoren een grote ar
beidsproduktiviteit te zien gaven, stegen in de zwakke 
sectoren de lonen veel sterker dan de arbeidsprodukti
viteit toeliet. Dit had tot gevolg dat, voor zover het het 
bedrijfsleven betrof, die sectoren uit de markt werden 
geprijsd en het werk naar andere landen afvloeide. In 
de overheidssector had dit tot gevolg dat de kosten 
sterk stegen, hetgeen op de restvan de samenleving via 
belastingen moest worden verhaald, met als gevolg 
een groterverschil tussen bruto- en netto-loon, hetgeen 
de produktiviteit nietten goede kwam. In de grafiek van 
de bevolkingsopbouw is deze ontwikkeling duidelijk 
aan te geven. Blok I geeft de jaargangen aan die in die 
jaren in het arbeidsproces moesten worden ingescha
keld, hetgeen mede lukte door de uitgebreide breedte
investeringen. 
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1965-1980: 
Aanvankelijk heeft de overheid geprobeerd alle 

overvloed aan arbeid planmatig in de vierde, de socia
le sector onder te brengen. Dat lukte vrij lang redelijk 
goed omdat de extra gelden die daarvoor nodig waren 
niet door de rest van de bevolking behoefde te worden 
opgebracht omdat we over gigantische extra inkom
sten uit aardgas beschikten, die daarvoor konden 
worden aangewend. Langzaam kwamen echterveran
deringen op gang die men niet had voorzien. Het blijkt 
namelijk, dat men, wanneer de primaire activiteiten 
van de basisindustrieën naar goedkope landen wordt 
verplaatst, waarbij gedacht werd dat alle daarbij be-

trokken andere activiteiten (het betere werk omvat
tend) hier wel zouden kunnen worden behouden, be
drogen uitkomt. Begonnen wordt de productie weg te 
brengen, daarna volgt a I vrij snel het onderhoud van de 
insta llaties, de daarop gespecialiseerde bedrijven zien 
hun activiteiten wegvallen, toeleveringen worden lo
kaal gekozen, de verbeteringen aan machines en in
stallaties laat men ook lokaal uitvoeren, met als gevolg 
dat volgende generaties van machines hier niet meer 
ontwikkeld kunnen worden wegens gebrek aan aan
sluiting met de gebruiker en als laatste zien we, na 
gemiddeld twee volgende generaties produkten, dat 
ook de research en de ontwikkeling voor die indus
trieën de productieachterna gaan. Zo is de afbraak van 
onze infrastructuur ingezet, hetgeen zich in een steeds 
versnellend tempo voltrok. In de VS zien we gebieden 
waar dat al veel verder is doorgewoekerd. Zelfs de 
zeer grote ondernemingen ontkomen niet aan die 
ontwikkeling en laten ons ook duidelijk dat beeld zien, 
al zullen ze die volgtijdige afhankelijkheid waarschijn
lijk nooit erkennen. Doordat de overheid (reken daar 
alle trendvolgers bij) altijd in de gemakkelijke situatie 
verkeerde dat zij nooit enige drang ondervond om te 
proberen met arbeidsproduktiviteitsstijging de loon
stijgingen te compenseren is het daar geleidelijk aan 
helemaal uit de hand gelopen. Het was ook allemaal 
eenvoudig, want als er tekorten waren, werden de 
inkomsten weer verhoogd via heffingen of werd wat 
meer geleend, want leningen konden in die tijd bij de 
heersende inflatie voor een groot deel op de waar
devermindering worden afgeschreven. Wie van de 
politieke partijen heeftzijn stem durven te verheffen als 
er door loonsverhogingen meer geld voor de verschil
lende budgetten nodig was? Als ik goed ben ingelicht 
bestond er tussen politici van de verschillende partijen 
zelfs de afspraak om daarover nooit in discussie te 
gaan. Toen ik in de 70-er jaren in de provinciale staten 
zittend daar in commissies tegen ageerde volstond de 
rest met sti lzwijgen en werd me buiten de vergadering 
duidelijk gemaakt dat dat niet paste.ln figuur 2 is deze 
periode aangegeven met blok 11. We zien daar de 
invloed van de stijging van de geboorten na 1945, dat 
hogere geboortecijferissindsdien in die periodealleen 
nog maar gestegen. De geboortegolf van 1945 (zie 
figuur 2) was in 1965 20 jaar oud en kwam op de 
arbeidsmarkt. Ruwweg kan worden gezegd dat dat 
extra aanbod van arbeid in de jaren die er op volgden 
door de extra vraag in de vierde sector geheel is 
opgenomen. 

1980-1985: 
Rond 1980 zien we vrij plotseling toch een knik in vele 

ontwikkelingen komen. De conjunctuur slaat om, de 
werkloosheid gaat snel stijgen, de inflatie neemt af, de 
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regering realiseert zich dot aflossingen in de toekomst, 
door de sterke vermindering van de inflatie, niet meer 
zo goedkoop zijn, men moet de tering naar de nering 
zetten. De overheid remt of en versterkt de neergaande 
conjunctuurfase. Eenieder gaat meer op de centen 
letten woordoor extra koopkrachtige vraag met bui
tenlandse produkten wordt gedekt. De overheid ziet 
het einde van de grote aardgasopbrengsten aan de 
horizon komen. leder realiseert zich langzamerhand 
de ernst van de situatie, doch oplossingen worden 
uitsluitend op de conventionele wijze gezocht. 

Oplossingen? 

1985-heden: 
Langzamerhand zijn de oplossingen die worden 

aangedragen uitgekristalliseerd. Ze hebben allemaal 
gemeen, dat er niet voldoende diep over is nagedacht. 

Door alle partijen wordt berusting gepredikt. De 
bevolking wordt duidelijk gemaakt dat er altijd veel 
werklozen zullen blijven en dat we ermee zullen moeten 
leren leven. Een typische benodering die uit onver
mogen is voortgekomen. De argumenten die daarbij 
worden gebruikt verschillen met de politieke richting 
waar ze vandaan komen. Enkele voorbeelden: 
- De arbeidsproduktiviteit blijft zo sterk stijgen dat met 

al het nieuw gecreëerde werk nauwelijks het totale 
aantal arbeidsplaatsen constant kon worden gehou
den. De een denkt de oorzaak bij de vrouwen te 
hebben gevonden en probeert dan via de ontmoedi
ging (terug naar de familieband) iets te bereiken, de 
ander ziet de orbeidsproduktiviteit als de boosdoe
ner en pleit voor werk met nagenoeg geen arbeids
produktiviteitsstijging. (Zouden de oostbloklenden 
model voor dat denken hebben gestaan ?)i 

- Werken is niet het hoogste doel en daarom moet 
ernaar worden gestreefd ieder een basisinkomen te 
verschaffen opdat ieder kan kiezen wat hij het liefste 
doet, ongeacht of de markt daarom vraagt of niet, 
zodat werken niet meer echt nodig is, alsof het 
basisinkomen niet door de werkenden moet worden 
opgebracht. 

- Het minimumloon is veel te hoog, wordt door be
paalde partijen beweerd en zij denken dan dat bij 
veellagere lonen veel werkgelegenheid in de kleine 
dienstverlening zal kunnen worden gevonden. We 
hebben in vroegere eeuwen in Frankrijk stromingen 
gekend die voor een maximum aan weelde pleitten, 
omdat, naar hun visie, dat de meeste arbeidsplaat
sen opleverde. 
Vermindering van de sociale druk is nodig opdat het 

verschil tussen bruto- en netto-loon veel kleiner kan 
worden en 'men' er weer wot harder voor wil gaan 

werken, woordoor de produkten goedkoper kunnen 
worden. Daarom bepleit die groep om maar vast te 
beginnen met de afbraak van de sociale bestedingen, 
alsof dat een werkstimulans kan inhouden. 

Een herverdeling van werk is voor velen de enige 
mogelijkheid om iedertoch van enig werk te voorzien, 
waarbij wordt vergeten, dat een herverdeling, zoals 
die nu wordt aangepakt niets doet aan mogelijke 
prijsverlagingen en de welvaortstijging, maar juist het 
tegenovergestelde bereikt. Misschienwas hetovereind 
houden van alle oudespelregels in ons sociaal dichtge
metseld gebouw wel het belangrijkste doel. Dat is dan 
wel gelukt. 

Verlaging van de lonen, of althans een bij dearbeids
produktiviteitsstijging ochterblijvende loonontwikke
ling moet de oplossing brengen. Alsofheteen haalbare 
kaart zou zijn om bij aantrekken van de bedrijvigheid 
de lonen daarop achterte loten lopen. 

Een gelukkige omstandigheid is dot ongeveer 15 jaar 
geleden het gebruik van de pil een grote vlucht heeft 
genomen, want daardoor is het aantol geboorten met 
meer don 25% afgenomen. Zie in figuur 2 blok 111. 
Donkzij die verandering is het einde in zicht van de 
groei van de beroepsbevolking. Rond 2000 zullen we 
de top bereiken, rond 2015 zullen we weer evenveel 
werkzoekenden hebben als nu en daarna wordt het 
aantal snel minder. Bij dotallesgeldtdevooronderstel
ling dat de aanpak van de werkloosheid geen andere 
wordt en het aantol geboorten op het peil blijft waarop 
het zich nu bevindt. 

Eigenlijk is het onvoorstelbaar te zien met welke 
gelatenheid praktisch heel Nederland alles slikt en 
blijkbaar zo gelukkig is meteen aantol sociale verwor
venheden, dot men daarvoor gaarne een hele genera
tie werkzoekenden wil opofferen, althans zolang men 
denkt het zelfwel te zullen redden. 

De toekomst 

1988-2000: 
Een sterke stijging van dearbeidsproduktiviteitzoals 

die zich in sommige industrietakken voordoet behoeft 
niet nodelig te zijn voor de werkgelegenheid in totaal. 
Dat gaat alleen op als we vinden dat een produktivi
teitssti jgi ng in sterketakken mootgevend moet zijn voor 
de loonstijgingen in de restvan Nederland. Don sturen 
we rechtstreeks op een grote catastrofe aan. 

Een vermindering van de sociale druk op het inko
men kan op twee wijzen worden gerealiseerd. Op de 
eerste plaats door te handelen zoals onze regering dat 
momenteel trachtteverwezenlijken n.l. doorverminde
ring van de uitkeringen en alle doorbij behorende 
secundaire voorzieningen. Als we die weg niet willen 
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en ikhoopdatdatdewens is van al diegenenwaarvoor 
ik dit betoog schrijf, is er een tweede mogelijkheid en 
dat is zorgen dat er meer werkgelegenheid komt waar
door vanzelf die sociale druk vermindert. Als de inge
vulde werkgelegenheid 25% groter zou zijn dan nu, 
zou ruwweg een vermindering van de sociale druk met 
10% ontstaan naast een welvoortsstijging van rond 
10%. 

Een sterke toename van de werkgelegenheid kan 
alleen worden bereiktals veel meer in de breedtewordt 
geïnvesteerd, maar een goed alternatief dat veel 
krachtiger werkt is de aanwezige investeringen veel 
meer en veel beter benuHen. Dat is mogelijk als we de 
werkweek op 6 of 7 dagen zouden willen stellen en het 
aantal uren waarop gewerkt kan worden op 24 uur per 
dag. Let wel, ik pleit niet voor langer werken per 
persoon, maar uitsluitend voor langere bedrijfstijden, 
voor het beter uitnuffen van alle mogelijke investerin
gen. Dat geldt zowel in het bedrijfsleven als in over
heidsfuncties, zowel bij individueel aan functies ge
bonden investeringen als bij openboor in gebruik zijn
de investeringen. Daarbij moet dan ook bijzondere 
aandacht worden besteed aan het vermijden van 
piekbezeHingen op vele plaatsen. 

Herverdeling van werk klinkt heel leuk, als er verder 
niet over wordt nagedacht. Het probleem is echter dat 
in het overgrote deel van onze samenleving, waar de 
werktijd van 40 naar 38 uur is teruggebracht, de inves
teringen weer 5% minder kunnen worden gebruikt. Als 
diewerkvermindering metextra krachten moetworden 
opgevangen, moeten investeringen in de breedte wor
den gepleegd. Dat gebeurt niet en het resultaat is dat in 
het bedrijfsleven weer meer bestedingen in het buiten
land worden ondergebracht. Waar dat niet lukt gaat de 
prijs weer omhoog en prijzen bedrijven zich uit de 
markt, behalve bij de overheid en andere instanties, die 
vroeger trendvolger genoemd werden, maar dat nu 
niet meer zijn, hoewel ze toch een monopoliepositie 
hebben. Daar gaat de kostprijs gewoon omhoog en 
deze zorgt voor het verder afromen van de vrije con
sumptieve bestedingen. 

Lagere lonen bieden geen oplossing. Het is een kreet 
die veel wordt gehoord in werkgeverskringen, maar 
dan vooral bij die werkgevers die over een zicht 
beschikken dat zich niet veel verder uitstrekt dan hun 
eigen bedrijf. Als zij lagere lonen zouden betalen, zou 
hun produkt goedkoper worden en zouden ze meer 
verkopen, zich niet realiserend dat, als alle lonen 
zouden dalen, de koopkracht eveneens zou dalen 
zodat zij er uiteindelijk helemaal geen voordeel aan 
zouden hebben. De enigen, waarbij het resultaat zou 
opleveren zijn de ondernemingen die voor de export 
produceren, maar het is in een samenleving niet moge-

lijk en ook niet rechtvaardig om een zodanige schei
ding aan te brengen, dat er in industrieën, die groeien, 
lagere lonen zouden moeten gelden dan bij de over
heid en dat deel van de industrie dat voor de binnen
landse markt produceert. 

Bestaande regels 

Als de werkgevers de oorzaak bij de hoge prijzen 
zoeken, hebben ze de klok horen luiden, maar de 
klepel niet kunnen vinden of er vanwege de sociale rust 
niet aan durven denken. Het zou een bi jzondere up
swing aan onze economie geven, als we maatregelen 
zouden kunnen vinden die het mogelijk maken om de 
kostprijs duidelijk te verlagen zonder dat er aan de 
lonen iets behoeft te veranderen. Die mogelijkheid 
hebben we; voorwaarde is echter dot we een groot 
aantal apriorismen voor onze besluitvorming een stap 
verder terugplaatsen. Er zijn tal van regels in onze 
samenleving die we accepteren alsof ze van nature zijn 
gegeven of voor de gelovigen onder u, alsof ze testa
mentair onderbouwd zijn. 

Ik zal u er een aantal noemen. 
Werken tussen halfachten vijfuur is normaal; kom je 

daarbuiten, dan moet er extra worden betaald. Zelf 
steeds op een vastetijdthuis komen, is meerwaard dan 
door flexibiliteit tot meer werk komen want dat werk is 
dan toch voor anderen. 

Werken op zaterdag is vreselijk want er is zo lang 
voor die vrije zaterdag gevochten. Daarom moet er op 
veel plaatsen 100% toeslag op de lonen worden be
taald, om van werken op zondag maar niet te spreken, 
want dat mag van de kerk helemaal niet. Toch is dat 
bi ijkbaar met een hele hoge toeslag (200%) op het loon 
wel af te kopen. Niets doen op zaterdag en zondag is 
meer waard dan de investeringen uitnuHen, hetgeen tot 
minderwerklozen zou leiden. Op die dagen hetdubbe
le loon beuren i.p.v. werklozen werk en normaalloon 
gunnen is de grendel op die mogelijkheid. 

ledereen heeft er bl ijkbaar ook recht op om altijd op 
dezelfde tijden te werken, ongeacht de tijden en de 
vraag of de investeringen op dat moment beschikboor 
zijn of niet. In verschoven tijden werken moet met een 
extra toeslag betaald worden. Het recht dat praktisch 
onmogelijk te maken weegt zwaarder dan beter con
currerend te worden. 

ledereen heeft het recht om elke dag evenveel uren te 
maken, of er werk is of niet. Die overcapaciteit zit in de 
kostprijs. Een lagere omzet, als gevolg daarvan, is 
minder erg dan een vermeende zekerheid op de om
vang van ieders eigen werk en inkomen. Dat lagere 
omzet leidt tot minder arbeidsinzet is niet zo erg, want 
het is toch die ander die er uitvliegt of er niet inkomt. 



ledereen heeft recht op een vaste betrekking; als er 
kans is dat het werk niet continu kan worden gegaran
deerd, moet de werkgever het blijkbaar maar niet 
aannemen of naar het buiten land uitbesteden. Recht op 
vast werk gaat voor kans op meerwerk, want dat is voor 
een ander. 

ledereen heeft b lijkbaar recht op een vaste functie. 
Het is nog niet zo erg als in Engeland waar een 
metaalbewerker geen gat in een houten onderdeel 
mag boren, maar toch verlangen wij overal vaste 
functies en als er dan tijdelijk geen werk is kunnen we 
ander werk weigeren als dat niet van onze standing is. 
Daar moeten dan maar anderen voor worden aange
trokken. Dat dat weer kostprijsverhogend werkt en 
omzet verminderend is, is minder erg dan een stuk 
standing opgeven, want dat hebben velen nodig als 
alternatief voor de differentie die voorheen met het 
loon werd aangegeven. 

ledereen heeft blijkbaar recht op een loon dat alleen 
maar gelijk mag blijven of stijgen, hoewel zijn presta
ties misschien teruglopen of als onder toenemende 
concurrentie de kostprijs te hoog is geworden. In dat 
laatste geval moet het bedrijf maar sluiten. Verworven 
rechten hebben voorrang, ook als de materiële inhoud 
daarvan tot nul teruggaat. 

ledereen heeft bi ijkbaar het recht op loonsverhoging 
als er een paar bedrijfstakken zijn geweest waar door 
extra investeringen de produktiviteit sterker is ge
groeid dan bij de rest. Een recht op gelijkheid houdt 
blijkbaar in dat niemand voorop mag lopen, ook al 
heeft dat tot gevolg dat steeds minder werkers het voor 
steeds meer anderen moeten verdienen. 

ledereen heeft er blijkbaar rechtop om al die rechten 
te behouden, als datvoorde hele samenleving niet lukt 
dan maarvooreen zo grootmogelijkdeel daarvan. Op 
die manierwordteen tweedeling gecreëerd inde have
lotsen de have-nots, waar het goed toeven is zolang je 
maar bij de eersten behoort. Overigens, voor velen is 
dat niet moeilijk want de regels terafscherming worden 
uitsluitend door de have-lots zelf bepaald. 

