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JAN GLASTRA VAN LOON 

Waarheen PvdA? 

De psp, een splinter van de socialis

tische stam, heeft zich opgedeeld in 
een meer ideologische en een meer 
pragmatische helft. Eerder had zich 

. bij de CPN iets soortgelijks voorge
daan. In beide gevallen waren par
tijen in het geding met een sterke 
ideologische grondslag. In beide ge
vallen waren het ook mini-gebeur
tenissen. Toch zouden die gebeur
tenissen . wel eens meer betekenis 
kunnen ·hebben dan hun afmetin

gen doen vermoeden. Het zouden 
symptomen kunnen zijn van gelei
delijke veranderingen in de maat
schappelijke onderstroming van het 
politieke oppervlaktegebeuren. Als 
zodanig zouden het bevestigingen 
kunnen zijn van wat zich eerder in 
een heel ander deel van het politie
ke spectrum heeft afgespeeld en wat 
op het eerste gezicht een omgekeer
de ontwikkeling was: geen splitsing 
maar een fusie en wel die van KVP, 

ARP en CHU tot CDA. 

Die fusie was in de eerste plaats be
doeld om door eendracht meer 
macht te maken, althans het afkal
vingsproces waaraan deze drie par
tijen waren blootgesteld tot stil
stand te brengen. De fusie had ech
ter nog een andere betekenis. Zij 
was een stap op de weg van de 
maatschappelijk al eerder ingesla
gen weg van de deconfessionalise
ring. Wanneer drie confessionele 
partijen samengaan ontstaat er 
geen superconfessionele, maar een 
minder confessionele partij. 

In de periode-Van Agt bleek dat Wie Den Uyl geflankeerd door 

nog niet zo. De bloedgroepen had- Max van den Berg op de buis pi-
den er nog behoefte aan hun eigen 
posities te markeren en Van Agt 

trok zelf tevelde onder het vaandel 

van een ethisch reveil, alsof toch 
een herleving van het oude confes
sionalisme werd nagestreefd. Onder 

Lubbers is de eigenlijke betekenis 
van de fusie duidelijker geworden 
zoals die door Aantjes nog met vuur 
werd bestreden tot hij door de blik
sem van zijn eigen verleden werd 
getroffen. Het appèl komt welis
waar voort uit een christelijke in
spiratiebron, maar die werkt in op 
ieder persoonlijk zoals hij of zij dat 
zelf beleeft. In het gezamenlijke op
treden gaat het erom pragmatisch 
politiek te bedrijven. 

In het CDA trekken nu de mannen 
van de wereld aan de touwtjes. De 
partij blijkt het op die manier ook 
electoraal goed te kunnen doen. Zo 

goed zelfs, dat de toffe jongens en 
meisjes van de VVD er niet tegenop 
kunnen. En het is allerminst zeker, 
dat de PVDA het er met háár Igde 
eeuwse beginselen en denkbeelden 
op de duur zoveel beter afzal bren
gen. 

Op het ogenblik profiteert de PVDA 

nog van de negatieve reacties die 
zijn opgeroepen door de bezuini
gingsmaatregelen van het kabinet. 
Op dit moment staat haar kern
wapenstandpunt nog fier overeind 
en gaat van klein links nauwelijks 
enige bedreiging voor haar uit. 
Hoeveel zal er echter straks, wan
neer er niet alleen maar oppositie 
gevoerd maar beleid gemaakt moet 
worden, overblijven? 

rouettes heeft zien draaien, toen hij 
de bereidheid van zijn partij uit de 

doeken moest doen om met CDA de 
volgende regeringscoalitie te vor
men, terwijl Van den Berg eens ver
zekerde dat de kruisvluchtwapens 

onder de PVDA niet het land in zul
len komen - wie dat heeft gezien, 
die heeft een indruk gekregen van 
wat zich in die partij afspeelt. Dáár 
is de strijd tussen radicalen en prag
matisten nog volop aan de gang. 
Het probleem van de opvolging 
van Den Uyllijkt een kwestie van 
persoonlijkheden, het is in feite een 
strijd om de koers van de partij. 

Ideologieën kunnen door feiten niet 
worden weerlegd, wel achterhaald. 
Het is triest en pijnlijk te zien, hoe 
de partij die in het begin van de 
zeventiger jaren de sprong naar een 
progressieve volkspartij niet aan
durfde, nu bezig is zichzelf door een 
combinatie van gebrek aan toe
komstvisie en innerlijke tweespalt 
van binnen uit te hollen. Met de 
hartgrondig te onderschrijven stel
ling, dat werkloosheid vijand num
mer één is geworden van onze 
maatschappij is nog niets gezegd 
over de manier waarop wij moeten 
omgaan met de technologische ver
nieuwingen die op ons afkomen. 
Met de behartigenswaardige uit
spraak, dat kruisvluchtwapens uit 
ons land moeten worden geweerd, 
is nog geen constructief vredes be
leid aangegeven voor een tijdperk 
waarin ook de ruimte buiten onze 
dampkring voor oorlogvoering kan 
worden gebruikt. 
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Wat de PVDA kan worden verweten heeft niet de weg ingeslagen van dag. Dat is wat er van het nieuwe 
is niet, dat zij voor dit soort proble- ideologie naar pragmatisme, van realisme is overgebleven. 

getuigen naar verantwoordelijk-men geen panklare oplossingen 
heeft. Het is wel, dat zij die proble
men niet aan de orde stelt, ze in-

heid aanvaarden voor de gevolgen Behoefte aan een alternatief ie
van politiek handelen. Zij heeft wel mand? 

tegendeel verbergt achter uitspra- haar ideologie losgelaten, maar zij 
ken voor de korte termijn. De PVDA vervangt die door de slogan van de 
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ANDRÉ VAN DER BRUGGE EN WILBERT KROESEN 

Beleid voor de informele sector: halszaak of 
noodzaak? 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 

J. Inleiding 

Het sprookje van de jaren zestig begon opgewekt 
met: 'er was eens in een oud, klein en rijk land 
aan de zee werk en welvaart voor iedereen'. Vol
ledige werkgelegenheid is in dejaren tachtig naar 
het rijk der fabelen verwezen. Een toekomstig 
werkloosheidspercentage van 7 procent wordt 
zelfs door optimisten als onhaalbaar geacht. 

Terwijl het economisch beleid een oplossend 
perspectief moet bieden, wikt de overheid over ad 
hoc maatregelen die structureel weinig vérlich
ting geven. Exemplarisch zijn werkverruimende 
maatregelen en werken met behoud van uitke
ring. De formele sector lijkt niet in staat voldoen
de arbeidsplaatsen te scheppen, zowel in de pro
duktiesector als in de traditionele dienstensector. 
Drie oplossingen worden vaak besproken: her
verdelen van banen; begeleiden van startende 
ondernemingen en vlucht in de informele sector. 
Indien de overheid de derde weg wil bewandelen 
zal ook de laatste klasse der vrije ondernemers 
zwichten voor betutteling. Of kan flexibiliteit be
houden blijven? 

De Jonge Democraten constateerden op 9 no
vember 1985 te Utrecht dat voor werklozen die 
naast hun uitkering willen bijverdienen, werken 
in de informele sector praktisch de enige moge
lijkheid vormt. Het congres van D'66 op 13 en 14 

april 1985 in Amersfoort ging naar aanleiding 

van de HB-resolutie Arbeid I verder: alle ruimte 
moet worden gegeven aan die activiteiten in de 
informele sector die bijdragen aan de nationale 
produktie, de zelfwerkzaamheid en de dienstver
lening. Dit artikel toetst dit laatste besluit op haar 
merites. Na een verkenning van het belang van 
de informele sector voor de nationale economie 
- waarin buiten- en binnenlandse literatuur ge
analyseerd wordt - wordt de wenselijkheid van 
enkele beleidsvoorstellen afgewogen. 