Opruimen 

Zo verkrijgt blijkbaar niemand het recht om nu eens 
nuchter, het gezond verstand volgend, al die scheidin
gen omver te holen om weer een situatie te scheppen 
waar kansen en mogelijkheden zitten voor velen die nu 
zijn uitgesloten. Dot lukt niet omdatdaarvooreerst vele 
wettelijk vastgepende hindernissen moeten worden 
opgeruimd. Dot opruimen moet gebeuren door inston
ties die deze structuur zo wilden en hem daarom ook zo 
gebouwd hebben. Het is een hiërarchie van zekerhe
den, hoe dichter je bij de i nner-ci rele zit hoe veiliger dat 

voor jezelf is. Het toppunt daarin is dat de regelgevers 
hun rechten tot in de Grondwet hebben weten te veran
keren. Democratie in de zuiverste vorm.ls het niet? 

Verschuiving 

Als voor werk 1 00 wordt betaald en we kunnen meer 
verkopen, maar we hebben geen geld om daarvoor 
eerst nog te investeren, zouden we dat kunnen omzei I en 
door flexibel te worden op alle mogelijke gebieden. 
Werk op een andere tijd, op een andere plaats, op een 
andere dag, anders verdeeld, er zijn vele mogelijkhe
den. Dan zegt ons sociale bestel'neen', je mag niet zo 
gaan schuiven dat meer mensen ( dievaak als werkloze 
minder dan 70 aan sociale uitkering hebben) met 
dezelfde investeringen kunnen werken zodat ze don 
allemaal 100 verdienen, want dan komen werktijden te 
liggen buiten het normale patroon, op andere uren, 
andere dagen, andere plaatsen etc. en daarvoor moet 
extra worden betaald. Zo weet ons sociale stelsel de 
marginale loonkosten op te voeren tottussen de 125 en 
250, afhankelijk van de gedachte oplossing. De 
bouwers van ons sociale stelsel voelen zich blijkbaar 
gelukkig met deze situatie waarbij zeer veel karweien 
niet rendabel zijn en dus in ons land niet in uitvoering 
worden genomen. Veel werk verdwijnt op die manier 
naar het buitenland. Ook als het tijdelijk werk is, 
prefereren velen (hier doel ik niet op werkgevers) dat 
die activiteiten in overwerk worden uitgevoerd boven 
het aantrekken van extra krochten in tijdelijke en flexi
bele dienstverbanden. De resultaten hiervan zijn gelijk 
aan de hiervoor behandelde. 

Arbeidstijdverkorting 

Hebt u wel eens bedacht hoe voor meer mensen werk 
ontstaat als de werktijd van 40 uur naar 38 uur per 
week gaat? Dat is praktisch niet mogelijk zonder veel 
investeringen in de breedte. Ook bij een verkorting van 
38 naar 37 zou dot probleem niet kunnen worden 
opgelost. Anders wordt het echter, a Is we de verkorting 
naar 36 uur zouden doorvoeren en tegelijkertijd een 
aantal hiervoor genoemde sociale blokkades zouden 
opheffen. We zouden don in staat zijn om een heel 
ander patroon van werken in te voeren. Als de zaterdag 
als een normale werkdag zou worden aangemerkt en 
een werkdag van negen uur als normaal zou mogen 
worden beschouwd, zouden drie mensen full-time kun
nen werken op twee arbeidsplaatsen. Zij zouden dan 
een werkweek hebben van vier dagen à negen uur, 
oftewel 36 uur per week. Velen zullen dan ageren en 
schreeuwen dat de vrije zaterdag en de achturige 
werkdog verworven rechten van de arbeidersklasse 
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zijn, maar ik zou daar graag tegenover willen stellen 
dat in de nieuwe situatie maar vier dagen per week 
behoeft te worden gewerkt en dat wordt door zeer 
velen hoog gewaardeerd. Een tweede voordeel daar
bij heeft een nationaal karakter, want daardoor ont
staat een potentiële capaciteitsverruiming van 40% 
zonder dat daarvoor extra behoeft te worden geïnves
teerd. Ook als de lonen zodanig worden verhoogd dat 
bij 2 uur minder werken per week de loonsom per week 
gelijk blijft, heeft dit door de grotere inzet van de 
investeringen een lagere kostprijs tot gevolg voor 
praktisch elk soort werk, ook kantoorwerk. Natuurlijk 
zou zoiets niet ineens per decreet integraal kunnen 
worden ingevoerd. Er zal een structureringsfase voor 
nodig zijn, waarin die overgang geleidelijk kan wor
den gerealiseerd. De afzet moet zich aanpassen, bij 
herstructureringen kan ermee worden gerekend, een 
nieuw communicatiepatroon vooral met de rest van de 
samenleving moet worden opgezet, etc. Voor zo'n 
overgang zou vijf jaar kunnen worden genomen. Het is 

32 24 uur per dag, 365 dagen per jaar 

denkbaar en zeer waarschijnlijk beter, om die invoe
ring niet per bedrijfstak of per bedrijf, maar perfunctie, 
per afdeling of per persoon te doen ingaan. Daarbij 
zou het aan bevel i ng verdienen om de werkregels en de 
andere sociale regels op dezelfde wijze te doen koppe
len en geldend te laten worden. 

Er is nog een mogelijkheid die ik hierna noem, maar 
die ik verder buiten beschouwing wil laten omdat ze 
maar beperkt invoerbaar is, doch tot dezelfde resulta
ten kan leiden. Het is een patroon waarbij de hele 
weekindeling terzijde wordt geschoven en de mensen 
in twee verschoven groepen zouden kunnen werken in 
een r itme van 4 dagen werk gevolgd door 4 dagen vrij, 
bij een 1 0-urige werkdag. 

Flexibiliteit 

De flexibiliteit van de werkdag zou moeten kunnen 
variëren tussen vijf en tien uur per dag en voor langer 
werken dan acht uur geen overwerktoeslag, maar een 



normaal vast salaris en verder alleen de afspraak dat 
plussen en minnen binnen 12 maanden moeten worden 
gehouden. De schommeling in de werktijd moet indivi
dueel op het werk worden afgestemd. Bijna alle thans 
optredende bottle-necks worden don vermeden, woor
door a lies veel vlotter verloopt. Ook wordt dan voorko
men dat bij order-onderbezetting toch loonkosten 
moeten worden gemaakt (werknemers wel aanwezig 
maar geen werk) en bij overbezetting extra kosten 
ontstaan (overwerk met extra toeslagen). 

De kapitaalgoederen moeten eigenlijk, wanneer ze 
echtduurzijn, tijdelijk zwaar of slechts kortetijd kunnen 
worden benut voor bepaalde toepassingen, 24 uur per 
dog bezet kunnen worden en het moet voorgoed tot het 
verleden gaan behoren dat het werk buiten de 'norma
le' uren a !leen behoeft te worden gedaan door mensen 
die een blouwe kiel aan hebben. Hierbij valt te denken 
oan vele loboratoriumopstellingen, meetapparatuur, 
computergebruik, dure installaties in ontwikkelings
centra, vliegtuigen, ziekenhuisinstallaties, investerin
gen in onderwijsinstituten, etc. en dat alles zonder dat 
extra vergoedingen verlangd worden anders dan ter 
vergoeding van te maken extra kosten. 

Doorlooptijden 

Een belangrijk deel van het kapitaal dat in een onder
neming is gestoken, wordtvastgehouden door de voor
roden en het onderhonden werk. Door de doorlooptij
den von alle activiteiten sterk te verkorten kon een 
aanzienlijk deel van dot kapitaal weer worden vrijge
maokt en eventueel beschikboor komen voor extra 
diepte-investeringen of anders in nieuwe andereactivi
teiten worden gestoken. De hiervoor geschetste veran
deringen: bedrijven meer dogen open, investeringen 
meer uren per dog bezet en flexibiliteit in arbeidspo
tronen zullen bij een goede planning de doorlooptijd
verkortingen als een niet onaanzienlijk nevenprodukt 
te zien geven. Voorwaarde doorbij is de integrale 
aanpak, want voorol in de indirecte sectoren en activi
teiten wordt nog wel eens gedocht dot arbeidspotronen 
en alles wat daarbij hoort voor hen bij het oude kon 
blijven. 

Resultaten 

De voornoemde veronderingen zullen ieder voor zich 
op de kostprijs een neerwaartse invloed hebben. Al 
deze invloeden zullen samen uiteindelijk tot tussen de 
5% en 1 0% kunnen oplopen. Vooro I voorde export zou 
dot een gigontische stimulans zijn, die doornoost tot 
gevolg zou hebben dot weer meer geld in diepte
investeringen kon worden gestoken, woordoor de po-

si tie nog eens extra kon worden versterkt en er weer een 
situatie van full-employment kon worden bereikt. 

Wat ik hier heb geschetst geldt niet alleen voor directe 
productiewerkers, maar voor ieder die werkt, voor 
direden en voor indirecten, voor overheid en bedrijfs
leven, voor proetisch iedereen, waarbij ook niet verge
ten moet worden dot vele bottle-necks in onze infra
structuur eveneens zijn verdwenen. Zo zullen de pieken 
op onze wegen en in de telecommunicatie veel minder 
worden, woordoor daar niet zoveel behoeft te worden 
geïnvesteerd. Er behoeft bedrijfsmotig veel minder te 
worden gebouwd en uitgebreid en de veel intensievere 
benutting van gebouwen en installaties zal duidelijk 
energiebesparend werken. Er zullen veel minder of
stemverliezen zijn, want alle functies en diensten zijn 
veellanger bereikbaar. 

Alleen sociaal gezien zullen vele conventies moeten 
worden verbroken. 

Kansen 

De hier voorgestelde veronderingen hebben om twee 
redenen juist voor ons land kans van slagen. 

Nederland heeft een bijzondergrote openheid in zijn 
economie (meer don 50% van ons notionaa l inkomen 
wordt geëxporteerd), doordoor zal een prijsverlaging 
meteen een grotere vraag ontmoeten, want het afzet
gebied ligt voor een belangrijk gedeelte buiten onze 
grenzen. 

De buitenlandse concurrentie zal door niet op gelijke 
wijze op kunnen reageren want zij kon die flexibiliteit 
niet aan. De door mij geschetste flexibiliteit is alleen 
haalboor waar de individuele verzelfstandiging zover 
is gegaan dot niet alles tot in detail behoeft te worden 
geregeld, moor door practisch elk individu met veel 
meerzelfstandigheid kanworden benaderd. Oeveron
deringen in onze opleidingen, waarmede we eind 
zestiger jaren zijn begonnen, hebben dit mogelijk 
gemaakt. Mijn ervaring met vele bedrijven elders in 
diverse Ionden hebben mij de stellige overtuiging ge
geven dot we doormede op de andere ontwikkelde 
Ionden tien tot twintig jaar voorliggen. Dot moeten we 
nu eens eindelijk uitnutten. 
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Boeken 

Europa, speelbal of bijdragen die zeer uiteen- omdat deze scenario's Wars en een nucleair-vri je 
medespeler? lopen in optiek, tijdsper- onwaarschijnlijke situaties wereld . 

spedief en kwaliteit. Dat vooronderstellen, zoals de 
De nieuwste Amerikaanse geldt vooral voor de visies teloorgang van de Sovjet- Derhalve geen her-
bestseller, na die van Ken- op de toekomstvan Euro- dominantie in Oost- allantisering maar voort-
nedy over de 'overstretch' ha. Haa.r verleden (vanaf Europa (naast die van de zetting van de Atlantische 
van de VS ('The rise and et jaar 1000 tot en met het VS in West-Europa). Voor band met Europa als stevi-
fall of the Great Powers'), na-oorlogse herstel) wordt een West-Europees sceno- geren meer met één stem 
is getiteld: 'The Third Cen- kort en bondig in kaart rio ontbreekt het voorols- sprekende partner, zoals 
ture: America's resur- gebracht. Dat is een inte- nog aan een werkel ijk Kissingeren Schmidt in de 
gence in the Asian era'. ressant deel van het boek, gemeenschappel~k defen- jaren zeventi~reeds voor-
Kern van het boek is dat de vooral omdat een analyse siebeleid, stellen eau- zagen. De op om st van de 
VSergoedaanzoudoen van het moehtsverval van teurs niet onrealistisch. De WEU- vreemd genoeg 
'zich onafhankelijk te ver- Europa tot aan en leidend conclusie van de scena- beha lve bi j de bijdrage 
k laren van Europa en een totW.O.II, metdaarin riobouwers li jkt mij aan de vanSchapernagenoeg 
eind te maken aan twee aandacht voor de verschi l- sombere kant: ' .... hetzi j ontbrekend in het boek -
eeuwen fixatie op de Wes- len in de componenten fragmentatie, hetzij her- toont aan dat betere Euro-
Ierse beschaving' . Daar daarin van oost en west nieuwde Amerikaanse pese vei ligheidspolitieke 
kan Europa het mee doen. binnen Europa, tot nu toe dominantie over West- coördinatie niet onmo9,e-
Geen wonder dat Euro- niet gemakkelijk voorhan- Europa vormen nog de li jk is. Het Europa zon er 
peon en zich meer en meer den was. Het langzame meest logische perspectie- binnengrenzen van 1992 
gaan overgeven aan be- machtsherstel, economisch ven' (in de woorden van de zal daar ook aan bijdra-
spiegelingen over hun én politiek, van Europa na auteurs: 'zelf- gen al is veil igheid welbe-
eigen werelddeel en zijn W .O.II in de nieuween finland isering en her- wust (nog) uitgezonderd 

34 toekomst. Europa blijkt in onnatuurlijke opzet (schei- atlantisering') . van het Europese domein. 
de mode, er is veel in be- ding tussen Oost-en West In dat proces moet uiter-
weging op ons continent. Europa) worden uitvoerig Waarom somber? Er is aard het gewicht van de 
De Amerikaanse veilig- behandeld. zeker sprake van een ver- nationale soevereiniteit op 
heidsgarantie staat onder Het vellen van een oor- schuiving in Amerikaanse veiligheidsgebied niet 
druk, de Sovjetunie her- deel over zo'n boek is aandacht en politieke worden onderschat. Van-
vormt zich. Een Europees moeilijk. Leidend thema is prioriteitstelling van Euro- daar ook de relevantie van 
'huis' is het gesprek van de welk gevolg moet worden pa naar de Pacific of mis- de Frans-Duitse en- ook 
dag. verbonden aan wat alge- schien zelfs ook wel Oost- onderbelicht- de Frans-

'De landen van Europa meen wordt gezien als het Europa, maar dat betekent Engelse veiligheidssa-
zien zich opnieuw op een in verval raken van het niet dat de fundamentele menwerk ing. 
kruispunt van wegen ge- door de VS opgezette na- en wederzi~se voordelige 
plaatst waar beslissingen oorlogse bestel. 'De inter- vei ligheids and tussen In het boek geven conform 
genomen moeten worden', nationale orde is op losse Europa en de VS is verbro- het bekende Nederlandse 
zo stelt de ochterflap van schroeven komen te staan' ken. Er zal binnen het ka- rollenpatroon Rozemond 
een recent verschenen (Inleiding p. 12). Ik vraag der van die bond het nodi- een sceptische en Koch 
boek, getiteld: 'Europa, mij af of d itwel echt zo is ge veranderen, m.n. waar een enthousiaste visie op 
speelbal of medespeler' en met name of een 'stuur- het gaat om burden- d ie samenwerking, maar 
(Uitgeverij In de Toren, loos tijdperk' is ontstaan in shoring, mede in het per- wat heet enthousiast? Voor 
312 bagina's, fl. 32,5.0) . statenorde en wereldeco- spedief van het ontzag lijk Koch is een heroriëntatie 
Het oek, gepubliceerd ter nomie, zoals de redacteu- grote begrotingstekort in (van Nederland) noodza-
gelegenheid van het ren Houwelingen en Sicco- de VS en de last van kelijk, want onvermijde-
Europa-Congres van de ma beweren. Te meer 300.000 Amerikaanse lijk: 'Het heeftweinig zin 
Europese Beweging op 6 vraag ik mij af of er wel militairen in Europa op de om de wens uit te spreken 
en 7 mei jl. in Den Haag, (al) een echt don wel rede- begroting, maar de band te willen schuilen onder de 
beantwoordt de vraag lijk alternatief is voor de zal naar mijn overtuiging Amerikaanse atoom para-
naar de toekomst over i- huidige staten orde. FlaJer niet worden geslaakt. klu, wanneer de Ameri-
5ens niet luid en duideltk. en Rood reiken in hoof - Zeker niet als de Ameri- anen reed lang geleden 

at kan niet door de ge o- stuk 11 van het boek vier kaanse politiek volgend hebben besloten deze 
zen opzet, een verzome- scenario's aan voor West- jaar weer terugkeert in de dicht te klappen. Het niet 
ling bijdragen Van dertien Europo's toekomst, waar- 'moinstream' van de con- serieus nemen van de 

0 auteurs, maar ook niet van twee- het West- stenten in het buitenlands mogelijkheden van Frans-
m door de complexiteit en de Europese en het Oost- beleid, of die nu door Bush Duitse samenwerking kan m 

~ onzekerheid van de pro- Europese scenario- te- of door Dukakis worden ~i st, als men daar zo zijn 
z bieemsteil ing. Het is niet recht als het minst vertolkt en zich afkeert van edenkingen over heeft, ::0 

"" gemakkelijk een rode waarschijnlijk worden tijdelijke visioenen (of kwalijke gevolgen heb-.., 
~ draad te ontdekken in de gekwalificeerd. Terecht, spookbeelden) van Star ben' . Rozemond signa leert 



Boeken 

de eigen, nationale motie
ven die Parijs en Bonn in 
elkaars armen drijven 
(o.m. vrees voor Duits 
neutralisme) en wijst m.i. 
terecht op de woorden en 
vooral daden die nog 
ontbreken om een werke
lijk Europese militaire inzet 
aan Franse zijde geloof
waardig te maken. De 
auteur brengt het pro
bleem tot de essentie terug 
wanneer hij spreekt over 
de oorlogsvoorkoming en 
de mix van militaire- ook 
nucleaire!-en politieke 
middelen die daarvoor 
nodig is. De probleem
stelling kan voor de af
zienbare toekomst nog 
niet in een onder kader 
worden beantwoord dan 
het bredere Westelijke 
veiligheidskader. Europa 
en de VS zullen daarin 
beide hun eigen rol steeds 
moeten herdefiniëren. Dat 
dit gebeurt hoeft niet het 
einde te zijn van de 
NAVO-alliantie, maar kon 
wel het karakter daarvan 
wijzigen. Niet onlogisch 
na 40 jaar waarin de Ame
rikaanse garantie en de 
Europese behoeften èn 
eigen mogelijkheden 
uiteraard niet hetzelfde 
zijn gebleven. 

Deze 'schuivende panelen' 
in de NAVOworden in het 
veel geroemde geschrift 
van Pa ui Scheffer (WBS) (*) 
indringender en klemmen
der uiteengezet don in dit 
boek. Scheffer concludeert 
daarin dot onder invloed 
van veranderingen in de 
verhouding tussen West
Europa en de VS de Ne
derlandse veiligheidspoli
tiek zou moeten worden 
bijgebogen in äe richting 
van een meer continentaal 
gerichte Europese politiek 
met daarin een leidende 
rol voor de BRD en Frank
rijk. 

Pluriformiteit van invals
hoeken (niet in de laatste 
plaats de interessante 
historische beschouwin
gen waaraan ik onvol
doende aandocht heb 
kunnen schenken) zullen, 
vrees ik, 'Europa, speelbal 
of medespeler' eerder uit 
de aandacht doen verdwij
nen. Elk wat wils leidt im
mers eerder tot vergetel
heid dan een dwingende 
argumentatie. Niettemin: 
aanbevolen lectuur voor 
allen die Europa ter harte 
goot, omdat hier- voor het 
eerst eigenlijk- een po
ging wordt gedaan ge
schiedenis en toekomst 
van Europa te schetsen op 
een geïntegreerde wijze. 
Als 'reader' die een intro
ductie verschaft voor de 
meer actuele discussies 
over 'waarheen Europa' is 
het zelfs zeer waardevol. 
Dat er in die discussie over 
Europa niet altijd iets 
nieuws onder de zon is 
blijkt uit een in het boek 
opgenomen citaat van de 
midden 19e-eeuwse au
teur Julius Fröbel, weer 
eens een andere keuze 
dan De Tocqueville: 'Ame
rika und Russland sind die 
beide Poleder pol itischen 
Welt geworden, und zwi
schen ihnen liegt dos West
liche Europa als übergong 
in der Mitte ( .... ).Die 
Staaten des europäischen 
Abendlandes können im 
Dämmerlichte der Zukunft 
nur noch als die Cantone 
einer grossen Eidgenos
senschaft erschei nen'. 
Even aardig is Siccama's 
daaropvolgende samen
vatting van Fröbel's obser
vaties over Europa: hij 
meende dat 'in Rusland te 
veel werd geregeerd, in 
Amerika te weinig, maar 
dat in Europa op de ver
keerde plaats te weinig en 
overal slecht werd gere
geerd'. Zullen Gorbatsjov, 

Dukakis en de interne 
markt in 1992 daar in de 
jaren '90 veel aan hebben 
veranderd? 

J.Th. Hoekema, augustus 
1988 

• Een tevreden natie: 
Nederland en het 
wederkerend geloof in de 
Europese status quo, Bert 
Bakker/WBS, 1988. 
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Slechte gedachten 

De mensheid wordt geteisterd door rampen: 
natuurrampen en rampen die zij zelj oproept. In 
vele gevallen neemt de mens rampen op de koop 
toe omdat andere belangen zwaarder wegen dan 
verliezen aangoederen en mensenlevens. Hetfelt 
dat mensen #;)lijven wonen op de hellingen van 
actieve vulkanen vormt hiervan een voorbeeld. 
Ook de voortgaande vervuiling van bijvoorbeeld 
de Rijn is tekenend voor de hardleersheid, 
ondanks de toezegging van de ministerdat in het 
jaar 2000 de zalm in de rivier zal zijn terug
gekeerd. Ais die vis wordtgevangen zal men hem 
het beste ter observatie naar een psychiatrische 
kliniek kunnen doorsturen: aan hem zal bepaald 
een steekje los zijn, gezien de voortgaande 
vervuiling. Het kennelijke gemak waarmee 
deze Ij de minister lozingsvergunningen voor bij
voorbeeld afvalgips blijft verstrekken en het 
gebrek aan actie tegen giflozingen hoger in het 
stroomgebied geven weinig hoop voor het dier. 
Grote vervuilingen zijn blijkbaar alleen goed om 
een minister de gelegenheid te geven zich te 
wentelen in de aandacht van de media, maar 
resultaten? Nihil! 

In een aantal anderegevallen leert de mens wel 
degelijk Leis van rampen. 
De stormramp van 1953 leidde tot een duchtige 
verbetering van de beveiliging van hetDelta
gebied engebieden aan de Waddenzee. Dat door 
deze maatregelen elders problemen konden 
ontstaan, was op dat moment niet duidelijk te 
voorzien, maarook die problemen worden aan
gepakt. Er zijn tal van voorbeelden te vinden van 
rampen die tot maatregelen hebben geleid, een 
flink deel van de veiligheidswetgevtng is op die 
manier tot stand gekomen. 

Wil echter een ramp zin hebben. dan moet deze 
eenflinke omvang hebben en niet te ver van huis 
plaatsvinden. 
De lekkages bij de chemischefabriek in Bhopal 
zijn zo ver van ons bed c.q. van het bed van Union 
Carbide. dat zij alleen de advocatuur iets 
opleveren. 
De aardverschuivingen in de ItaliaanseAlpen 
hadden een aardige omvang. maar waren vooraf
gegaan door eerdere problemen die blijkbaar ook 
geen indruk hebben gemaakt. Ondanks die 
recente aardverschuivingengaat men in het 
Alpengebled vlijtig voort met het kappen van 
bomen voor het aanleggen van skipistes. één van 

de oorzaken van dergelijke ongelukken, zoals de 
afgelopen wtnter Ls gebleken door een aantal 
lawines. De ondergang van de Titanic voldeed 
kennelijk wel aan alle etsen van een goede ramp. 
onmiddellijk erna werden dwingende voor
schriften voor aantallen reddingsmiddelen op zee
schepen van kracht. Kennelijk kon dat niet aan 
het vrije spel der maatschappelijke krachten 
worden overgelaten. 

Uit het voorgaande mag worden afgeleid dat 
rampen niet gemist kunnen worden ais het erom 
gaat tot verbeteringen te komen. maargezien de 
veretsten waaraan een ramp kennelijk moet 
voldoen om elfeet te sorteren dienen zij in het 
vervolg met zorg te worden gepland. Daarbij moet 
wordengelet op de juiste omvang, de positie van 
de betrokken personen en dergelijke. Slordig
heden als een explosie op een boorplatform, 
waarbij alleen hetgewone personeel is betrokken, 
zijn dan uit den boze. Ais een oliewinnings
installatie ontploft, dient dat te gebeuren op het 
moment waarop de minister van energiezaken, 
een lid van de regerendefamtlie of een andere VIP 
op bezoek is om te bekijken hoe goed het wel gaat. 
Als aan de bovenstroom een chemischefabriek af
brandt eng iftig bluswater in de rivier stroomt, 
moet dat gebeuren op het moment waarop de 
besturen van de aanliggende gemeenten de rivter 
overzwemmen om te demonstreren hoe goed de 
kwaliteit van het water is. Het gewenste lll{ect 
wordt dan waarschijnlijk al bereikt ais zij met 
hardnekkige stinkende zweren weer op de kant 
krabbelen. 

Ik zou willen pleiten voor vorming van een 
mondtale werkgroep, eventueel als orgaan van de 
Verenigde Naties, die wordt belast met het doen 
ontstaan van rampen op momenten waarop zij 
lll{ect kunnen sorteren doordat de publieke opinie 
erdoor wordt aangesproken als gevolg van de 
plaats, de omvang en de betrokken personen. Op 
die manier worden rampen een zegen voor de 
mensheid, hoewel precies als nu een aantal 
slachtoffers onvermijdelijk zal zijn, 
zij het dat door zorgvuldige planning dat aantal 
goeddeels zal kunnen worden beperkt tot de aan
dacht van hetgrote publiek trekkende persoonlijk
heden. 
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In dit nummer: 

Commentaar 

Nieuwe taken voor het liberalisme 
Een beschouwing overde inhoud van het liberalisme 
als proces of methode voor het vinden van nieuwe 
wegen, met een overzicht van de consequenties 
daarvan voor de inrichting van de staat, de vorming 
van instituties en de wenselijkheid van vorming van 
een internationa Ie rechtsstaat. 
Als preadvies voorgelegd aan het congres 1988 van 
de Liberale Internationale te Pisa . 

Adoptie, door wie? 
Samenvatting van het standpunt dat de 
Tweede-kamerfractie van D66 inneemt in de 
discussies over de discussienota over adoptie van het 
kabinet, met een beknopte weergave van de 
argumenten die tot het standpunt hebben geleid. 

3 

4 

Ralf DahrendorF 

12 

Louise Groenman 

---------------------------
Nederland en de warme delen van het koninkrijk 
De ontwikkelingen in het denken over 
onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen en de 
werkelijke gang van zaken, een pverzicht van enkele 
ontwikkelingen en aantal overwegingen die tot de 
conclusie kunnen leiden dat de Antillen als integraal 
onderdeel van Nederland kunnen worden 
beschouwd . 

En verder: 
De inhoud van de jaargangen 1987 en 1988 van Idee66 

Slechte gedachten 

Hef commentaar in dit nummer is geschreven in 
november; de gebeurtenissen in de zwakzinnigen
zorg in december konden niet meer in de beschou
wing worden betrokken. 

Door ingrijpen van de NMB bij het bedrijf waar 
Idee 66 wordt gezet was het niet mogelijk de cor
recties in het juiste lettertype uit te voeren. 
Dank zij inspanningen van de drukker is toch een 
redelijk resultaat bereikt en kon de vertraging in de 
verschijning van dit nummer beperkt blijven. 
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Commentaar 

Tussen Prinsjesdag en zouden kunnen helpen De Tweede Kamer- het signaleren van wat 
Kerst zwoegen en dat zij in verregaande fractievoorzitters hebben de fractievoorzitters niet 
duJzenden mate afhankelijk waren méér gezegd . Als je hun gezegd hebben? 
fractievoorzitters in van de instemming en AB'en in extenso leest, Natuurlijk, want dat 
raden , staten en kamers medewerking van de gaat er een hele wereld betekent dat het kennelijk 
op hun jaarlijkse werkgevers- en van onderwerpen aan je niet lonend is daaraan 
Algemene Beschouwing werknemers-organ isaties. voorbij : zoals de aandacht te schenken in 

S 
(AB) . De aanleiding tot Les één luidt dus: maak noodsituatie bij geestelijk je AB. 
AB 'en is, zoals bekend, een plan waarin op gehandicapten, waar de Nu is de lijst van wat niet 
gelegen in de symbolische wijze wachtlijsten jaarlijks gezegd is per definitie 

~ 
behandeling van de duidelijk wordt dat je de langer worden . De vier bijna oneindig lang, 
jaarlijkse begroting, langdurige werkloosheid grote partijen hebben dit maar een paar zaken 
maar de pretentie : "Dit is het grootste kwaad van onderwerp genoemd, in ontbreken opvallend . 
de AB van partij C te D" deze tijd vindt en geef mijn eigen krant vond ik Zo staat geen der 
belooft méér, namelijk dat mee aan wethouder dit echter slechts van fractievoorzitters erbij stil 
een analyse van de of gedeputeerde om er D66 vermeld . Waarom dat hun beschouwing 
politieke situatie, niet ergens met anderen over hebben de journalisten betrekking heeft op 
alleen in D zélf, maar te gaan praten. dat overgeslagen? 1989, dus het laatste 
ook in het politieke Waren de bewoordingen jaar van dit decennium. 

rf krachtveld waarin D zich Onderwerp twee: het niet gloedvol genoeg? Dat had een aardige 
bevindt. Nu zijn al die milieu. Wat heeft de Nou, dat ook, maar beschouwing kunnen 

~ gemeentelijke en Tweede Kamer ons belangrijker lijkt me, dat opleveren over de 
~ provinciale beschouwers daarover geleerd? Om te journalisten een fijne kortstondigheid van 

slechts parttime politici : beg innen dat het milieu neus hebben voor het pclitieke modes, over de 
het valt hen dan ook niet salonfäh ig is geworden, politieke gewicht van een onbedwingbaarheid van 
euvel te duiden dat zij er word nu in de beste onderwerp. En de de overheidsactiviteiten, 
inspiratie zoeken bij de en schoonste milieu's gemakkelijkste proef ondanks alle pogingen 

In echte professionals in de over gesproken, de hiervoor is: wordt er geld tot terugtreden, over de 
Tweede Kamer. Wat viel Koningin moest van bij het betoog gevoteerd veranderende 3 

l daar dit jaar voor hen te Lubbers het land zelfs of niet? Aangezien er verhouding tussen 
halen? Dat hangt ervan schoner verklaren en zelf geen cent extra werd regering en parlement, 
af wat de bron is; oefende de premier gevraagd, was de over de ont-
hetgeen de tijdens zijn repliek aan conclusie snel getrokken : ideologisering in het 
fractievoorzitters in de de Kamer, zó intensief op een letterlijk goedkope, begin en de re-
Tweede Kamer hebben dit woord dat hij het dus loze, hartekreet, niet ideologisering aan het 
uitgesproken of wat de zonder haperen uitsprak. waard om veel aandacht eind van de tachtiger 
media ons daarvan En de Kamer stelde nu te kri jgen. Dat levert les jaren . Het afgelopen jaar 

Is hebben bericht. Om met eens daden : 100 miljoen drie op: wil je dat een kwam de PvdA met zijn 
het laatste te beginnen : erbij! Niet aardig van noodsignaal serieus "Schuivende Panelen" en 
afgaande op de kranten Lubbers om voor te wordt genomen, dat zul "Bewogen Beweging" , 
en TV ging het rekenen dat dat slechts je er geld voor moeten de VVD met zijn 
hoofdzakelijk over de 11/2% extra is, maar uittrekken . Aangezien de " liberalisme" en het CDA 

0 
langdurig werklozen en toch : PvdA en D66 meeste lagere met zijn studie "Over de 
een beetje over het hebben het overheden, net als het Verantwoordel i j ke 
milieu . Wat betreft de alleenvertoningsrecht op Rijk, slecht bij kas zitten, Samenleving", maar 
werkloosheid waren we milieuterrein verloren , het betekent dat geen van de partijleiders 
gewaarschuwd, want CDA en méér nog de onvermijdelijk dat je voor neemt de moeite daarbij 
aan de AB'en was een VVD zijn geduchte het betrokken onderwerp stil te staan . Dat geeft les 
carnavalsoptocht van concurrenten geworden . iets anders zult moeten vier: ga niet politiek 
concurrerende Dus les twee : zorg dat je inleveren . Wat mij betreft filosoferen, met reflectie 
ba nen pla n nen het CDA en de VVD vóór hadden de journalisten scoor je niet in het na-
voorafgegaan, die blijft in je zorg om het gelijk: politiek betekent nonsense tijdperk. 
voornamelijk het milieu, je kunt er dit jaar keuzen maken; waar Me dunkt, er is nog 
Centraal Plan Bureau zelfs 11 /2% extra voor geen keuze gemaakt veel te leren in Den 
werk heeft bezorgd . vragen (maar dan verder wordt, wordt geen Haag . 