2. Achterhaalbaarheid van het probleem 

Amerikaanse bestuurskundigen ontwikkelden 
een schema met factoren die de effectiviteit van 
beleid bepalen. I De eerste variabele, ' tractability 
of the problem', gaat na hoe handelbaar een 
probleem is voor beleidsinspanning: welke be
trouwbare kennis is beschikbaar; hoe omvangrijk 
is het probleem; hoe divers zijn de doelgroepen 
en welke mate van gedragsverandering is met 
beleidsvoering nastreefbaar? Deze vragen wor
den in dit deel van het artikel beantwoord. In 
een volgend deel komen andere variabelen aan 
de orde, te weten een afweging van condities ver
bonden aan diverse beleidsopties en consequen
ties van deze afweging voor de beleidsvorming 
van D'66. 
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2.1 Geldigheidsoordeel over beschikbare kennis 
De cijfermatige betekenis van de informele sector 
is uiteraard niet precies bekend. De sector heet 
informeel omdat haar omvang niet geregistreerd 

wordt. De schattingen over de omvang lopen uit
een. Niet altijd heeft men het zelfde fenomeen 
voor ogen. De analyse raakt meerdere terreinen 
van de economische wetenschap, zoals kosten, 
prijzen, winsten, belastingen en sociale voorzie
ningen. Zelden wordt op empirisch onderzoek 
gesteund. In de volgende paragraaf worden een 
aantal methoden besproken die gebruikt worden 
om de omvang van de informele sector te schat
ten . 

De pogingen om de onregelmatige arbeidsvor
men van de informele sector te herleiden tot sta
tistische variabelen doen de werkelijkheid geweld 
aan. Totdat een compleet begrip is ontstaan van 
de relatie tussen formele sector, informele sector 
en overheid, kunnen veronderstellingen over de 
potentie van de informele economie om een bij
drage te leveren aan de nationale economie in de 
zin van de (geamandeerde) HB-resolutie alleen 
speculatief genoemd worden. Met deze kantte
kening wagen wij ons aan de volgende bespie
gelingen. 

2.2 Omvang van het probleem 
Het begrip informele sector staat voor een am
bivalente term die meestal in ongunstige zin 
wordt gebruikt. De volgende eigenschappen wor
den toegekend om haar te onderscheiden van de 
formele sector of de officiële economie: 
a. vestigingseisen worden niet of onvoldoende na

geleefd, vakdiploma's ontbreken; 
b. werknemers van informele bedrijven krijgen 

weinig of niets betaald, ook bijvoorbeeld bij 
vrijwilligerswerk; 

c. over inkomens wordt niet of niet voldoende 
belasting en sociale premies afgedragen aan de 
overheid. 

Bona fide ondernemers oefenen druk uit om op 

te treden tegen de informele uitbaters: vooral de 
horeca houdt weinig bestaansrecht over als veel 
uitbaters zich niet aan alle regels houden voor 

werktijden, veiligheid, hygiëne, belasting en so
ciale voorzieningen. 

In de formele sector wordt werk gewaardeerd 
wanneer er een financiële vergoeding tegenover 
staat en waarvan de activiteiten meetellen in het 
BNP (Bruto Nationaal Produkt).2 Tot de infor
mele activiteiten behoren dan alle overblijvende 
economische activiteiten, die niet in de officiële 
statistiek zijn terug te vinden . 

Het CBS heeft echter duidelijk gemaakt dat bin
nen de officiële statistiek toch een aanzienlijk deel 
van de informele sector verrekend is, namelijk 
ongeveer 5 procent. 

Hoe is de omvang en de groei van de informele 
sector vast te stellen? In de literatuur worden 
methoden geopperd die zowel een macro-schat
ting als schattingen op beperktere schaal mogelijk 
maken. 

Voor een macro-schatting van de omvang van 
de schaduweconomie dienen zich drie methoden 
aan. 

I. Met een maximumraming per sector voor het 
buiten de statistieken vallende circuit afgeleid 
uit de Nationale Rekeningen van het CBS. Het 
CBS neemt aan dat een raming van 5 tot 10 

procent van het nationaal inkomen aanne
melijk is, hoewel meer dan 5 procent hiervan 
waarschijnlijk in de rekeningen is opgenomen 
omdat het CBS bij het opstellen bestedingen 
betrekt. 

2 . Uit de groei van de geldhoeveelheid: als de 
hoeveelheid geld in omloop sneller toeneemt 
dan het nationaal inkomen, groeit de niet-ge
registreerde economie. De Nederlandse Bank 
komt uit op een schatting van 6,5 tot 22 ,0 % 

van het BNP in 1982. Ook toenemend gebruik 
van chartale geldvormen zou op informalise
ring van de economie wijzen. 
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3. Indicatoren worden gekozen voor wiskundige 

modellen. Vaak wordt dan uitgegaan van een 
groeiende informele sector als de deelname 
van de mannelijke beroepsbevolking aan de 

officiële arbeidsmarkt daalt; als de belasting
en premiedruk stijgt; als het aantal overheids
regels toeneemt (gemeten aan het aantal amb
tenaren! ) en als de moeilijk operationaliseer
bare factor belastingmoraal afneemt. Neder
land blijkt internationaal gezien een grote in
formele economie te hebben, vooral gericht op 
de dienstensector. 3 

Zonder het nut van macro-schattingen te klei
neren kan onderzoek naar de gedragslogica van 
betrokken individuen een indicatie geven over de 
omvang van de heimelijke volkshuishouding. Be
havioristisch gerichte methoden worden bespro
ken door Van de Braak en Hessing. 3a Zo bij
voorbeeld dossieronderzoek op belastingontdui
king en experimentele studies waarin de pakkans 
wordt afgewogen tegen andere nadelen en de ba
ten van informele activiteiten in het illegale vlak. 
Een empirisch onderzoek dat de nodige aandacht 
kreeg is dat van Renooy3b onder 250 huishoudens 
in Amsterdam. Interessant is het tijdbestedings
onderzoek van het Sociaal Cultureel Plan Bureau 
uit 1975 en 1980,3c waaruit blijkt dat Nederlan
ders aan huishoudelijk werk, doe-het-zelf activi
teiten en vrijwilligerswerk ruim tweemaal zo veel 
tijd besteden (in uren gerekend ) dan aan betaal
de arbeid. 

Het is niet duidelijk of de informele sector groeit. 
Wel is met name in Italië vastgesteld dat burgers 
gedwongen door inkrimpende inkomsten door de 
inzinkende conjunctuur, aanvullende inkomsten 
moesten zoeken in de informele sector. Neder
landse berekeningen op basis van de omvang van 
de geldhoeveelheid constateerden voor de jaren 
tót 1976 een forse daling van de informele acti
viteit.4 De tendens sinds het begin van de vorige 

eeuw toonde inderdaad formalisering. Verzor

gende activiteiten vonden voordien plaats in de 
eigen huishouding, bijvoorbeeld door de huis
houdster en 'het meisje'. Veranderingen van 

emancipatoire aard, van technische aard (me
chanisering van het huishouden) en economische 
aard (stijging besteedbaar inkomen) zorgden ge
leidelijk voor formalisering. Vaak ging dat samen 
met professionalisering, zoals in de ziekenverzor
ging. 

Desondanks bleef het informele circuit om
vangrijk. Door de crisis gedwongen, schijnt zij 
zelfs weer te groeien. 

Dat de informele activiteiten een significant 
deel van de economie voor hun rekening nemen 
staat buiten kijf, hoewel de schattingen over de 
omvang uiteen lopen. Voor de Verenigde Staten 
worden taxaties genoemd van 4 tot 33% , voor 
Italië van 15 tot 30% , voor Nederland van 5 tot 
15% .5 Niet steeds wordt het zelfde verschijnsel in 
omvang geschat. Daarover zijn reeds enkele op
merkingen gemaakt. 

2.3 Diversiteit van de doelgroep 
Zijn de categorieën die niet meegeteld worden in 
de berekening van het BNP te groeperen? Nadat 
een opdeling in vijf soorten activiteiten is voor
gesteld, volgt een karakterisering van de diverse 
aard van de informele activiteiten. 

Wij maken binnen de informele sector een op
deling in vijf categorieën activiteiten van zeer 
verschillende aard. Andere verdelingen blijven 
mogelijk. 