Gemeenschappelijk ook niet meer zeuren, politiek bedreven, dus 
kenmerk van de plannen hoofd- en bijzaken valt er ook niets te Leo de Graaf 
was, dat zij hooguit 10 mogen niet worden vermelden . 
tot 15% van de verward) . Tot zover wat Is er ook nog 
werklozen aan werk de media ons lieten zien. inspiratie te ontlenen aan 
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RALF DAHRENDORF* 

In september 1988 vond het jaarlijkse congres van 
de Liberale Internationale plaats in Pisa . Onderwerp 
was 'Nieuwe taken voor het liberalisme', waarvoor 
een pré-advies was gevraagd aan de voormalige 
EG-commissaris en hoogleraar aan de London 
School of Economics Ralf Dahrendorf, thans Deken 
van het St. Anthony's college, Oxford . Een resolutie 
op basis van zijn stuk werd met algemene stemmen 
aanvaqrd . Bijgaand een vertaling van het grootste 
deel van Dahrendorfs pré-advies . 

De jaren '80 kenmerken zich door hun 
dogmatisme en onnadenkendheid. Er zijn mensen 
die overal een antwoord op denken te hebben en 
vele anderen vinden het moeilijk om het heden te 
begrijpen en nog moeilijker om in de toekomst te 
kijken. Liberalen verafschuwen dogmatisme en 
zoeken bedachtzaam een weg naar de toekomst. 
Ze zien tevens in dat de politiek aan bepaalde 
marges gebonden is die niet door eenzijdige 
stappen te veranderen zijn. Liberalen moeten 
daarom beginnen met het onderkennen van deze 
marges en van daaruit prioriteiten voor actie 
bepalen. 

Liberalen onderkennen de marges van de realiteit 

Een gering aantal grote landen ('supermachten') be
paalt nog altijd de grote lijnen van beleid en beperktde 
bewegingsruimte van andere landen. Samenwerking 
tussen de kleinere landen wint aan betekenis waar er 
tekenen zijn dat de supermachten zich meer op hun 
eigen problemen richten. De militaire tegenstelling 
tussen het Warschau-pact en de NAVO duurt voort, 
ondanks tekenen van wapenbeheersing en een nieuwe 
détente. Misschien ontstaan regionale conflicten juist 
door de patstelling tussen desupermachten en duren zij 
daarom ook zo lang. Economisch gezien is de wereld
wijde onderlinge afhankel i jkheid nooit zo duidelijk 
geweest als nu. Welvaart is overal afhankelijk van de 
handhaving van vrije handel en stabiele wisselkoers
verhoudingen . Het concurrentievermogen van de na
tionale economieën vereist vaak pijnlijke aanpassin
gen aan de internationale marktverhoudingen. Nieuw
komers hebben het moeilijker dan ooit om zich een 

* De auteur is Deken van St. Anthony's college in 
Oxfbrd . 

plaatsje onder de zon te verwerven . Vooral derde
wereldlanden hebben het moeilijk door het nieuwe 
economische klimaat in de wereld. De kosten van 
eerder gemaakte fouten ('schuldencrisis') spelen hier
bij een rol en verder de verslechterende binnenlandse 
voorwaarden voor ontwikkeling . Het lijkt erop dat in de 
jaren '80 pragmatisme overal de plaats heeft 
ingenomen van idealisme. Dit pragmatisme laat een 
geestelijke leegte achter. Dit wordt door mensen overal 
ter wereld zo beleefd en het maakt velen ontvankelijk 
voor religieus fanatisme . 

Marges geven de limieten aan van wat gedaan kan 
worden , maar zij geven niet aan wat gedaan moet 
worden . Zij kunnen echter wel veranderen en in 
sommige gevallen moeten zij dat ook. Liberale politiek, 
wat in essentie het verbeteren van de leefsituatie van de 
mensen overal ter wereld is, onderkent de marges van 
de internationale politiek en economie en neemt deze 
als uitgangspunt. Deze volgende uitgangspunten delen 
wij met anderen die ze ook onderkennen: 
- Om vrede te handhaven is het een vereiste dat de 
supermachten en hun bondgenoten streven naar 
ontwapening via de onderhandelingstafel. Verder 
moeten zij een geloofwaardige strategie hebben om 
gewapende conflicten te vermijden en hun onderlinge 
relaties uit te b reiden. 
- Een antwikkelingsstrategievereisteen gezamenlijke 
inspanning tussen landen die proberen hun politieke, 
economische en sociale situatie te verbeteren en lan
den die in staat zijn hen hierbij te helpen . 
- Om het menselijk overleven veilig te stellen moeten 
er gecoördineerde initiatieven worden genomen. De 
basis van het leven op aarde mogen wij niet aantasten. 
Dit betekent dat wi j het m i I ieu moeten beschermen en in 
sommige gevallen zelfs weer moeten opbouwen. Ver
der is het nodig onze exploitatie van de natuurlijke 
grondstoffen te controleren; er dient een evenwicht te 
bestaan tussen bevolkingsgroei en de economische. 
mogelijkheden. 
- Welvaart vereist dat wij onze economieën aanpas
sen aan de wereldmarkt om zodoende concurerend te 
zijn, alsmede stabiele verhoudingen, met name op het 
monetaire vlak. 
- Fundamentalisme staat vooruitgang in de weg en 
moet daarom worden bestreden . We moeten een uni
versele menselijke cultuur scheppen gebaseerd op de 
redelijkheid . 
AI deze zaken zijn niet specifiek liberaal, maar 
liberalen maken deel uit van een politieke cultuur die 
deze punten als voorwaarden voor verdere actie 
beschouwt. 
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Elementaire mensenrechten als voorwaarde voor 
vrijheid 

In oorsprong was het liberalisme de politieke filosofie 
van de rechtsstaat en de rechten van de mens. De 
maatschappij mag de integriteit van het individu niet 
aantasten en moet dit in de wet vastleggen . Individuen 
hebben recht op bescherming tegen alle vormen van 
geweld. Zij mogen niet willekeurig worden 
gearresteerd of gemarteld en hebben recht op een 
grote mate van privacy. Naast deze passieve rechten 
zijn er ook actieve rechten, zoals de vrijheid van 
meningsuiting en het recht om deel te nemen aan de 
politieke besluitvorming . Bovendien heeft de mens deze 
rechten ongeacht geslacht, afkomst of levensovertuiging 

Wij hoeven deze punten alleen maar op te noemen 
om ons ervan bewust te worden hoeveel er nog moet 
worden gedaan, om deze liberale leerstellingen te 
verwezenlijken. Enkeleschendingenvan deze mensen
rechten verdienen extra de aandacht: 
- In een groot aantal landen, in de communistische 
wereld, Afrika, Azië en Latijns-Amerika worden men
sen gearresteerd zonder proces, vastgehouden zonder 
reden, gemarteld en mishandeld. Mensenrechten
groeperingen zijn in deze landen, net als in het westen, 
uit de grond gesprongen . Ze hebben een ontzaglijke 
taak voor zich : het is een liberale taak. 
- In een klein aantal landen, met name in Zuid-Afrika, 
worden grondwettelijke drempels opgeworpen die de 
meerderheid van de bevolking ervan afhoudt haar 
burgerlijke rechten uit te oefenen . Waar discriminatie 
in de wet wordt vastgelegd wordt de essentie van de 
vrijheid aangetast. Het is moeilijk een dergelijk sys
teem van buitenaf te veranderen, maar we kunnen het 
proberen. Apartheid is niet te tolereren, de rechten van 
de onderdrukten moeten worden gewaarborgd. 
- De facto, hoewel niet altijd de jure, wordt de partici
patie van grote groepen in de samenleving sterk be
moeilijkt, zelfs in de meest vergevorderde rechtsstaten . 
Vrouwen, etnische en religieuze minderheden vinden 
nog steeds grote obstakels op hun weg naar volledige 
burgerrechten. Sociale bewegingen zijn uit de grond 
gesprongen om hen hierbij te helpen. Ook dat is een 
liberale strijd . 
- Wetenschap en technologie openen voor de mens 
grote mogelijkheden en perspectieven, maar 
tegelijkertijd vormen ze een grote bedreiging. Deze 
bedreiging ligt enerzijds op het gebied van de 
lichamelijke integriteit en anderzijds op dat van de 
menselijke zelfbeschikking . Speciale aandacht van de 
liberalen verdient de problematiek van de genetische 
manipulatie . Manipulatiemogelijkheden zijn sinds de 
opkomst van het totalitarisme schrikbarend gestegen en 

zij openen beangstigende vooruitzichten . 
Dit is helaas niet alles. Censuur, de macht van de 

politie, onrechtmatig handelen van bestuur, informa
tievrijheid en vele andere thema's zijn hier niet eens 
genoemd. De 'Rechten van de Mens en Burger' zijn 
nooit helemaal (blijvend) bereikt. 

Vaak worden klassieke en sociale mensenrechten 
met elkaar in verband gebracht door bijvoorbeeld te 
zeggen dat men in de communistische wereld geen 
stemrecht heeft en in het westen geen werk. Liberalen 
moeten uitkijken voor een dergelijke spraakverwar
ring. Mensenrechten zijn mensenrechten en sociaal
economische posities zijn sociaal-economische posi
ties. Het is misleidend om deze twee onderwerpen 
tegen elkaar weg te strepen. Er is geen enkel excuus 
voor het schenden van de mensenrechten, noch voor de 
zogenaamde volledige werkgelegenheid in de com
munistische landen ofde enorme armoede in de derde
wereldlanden. De liberale eis van de handhaving van 
de elementaire mensenrechten is onvoorwaardelijk en 
on-onderhandel baar! ! 

Ook zijn mensenrechten geen westelijk vooroordeel. 
De waardigheid van de mens kent geen grenzen . 
Culturele verscheidenheid betreft vele facetten van het 
leven, ze zijn het waard, verdedigd te worden . De 
nadruk op de mensenrechten is echter universeel, het is 
daarom een gemeenschappelijke zaak voor alle 
liberalen. 

Complexiteit en internationalisme 

De marges van onze tijd dwingen ons te accepteren dat 
wij in een interdependente wereld leven en dat er als 
gevolg hiervan internationale verantwoordelijkheden 
bestaan. Wij moeten leren leven met deze complexe 
wereld. Velen echter proberen hieraan te ontsnappen . 
Unilaterisme en fundamentalisme zijn populaire poli
tieke filosofieën geworden van nationalistisch 'rechts' 
tot 'groen' links. De wereld is altijd al een complex 
geheel geweest, maar hoe groter de mogelijkheden 
van de beschaving zijn, des te noodzakelijker is het 
deze complexiteit te erkennen. Dit betekent niet dat we 
een complexe wereld met een even ingewikkeld poli
tiek-bureaucratisch systeem proberen te besturen. 
Complexiteit betekent dat kijken en luisteren net zo 
belangrijk zijn als organiseren en interveniëren. Vaak 
vindt de 'markt' van de maatschappij betere oplossin 
gen dan welke bureaucratische planner ook. Wat we 
nodig hebben is de oude liberale houding. Er zijn niet 
alleen geen makkelijke antwoorden, ze zijn zelfs niet 
gewenst. Li bera len moeten n iet door hetfeit dat ze geen 
kant en klare oplossingen aandragen in verlegenheid 
worden gebracht. Het accepteren van de complexiteit 
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is de basis van het liberale denken . In deze zin blijft het 
liberalisme een uitgesproken moderne ideologie. 

Het tweede belangrijke uitgangspunt is het interna
tionalisme. Economisch nationalisme is een ziekte die 
moetworden bestreden. Deteloorgang van de interna
tionale organen sinds het midden van de zeventiger 
jaren heeft de mogelijkheden om wetten te maken die 
iedereen ten goede komen beperkt. De neiging tot 
'alleingang' van sommige machtige landen is ge
doemd te mislukken . Bovendien is het schadelijk voor 
de ontwikkeling van andere landen. Liberalen zijn 
echte internationalisten . Ten eerste betekent dit een 
geesteshouding die politieke besluiten stimuleert. Ver
der betekent het dat we ernaar moeten streven, de 
eerste stappen die gezet zijn in de richting van een 
systeem van internationaal recht te versterken. Sommi
ge organen die na WO 2 zijn opgericht zijn aan 
hervorming toe. Uittreden, om maar te zwijgen van 
afschaffing, is echter niet gewenst. Een wereldorde die 
door alle landen wordt gerespecteerd blijft een be
langrijk doel. Hoewel liberaal internationalisme in 
wezen universeel is, zijn regionale organisaties zoals 
de Europese Gemeenschap,- (of de ASEAN-Ianden en 
het recente Middenamerikaanse vredesinitiatief) een 
stap in de goede richting . Ze verdienen alle steun, 
zeker als zij zich openstellen voor verdere 
internationale samenwerking . De creatie van de 
Europese binnenmarkt in 1993 en de relaties van de 
EG met de EFTAlanden zullen belangrijke testcases 
zijn . 

Economische groei en politieke verscheidenheid 

Het belangrijkste thema van de liberalen aan het eind 
van het tweede millennium is meteen ook de link met 
onze ideologische voorouders uit de tijd van de grote 
revoluties van het eind van de achttiende eeuw. De 
vraag was en is nog steeds: Hoe kunnen we economi
sche groei èn burgerrechten voor iedereen hebben? 
Anders gezegd hoe kunnen wij tegelijkerti ja gevarieer
de keuzemogelijkheden hebben èn voor iedereen de 
kans, hiervan daadwerkelijk gebruik te maken? 

Deze economische, maar ook politieke en culturele 
keuzemogelijkheden zal ik voortaan voorzieningen 
noemen. De mate waarin men hier gebruik van kan 
maken zal ik aanspraakmogelijkheden noemen. Het 
één hoeft niet ten koste van de ander te gaan. Het is 
goed mogelijk zowel een goed gedekte tafel te hebben 
als een plaatsje voor iedereen om aan te schuiven. 
Achttiende-eeuwse liberalen vochten dan ook voor 
beide zaken. Ze creëerden een groeiende industriële 
economie en meer partij-systemen. Belangr ijke schrij
vers ontwikkelden deze thema's, van Adam Smith via 

Wilhelm von Humboldt naar John Stuart Mill. Vanafde 
negentiende eeuw tot in de huidige tijd toe vielen deze 
oorspronkelijke doeleinden van het liberalisme 
uitelkaar. Liberalen bleven vasthouden aan economi
sche groei maar sloten de deur voor diegenen die zich 
aan de gedekte tafel wilden voegen. Ook de strijd om 
het algemeen kiesrecht en sociale voorzieningen werd 
niet in eerste instantie door de liberalen gevoerd. Men 
zou kunnen stellen dat het socialisme nooit zou zijn 
opgekomen als de liberalen een partij voor de aan 
spraakmogelijkheden zouden zijn gebleven. Alleen de 
Amerikaanse liberalen hebben deze prestatie geleverd . 
De anderen vochten voor het behoud van de door hen 
verworven pr ivileges en bekommerden z ich niet om 
anderen . 

Deze zwakheid was eerder op belangen dan op een 
politieke theorie gebaseerd . De meeste liberale 
denkers waren het dan ook niet met deze politiek eens. 
Was John Maynard Keynes tenslotte geen liberaal? 
Zijn idee van de effectieve vraag combineert de creatie 
van nieuwe aanspraakmogelijkheden met een sterke 
prikkel vooreconomische groei . Hoewel zijn theorie nu 
niet meer opgaat toont deze wel aan dat het niet nodig 
is te kiezen tussen voorzieningen en aanspraakmoge
lijkheden . William Bever idge was ook een liberaal. Hij 
legdede grondslag voor een vrije samenleving die elke 
burger een minimum inkomen garandeert. Weer was 
het idee erachter dat door iedereen toegang te ver
schaffen, de keuzemogelijkheden en voorzieningen 
vergroot in plaats van verkleind zouden worden. Hoe
wel de problemen in de jaren '80 weer anders zijn 
moeten wij de lessen van Beveridge en Keynes niet 
vergeten en het fundamentele idee erachter als lei
draad voor beleid nemen . Dit is één van de belangrijk
ste taken van het liberalisme. 

Als we het liberalisme als een p ragmatische aanpak 
bezien, is de innovatie-traditie van de jaren '80 zeker 
wenselijk. Het was meer dan nodig de stagnerende 
invloeden van corporatisme, bureaucratie en lage 
groei aan te pakken. Nadat men zich lange tijd op de 
aanspraakmogelijkheden had geconcentreerd was 
het hoog tijd zich weer op de voorzien ingen te richten . 
Liberalisme is in de eerste plaats een theorie van 
innovatie en verandering . Het vereist een constante 
verkenning van nieuwe mogelijkheden . Individuele 
ontplooiingskansen worden niet gediend door stagna
tie . Negentiende-eeuwse liberalen verraadden door 
hun conservatisme het aanspraak-element van het 
liberalisme. Meer recentelijk waren er mensen d ie 
dachten dat consensus tussen alle relevante groepen in 
de samenleving in een corporatistisch kader een 
liberaal principe was . Zij verraadden het 
voorzieningenelement van het liberalisme. 

• 



Corporatisme versterkt de bureaucratie en verzwakt 
daarmee de vrijheid . Hoe dan ook, het niet open staan 
voor nieuwe wensen of ideeën kan nooit een liberaal 
principe zijn . 

De consequenties die uit deze analyse voor de taken 
van het liberalisme volgen zijn talrijk. Hoewel econo
mische groei geen doel op zich is en niet altijd accepta
bel, bevorderen innovatie en groei de ontplooiings
kansen van het individu. In die zin zijn de economische 
maatregelen die in veel landen ditdecennium genomen 
zijn liberaal. Keuzemogelijkheden zijn bovendien niet 
beperkt tot de economie. In vele landen worden be
langrijke debatten gevoerd over variëteit en diversiteit 
in het onderwijs en in de media. Hoewel deze thema's 
zeer complex zijn moeten de liberalen toch pleitbe
zorgers zijn van variëteit en diversiteit en niet van 
inperking. 

Wij moeten echter constateren dat sommigen in de 
marge van het bestaan of nog verder terecht zijn 
gekomen . Nieuwe drempels zijn opgeworpen die het 
grote groepen onmogelijk maken van de nieuwe 
voorzieningen te profiteren . Als de liberalen deze 
drempels niet met dezelfde flair bestrijden als de 
stagflatie zullen zij hun missie nooit volbrengen . 

foto : Anton Corbijn 

Volledige werkgelegenheid in een hervormde 
verzorgingsstaat 

Theoretici van het nieuwe ondernemerschap van de 
jaren '80 geloven dat door economische groei binnen 
afzienbare tijd werkloosheid en armoede verminderd 
en zelfs uitgebannen kunnen worden . Ze passen als het 
ware een ' trickle-down theorie' toe op de OESO lan
den. De tekenen wijzen erop dat ze geen gelijk zullen 
krijgen . Netals in de ontwikkelingslanden is de rijkdom 
niet 'neergedruppeld' van de rijken naar de armen. Het 
is een privilege, dat voor de happy few blijft en 
anderen geheel en al uitsluit. Werkloosheid wordt 
langdurige werkloosheid en armoede wordt structure
le armoede. Het verschil is dat in de ontwikkelingslan
den een minderheid geprivilegieerd is en de meerder
heid buitengesloten. In de OESO landen is dit net 
andersom. Degenen die buitengesloten zijn vormen al 
naar gelang het land waar ze wonen, 10 à 15 % van de 
bevolking. Toch is dit een zeer ernstig probleem. Een 
samenleving die toestaat dat er een blijvende onder
klasse van systematisch benadeelde mensen is, ver
raadt niet alleen het principe van burgerschap, maar 
creëert ook een groep die geen deel heeft aan de 
normen en waarden van de samenleving. De hieruit 
voortkomende aantasting van de instituties wordt ver
ergerd doorde groei van een zogenaamde grijze zone 
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tussen degene die 'in' zijn en zij die 'uit' zijn. Speciale 
problemen ontstaan voor jongeren die in een dergelij
ke wereld geen toekomstperspectief hebben en hun 
heil in drugs, criminaliteit of totale passiviteit zoeken. 

In beleidstermen betekent dit dat er grote problemen 
zijn aan de zijde van de aanspraakmogelijkheden, die 
ook als zodanig opgelost dienen te worden . Ze 
vereisen een speciale aanpak omdat economische 
groei niet voldoende is . Sociale en politieke 
maatregelen zijn nodig die pijnlijk kunnen zijn voor de 
meerderheid, daar zij een herverdeling van de 
pr(vileges betekenen. Het doel is dat iedereen recht op 
burgerschap in al haar facetten heeft. Verschillen , 
inclusief ongelijkheden van sociale en economische 
positie zijn acceptabel - ze zijn zelfs wenselijk omdat 
ze vaak de bron van innovatie en vooruitgang zijn -
zolang iedereen kan participeren . 
Met andere woorden, verschillen zijn niet erg zolang 
we maar een gemeenschappelijke vloer hebben om op 
te staan, waar niemand doorheen zakt. Deze vloer 
moeten wij liberalen weer zien neerte leggen. 

Twee beleidsterrei nen staan i n de sch ij nwerpers. Eén 
ervan is de problematiek van de werkgelegenheid en 
werkloosheid en het ander het thema van de verzor
gingsstaat. De twee zijn gekoppeld en het is goed 
mogelijk dat ze uiteindelijk een gecoördineerd beleid 
vergen. In theorie kan het Europese werkloosheidspro
bleem worden opgelost door de reële lonen te verla
gen, dat wil zeggen de loonkosten inclusief het netto
loon. Dit zou echter leiden tot Amerikaanse toestan
den: dalende werkloosheid, maar een stijging van de 
harde armoede. Ditgezegd hebbende zal ik de proble
men van sociaal beleid en werkgelegenheid apart 
behandelen. Werk en werkloosheid laten tegenwoor
dig een paradox zien . Een eeuw lang, zo niet langer, 
heeft men geprobeerd de werk lastte verm inderen . Niet 
te hoeven werken was een ideaal van vele generaties 
die de privileges van de 'vrijgestelden' ben i jdden . 
Plotseling echter blijken aspiraties van mensen 
tegenovergesteld geworden te zi j n. 'Werkverslaafden' 
bevolken de top van de sociale hiërarchieën, terwijl de 
minder gelukkigen niet of nauwelijks werk hebben . 
Deze paradox mogen we niet vergeten, noch het feit 
dat werk geen doel op zich is . Toch blijven 
levensonderhoud, zelfrespect en levensindeling in grote 
mate afhangen van ons werk, direct of indirect. Alleen 
al hierom is werkloosheid niet te accepteren . De 
volgende maatregelen zijn nodig om werklozen aan 
werk te helpen: 
- We moeten meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
scheppen. Nieuwe contractvormen kunnen zowel 
werknemers als werkgevers beter uitkomen . 
Arbeipsflexibiliteit in bedrijven kan het overbodig 

worden van mensen tegengaan . Verder kan een minder 
starre interpretatie van arbeidstijd (door deze op 
maand- of jaarbasis te berekenen) wat verlichting 
brengen . 
- Er is een herverdel ing van het werk nodig . Het zou 
verkeerd zijn te stellen dat er een bepaalde 
hoeveelheid werk is die men op verschillende manieren 
kan opdelen . Toch bestaat het gevaar dat mensen die 
werk hebben, nieuwe geschapen werk ten koste van 
werklozen zullen monopoliseren . Een manier om dit 
tegen te gaan is in de toekomst produktiviteitsstijging 
om te zetten in (vrije) tijd in plaats van in geld . Korter 
werken schept alleen nieuwe banen als de financiële 
middelen daarvoor aanwezig zijn . Dit kan tegen het 
belang van werkgevers en vakbonden ingaan op de 
korte termijn . We moeten echter proberen het te 
bewerksteil igen . 
- De ergste en meest belangrijke vorm van werkloos
heid is jeugdwerkloosheid . De ervaring leert dat een 
combinatie van beroepsopleidingen en werkstages de 
enige algemene manier is om dit op te lossen. Hoewel 
het een duur systeem is, is het geld goed besteed . 
Langdurigewerkloosheid vereisteen specialeaanpak. 
We moeten ervoor zorgen dat mensen weer het gevoel 
kri jgen erbij te horen zodat ze een stuk extra motivatie 
krijgen. Dit kan het best gebeuren met een voor elk 
individu QP maat gesneden scholing en vorming . 
- Een van de eigenaardigheden van de landen met een 
hoge werkloosheid is dat terwijl 10 à 15 % van de 
bevolking geen baan heeft er een ontzettende hoop 
werk blijft liggen. Daarom kan ook gedacht worden 
aan sociale dienstverlening. Dit hoeft niet, en kan 
misschien beter ook niet, verplicht gesteld te worden. 
Men kan hierbij denken aan verzorgingswerk of mi
lieu- en derde-wereldwerk. 

Zelfs in een wereld van volledige werkgelegenheid 
zullen mensen in de toekomst veel vrije tijd hebben. 
Men begint op latere leeftijd met werken en houdt 
misschien vroeger op. Verder zal men niet de hele dag 
hoeven te werken en ook niet alle dagen van de week. 
Tenslotte zal men ook nog meer vakanties hebben . Een 
van de belangrijkste taken van beleid is dat het de 
mensen op deze toekomst voorbereidt. Hier is een 
grote taak voor het onderwijs weggelegd . Naast de 
taak van het voorbereiden van mensen op hun beroep 
moet het onderwijs een zekere basiskennis verstrekken 
en ook een permanente motivatie voor het leren 
aankweken die noodzakelijk is om in een snel 
veranderende wereld mee te komen . Tenslotte heeft het 
onderwijs een functie van overdracht van gemeen
schappelijke waarden. Zowel de aard van het 
onderwijs als de onderwijsinstellingen moeten tegen het 
licht van de maatschappelijke vernieuwingen 
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heroverwogen en misschien gereorganiseerd worden . 
Het is hoog tijd dat we het doel en de gevolgen van 

onze sociale politiek opnieuw formuleren . Het doel 
blijft optimale burgerparticipatie in desamenieving, dit 
is een universeel geldend principe. Alle vormen om de 
sociale politiek te reduceren tot een nieuwe vorm van 
armenhulp aan gestigmatiseerde groepen zijn onac
ceptabel. Dit betekent echter niet dat de bestaande 
voorzien ingen allemaal onveranderd kunnen blijven. 
De hervormingen moeten zo worden aangepakt dat 
mensen meer bewegingsvrijheid krijgen binnen het 
kader van de verzorgingsstaat. 

Vanaf een zeker punt maakt het tegelijkertijd ver
hogen van de primaire inkomens en de over
drachtinkomens de verzorginsstaat onzinnig. Natuurlijk 
rechtvaardigt een hoger inkomen een hogere bijdrage 
aan de sociale voorzieningen . Hoewel elk land zijn 
heilige koe in de publieke sector heeft - onderwijs, 
gezondheidszorg of ouderenzorg - moet er in elk land 
in de belangrijkste sectoren een plafond in de uitgaven 
zitten . 

De opkomst van de verzorgingsstaat heeft een 
enorme groei van de bureaucrati.e met zich mee
gebracht. Een bureaucratie van een dergel i jke omvang 
is kostbaar, weinig klantgericht en zeer onpersoonlijk. 
Er zijn drie soorten verandering aan te geven : 
- Standaardprocedures en -behandelingen zijn te 
prefereren boven bureaucratische beslissingen, met 
alle inbreuken op de privacy die deze met zich mee
brengen; 
- Decentralisatie is nodig om de beslissingen doeltref
fender te maken; 
- Er is een grotere participatie vereist van kleinere 
sociale groepen - niet noodzakelijkerwijs het gezin - in 
de voorzien ing van diensten, vooral op het gebied van 
de hulp en verzorging die het vermogen van de gepro
fessionaliseerde hulp overstijgt. 

De meeste landen hebben een ingewikkeld systeem 
van sociale voorzieningen en bijstand opgebouwd die 
hun burgers een bestaansminimum garanderen. Daar 
deze systemen zeer ingewikkeld zijn en alleen al daar
om zeer kostbaar én omdat wij nog steeds van mening 
zijn dat mensen een fundamenteel recht hebben op een 
zeker niveau van aanspraakmogelijkheden, moeten 
we kijken of het niet mogelijk zou kunnen zijn een vorm 
van basisinkomen in te voeren, vooral als dit is gekop
peld aan een systeem van negatieve inkomstenbelas
ting . Wanneer praktische problemen van een dergelijk 
systeem overwonnen kunnen worden komt dit het 
dichtst bij het ideaal van een liberale sociale staat. Uit 
dit deel blijkt duidelijk dat liberalen een tussenpositie 
moeten innemen in het debat tussen hen die de voor
zieningen willen uitbreiden en hen die de aanspraak-

mogelijkheden willen verbeteren . We moeten streven 
naar een situatie van groeiende voorzieningen en 
betere toegang daartoe, dit dient de zaak van de 
vri jheid het best. 

Gelijke burgerrechten en culturele verschillen 

Totnutoe is burgerschap behandeld als iets dat je in 
zekere mate hebt. Dat wil zeggen dat iedereen ergens 
op de lijn zit tussen geprivilegieerd en gedepriveerd. 
De originele juridische betekenis van het woord echter 
heeft iets te maken met lidmaatschap. De vraag is of 
men al of niet tot de bevolking behoort en daarmee of 
men van de zegeningen mag genieten die het gevolg 
daarvan zijn. In alle samenlevingen ter wereld vechten 
bevolkingsgroepen voor gelijke burgerrechten . Door 
de wereldwijde mobi liteit is daar nog een probleem 
bijgekomen. Vluchtelingen en migranten denken een 
betere toekomst te kunnen opbouwen in de rijkere 
landen; vaak zijn ze daar echter niet gelijkberechtigd . 
Daar er niet zo iets als een internationale rechtsstaat is, 
zijn diegenen die staten loos zijn ook rechteloos. Na de 
eerste wereldoorlog werd het 'Nansen Paspoort' uitge
vonden zodat staten lozen wel konden reizen. Sinds
dien zijn de rechten van deze groepen verder uitge
werkt in internationale conventies en in het (gewoon
te) rechtvan de verschillende staten. Een codificatie van 
d it recht zou zeer welkom zijn . 

Verreweg het belangrijkste probleem echter wat 
burgerschap betreft is dat het blijkbaar onmogelijk is 
dat mensen van verschillend ras, geloof of etnische 
afkomst met elkaar samenleven . De problemen die 
deze heterogeniteit met zich meebrengen zijn in de 
jaren tachtig weer tot uitbarsting gekomen. 
Voorbeelden van vruchtbaar samenleven van 
verschillende culturele groepen in een samenleving zijn 
zeldzaam . We zien territoriale claims vaak leiden tot 
terrorisme of burgeroorlog . Dit brengt ons er toe een 
liberaal standpunt over deze problematiek te 
formuleren : 
- Opschorting van burgerrechten van één bevolkings
groep is niet te accepteren, liberalen staan op gelijke 
rechten voor iedereen. Verscheidenheid verrijkt de 
wereld . Wanneer men dit gegeven accepteert, dient 
men hiermee vrede en gerechtigheid. Ook binnen een 
samenleving zijn culturele verschillen mogelijk. Volle
dige burgerrechten en culturele autonomie gaan goed 
samen. Culturele heterogeniteit binnen een vrije sa
menleving is dan ook een liberaal ideaal. 
- Burgerrechten zijn belangrijker dan territoriale 
autonomie. Het zelfbeschikkingsrecht van volkeren mag 
niet ten koste van de burgerrechten gaan. Soms is het 
onvermijdelijk dat landen zich delen in twee of meer 
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andere landen, maar op zich heeft dit niets met vrijheid 
te maken . 