Vooraf willen wij opmerken dat de inzet van 
de huisvrouwen in het gezin niet in de officiële 
rekeningen tot uitdrukking komt. In het verleden 
werd aangenomen dat deze factor alleen al goed 
zou zijn voor een stijging van 30% van het na
tionaal produkt. 6 Deze factor zal recent zijn toe
genomen, omdat veel vrouwen door de neer
gaande conjunctuur werden gedwongen de ar-
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beidsmarkt te verlaten en terug te keren naar het 

gezin. Motieven kunnen aangedragen worden 
om de bijdrage van de huisvrouwen aan het na
tionaal produkt mee te laten tellen bij de bere
kening van de omvang van het informele circuit. 
De huisvrouwen zouden zonder meer het grootste 
deel van de informele sector uitmaken. Daarnaast 
onderscheiden wij vijf groepen van informele ac

tiviteiten. 
I. Doe-het-zelf activiteiten of 'erbij klussen', be

doeld om loon- en voorrijkosten van officiële 
bedrijven te vermijden. Ten dele in de statis
tiek verrekend wegens aanschaf van materiaal 
en gebruik van gereedschap in het formele cir
cuit. 

2. Zwart werk, thuiswerk en illegale bedrijfjes, 
vaak bedoeld om het eigen inkomen aan te 
vullen zonder belasting en sociale premies af 
te dragen. Soms gecombineerd met inkomen 
uit een vaste betrekking of een sociale uitke
ring (waar de Jonge Democraten op doelen). 

3. Vrijwilligers (boven de 18 jaar) in de kwar
taire sector, eventueel met behoud van uitke
ring, wier aantal volgens het SCPB in 1977 circa 
3,6 miljoen bedroeg waarbij gemiddeld 3,7 
uur per week werd gewerkt. Hetgeen neer
komt op 350000 arbeidsplaatsen tegen een 
loonwaarde van 2 I miljard gulden. 

4. Kinderarbeid (beneden de 18 jaar). Meerdere 
malen werd door onderzoekers er op gewezen 
dat een toenemend aantal schoolgaande kin
deren hun zakgeld aanvullen met inkomsten 
uit arbeid, waarover geen belastingen en so
ciale premies werd afgedragen. 

5. Het verzwijgen van belastingplichtige inkom
sten op zich. Zoals bijvoorbeeld rente-ont
vangsten, die tussen 1977 en 198 I voor bijna 
de helft werden verzwegen, in 198 I al circa 
6,5 miljard volgens het CBS. 

Bij onze pogingen de bijdrage van deze catego
rieën te kwantificeren in geldtermen, kwamen wij 

uit op een omvang van het informele circuit van 

ruim 30% van het nationaal inkomen, inclusief 
verrekening van de niet-geregistreerde bijdrage 
van huisvrouwen in het gezin, en op ruim 10% 
van het nationaal inkomen exclusief deze factor. 
Tegen het inkomenspeil van 1985 komt dit neer 
op ruim 30 miljard. 

Is de informele bedrijvigheid, afgezien van de 
vrijwilligers in de kwartaire sector, te typeren als 
een sjacherende, goedkope, ritselende organisa
tie? De literatuur levert het volgende beeld op, 
dat natuurlijk in mindere mate van toepassing is 
op de vijfde categorie, de belastingontduiking. 7 

Ten aanzien van de produktiefactor arbeid 
wordt gesteld dat het gemiddeld loonniveau lager 
ligt dan bij formele bedrijven, terwijl het gemid
deld aantal werkuren hoger ligt dan 50 werkuren 
per week. Vaak wordt het werk uitgevoerd door 
vrouwen, minderheden en ongeschoolde arbei
ders. In Amsterdam werd overigens een variatie 
geconstateerd van 5 gulden per uur voor een
voudige activiteiten tot 30 gulden per uur waar 
vakspecifieke specificaties vereist waren. Een 40 
procent van de werknemers in de informele be- • 
drijvigheid werkt zonder toestemming van het 
GAK . De nodige werkervaring is opgedaan in een 
vaste betrekking of wordt al doende geleerd. 

Ten aanzien van de produktiefactor kapitaal 
merkt men op dat het werkkapitaal over het al
gemeen gering is, zolang de schaal van het be
drijfje beperkt blijft en weinig opslag- en trans
portfaciliteiten vereist zijn. Renooy noemt een 
cijfer van 10000 gulden als werkkapitaal. 

Blijkbaar is de informele bedrijvigheid vooral 
arbeidsintensief, met een lage arbeidsprodukti
viteit. In ons land blijft de arbeidsproduktiviteit 
in de dienstensector achter bij die van de indus
trie. De diensten worden op de langere termijn 
te duur en zijn gedwongen informeel te opere
ren .8 Zelden wil een informele bedrijfsvoerder 
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formeel gaan werken. Als deze beslissing uitein

delijk toch wordt genomen, moet de kritische om
zet voldoende zijn gestegen om een goed winstin
komen te behalen. De gemiddelde omzet per 
werknemer blijft meestal zo laag dat nauwelijks 
een winstinkomen overblijft. 9 

Voor informele bedrijven wordt een winstin
komensgemiddelde aangehouden van 10000 gul
den per jaar, terwijl voor formele bedrijven een 
gemiddelde geldt van 60000 tot 100000 gulden. 

Het beeld van de marginale organisatie schijnt 
aardig bevestigd te worden. Toch kent de infor
mele bedrijvigheid ook facetten die een rendabele 
bedrijfsvoering mogelijk maken, onder meer om
dat geen vestigingseisen en belastingplicht wor
den nageleefd, waardoor de produkten tegen la
gere prijzen kunnen worden aangeboden: lagere 
vaste kosten, lagere loonkosten. Daarnaast leert 
de ervaring dat in de dienstensector voortdurend 
nieuwe vormen van bedrijvigheid ontstaan, die 
na een informele fase tot hooggekwalificeerde be
drijfsvormen kunnen uitgroeien: de 'high touch'. 
Ongeveer de helft van de nieuwe arbeidsplaatsen 
ontstond tussen 1980 en 1982 in de dienstensec
tor. Het werk wordt over het algemeen slecht be
taald, maar promotiemogelijkheden zijn aanwe
zig. 

De diversiteit van de informele sector is groot. 
Eerder werd reeds gesteld dat slechts voorzichtig 
generalisaties zijn te trekken, die overwegingen 
naar het beleid toe speculatief van karakter ma
ken. Desondanks menen wij een aantal knelpun
ten te herkennen waarvan een afgepast beleid de 
scherpe kantjes kan vijlen. 

2-4 Beoogde gedragsverandering 
De gedragsverandering die beleid kan realiseren 
bij relatief moeilijk handelbare problemen, als 
dat van de informele sector, is bescheiden. 
Naarmate de verandering in gedrag van doel
groepen groter moet zijn, wordt de kans op suc-

eesvolle uitvoering van het beleid kleiner. We 

hebben daarom geen grote verwachtingen van 
een stringent beleid dat de nadelen van het in
formeel circuit voor de nationale economie moet 
corrigeren en positief te waarderen facetten wil 
versterken. Desondanks zullen wij ons voorzichtig 
wagen aan beleidsvoorstellen. Een aantal moge
lijkheden worden in de volgende paragraaf be
sproken. Dit onderdeel beperkt zich tot het noe
men van enkele knelpunten die een beleidsin
spanning denkbaar maken. 