Ik pleit hier voor het doorbreken van de geweldsspi
raal die metdeze problematiek is verbonden. Soms lijkt 
het hopeloos om deze liberale principes toe te passen 
terwijl overal de burgeroorlogen woeden, maar op 
lange termijn is het de enige oplossing . We zullen 
steeds een evenwicht moeten zoeken tussen burger
rechten en culturele autonomie, met de absoluutheid 
van de eerste! Heterogeniteit zal dan de kracht zijn van 
elke vrije samenleving . 

Een internationale rechtsstaat 

Liberalen hebben zich altijd sterk gemaakt voor het 
maken van constituties die als kader voor de vrijheid 
dienen. Constituties moeten ons fundamentele regels 
geven die ons tegen de tirannie beschermen. Deze 
regels zijn even belangrijk voor ontwikkelde als voor 
ontwikkelingslanden. Vooral de Nieuwe Industrielan
den zoeken met wisselend succes naar een grondwet 
die voor non-revolutionaire verandering kan zorgen. 
Een grondwet moet tenminste een rechtsstaat 
garanderen en deze moet politieke instituties scheppen 
waarin het mogelijk is de machthebbers naar huis te 
sturen . Het zou een aardig idee zijn om een 
staatsrechtelijke adviesgroep te formeren die landen 
kan helpen en adviseren bij hun problemen. 

In de ontwikkelde landen verdienen twee problemen 
van constitutionele aard de aandacht. In de jaren '60 en 
'70 heeft de overheid in alle landen meertaken op zich 
genomen en dit heeft tot een enorme bureaucratie 
geleid. De regering kreeg hierdoor meer macht ten 
koste van het parlement en de burgers. Liberale 
denkers vanaf Max Weber hebben de bureaucratische 
en corporatistische staat a Is een nachtmerrie afgesch i 1-
derd. Sinds het begin van de jaren '80 zijn twee tegen
trends waarneembaar. Aan de ene kant is er een groep 
die pleit voor democratisering van de samenleving. 
Deze is gericht op directe participatie van de burgers. 
Aan de andere kantstaan theoretici die een zogenaam
de nachtwakersstoot voorstaan, ook wel de minimal 
state genoemd. Sommige leiders zijn inderdaad be
gonnen met het snoeien in de overheidsuitgaven. Zij 
onthouden zich van invloed op bepaalde maatschap
pelijke processen en bezuinigen op de sociale voorzie
ningen. Zowel de bureaucratische als de nachtwakers
staatzijn geen liberale alternatieven. De eerste is slecht 
voor de vrijheid en de tweede voor de vrijheid èn de 
gelijkheid . Wat men nodig heeft is een overheid die de 
randvoorwaarden stelt, het kader, waarbinnen men
sen en groepen (ook bedrijven) zich optimaal in vrij
heid kunnen ontplooien . 

Het tweede probleem van constitutionele aard heeft 
te maken met het democratiebegrip. Dit is een zeer 
complex vraagstuk . Het democratische systeem 
weerspiegelt de onzekere situatie waarin wij leven . 
Niemand kent alle antwoorden en daorom is het nodig 
om steeds naar nieuwe wegen te zoeken. Mensen die 
denken goede antwoorden te hebben moeten de kans 
krijgen om deze in de regering waar te maken . Falen 
zij , dan moet het mogelijk zijn ze met geweldloze 
middelen te verwijderen . 

Gekozen regeringen en parlementen hebben in deze 
zin altijd goed gewerkt zolang er sprake was van een 
politiek conflict gebaseerd op maatschappelijke te 
genstellingen tussen hen die de status-quo wilden 
handhaven enzij dieverandering wilden . Ditdemocra
tische proces tussen regering en oppositie noemde men 
ook wel 'democratische klassenstrijd' . Vandaag de 
dag bestaat de oude klassenstrijd niet meer. De meer
derheid van de bevolking kan zijn ambities binnen de 
bestaande orde verwezenlijken . Nieuwe thema's zoals 
het milieu gaan ons allemaal aan. Tussen de partijen 
bestaan slechts nuanceverschillen over de aanpak 
ervan. Het is niet meer duidelijk te zeggen op welke 
groepen de regering en op welke de oppositie steunt. 
Dit brengt belangrijke vragen met zich mee over de rol 
van het parlement, de voorwaarde voor vernieuwing 
en controlemogelijkheden waar niet meteen een ant
woord op te vinden is . In het algemeen kunnen we 
echter stellen dat we een constitutie nodig hebben die 
innovatiestimuleerten controle van de bevolking op de 
regering mogelijk maakt. 

In de ontwikkelingslanden moeten de constituties in 
de eerste plaats een rechtsstaat en gelijke burgerrech
ten garanderen. Verder moeten er intermediaire insti
tutiesworden gebouwd die aan de ene kant het individu 
beter tegen directe overheidscontrole beschermen en 
aan de andere kant het individu de mogelijkheid bie
den zijn wensen richting diezelfde overheid beter ken
baar te maken. 

Tenslotte streven liberalen naar een internationale 
rechtsstaat. Ze steunen de ontwikkeling van het interna
tionale recht niet alleen als uiting van de wereldwijde 
interdependentie maar ook als een kader voor natio
nale actie. Steun aan de internationele organisaties is 
dan ook een liberale taak. 

Bouwen van instituties 

Mensen zijn sociale wezens. Zij hebben anderen nodig 
om zich van hun individualiteit bewust te worden. Ze 
hebben anderen nodig om zich te kunnen ontplooien. 
Alleen samen met anderen kunnen ze de wereld behe
ren. Wat we nodig hebben is een 'sociaal contract' dat 
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normen en waarden stelt en overtreders bedreigt met 
sancties. We hebben instituties nodig om de vrijheid te 
bevorderen. 

Dit alles is niet nieuw, maar in een tijd waarin de ene 
na de andere institutie afkalft en dit proces met het 
liberalisme in verband wordt gebracht, is het nodig het 
opnieuw te formuleren. Liberalen geloven niet in een 
mechanisch gebruik van recht en orde. Politie en ge
vangenissen zijn geen surrogaat voor zelfdiscipline en 
geaccepteerde normen, maar de liberalisatie van het 
strafrecht heeft geleid tot het vervagen van het idee van 
individueleverantwoordelijkheid ten gunstevan socia
le oorzakelijkheid en als gevolg hiervan is men laks 
geworden met het handhaven van de normen d ie 
noodzakelijk zijn voor beschaafd samenleven. 

Andere instituties hebben ook klappen opgelopen . 
Het gezin, lokale gemeenschappen, religieuze groe
peringen, zelfs gewoonten om bepaalde feesten te 
vieren of bepaalde gedragsregels te accepteren, zijn 
goede voorbeelden. Het is onwaarschijnlijk en mis
schien zelfs onwenselijk dat ze in hun oude vorm 
terugkeren . De situatie van anomie,of normloosheid in 
sommige ontwikkelde landen is echter niet erg lang te 
verdragen . Het leidt tot desoriëntatie, een gevoel van 
onveiligheid, wezenloosheid en geweld. Verder zijn 
ook stijgende criminaliteit en drugsgebruik hier goede 
voorbeelden van . Vele zorgwekkende mechanismen 
van vluchtgedrag zoals drugs en televisiedominees, 
zijn antwoorden op de norm loze sociale omstandighe
den . Daarom is het bouwen van instituties een van de 
belangrijkste uitdagingen van onze tijd. 

Hoe bouw je instituties? De term is misleidend want 
deze suggereert een actieve bezigheid. Eigenlijk is het 
bouwen van instituties een doorlopend proces. Soms is 
overheidsbemoeienis met dit proces ongewenst, maar 
soms moet er enige activiteit door mensen met verant
woordelijkheden worden ontplooid . Soms is het bou
wen van instituties alleen maar een kwestie van uitleg
gen aan de bevolking waarom wetten en organisaties 
er überhaupt zijn . Mensen moeten ze begrijpen voor
dat zij ze accepteren. Dit is een van de morele taken van 
politici . 

Het is duidelijk dat instituties meer dan wetten alleen 
zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de enorme hoe
veelheid wetten diedoorde parlementen zi jn aangeno
men bij hebben gedragen totde institutionele desoriën
tatie.lnstituties zijn normen die verankerd liggen in het 
denken en belangrijker nog, in het leven van alledag. 
Instituties zijn geaccepteerde normen en in die zin van 
het woord de essentie van onze beschaving . 

Politieke partijen en politici kunnen een rol spelen in 
d it proces als ze hun grenzen maar kennen. Politici zijn 
bekende mensen in de maatschappij en hebben als 

zodanig een voorbeeldfunctie. 
Er is een manier om op praktische wijze om te gaan 

met normen en sancties. Het moet op een niet hysteri
sche, maar op een regelmatige en betrouwbare manier 
gebeuren; dit op zich zou men al als institutie-bouwend 
kunnen omschrijven. Bovendien kan de overheid juist 
door niet in te grijpen ruimte laten voor een spontaan 
bloeiproces van instituties. Hierin ligt het belangrijkste 
aspectvan de hervorming van de verzorgingsstaat. Het 
vereist een terughoudende opstelling van ministers die 
opgegroeid zijn met het idee dat de overheid alles kan 
en ook moet doen. , 

ZelfontplooÜDg in de rechtsstaat 

De visie die uit dit stuk naar voren komt is geen utopie 
omdat het geen statisch systeem is. Een liberale hei Is
staat is een contradictio in terminis. Liberalisme is 
namelijk een proces of methode waardoor mensen 
steeds nieuwe wegen en mogelijkheden kunnen on
derzoeken. Om de zoveel tijd heeft dit proces een 
nieuwé prikkel nodig om er weer vaart achter te krij
gen. Het laatste decennium van deze eeuw is zo'n 
periode. Liberalisme is altijd een ideologie geweest die 
boven partijen uitsteekt. Sommige liberale partijen 
zullen het met delen van dit .stuk niet eens zijn terwijl 
andere partijen hun ideeën er soms in terug zullen 
vinden. Organisaties en ideeën overlappen elkaar 
zeer vaak. De antwoorden die ik heb pogen te geven 
zijn zowel een antwoord op het onnadenkend 
pragmatisme als op het nieuwe dogmatisme van onze 
tijd . Het doel van het liberalisme blijft individuele 
zelfontplooiing en het middel daartoe is de rechtsstaat. 

Vertaling : Roald Schoenmakers 
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door LOUISE GROENMAN* 

Aan welke eisen moeten adoptiefouders voldoen? 
Om die vraag draait de a"optiediscussie. 
Onlangs sprak de Tweede Kamer daarover aan de 
hand van een discussienota van het kabinet. In de 
publiciteit ging het vooral om de vraag of 
homoseksuelen en lesbiënnes kinderen mogen 
adopteren. De bewindslieden van Justitie wilden 
echter ook antwoord van de Kamer op de vraag of 
éénouderadoptie moest worden toegestaan en of 
nog langer moest worden vastgehouden aan het 
criterium dat alleen echtparen mogen adopteren. 

Bij adoptie ontstaan familierechtelijke betrekkingen 
tussen ouders en kinderen, zonder dat van biologische 
verwantschap sprake is. De relatie tussen ouders en 
pleegkinderen is per definitie een andere, omdat in 
pleegsituaties wel de gezagsverhouding wordt 
geregeld, maar niet de familierechtelijke kant. 

Bij een discussie over adoptie moet onderscheid 
worden gemaakt tussen adoptie van Nederlandse kin
deren (in 1985 zijn 72 Nederlandse kinderen in adop
tiegezinnen geplaatst, in 1986 63 en in 1987 44 ~inde
ren) en adoptie van buitenlandse ki oderen (in 1985 
1297, in 1986 1198 en in 1987 872). Daarbij moet 
worden bedacht dat bij het adopteren van buitenlandse 
kinderen de eisen gelden die het land dat kinderen ter 
beschikking stelt aan adoptiefouders stelt. Vrijwel alle 
donorlanden stellen als eis dat adoptiefouders gedu
rende zekere tijd (meestal 5 jaar) gehuwd zijn . Het 
veranderen van de Nederlandse criteria omtrentadop
tie heeft dus voor mensen die een kind uit het buitenland 
willen adopteren geen effect, aangezien altijd de crite
ria van het donorland prevaleren. 

De onlangs in de Kamer gevoerde discussie had 
derhalve een uiterst principieel karakter. Iedereen stelt 
bij adoptie het belang van het kind voorop en zo hoort 
het ook. De adoptiediscussie wordt echter zeer preten
tieus als je bedenkt dat gewone ouders gewoon kinde
ren krijgen zonder dat er aan hen allerlei eisen worden 
gesteld vanuit het belang van het kind. Alléén ten 
aanzien van pleegkinderen en adoptiekinderen be
staat de mogelijkheid om vóóraf ouders te selecteren . 
Mogen dan ook vóóraf bepaalde categorieën volwas
senen bij wet worden uitgesloten van het ouderschap? 

Mij dunkt van niet en dat standpunt heb ik ook 
namens de D66-Tweede Kamerfractie verwoord. De 
ideale opvoedingssituatie bestaat niet. Het enige crite
rium dat is aan te leggen, wordt gevormd door de 
verwachtingen omtrent een affectieve band tussen 
ouders en kind . 

Q * DeauteurislidvandeTweedeKamervoorD66. 

Eénouderadoptie 

Aan adoptie gaat alti jd enige ti jd voorafwaarin ouders 
en kind in een pleegsituatie aan elkaar wennen . Ik 
schrijf met opzet ouders en kind , omdat thans alleén 
een echtpaar mag adopteren. Het kabinet kant zich in 
principe tegen éénouderadoptie, maar w il dit wel 
mogelijk maken in bepaalde situaties . Denkbaar is dat 
voorafgaand aan de fe itelijke adoptie één van de 
adoptief-ouders komt te overlijden of in een inrichting 
moet worden opgenomen. Denkbaar is ook dat het 
adoptief-echtpaar besluit uit elkaar te gaan . De rede
nering is dan dat ertoch reeds een affectieve relatie met 
één van de adoptiefouders is ontstaan en derhalve de 
adoptie niet mag worden tegengehouden. In de prak
tijk betekent dat adoptie door een alleenstaande. 

Volgens sommigen d e enige w enselijke combinatie 



De vraag laat zich dan wel stellen of een alleen
staande die niet door één van de bovengenoemde 
calamiteiten is getroffen en waarschijnlijk stabieler in 
het leven staat, niet ook voor adoptie in aanmerking 
zou moeten kunnen komen. Die vraag heb ik in het 
debat positief beantwoord met de kanttekening daar
bij dat een adoptiefouder niet alleen een positieve 
relatie met het kind moet kunnen hebben, maar ook 
positieve relaties met andere volwassenenen moet kun
nen onderhouden . Een volwassene die geïsoleerd 
door het leven gaat, kan voor geen enkel kind een 
goed ouder zijn . 

Eénouderadoptie is overigens ook gewenst in die 
situaties waarin één van de echtgenoten een biologi
sche band heeft met kinderen uiteen vorig huwelijk. De 
nieuwe partner moet dan een familierechtelijke band 
kunnen krijgen met het kind dat gezamenlijk wordt 
opgevoed. In de meeste gevallen bestaat er dan geen 
behoefte aan juridisering van de betrekkingen omdat 
ook nu al de (toeziende) voogdij en erfrechtelijke 
kwesties afdoende kunnen worden geregeld. Wil de 
niet-biologische ouder toch een familierechtelijke 
band met het kind, dan zal de oorspronkelijke ouder 
daarvoortoestemming moeten geven. Dat betekent dat 
de familierechtelijke band met de oorspronkelijke 
ouder wordt doorgesneden. 

Denk aan het geval waarin na een echtscheiding de 
kinderen aan de moeder worden toegewezen. Ze 
trouwt opnieuw en haar nieuwe man wil haar kinderen 
adopteren, maar de oorspronkelijke vader verzet zich 
daartegen om uiteenlopende redenen. Op dit moment 
heeft die vader een absoluut vetorecht. Het kabinet wil 
dit enigszins versoepelen wanneer de rechter het verzet 
als kennelijk onredelijk beoordeelt. In aanvulling 
daarop zou het betreffende kind vanaf de leeftijd van 
15 jaar een stem in het kapittel krijgen. Namens de 
fractie van D66 heb ik me bij dat kabinetsstandpunt 
aangesloten, mede gezien de vele brieven die ons 
hebben bereikt over situaties waarin de oorspronkelij
ke vader zich niets gelegen laat liggen aan zijn kinde
ren, maar desalniettemin adoptie door de nieuwe 
vader blokkeert. 