I. CONCURRENTIEVERVALSING 

Veelal wordt verondersteld dat informele bedrij
ven groeien ten koste van bon a fide ondernemin
gen. Met behulp van sociale uitkeringen is de 
bestaansbasis verzekerd, ondanks het werken te
gen een lagere inkomensvoet. Met name bij het 
vrijwilligerswerk wordt arbeid niet meer in loon
termen gewaardeerd: economische actIvlteIt 
wordt gedemonetariseerd. De geregistreerde 
werkloosheid blijft hoog, ondanks de vele ar
beidsuren die gemaakt kunnen worden in het in
formele circuit. Omdat arbeidskrachten niet wor
den beloond volgens hun vakdiploma's en de gel
dende arbeidswetten, komen de werknemers in 
informele ondernemingen in een inferieure positie 
te staan tegenover hun collega's in formele be
drijven. Een tweedeling op de arbeidsmarkt 
dreigt. Overigens wordt aangenomen dat slechts 
weinig informele activiteiten echt schadelijk zijn 
voor de formele sector! Gemeend wordt dat voor
al kwijnende bedrijven in de informele sector 
schadelijk zijn in dit opzicht. l 0 De massa der in
formele activiteiten vormt vrijwel geen bedrei
ging. De 'schemerzone' kan zelfs positief uitpak
ken voor het reguliere bedrijfsleven als afzet- of 
toeleveringskanaai, door bestedingen, als broed
plaats van nieuwe ondernemingsvormen, als aan
bieder van goedkope arbeid en flexibele arbeids
krachten en als druk op de lonen in sommige sec
toren binnen de formele sfeer. 1 1 
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2. COLLECTIEVE SECTOR 

De informele sector verkleint, waar zij actIvIteI
ten betreft die gevlucht zijn uit de formele sector, 
het draagvlak van de publieke sector en voor 
overheidsuitgaven. Minder inkomsten komen 
binnen aan belastingen en premies; via sociale 
uitkeringen wordt een verkapte loonsubsidie ge
geven. De Commissie Bijsterveldt (ISMO) noemt 
circa 2 miljard aan gederfde staatsinkomsten als 
mInImum. 

3. CONSUMENTENBELANGEN 

De informele sector zou kwalitatief betere pro
dukten leveren, omdat het werk zorgvuldiger 
wordt gedaan en meer arbeidsvreugde wordt ge
noten. Verondersteld wordt dat het werk tevens 
beter uitgevoerd wordt omdat de tijdsdruk min
der is en een persoonlijk contact bestaat tussen de 
opdrachtgever (consument) en opdrachtuitvoer
der.! 2 Wij plaatsen daar vraagtekens bij, vooral 
met betrekking tot de aansprakelijkheid voor het 
produkt. Zo hebben bijvoorbeeld zestien aanne
mers in Münster de aanleg van elektriciteitslei
dingen in een nieuwe woonwijk uitbesteed aan 
een scherp calculerende firma. Bij oplevering van 
de woonwijk kwam aan het licht dat de firma niet 
geregistreerd was. De gemeentelijke woning
dienst eiste dat een erkende installateur het werk 
over moest doen. De bewuste firma bestond toen 
niet meer. Bij eenmalige transacties (bijv. bezoek 
aan een restaurant) ofwaar aanbieders grote on
bekende kostenvoordelen in de wacht kunnen 
slepen (bijv. met afgekeurde of overgebleven par
tijen) en bij transacties waarbij expertise wordt 
verondersteld (bijv. tv-reparatie en invullen be
lastingformulieren) kan het consumentenbelang 
in het gedrang komen. 

4. HIGH TOUCH 

De informele sector in ons land lijkt vooral in de 
dienstensector te vinden te 'zijn. Een deel van de 

informele economie wordt gevormd door dien

stenvormen in ontwikkeling, die goed passen in 
de geest van het amendement op de HB-resolutie 
Arbeid I. Voor de nieuwe dienstverlenende be
drijfsvormen introduceerde Naisbitt in zijn best
seller 'Megatrends' de term 'high touch' als te
genhanger van de 'high tech' bij de goederenpro
duktie. Voorbeelden van dergelijke nieuwe dien
sten zijn de winkels voor ovenklare gerechten en 
de telefonische boodschappendiensten. Hoewel 
het stimuleren van deze 'high touch' niet mag 
ontaarden in het benadelen van legitieme vor
men van bedrijvigheid, kan de overheid over
wegen deze informele activiteiten te versterken. 

We kunnen concluderen dat vooral de concur
rentievervalsende aard, benadeling van de col
lectieve sector en de bedreiging van consumen
tenbelangen als knelpunten zijn op te vatten die 
de formele sector bedreigen. Gelijke monniken, 
gelijke kappen. Dit zal ook moeten gelden voor 
de informele vormen van 'high touch' indien de 
overheid besluit deze te stimuleren. Welke stu
ringsmogelijkheden dienen zich aan om de ont
wikkeling in een gewenste richting te sturen? 

3. Beleidsopties 

Voorzichtigheid is de moeder van de porselein
kast. Vooral als de overheid zelf te kennen geeft 
door met het werken met behoud van uitkering 
de informele sector stimulans te geven. Een goede 
causale theorie over het functioneren van de in
formele sector ontbreekt. Hoe wil een beleid, ge
richt op het afremmen van negatieve aspecten 
van informele activiteiten en op het versterken 
van positieve aspecten dan vorm krijgen? Beleids
voorstellen die geopperd worden, kunnen niet 
meer dan koffiedik kijken zijn. Diverse opties 
worden hier op een rij gezet. In de volgende pa
ragraaf wordt geconcludeerd in hoeverre deze 
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opties als wenselijk worden gezien III D'66-per
spectief. 

De suggesties die het concurrentievervalsende 
aspect van informele activiteiten kunnen afrem
men, zijn te groeperen in maatregelen die de be
lasting- en premiedruk voor benadeelde formele 
bedrijven verminderen en maatregelen die de ar
beidskosten voor formele bedrijven drukken. 

De belasting- en premiedruk kan als volgt ver
laagd worden: 
- Door een verlaging van de kostprijsverhogende 

belastingen, met name het BTw-tarief, voor 
vormen van commerciële dienstverlening die 
het sterkst bedreigd worden door de informele 
vlucht. Dit conform het concept-verkiezings
programma 1986 - 1990, waarin een dergelijke 
verlaging budgettair neutraal wordt geacht 
door een koppeling . aan een verhoging van het 
tarief van indirecte belastingen op duurzame 
consumptiegoederen. 

- Door vermindering van de werkgevers premies 
in de bewuste dienstensectoren. Dit valt binnen 
het huidige regeringsbeleid en het conceptver
kiezingsprogramma van 0'66. 

- Door instelling van een belasting- en premie
vrije drempel, waarbij de eerste 25 wekelijkse 
werkuren zwaar belast worden en de daarop 
volgende werkuren minder. Dit idee is regel
matig terug te vinden in de fiscale literatuur. 
Voor degenen die meer dan 25 uur per week 
willen werken, wordt zwart werken minder 
aantrekkelijk dan wit werken: het belasting
voordeel wordt minder groot. Een gelijkmati
ger behandeling van de belastingplichtingen is 
ermee gediend. Meer regels over de belast
baarheid van de eerste 25 uren achten wij 
wenselijk. 

- Te denken valt aan een vaste, forfaitaire aan
slag op de bedrijfsbelastingen (maandelijks) 
met een eenvoudige mogelijkheid van tussen
tijdse bijstelling als de bedrijfsresultaten ach
terblijven bij de verwachtingen. 

De arbeidskosten voor formele bedrijven moet 

gedrukt worden om hun in een meer eerlijke con
currentieverhouding te brengen tegenover de in
formele activiteiten. De arbeidskosten kunnen 

omlaag door middel van (verkapte) loonsubsidie 
via het werken met behoud van uitkering in het 
reguliere bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor jongere 
werklozen om werkervaring op te doen. Duisen
berg deed in de Volkskrant van 2 mei 1984 het 
voorstel om arbeid goedkoper te maken door de 
investeringspremie-regeling voor het bedrijfsle
ven om te bouwen. De regering heeft inmiddels 
besloten te bezuinigen op de groei van de inves
teringspremieregeling en het voorwaarden
scheppende beleid (ontsluiting bedrijfsterreinen). 
Voor dit laatste zal een groot deel aangewend 
worden voor terugploegregelingen. 

Hoe kan een vermindering van het draagvlak 
van de collectieve sector door een uitbreiding van 
de informele sector bijgestuurd worden? Een in
gewikkelde materie, die de Interdepartementale 
Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik 
(ISMO ) een jarenlange studie kostte. De controle 
op fiscale fraude is een moeizaam en tijdrovend 
proces, waarbij mentaliteitsvraagstukken om de 
hoek komen kijken. De belastingmoraal schijnt 
hoger te worden, als de bevolking de indruk heeft 
dat zorgvuldig met de collectieve middelen wordt 
omgesprongen. 1 3 De ISMO deed in haar eindrap
port een reeks van voorstellen om te komen tot 
een effectiever controle op belastingfraude. Wij 
zien er van af om in dit kort bestek deze voor
stellen te behandelen, maar onderschrijven het 
belang van de afweging van deze voorstellen na
drukkelijk. 

Over de bescherming van de consumentenbelan
gen bij aankopen en afspraken tussen consument 
en aanbieder op de informele markt blijft de li
teratuur opmerkelijk stil. Wij troffen geen be
leidsvoorstellen ter zake aan. Wellicht gaat men 
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er van uit dat de consument, zodra gekozen 

wordt voor de goedkope informele markt, aan
spraken op kwaliteit van produkt en dienstver
lening verliest. Natuurlijk geldt voor elke over
eenkomst het bestaande consumentenrecht, maar 
door de labiele aard van de informele markt kan 
de aansprakelijkheid op termijn problemen ge
ven. Wij gaan er van uit dat aan de Adviescom
missie Warenwet en aan de SER-Commissie Con
sumentenaangelegenheden opdracht gegeven 
moet worden na te gaan in hoeverre de consu
mentenbelangen in de informele sector op de 
tocht staan. 

Ten slotte het stimuleren van die vormen van 
informele activiteiten die in de woorden van het 
amendement op de HB-resolutie, bijdragen aan 
de nationale produktie, de zelfwerkzaamheid en 
de dienstverlening. We leggen hier het accent op 
een kwalitatieve bijdrage in de geest van de ont
wikkeling van nieuwe vormen van 'high touch'. 
Bona fide kleinere ondernemers pleiten voor een 
strikte naleving van de vestigingseisen, maar een 
pleidooi voor regelzucht en bureaucratie krijgt 
weinig waardering in deze tijden. In België werd 
een soort amnestie afgekondigd voor het niet-na
leven van vestigingseisen door informele bedrij
ven. De Nederlandse vestigingswetgeving voor
ziet overigens niet in eisen voor nieuwe vormen 
van bedrijvigheid. Door deze lacune in de wet
geving bestaat ongewild de mogelijkheid te ex
perimenteren met vormen van 'high touch'. Deze 
wettelijke ruimte zou volgens ons moeten blijven 
bestaan. Vooral waar het activiteiten betreft die 
binnen niet al te lange termijn geformaliseerd 
worden. We begeven ons hier op het vlak van het 
beleid voor de startende ondernemer. Een inven
tarisatie van de kennis hierover wordt geboden 
door Wever en anderen. 1 4 De werkgroep MKB 
pleit voorzichtig om te springen met dit beleid: 
gelijke monniken, gelijke kappen. Voorstellen 
zijn gedaan in de recent verschenen MKB-nota van 

het wetenschappelijk bureau van 0'66. Daarbij 

moet een soepele en zakelijke houding van amb
tenaren naar het bedrijfsleven toe als onmisbaar 
gezien worden. De kleine bedrijven moeten door 

speciale contactambtenaren soepel en creatief te
gemoet worden getreden volgens uniforme en 
consistente richtlijnen. 

4. Agendabepaling 

Van Bijsterveldt, de vaderlandse zwart-geld spe
cialist van oudsher en voorzitter van de ISMO, 
staat het schrikbeeld van Italië voor ogen: 'Daar 
zie je dat sociale verworvenheden, die na jaren
lange strijd veroverd zijn, in de zwarte sector ter
zijde zijn geschoven. Daar duikt de kinderarbeid 
weer op'. Juist in Italië heeft het officieuze circuit 
haast een officiële status gekregen als alternatieve 
arbeidsmarkt (Volkskrant 27-2- 1 985). Het Ita
liaanse ongerief als ongewenst beoordelend, me
nen wij dat beleidsvormen overwogen moeten 
worden die de uitwassen van de informele acti
viteit beperken en gewaardeerde onderdelen van 
het informele circuit verstevigen. 

Bij het ontwerpen van het beleid moet forma- > 

lisering nagestreefd worden. Daarvoor werden in 
de vorige paragraaf een aantal beleidsopties naar 
voren gebracht. We komen tot de volgende con
clusies. 

I. Concurrentievervalsing moet worden inge
damd door een verdere verlaging van de be
lasting- en premiedruk en het goedkoper ma
ken van de arbeid in die delen van de formele 
dienstverlening die het meest te leiden hebben 
van de kostenvoordelen van de informele sec
tor. Naast het bestaand beleid, komen een ver
laging van met name het BTw-tarief op dien
sten in aanmerking, naast de instelling van een 
premievrije drempel tot 25 wekelijkse werk
uren en een vaste, forfaitaire aanslag op be
drijfsbelastingen. De invoering van een basis-
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2. 

inkomen zou kunnen bijdragen aan formali

sering, nu de partij-interne besluitvoering 
rond dit thema is afgesloten. 
De parlementaire behandeling van de voor
stellen van de ISMO en de implementatie van 
het vergroten van de controle op belasting-
fraude moet de vermindering van het draag
vlak van de collectieve sector door de groei 
van de informele activiteiten beperken. 

3- Maatregelen zijn geboden om de consumen
tenbelangen te beschermen bij overeenkom
sten op de informele markt. Hierover dient 
door de regering advies te worden gevraagd 
aan meerdere commissies. 

4. Het stimuleren van wenselijk geachte vormen 
van informele bedrijvigheid, vooral daar waar 
nieuwe bedrijfsvormen ontstaan, kan ingepast 
worden in het bestaand beleid voor de star
tende ondernemer. In de vestigingswetgeving 
dient experimenteerruimte open gelaten te 
worden. 

We zijn in dit artikel niet tot spectaculaire con
clusies gekomen. Dat is ook niet te verWachten 
van leden van een werkgroep, die op terughou
dendheid van de overheid aandringt. Waarom 
nieuw beleid ontwerpen als bestaand beleid 
bruikbaar is? Alle ruimte kan geboden worden 
aan die activiteiten die bijdragen aan de nationa
le produktie, de zelfwerkzaamheid en de dienst
verlening. Informeel of formeel. Indien uitwassen 
in het informeel circuit geconstateerd worden, 
moet ingrijpen volgen. De vormgeving van dit 
ingrijpen hoeft niet compleet nieuw te zijn. Im
plementatie-onderzoek toonde aan dat nieuw be
leid tegenstand heeft te overwinnen voordat van 
effectief beleid gesproken kan worden. 

november 1985 
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G. J. WOLFFENSPERGER 

Kabelnet en mediapret 

Een enigszins gestroomlijnde versie van een inleiding voor het congres, gehouden op 2/ november 
1985, van het Genootschap voor Reclame, onder de titel ' Wachten of Doen' . 

Men zou kunnen denken dat praten over me
dia-ontwikkelingen vanuit de optiek van een ka
belnet neerkomt op een wat eenzijdige visie. 
Mijns inziens is dat echter niet het geval. Bij de 
ontwikkeling van het mediabeleid en de intro
ductie van nieuwe mogelijkheden spelen de ka
belnetten in Nederland een veel grotere rol dan 
in de meeste andere landen. 

Daarvoor zijn twee redenen te noemen, die 
nauw samenhangen. 

In de eerste plaats behoort Nederland tot de 
allerdichtst bekabelde landen ter wereld. Van de 
gezinnen met televisie is meer dan 75 % op een 
kabelnet aangesloten. 

Er zijn maar drie landen ter wereld die zich 
wat dat betreft met Nederland kunnen meten: 
België, Luxemburg en Denemarken. Ter verge
lijking: in de Verenigde Staten is dat percentage 
niet hoger dan 40% van de televisiehuishoudens. 
Engeland, Duitsland en Frankrijk beginnen pas: 
nog geen 10% van de Tv-huishoudens is daar 
bekabeld. 