Alleen gehuwden? 

Moeten ouders die willen adopteren gehuwd zijn of 
mogen ze ook ongehuwd samenwonen? Ik zou niet 
weten wat daar tegen zou zijn, al kun je wellicht eisen 
dat er een samenlevingscontract bestaat. Ongehuwd 
samenwonenden worden immers steeds meer gelijk
gesteld met gehuwden, overigens meestal als het de 
overheid voordeel oplevert, maar dit terzijde. 

De discussie spitste zich toe op adoptie door onge-

huwd samenwonenden van gelijk geslacht. Niemand, 
ook het kabinet niet, ontkende dat homo's en les
biënnes goede opvoeders kunnen zijn. Pleegkinderen 
worden bij uitzondering al wel bij hen geplaatst. Ook 
komt het steeds vaker voor dat kinderen, na echtschei
ding van de ouders, verder opgroeien in een situatie 
waarbij de biologische ouder aan wie ze zijn toegewe
zen, gaat samenwonen met iemand van gelijk geslacht. 
Amerikaans onderzoek wi jst uit dat dit niet van invloed 
is op de identiteitsontwikkeling van dergelijke kinde
ren en evenmin op hun sexerolontwikkeling. Neder
lands onderzoek is niet voorhanden en ik heb er voor 
gepleit dat financieel mogelijk te maken in een motie, 
die vrij veel kans maakt. Overigens mag de beslissing 
over adoptiemogelijkheden door paren van gelijk ge
slacht niet van nader onderzoek afhankelijk zijn, aan
gezien het zijn van een goed ouder niet afhangt van de 
sexuele gerichtheid van die ouder. 

Het kabinet voerde als belangrijkste argument aan 
tegen adoptie door homo- of lesbische paren, dat dat 
ons familierecht op zijn kop zou zetten, want een 
geadopteerd kind krijgt dan familiebanden met twee 
vaders of twee moeders. Niet in te zien valtwaaram de 
emancipatie van homoseksuelen en lesbiënnes geen 
vertaling zou kunnen krijgen in ons familierecht. 

Ook werd aangevoerd dat Nederland wel erg uit de 
pas zou gaan lopen mei het ons omringende 
buitenland. Overigens is daar één ouderadoptie wel 
mogelijk, maar houdt men verder vast aan het echtpaar 
vereiste. Nederland voert een eigen beleid ten aanzien 
van ongehuwd samenwonenden en ten aanzien van 
homo's en zou dus die eigen standaard ook in het 
adoptiebeleid voor Nederlandse kinderen moeten 
toepassen . 

Fractiestandpunt 

Het standpunt van de fractie in het debat was, dat in 
principe géén categorieën volwassenen mogen wor
den uitgesloten van adoptie. De wens tot adoptie moet 
uiteraard gemotiveerd zijn en van adoptiefouders mag 
worden verwacht dat ze een goede ouder-kind relatie 
kunnen opbouwen, waarin begrepen is het kunnen 
hanteren van vragen van het kind omtrent de eigen 
achtergrond. 
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Nederland en de warnle delen 
van het koninkrijk 
G.P. HOEFNAGELS* 

'Papiado verdad no ta hanja stoel pa sinta' 
(De spreker van de waarheid krijgt geen stoel om te 
zitten . - Curaçaos spreekwoord). 

De verhouding tussen Nederland en de Antillen 
mag dan geregeld zijn in een Statuut, toch is die 
relatie erg onhelder en problematisch geworden. 
In dit artikel wil ik vooral het realiteitsgehalte 
onderzoeken van de relatie tussen Nederland en 
de warme delen van ons koninkrijk. Daarbij zal 
ook de verhouding tussen Nederland en Aruba 
ter sprake komen, die verhouding is sinds de 
status aparte van Aruba heel wat helderder 
geworden, enerzijds door het bijzondere karakter 
en de navenante prestaties van dit land, 
anderzijds omdat de bestuurlijke verhouding 
veel eenvoudiger is dan met de Antillen. 

Meer dan twintig jaar volg ik het verloop van de 
relatie tussen Nederland en de Antillen, zowel op de 
eilanden zelf als in Nederland. In die periode constate
ren we in de Nederlandse politieke opvattingen een 
langzaam proces van schoksgewijze erkennen van 
stukjeswerkelijkheid in de Antillen enAruba. Deschok
ken ontstonden door incidenten en verrassingen waar
voor onze 260.000 Nederlanders binnen de Kreefts
keerkring ons telkens plaatsen, eiland na eiland, maar 
vooral op ofvia Curaçao. 

Nederland is voor de Nederlandse Antillen en 
Aruba een schip met gouden dukaten dat ideologisch 
een koers heeft uitgezet, maar feitelijk vaart het schip 
een heel andere kant op, van incident naar incident en 
bij elk incident moet, als het even kan, de geldbuidel 
op tafel. Dat is een stuk van de relatie geworden . Hoe 
is dat ontstaan? 

De paradox van de onafhankelijkheid 

Hetstatuutdateertvan 1954. Totde branden van 1969 in 
Willemstad was dat statuut een tamelijk rustig bezit. 
Tijdens de onrust in dat jaar op Curaçao trad, naar het 
oordeel van de 150.000 inwoners van Curaçao, de 
Nederlandse marinevoorbeeldig op. Zonder een schot 
te lossen werd erger, waarschijnlijk een historische 
catastrofe, voorkomen. Overigens deed dit optreden 
geen afbreuk aan het maatschappelijk en politiek 
proces dat aan de onrust ten grondslag lag, maar het 

* De auteur is lid van de Eerste Kamer voor D66. 

Nederlandse parlement zag niet de Curaçaose werke
lijkheid noch de maatschappelijke processen . Het Ne
derlandse parlement schrok, in de Nederlandse poli
tiek heerste een volstrekt andere perceptie van de 
gebeurtenissen . Wat door hetvolk van Curaçao als een 
zegen werd ervaren, werd in Nederland als een onbe
hoorlijke inmenging gezien van onze strijdmacht. In dat 
verschil van perceptie in Curaçao en hier ligt - ik 
gebruik de tegenwoordige tijd - de grondslag van de 
conflicten en de incidenten die daarna volgen . Neder
land zag niet de werkelijkheid van de Antillen, maar 
een denkbeeldig postkoloniaal verschijnsel. 

Vanaf 1969 door de jaren zeventig zien we Neder
land dan ook drammen op het thema van de onafhan
kelijkheid . Nederland wilde zo snel mogelijk van zijn 
vroegere koloniën af. Onafhankelijkheid moest, des
noods per postpakket (Tweede-kamerlid Franssen, 
PvdA) of aangetekende brief (Eerste-kamerlid B. de 
Gaay Fortman, PPR). De Antilliaanse politici voelden 
daar niets voor. Wat moesten zij ook met 260.000 
mensen over zes ei landen verspreid als onafhonkeli jke 
staat? Maar de statutaire Antillen (niet de eilanden) 
speelden het door Nederland gedicteerde spel in zo
verre mee dat zij de onafhankelijkheid als verre doel
stelling erkenden. Onafhankelijkheid werd een speel
ba I. Als Nederland zei : wanneer?, dan gooiden ze de 
bal snel terug en riepen : laterl . Tegenwoordig gooien 
ze de bal wat geërgerd terug met het verzoek er niet 
over te praten . Op Aruba en Curaçao zijn er onder de 
politici zeer talentvolle jongleurs ontstaan in dit bal 
spel, waarbij het woord 'independencia' meestal 'los 
van Curaçao' = los van de Antillen betekent. 

De vraag is dan ook: is de onafhankelijkheid een 
reële doelstelling in de relatie van Nederland met de 
NederlandseAntillen enAruba? Soms verandertde bal 
van kleur en heet dan autonomie of zelfstandigheid. In 
het regeringsbeleid worden zelfstandigheid en auto
nomie genoemd als beleidsdoelstellingen, dus als een 
nog te bereiken eindtoestand. Zijn deze doelstellingen 
reëel ? Ten aanzien van Aruba spreekt het Statuut over 
toekomstige onafhankelijkheid . Is onafhankelijkheid 
een overtreffende trap van zelfstandigheid en autono
mie? Wat voor realiteitsgehalte hebben deze woor
den? Alle woorden staan in het woordenboek, maar 
alle betekenissen niet. Toen Aruba in de jaren zeventig 
het woord 'independencia' gebruikten, bedoelde Aru
ba eigenlijk: 'los van de Antillen, maar bij Nederland'. 
Als op de Ronde Tafelconferentie van 1983 gesproken 
wordt van 'de onafhankelijkheid van Aruba' en zelfs 
van 'een volkenrechtelijke relatie' in 1996, dan is dat 
wel een afspraak, zelfs bij wet en in het statuut vastge
legd, maar in januari 1988 antwoordde minister-presi
dent Eman desgevraagd aan de parlementairedelega-



tie dat hij er voorlopig in geen geval over wil spreken, 
omdat de economie op Aruba voorgaat èn er vanwege 
de investeerders geen publiciteit over mocht komen, 
dat Aruba niet meer bij Nederland zou horen. Ook het 
'gemenebest sui generis', (genoemd i n conclusie 1 0 van 
de RTC) blijkt in de opvatting van de minister-president 
van Aruba dan niet voldoende voor de investeerders. 
Het is van belang zulke effecten van te voren te kennen. 
Aangenomen dat investeerders wegtrekken en 
wegblijven, indien nu over onafhankelijkheid wordt 
gepraat, waarom zouden ze dan niet wegtrekken en 
wegblijven wanneer er in 1994 over wordt gepraat en 
de onafhankelijkheid in 1996 een feit wordt? Zoiets als 
staatkundige onafhankelijkheid wil nog wel eens uit
lekken. Miskent Nederland hier een Arubaanse werke
lijkheid of miskent de Arubaanse minister-president 
haar? Volgens conclusie 8 van de RTC ontstaat er 'een 
volkenrechtelijke overeenkomst', d.w.z. dat Aruba in 
1996 buitenland is. Dat impliceert dat het Nederlandse 
paspoort voor de Arubanen verdwijnt. Wat de effecten 
daarvan zijn, laat zich raden als we terugdenken aan 
de volksverhuizing uit Suriname sinds 1975. Alvorens 
de toetsingsconferentie van conclusie 2 van de Ronde 

Tafel Conferentie zal worden gehouden, dient men zich 
te oriënteren op een referendum waarin de bevolking 
van Aruba zich uitspreekt over deze zaken. Zo'n refe
rendum is naar mijn inzichtnoodzakelijken beslissend, 
wil men zich houden aan het Verdrag van New Vork, 
volgens welk een volk niet tegen zijn wil staatkundige 
veranderingen mogen worden opgelegd. 

Om het proces van standpunten van Nederland 
inzake de onafhankelijkheid van de eilanden samen te 
vatten: tot 1969 was er een rustige vijver rond het 
statuut. In de jaren zeventig ontstond er een sterke 
stroming vanuit Nederland naar onafhankelijkheid 
maardiestroming kwam in een paradox terecht: deex
kolonisator wilde onafhankelijkheid, de ex-gekolonis
seerde wilde dat niet. Dat is de paradox van de onaf
hanke/i;kheid. Hieruit blijkt ook dat de postkoloniale 
periode, de periode van reacties tegen de gewezen 
koloniale verhoudingen, wezenlijk voorbij is. 

Relatie 

In de motie De Kwaadsteniet van 1985 erkent Neder
land weer een stukje van de werkelijkheid . Nederland 
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weet nu - beter laat dan nooit - dot het volk op de 
eilanden van de Antillen bij Nederland wil blijven. De 
motie spreekt terecht van 'een blijvende relatie', maar 
daarbij blijft het woord onafhankelijkheid spelen, zij 
het in een nieuwe context. Een blijvende relatie: maar 
wat voor relatie zal dat zijn? De vorm moet nog in alle 
opzichten worden onderzocht. Dat onderzoek is niet 
alleen staatsrechtelijk van aard;' het zal daarbij vooral 
gaan' om feitelijke kennis van de overzeese eilanden. 
Uitde laatste enquête onder auspiciën van de Universi
teit van de Antillen blijkt dat 96% van de ingezetenen 
van de Antillen staatkundige banden met Nederland 
wil behouden. 1/3 Van de bevolking wil bij een Neder
landse provincie behoren : Curaçao 21 %, St. Maarten 
34%, Bonaire 35%, St. Eustatius 52%, Saba 36%. Op 
St. Maarten wil slechts 7% nog een band met Curaçao 
(= de Antillen), maar 98% wil bij Nederland. Zo te 
zien zal er meer kennis van staatsrecht dan van volken
recht nodig zijn. Er zal nog meer kennis van de eilanden 
nodig zijn, kennis van wat er onder de bevolking leeft, 
kennis van de economieën van de eilanden, meer 
concrete kennis dan voorheen. 

De samenspraak tussen Nederland en de Antillen en 
Aruba wordt en werd in hoge mate door Nederland 
gediCteerd. Het is vooral vanuit Nederland dat het 
onafhankelijkheidsthema speelt, de laatste keer bij de 
Ronde Tafelconferentie van 1983, waar Aruba ermee 
werd belaagd. Het is noodzakelijk dat Nederland het 
onafhankelijkheidsdictaat laat vallen . Het zal ons ver
mogen tot luisteren naar wat op de overzeese eilanden 
wordt gezegd, vergroten, daardoor kunnen we hen 
meerserieus nemen en snellertotoplossingen geraken. 
Bij hetzoeken naardevorm van dat Gemenebest of hoe 
het beestje heten mag (de Arubaanse parlementariërs 
spraken al van 'het gemene beest'), moeten we afzien 
van het idee dat we de oplossing, 'onafhankelijkheid', 
al weten. Alles is bespreekbaar, ook dat de Antillen en 
Aruba bij Nederland horen, ook dat zij er niet bij willen 
horen . Ik wil dit voorstel in het vervolg van mijn betoog 
verder motiveren. 

De Antillen bestaan niet 

Uitgangspunten voor staatkundige structuren en rela
ties zijn: 
1. het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners, 
2. de maatschappelijke werkelijkheid . 
Op beide punten wil ik ingaan . 
Het is gelukkig vanzelfsprekend geworden en in uit
spraken van de Verenigde Naties en in het Verdrag van 
New Vork van 1966 betreffende de burgerlijke en 
politieke vrijheden vastgelegd, dat een volk niet tegen 
zijn wil een staatkundige structuur kan worden opge-

St. Maarten 

legd. Hetbetekent niet alleen dateen volk datstaatkun
dige onafhankelijkheid vraagt, dit krijgt. Het betekent 
ook dat het geen staatkundige onafhankelijkheid kan 
worden opgedrongen. Om ook eens mee te doen aan 
het balspel : de Antillen en Aruba kunnen wel onafhan
kelijk van Nederland worden, maar Nederland is niet 
zonder meer onafhankelijk van de Antillen. Ik sluit me 
hier aan bij de opvatting die de Gaay Fortman Sr. 
onlangs in 'Christen-Democratische Verkenningen' 
(december 1987) vermeldde. 
De politieke structuur dient op de maatschappelijke 
werkelijkheid te passen (en niet andersom) . Van deze 
werkelijkheid wil ik twee aspecten noemen: 
1. de pluriformiteit van de zes eilanden, Aruba en de 

Antillen, 
2. de integrale financieel-economische positie van 

Nederland op de Antillen en, met een ander pers
pectief, op Aruba. 

Allereerst de pluriformiteit. 
De op Curaçao legendarische Doktoor Da Costa Go
mezzei het reeds: 'DeAntillen bestaan niet'. DeAntillen 
zijn geen land. De Antillen zijn een zee'. Inderdaad 
liggen er op een afstand van 1000 kilometer zes eilan
den die zich sterk op hun eigen identiteit beroepen, 
vooral wanneer Nederland met onafhankelijkheid 
dreigt. Dat is een reactie die we ook kennen van de 



Britse eilanden: de middelpuntvliedende krachten 
worden sterker als de druk op onafhankelijkheid van 
buiten komt. 

De pluriformiteit bleek ook uit enkele politieke 
werkelijkheden: Aruba ging apart en maakt het beter 
dan voorheen . St. Maarten neigt tot status aparte. Saba 
vroeg de koningin haar eiland als een kleinood op 
haar jurk te spelen. Het lijkt op het lied van de zes 
kleine kleutertjes die op een hek zaten; er bleven er 
maar vijf. 
Straks zijn ervier? Dan drie? Dan twee? Nederland zet 
ze telkens weer op het hek. Waarom kan Nederland 
niet voor kleuters zorgen zonder hek? Op Curaçao ze i 
minister Lourens overde besprekingen metde eilanden 
in het kader van de herstructurering: 'Ik heb er balen 
van . En als Nederland toch wil, dan zeg ik tegen 
minister De Koning: komt u er maar bij zitten met de 
geldbuidel op tafel, want hoeperdepoep zit bij u op de 
stoep' . Zo'n uitspraak spreekt boekdelen. In feite zegt 
de minister die verantwoordelijk is voor de staatkundi
ge structuren van de Nederlandse Antillen : 
1. Wij voelen ons niet als Antillen verbonden, 
2. Samenwerkingsplicht is een dictaat van Nederland, 
3. Bij een Nederlands dictaat hoort Nederlands geld . 
Geen dictaten, wèl eisen stellen aan de relatie. Goede 
partners roepen elkaar tot verantwoordelijkheid. 
Daarop kom ik nu. 

Nederland zit in de Antillen ingebakken 

De maatschappelijke werkelijkheid en het realiteitsge
halte van de relatie worden sterk bepaald door de 
financieel-economische situatie. Laat ik hierover be
ginnen te zeggen: Nederland is royaal ten aanzien van 
deze ex-koloniën. Nederland kan trots zijn op zichzelf, 
want het heeft zijn spreekwoordelijke zuinigheid volle
dig overwonnen. Geen volkopaarde kreeg ooit zoveel 
geld per hoofd per jaar. Het is trouwens meer dan de 
265 miljoen per jaar aan ontwikkelingsgelden. Zo kost 
de marine op Aruba en de Antillen 130 miljoen. Dat 
maakt reeds 395 miljoen. Dan zijn er nog uitgaven 
verspreid over de verschi lIende Nederlandse departe
menten. Hoeveel geld gaat er nog buiten de Kabna
begroting om naarAruba endeAntillen? Datteweten is 
nodig voor het realiteitsgehaltevan de relatie. Wat kost 
deze relatie? In zijn jaarverslag stelde de Algemene 
Rekenkamer dat ook het parlement meer en beter naar 
de kosten moet vragen. We moeten als parlement deze 
bedragen kunnen vergelijken met die van de bezuini
gende mede-Nederlanders aan deze zijde. In dat licht 
mogen we deze vraag zien. Dus: Wat betaalt Buiten 
landse Zaken? Wat betaalt Onderwijs voor stu
diefinanciering? Etcetera. Het gaat hier om bedragen 

die de Nederlanders opbrengen voor de 260.000 me
de-Nederlanders overzee. De reële omvang van de 
bedragen die aan de Antillianen en Arubanen in de 
Antillen, Aruba en in Nederland, worden besteed, kan 
jaarlijks wellicht een half miljard zijn . Maar hoeveel is 
het precies? Als het perspectief van onafhankelijkheid, 
als de autonomie niet bestond, waren deze geldvragen 
minder belangrijk, maar zo lang autonomie en onaf
hankelijkheid de verhouding dicteren, zijn dit soort 
financiële vragen van belang. 

Voor een goed begrip, ik spreek niet over geld om te 
beknibbelen, maar om de realiteit van de relatie van 
Nederland met de autonome Antillen te weten te ko
men. Daarvan zijn de financiën een element. Een struc
turele financiële bijstand van deze grootte impliceert 
een integrale plaats van Nederland in de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Als we meer dan dertig jaar jaarlijks 
een bedrag van ongeveer f 500 miljoen verstrekken 
aan zes eilanden met260.000 inwoners,dan isdatbijna 
15 miljard gulden. Dan rijstde vraag : is de doelstelling 
van economsiche zelfstandigheid nog wel juist? Is het 
zo, dat hieruit blijkt dat, anders dan deze officiële 
doelstelling, Nederland in feite een weg is opgegaan 
waardoor het via de Antillen een integrale positie in het 
Caribisch gebied inneemt? 

Anders gezegd: de Antil .len zijn door onze hulp en 
bijstand (strikt genomen is hetgeen ontwikkelingshulp, 
want het is geen buitenland) steeds afhankelijker ge
worden van Nederland, zoals in de Memorie van 
Toelichting ook vermeld staat, maar wellicht is het 
beter, positiever om te zeggen : de Antillen zijn steeds 

St. Annabaai. Curaçao 
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meerfeitelijk geïntegreerd in Nederland. Ook de aard 
van de ontwikkelingsprojecten maken Curaçao afhan
kelijk van een sterk moederland . Ik noem slechts : een 
internationale luchthaven, een internationale 
zeehaven, een internationaal handelscentrum, interna
tionaal financieel verkeer, een regionale universiteit 
met examens die aansluiten op onze Wetop het Weten
schappelijk Onderwijs. Het internationaal toerisme als 
bron van eigen inkomen. Mag men verlangen van een 
eiland met 160.000 inwoners, dat zulke internationale 
pretentieuze projecten zonder blijvende hulp van bui
ten kunnen blijven bestaan? Is het niet zo dat deze 
internationale bakens tussen Noord- en Zuid-Amerika 
alleen met de hulp en bijstand van Nederland duur
zaam op niveau kunnen worden gehouden? 

De Antillen zijn geen kinderen 

De minister heeft voor technische bijstand op de belas
tinginning en voor de overheidssanering in 1988 nog 
eens twaalf miljoen toegezegd. Maar is dat iets bijzon
ders? Is zulke bijstand op vele terreinen niet blijvend en 
duurzaam noodzakelijk, ook al komen er uit de 
260.000 inwoners van de Antillen goede fiscalisten, 
goedetechnici,goede juristen, goede bestuurders? Op 
deze schaal is het, hoeveel talent erook groeiten bloeit 
op de eilanden, toch onrechtvaardig te verlangen dat 
ze zelfstandig opereren? Een overspannen eis drukt 
een volk in de machteloze positie van 'Ik kan het niet' . Te 
vaak wordt het ontwikkelingspsychologische beeld 
opgeworpen datdeAntillen nog kinderen zijn . Maarde 
Antillen zijn geen kinderen. Ze zijn volleerd en vol
groeid en ze kunnen wat ze kunnen, mèt Nederland. 
Het is irreëel om net te doen alsof Nederland uit die 
samenwerking kan wegvallen. Om nette doen alsofhet 
tijdelijk is. 

Nederland moet helpen met mensen die de Antillen 
kennen . Niet met deskundigen die een rapport schrij
ven, een snelle duik in zee nemen en weer weg gaan, 
maar met participanten, die medeverantwoordelijk 
zijn voor de feitelijke uitvoering van hun adviezen. 
Deskundigen dienen mensen te zijn die land en volk 
kennen en zich daarmee verbonden voelen. Van het 
Kabinetvan de Ministervan Antilliaanse en Arubaanse 
Zaken zitten er reeds van zulke goeden. De Memorie 
van Toelichting bij de begroting 1988 stelde heel eerlijk 
dat er sprake is van een 'a Igehele economische achter
uitgang' (blz. 6). Is deze incidenteel nadat Nederland 
decennia lang zijn royale hulp gaf? Op dezelfde blad
zijde lezen we dat de inkomsten van het land van 
Curaçao toenamen 'van NAF 590 miljoen in 1980 tot 
NAF 920 miljoen in 1985'. Men zou verwachten: het 
ontwikkelingsland raakt uit de brand: al die hulp uit 

Nederland en zoin grote financiële vooruitgang in zo'n 
klein land, maar neen: 'De personeelskosten stegen 
aanzienlijk ...... ' In 1986 was er al een tekort van NAF 
100 miljoen, waarna begrotingssteun gevraagd wordt 
om het toegenomen personeel te laten afvloeien . Nu 
blijkt dat tekort veel groter. De Curaçaose Courant 
noemt een begrotingstekort van 630 miljoen . Dat wil 
zeggen Nederland betaalt als erveel inkomsten zijn en 
daarna omdat er daardoor tekorten zijn. Arm of rijk, 
Nederland betaalt. Dat is echte afhankelijkheid, geen 
autonomie, geen zelfstandigheid, ook niet in perspec
tief. We lezen in de Toelichting op de Begroting : 
'groeiende afhankelijkheid' en 'Detoekomstverwacht
ing staat haaks op het Nederlandse ontwikkelingsbe
leid'. D.w .z. dit beleid is in strijd met de doelstellingen 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid . Deze doelstel
lingen worden structureel niet gehaald. 

Integratie 

Nederland zit in de Antillen ingebakken . Nederland 
hoort gewoon bij het meubilair. Overheid en bewoners 
daar zijn aan de Nederlandse hulp en bijstand 
gewend . Door de Nederlandse bijstand is de 
levensstandaard twee tot vijf keer zo hoog als in de 
omringende landen, uitgezonderd de Franse 
Départements d'outre mer. Zelfs de ontwikkelingshulp is 
voor een groot deel begrotingshulp . 

Waar het mij, de feiten en cijfers overziende, om 
gaat is dat uit alles blijkt dat de Antillen - of we dat 
willen of niet - financieel-economisch een integraal deel 
van Nederland zijn geworden. Dat wordt nog eens 
bevestigd door het verzoek van de Antillen om 
begrotingssteun, een verzoek overigens dat volstrekt 

st. Eustatius 



niet past binnen de huidige staatkundige structuur, 
maar dat door Nederland onder voorwaarden positief 
werd beantwoord. Wie zelfstandig is, is zelf 
verantwoordelijk voor zijn begroting. Als dat niet kan, 
is een andere relatie nodig met een andere 
zelfstandigheid, een andere autonomie. Ik denk dat we 
als goede partner hier pas 'ja' moeten zeggen als onze 
overzeese partner zich met ons wil herbezinnen op zijn 
autonomie, dus als we aan begrotingshulp verbinden 
de eis tot herbezinning op de staatkundige relatie . Ik 
ben voor begrotingshulp als de staatkundige autonomie 
van Curaçao en de dubbele bestuursstructuren - een 
bestuur per eiland èn nog eens een overkoepelend 
Antillen-bestuur - op de helling gaan. De motie-Arts wil 
de begrotingssteun aan nog andere voorwaarden ver
binden. Ik begrijp de goede bedoeling, maar die voor
waarden gelden slechts tot 1992. Hoe kan Nederland 
ooit op verantwoorde, dat is op controleerbare wijze 
begrotingssteun verlenen voor het doen afvloeien van 
Antilliaans overheidspersoneel zonder dat Nederland 
duurzaam deelneemt aan het personeelsbeleid van de 
Antillen, dus zonder een veranderde staatkundige rela
tie te bespreken? Hoe kan zelfs bij inwilliging van de 
motie-Aarts worden voorkomen dat de Antilliaanse 
overheid ook nà 1992 weer groeit, zodat er rond het 
jaar 2000 weer begrotingssteun nodig zal zijn? Dat 
kan Nederland toch alleen voorkomen door een staat
kundige structuur die meer met de werkelijkheid over
eenkomt te bespreken? In een andere staatkundige 
relatie kan wél begrotingssteun mogelijk zijn . Als de 
Algemene Rekenkamer niet gauw naar de Antillen 
reist, vrees ik in de nabije toekomst een parlementaire 
enquête die grotere gaten aantoont dan we voor de 
hulp aan een bevolking van 260.000 zielen ooit ver-
moed hadden . . 

Ik wil er geen twijfel over laten bestaan dat ik de 
onafhankelijkheid van Aruba en van de Antillen 
uitstekende idealen vind. Ik zou willen dat deze idealen 
bereikbaar waren . Misschien lukt het Aruba, maar 
Aruba is een unieke prestatie aan het leveren, die door 
geen van de andere eilanden kan worden nagevolgd . 
Er is in de Antillen niets dat erop wijst, ondanks deforse 
Nederlandse hulp in de laatste vier decennia. Niette
min: als het Antilliaanse volk de onafhankelijkheid zou 
willen, als het een zekere daling van de levensstan
daard desnoods op de koop toe zou willen nemen, als 
het het Nederlandse paspoort zou willen verruilen voor 
een eigen paspoort, quod non, quod non, quod non, 
zou het een ideale oplossing zijn. 

Het Nederlandse beleid gebruikt middelen noch 
afspraken diede zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
bevorderen. Natuurlijk kan Nederland nog bijstand 
geven tijdens een staatkundige onafhankelijkheid, 

- . ..-...- - -

maar dat kan in zo'n geval niet integraal zoals nu en als 
de onafhankelijkheid serieus bedoeld is, moet onze 
bijstand zelfs geleidelijk afnemen, op afspraken gelei
delijk afnemen. 

Illusie 

Algemeen gesteld is het probleem dit. Nederland han
teert een Britse dekolonisatie-doelstelling: snelle onaf
hankelijkheid, maar zonder de slagvaardige Britse 
methoden daartoe. Nederland werkt echter met de 
Franse middelen van dekolonisatie (integraal aanwe
zig zijn) zonderde daarbij passende doelstellingen. Zo 
blijven de Antillen feitelijk afhankelijk met een illusie 
van onafhankelijkheid als doelstelling. De kloof die 
tussen deze beide dekolonisatiemodellen bestaat 
poogt Nederland op te vullen met geld . Geld echter dat 
- zoals uit de begroting opnieuw blijkt- afhankelijker 
maakt. Het spreekwoord waarmee ik begon wordt dus 
een vraag: krijgt de waarheid een stoel om opte zitten? 

Noten 
1. Mariana betekent letterlijk; morgen, maar feitelijk 

betekent het in deze landen: nooit. 

19 

o 
m 
m 

'" .'" 
Z 
>0 

'" 
-0 
00 
00 



20 

Slechte gedachten 

Kamerleden reizen graag. Het behoort tot de aan
gename secundaire arbeidsvoorwaarden van hun 
betrekking in 's lands belang, dat zij van tijd tot 
tijd het volk vertegenwoordigen in een warm land 
waar het goed toeven is, of in een belangrij~e ver
gadering waar vele nationaliteiten samenkomen. 
Toegegeven, sommigen zijn daar beter in dan 
anderen. Vele Tweede Kamerleden hebben zich 
op een vergadering waar eenderde van hunfrac
tie in het buitenland verkeerde, afgevraagd wat 
zij verkeerd hadden gedaan. Het beheren van de 
juiste portefeuilles is een onmiskenbaar deel van 
het goede antwoord. 

Naar de mores van het Binnenhof komt het 
bezoek aan sommige landen niet in aanmerking -
tot voor kort tenminste, want na een discussie 
van wel tien minuten besloot de vaste commisssie 
voor Buitenlandse Zaken dat binJ:lenkort een 
bezoekje aan Zuid-Afrika moet worden gebracht, 
en voor wie er via de Handelingen geen notitie 
van kon nemen, deed het nationale politieke rod
delblad Vrij Nederland er een boefge over open. 

Op de terminologie is in de beste tradities niets 
aan te merken. Er wordt uitsluitend om verheven 
politieke doeleinden contact gezocht met het gebo
ycotte bewind. Gewapend met de net geleerde 
methoden om departementen onder het mes te 
nemen gaan de parlementariërs in Zuid-Afrika 
aanfactfinding doen. Zij pakken wellicht, nadat 
zij vriendelijk de welkomstwoorden van de hen 
ontvangende functionaris hebben aangehoord, de 
bus om te zien of er inderdaad gescheiden wordt 
vervoerd. Zij zijn wellicht bereid voor de vorm de 
hand van de geboycotte premier Botha te druk
ken, maar alleen om daarna spoorslags naar de 
eerstvolgende afspraak te gaan die de anti-apart
heidsbeweging voor hen heeft georganiseerd. 
Want, zoals VN optekende uit de mond van het 
CDA-kamerlid De Boer, "het wordt draven gebla
zen, met de tong uit de bek," 

Men zal zeker niet "naïef' gaan, zo weten de 
commissieleden aan VN te melden. Weliswaar 
heeft men nog niet gesproken over de publicitaire 
waarde van zo'n bezoek voor het Zuid-Afrikaanse 
bewind, maar men zal zich zeker niet laten 
gebruiken. Neen, men gaat in een paar dagen zelf 
feiten ontdekken en derhalve terugkomen met 
gegevens die de wereld nog niet wist. 

Je moet er geweest zijn om erover te kunnen 
oordelen. PvdA-lid Wallage weet nu al dat hij 
graag gaat, omdat hij dan zijn vrienden van de 
bevrijdingsbeweging kan opzoeken. De behoefte 
aan een kritische dialoog met veranderingsgezin
de blanken ligt eenieder in de mond bestorven. 
En Doeke Eisma wil graag om een "discussie aan 
te gaan" met Pieter Botha en zijn mannen. 

Met reislust heeft dit alles niets te maken. Het 
officiële programma van het regime zal men links 
laten liggen, gedreven door een nobele wens om 
zelf de sloppen in te duiken en niet af te gaan op 
de reportages van anderen. Of zou de vaste 
kamercommissie dat nog even voor zich houden, 
omdat de gastheer misschien alsnog op andere 
gedachten zou kunnen komen? Ze zijn per slot 
van rekening niet naïef! 
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