Opmerkelijk, maar begrijpelijk is, dat vooral 
de dichtbebouwde landen waar meerdere talen 
worden gesproken en begrepen zo dicht bekabeld 
zijn . 

In de tweede plaats is het kabelnet ook van 

belang, omdat het mediaontwikkelingen mogelijk 
maakt die zonder dat net niet mogelijk zouden 1 
zIJn. \ 

Om een voorbeeld te noemen: satelliet-omroe
pen met een Europese pretentie bestaan bij de 
gratie van kabelnetten die zich een grote scho- t 
telantenne kunnen veroorloven . (Mijn vewijzing r 
naar het grote aahtal op de kabel aangesloten c 
huishoudens verklaart meteen, waarom commer-
ciële stations als SKY en Music Box zo staan te 1: 
trappelen om juist in Nederland aan de bak te ; z 
komen: in hun 'eigen' land is er nauwelijks ie- F 

mand die ze kan ontvangen, en dat is niet inte-
ressant voor de adverteerder. ) ~ 

Misschien nog wel interessanter, zijn de mo- c 
gelijkheden op lokaal niveau, die ontstaan door- \ 
dat programma's op het kabelnet kunnen worden 
gezet zonder dat de ether er aan te pas komt. g 
Televisieomroep op' lokale schaal, het meest aan- g 
sprekende voorbeeld, is praktisch gesproken on-
betaalbaar en dus ondenkbaar via de ether, en l 

bestaat dus bij de gratie van het direct op de ka- c 
bel zetten. 1: 

Gelooft u overigens niet de fabel, dat kabel- z 
netten spoedig overbodig of op zijn minst omen- v 
dabel zullen worden door de komst van satellie- E 
ten die sterk genoeg zijn om door de consument d 
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met een goedkope schotel ontvangen te worden. 

Tegen de tijd dat zo'n DBS (Direct Broadcasting 
Satellite) er is, zal het kabelnet zo'n uitgebreid, 
gevarieerd aanbod hebben, dat een heel dak vol 
schotels, sprieten en lijnen er niet tegenop kan, 
nog afgezien van de lokale programma's die men 
zonder kabel nooit zal kunnen krijgen. Bovendien 
zal de kabelexploitant op de komst van de DBS 

reageren, door die óók op het net te zetten. 
Nee, de toekomst van goedkope schoteltjes ligt 

vooral in landen, waar géén dichte bekabeling 
bestaat. Zo heeft bijvoorbeeld Ierland onlangs 
voor dit systeem gekozen. 

Het Amsterdamse kabelnet 

Het net van Kabeltelevisie Amsterdam BV wordt 
vaak met enige trots aangeduid als: het grootste 
ter wereld. Het omvat behalve Amsterdam nog 
twee kleinere gemeenten, en telt 355000 poten
tiële aansluitingen. Daarop hebben 325000 huis
houdens daadwerkelijk een abonnement, een per
centage van 94. 

Daarnaast ontvangen nog eens 10 gemeenten 
hun signaal van KTA, zodat het totale aantal ge
zinnen dat kijkt naar beeld, aangeleverd door 
KTA, 450000 is. 

Het grootste probleem van het Amsterdamse 
kabelnet (en van de meeste andere netten) is op 
dit moment de capaciteit. Het net is nu geschikt 
voor 11 kanalen, maar daarvan wordt momen
teel gebruik gemaakt door maar liefst 16 pro
gramma-aanbieders, die in principe elk hun ei
gen kanaal willen. 

Daarom wordt de capaciteit op korte termijn 
uitgebreid tot 18 kanalen. Niet in de eerste plaats 
om allerlei toekomstige mogelijkheden binnen te 
halen, maar vooral om een situatie te voorkomen 
zoals die nu bestaat op kanaal 29: primair is dat 
voor de lokale televisie. Is die er niet, dan krijgt 
Europa TV het kanaal, en zendt ook die niet uit 
dan is het het mededelingen kanaal van KTA. Die 

situatie heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat iemand 
in de krant leest dat er een voetbalwedstrijd op 
Europa TV is, maar bij inschakeling van het be
wuste kanaal in een programma over geslachts
ziekten van de lokale TV valt. 

Ten aanzien van de programma's die er in de 
toekomst bij zullen komen is overigens interes
sant, dat de Amsterdamse kijkers desgevraagd 
veruit de meeste belangstelling blijken te hebben 
voor goede doorgifte van de Engelse zenders, met 
name van de BBC. Op niet te lange termijn zal 
dat mogelijk worden door aanvoer via straalver
bindingen. Wel zal de kijker waarschijnlijk iets 
extra moeten betalen voor aanvoer en auteurs
rechten. 

In het vervolg van deze bijdrage zal ik mij 
vooral bezighouden met de gebruiksvormen op 
lokaal niveau, die door het kabelnet mogelijk 
worden. 

Lokale televisie 

In Amsterdam is het gebruik van het kabelnet 
voor lokale televisie sterk in opmars. 

Het lokale kanaal is op dit moment vrijwel elke 
dag bezet met programma's. Meer dan 15 instel
lingen houden zich bezig met het 'open kanaal'. 

De voornaamste verklaring van die groei is 
drieërlei: 

I. de benodigde apparatuur is steeds goedkoper 
en makkelijker te bedienen, 

2. mede daardoor wordt lokale TV steeds goed
koper, zodat steeds meer instellingen en groe
pen overschakelen van de stencilmachine op 
de videocamera. 

3. Uitsturing via het kabelnet is goedkoop door
dat er geen zender voor nodig is. 

Die gemakkelijke toegankelijkheid van het me
dium lokale televisie heeft de discussie actueel 
gemaakt over het thema: amateurisme versus 
professionaliteit. Moetje streven naar een profes-
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sioneellokaal televisiestation, of moet juist ieder

een die dat wil in principe tot de kabel worden 
toegelaten, ongeacht hoeveel mensen er kijken? 
Het antwoord op die vraag is ongetwijfeld: beide. 
Zeker wanneer de capaciteit er is, is het de moeite 
waard om te streven zowel naar een lokaal station 
voor de lokale kijkers, als naar een echt 'open 
kanaal', ook al is dat niet primair voor de tele
visiekijkers, maar voor de televisiemakers. 

In Amsterdam is de stichting SALTO de instel
ling die, zoals de omroepwet dat voorschrijft, alle 
lokale activiteiten overkoepelt. In die activiteiten 
weerspiegelt zich het hele scala. 

Zo zijn er aan de ene kant experimenten ge
weest met professionele lokale televisie, met name 
tijdens de FIRATo-tentoonstellingen van 1983 en 
1985. Daarin werden vooral Amsterdams nieuws 
en Amsterdamse programma's gebracht. 

Aan de andere kant van het scala zijn er de 
typische open-kanaal aanbieders. Zij maken vi
deobanden, en bieden ze aan bij SALTO, die ze in 
principe zonder meer uitstuurt. De programma's 
omvatten zaken als 'wijktelevisie' voor en door 
een bepaalde buurt in Amsterdam, examenfilms 
van de Filmacademie en video-kunst. 

Er is ook een tussenvorm tussen professioneel 
en niet-professioneel: Migranten TV, speciaal be
stemd voor Surinaamse, Turkse en Marokkaanse 
minderheden. Voor de programma's komt geld 
van het ministerie van wvc en de gemeente Am
sterdam, terwijl het programma-maken wordt 
gecombineerd met de opleiding van program
mamakers. 

De wens om een professioneel lokaal televisie
station van de grond te krijgen bestaat in Am
sterdam, en met name bij SALTO, al vrij lang. 

Het zal U duidelijk zijn wat daarbij het pro
bleem is: geld. Omdat gemeenten er weinig voor 
voelen om het kabeltarief te verhogen, en recht
streeks subsidiëring afwijzen met het oog op de 
redactionele onafhankelijkheid cirkelt de discus-

sie rond twee financieringsvormen: de lokale re

clame, en het geld dat wordt ontvangen van com
merciële gebruikers van het kabelnet. 

Lokale reclame 

Zoals bekend wijst het voorstel van mInister 
Brinkman voor een Mediawet lokale reclame af. 
Tot voor kort deed ook de meerderheid van de 
Tweede Kamer dat. Er lijkt echter schot in de 
discussie te komen. Van de vier grote partijen 
hebben VVD en D'66 zich al voor lokale reclame 
uitgesproken. Thans belooft het concept-verkie
zingsprogramma van de PVDA op dit punt ook 
bij die partij een meer positief standpunt. 

Interessant in dit verband is een onderzoek dat 
in 1984 door de gemeente Amsterdam werd uit
gevoerd. Aan een groot aantal adverteerders in 
Amsterdamse bladen werd hun interesse ge
vraagd voor Tv-reclame. 

De resultaten zijn opmerkelijk: 
- er is een behoorlijk animo: 48,6% toont inte

resse en is bereid er een budget voor uit te trek
ken; 

- 7 I % van de ondervraagden acht Tv-reclame 
gunstig voor zijn bedrijf; 

- de belangstelling is het grootst onder middel
grote bedrijven (10 tot 100 personeelsleden, 
omzet I tot JO miljoen per jaar, reclamebudget 
20000 tot 100000 per jaar). Voor de echte 
kleintjes dus geen haalbare kaart. Daarvoor 
zou overigens radioreclame uitkomst kunnen 
bieden; 

- Voor sponsoring bestaat nauwelijks belangstel-
ling: slechts 4,1%. 

Het grote discussiepunt bij lokale reclame is na
tuurlijk de mogelijke schade aan de gedrukte 
media. 

Ik zou daarover twee opmerkingen willen ma
ken. 
I. Het is in feite idioot dat we in een situatie zijn 

gekomen waarin wèl enorme reclamebudget-
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ten kunnen wegvloeien naar Europese satel- frastructuur gebruik maakt daarmee wèl winst 

liet-programma's, Nederland uit dus, terwijl zou kunnen maken, zonder dat de gemeenschap 
een budgetverschuiving binnen het land ver
boden is. 
Blijkens een recent onderzoek van het Am
stelveense Bureau Analyse zijn de Europese 
topbedrijven van plan om 5% van hun budget 
aan satellietreclame te gaan besteden. Groten
deels wel degelijk ten koste van gedrukte me
dia. 

2 . Het moet mogelijk zijn om lokale reclame in 
te voeren op een wijze die de gevolgen voor 
andere media beheersbaar maakt. Dat bete
kent wel dat die reclame ook op lokaal niveau 
niet gezien kan worden als een melkkoe waar
aan je maar hoeft te trekken om onmetelijke 
geldbronnen aan te boren. 
De tegenkant is dan wel: lokale reclame zal in 
die voorzichtige opzet waarschijnlijk niet ge
noeg opleveren om lokale TV te bekostigen. 

Betaling door gebruikers 

Vandaar dat in Amsterdam al heel lang op een 
tweede bron voor financiering van lokale televisie 
wordt gewezen: de commercieel sterkere gebrui
kers van het kabelnet moeten betalen, om zwak
kere functies mogelijk te maken. 

En daarmee ben ik alwéér bij een actueel dis
cussiepunt: op dit moment wordt door sommige 
gebruikers betaald (Filmnet, de kabelkrant) 
maar de Europese satellietprogramma's hebben 
dat tot nu toe geweigerd (al betaalt Music Box 
in Amsterdam wel: f I ,- eenmalig). 

Ik denk dat uiteindelijk ook de satellietpro
gramma's door de bocht zullen moeten, omdat 
die betaling nauw samenhangt met het kabelbe
stel in Nederland . Anders dan in het buitenland 
zijn de kabelnetten hier immers meestal aange
legd · met gemeenschapsgeld, en er wordt geen 
winst gemaakt. Het zou dan nogal onlogisch zijn 
wanneer een commercieel bedrijf dat van die in-

daarvan een cent terugziet. 

Kabelkrant 

Geen lokale televisiereclame dus voorlopig. Maar 
er is een nieuwe gebruiksvorm van het kabelnet, 
waarop wèl reclame is toegelaten, en dat is de 
kabelkrant. Amsterdam heeft er momenteel één, 
verzorgd door het dagblad Het Paroo\. Een twee
de kabelkrant van het Nieuws van de Dag is op 
komst. 

Het nieuws van de kabelkranten kan uiterst 
actueel zijn . Zo wordt in Amsterdam de bericht
geving uit de gemeenteraad doorgebeld naar de 
kabelkrantredactie, die het nieuws in enkele mi
nuten op het scherm kan brengen. De reclame
boodschappen op de kabelkrant worden meestal 
verkocht in een package-deal: bij adverteren in 
de krant krijgt men voor wat meer geld de ka
belkrant erbij . 

Bij beschouwing van de Amsterdamse kabel
krant valt onmiddellijk een tweetal beperkingen 
op, die voortvloeien uit de huidige kabelregeling. 
Zo is er nog geen geluid . Het enige dat mag wor
den meegezonden is het geluid van één van de 
Hilversumse radiozenders, en dat wordt als sto
rend ervaren, vooral door nieuws en STER-recla
me. Een tweede beperking is dat de beelden moe
ten stilstaan. Daarom zijn vernuftige technieken 
bedacht om door beeldopbouw toch beweging te 
suggereren. 

De grootste hobbel voor kabelkranten ligt ech
ter nog in het verschiet. Volgens de huidige wets
voorstellen moet de kabelkrant over twee jaar een 
abonnee-televisie-programma worden, alleen dus 
voor wie extra betaalt. 

Vrijwel iedereen is het er over eens dat dat elke 
economische levensvatbaarheid aan de toch al 
marginaal opererende kabelkranten zou ontne
men. 
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Dit<:,itel 

Binnen enkele maanden zal het Amsterdamse ka
belnet worden verrijkt met een andere, nog fu
turistischer gebruiksmogelijkheid: Ditzitel. 

Heel lang heeft men gedacht, dat kabelnetten 
vrij snel door het inbouwen van technische snuf
jes, geschikt zouden worden gemaakt voor wat 
dan heet: tweeweg-verkeer. Dat betekent dat de 
abonnee via de TV een signaal naar het kopsta
tion kan sturen, waardoor hij alleen voor hém 
bestemde programma's of informatie krijgt. 

Steeds duidelijker wordt, dat het door de stand 
der techniek en de omvang van de nodige inves
teringen nog wel een tijd kan duren voordat het 
kabelnet daarvoor geschikt is. Dat heeft er toe 
geleid dat in 1984 door VNU een systeem werd 
bedacht dat voorlopig dienst kan doen als ei van 
Columbus: het 'hybride' systeem. Kern van de 
zaak is, dat er wel tweeweg-verkeer is, maar via 
twee verschillende netwerken. Alleen het signaal 
naar de kijker toe gaat via het kabelnet. Het sig
naal van die kijker terug naar het kopstation gaat 
via het telefoonnet, zodat een aanpassing van het 
kabelnet niet nodig is. 

Ditzitellijkt qua beeld wel wat op Viditel. Het 
grote verschil is, naast de betere techniek, dat er 
een uitgeefconcept achter zit. De uitgever stelt uit 
eigen materiaal en dat van andere aanbieders een 
pakket samen, dat de kijker optimale service kan 
geven op vele gebieden. Zo zal de toekomstige 
abonnee, die voorlopig 12,50 per maand gaat 
betalen, toegang krijgen tot een databank met de 
kennis van een encyclopedie; hij zal het spoor
boeJge kunnen raadplegen, bij leveranciers arti
kelen kunnen bestellen, maar ook middels een 
vraag-en-antwoordspel kunnen bepalen welke 
auto uit vele typen het beste bij zijn behoefte past. 

Die abonnee heeft daarvoor wel een televisie 
met teletekst-functie nodig, alsmede een druk
toetstelefoon. 

Het omroepbestel van de toekomst 

Ik heb hierboven een aantal ontwikkelingen op 
mediagebied beschreven. Belangrijk is nu , dat die 
ontwikkelingen, wanneer men uitgaat van het 
vroegere, nationaal georiënteerde omroepbestel, 
twee kanten uitgaan. 

In de eerste plaats is er de ontwikkeling in de 

richting van de Europese omroep, mogelijk ge
maakt door de geavanceerde techniek, en inves
teringen die zo groot zijn dat de beperking tot 
slechts één land economisch niet haalbaar is. De 
commerciële stations als Sky Channel en Music 
Box zijn op deze weg voorgegaan. 

Vanuit de nationale omroepen poogt men een 
antwoord te vinden door initiatieven als TV-5 en 
Europa TV. Wat zich in de toekomst zal gaan 
ontwikkelen is een pan-europees bestel, met eigen 
normen en inhoud. 

Maar er is óók een ontwikkeling in de richting 
van het lokale niveau. Lokale radio en TV komen 
zeer snel van de grond en zullen blijven groeien. 
Hier ligt de verklaring vooral in het steeds goed
koper en makkelijker bedienbaar worden van ap
paratuur. In de toekomst zal het gebruik van 
lokale media ongetwijfeld verder worden gesti
muleerd door toename van de vrije tijd en de -
helaas - nog voortdurende werkloosheid . 

Die laatste ontwikkeling is mijns inziens even 
belangrijk als de ontwikkeling richting Europa. 
Die ontwikkeling wordt interessanter naarmate 
er meer ruimte is voor lokale reclame. Ik ben er 
van overtuigd dat die ruimte er zal komen. Het 
zou te gek zijn als een ontwikkeling van een oor
spronkelijk nationaal mediabestel in twee richtin- ' 
gen - Europees en lokaal - er toe zou leiden dat 
uitsluitend een geldstroom van nationaal naar 
Europees niveau tot stand komt, terwijl een veel 
kleinere binnenlandse verplaatsing naar lokaal 
niveau verboden blijft. 

januari 1986 
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]ACQUELIEN SOETENHORST 

Toekomstige ontwikkelingen zn de 
volwasseneneducatie 

Enkele gedachten bij het jubileum van een Volkshogeschool 

Volwasseneneducatie: Whafs in a name? 

De verleiding is groot om te beginnen met de op
somming van de op ons afkomende problemen: 
voorop staat dan de werkloosheid, de vergrijzing, 
het verval van normen. Het blijkt een deprime
rende bezigheid. Bovendien: staf en bestuur van 
een volkshogeschool komen daar nauwelijks aan 
toe. Zij zien zich in de dagelijkse praktijk voor 
een ander soort problemen gesteld, zoals wijzi
gingen in de subsidiëring, herstructurering van 
het vormingswerk in internaatsverband, 'het ont
wikkelen van beroepskwalificerende cursussen; 
dit alles onder de druk van bezuinigingen. Voor 
de werkers in de volwasseneneducatie staat de 
vraag voorop hoe met steeds minder middelen 
aan steeds meer taken te kunnen voldoen. De vol
wasseneneducatie is volwassen geworden. Onder
deel van het systeem, compleet met inbegrip van 
het daarbij behorend jargon. Insiders zijn daar 
allang aan gewend. Voor buitenstaanders blijft 
volwasseneneducatie een akelige term. Het is een 
woord dat typisch hoort bij de bureaucratische 
structuren waar dit soort - op zich spannende -
activiteiten zijn ondergebracht. Zo'n term is niet 
zonder betekenis. Woordgebruik kan afschrik
wekkend werken. Vroeger gebeurde dat met de 
terminologie rond seksuele beleving. Daarin 
kwam een antiseksuele houding tot uiting. Nu 
doen we het met allerlei praktijken, die op zich 

boeiend, belangwekkend en stimulerend zijn, 
maar die in de mangel van de bureaucratie van 
etiket veranderen. Dit is geen toeval, maar vertelt 
iets over de veranderingsprocessen, waar wij zelf 
deel van uitmaken. Taal is daarbij een belangrijk 
gegeven. Taal , woorden, beelden, geven uitdruk
king aan een bepaalde werkelijkheid en hoewel 
de erkenning van het individu en daarmee de er
kenning van de individuele beleving, deel uit
maakt van ons cultuurgoed, is er ook een geza
menlijk gedeelde werkelijkheid. In die gezamenlijk 
gedeelde - of sociale - werkelijkheid spelen bu
reaucratische begrippen een belangrijke rol. Deze 
begrippen hebben een quasi-neutrale klank; zij 
zijn niet normatief, maar hebben wel een ge
voelswaarde. Zo praten wij niet meer over een 
krankzinnigengesticht, maar over een psychia
trisch ziekenhuis, of PAAZ (psychiatrische afde
ling van een algemeen ziekenhuis). We hebben 
het niet over 'het rijks-tucht en opvoedingswe
zen', .maar over de kinderbescherming, of de KB. 

De praktijken zijn nauwelijks veranderd, maar 
de terminologie is verhullend van aard. Waarom 
praten wij bijvoorbeeld over de volwassenene
ducatie (VE) en niet over een levensschool voor 
grote mensen? Om de doodeenvoudige reden dat 
daardoor een spanningsveld wordt opgeroepen. 
De spanning tussen 'cursusfabriek' en 'creatieve 
werkplaats'. En spanning betekent emotie en 
daar houden bureaucratieën niet van. Vandaar 
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de vlucht in de neutrale aanduiding van VE. Zij 

kan nog elke lading dekken. Zowel beroepsoplei
ding als werkplaats voor politieke bewustwording 
of misschien wel praatcafé. 

In de Volkskrant stond een bespreking van het 
tijdschrift Vorming (juli 1985). Een themanum
mer geheel gewijd aan de VE. De redactrice Jet 
Bruinsma verzucht: 'Vorming heeft voor zijn 
doelgroep - begeleiders en volwassenen in onder
wijs en vorming - ongetwijfeld een prima the
manummer gemaakt. Maar zou die doelgroep 
echt alleen maar geïnteresseerd zijn in structuren, 
dor jargon en nota taal en niet in ervaringen van 
de gedupeerde mensen voor wie zij werken? 
(Volkskrant laatste week juli, rubriek tijdschrif
ten. ) 

Deze zijdelingse opmerking raakt de kern van de 
zaak: de organisaties, die zijn ingesteld om de 
nieuwsgierigheid van mensen (voor zover niet 
misvormd en gedood door het reguliere onder
wijs) te stimuleren, worden volledig in beslagge
nomen door structurele problemen. Vallen wij 
onder SocaWe of 0 en w? Wat wil de provincie 
van ons? Misschien is aanpappen met die en die 
wethouder wel zo gunstig voor onze overlevings
kansen! Het achterliggende ideële en - als het 
goed is - inspirerende doel van de hele onderne
ming, die volwasseneneducatie heet, dreigt daar
door verloren te gaan. Het is deze achterliggende 
gedachte die juist van essentiële betekenis is als 
het gaat om ontwikkelen van een toekomstper
spectief. 

Een 'denkkader voor de toekomst' 

Mijn eigen denkraam is veel te beperkt om zo een 
ambitieuze onderneming te beginnen, laat staan 
te volbrengen. Het zelfde geldt overigens voor de 
instanties die vragen om zo'n denkkader. Daar 

ontbreekt het creatief vermogen dat dynamiek 

brengt in een maatschappij, die steeds sterker 
dreigt te verstarren. Zorgen de instituten en bu
reaucratieën voor de herkenning (duurzaam
heid ), de mensen - en vooral wat onconventionele 
mensen - brengen de verrassing. Wertheim ge
bruikt hiervoor het beeld van schering en inslag. 
(Evolutie en revolutie, 1970. ) Beide zijn onont
beerlijk om het tapijt van de geschiedenis te we
ven. Op dit moment dreigt de ene stroom - de 
schering - de ander - de inslag - te verdringen. 
Het eerste grote toekomstonderzoek van de we
tenschappelijke raad voor het regeringsbeleid 
·(WRR ) 'De komende vijfentwintig jaar' (1977) 
had het over een 'verrassingsloze toekomst'. Ver
rassing betekent immers onvoorspelbaarheid en 
verhoudt zich tot toekomstonderzoek als water 
tot-vuur. Wat in dit rapport van de WRR heel 
voorzichtig gebeurde was aan de hand van data 
over de voorafgaande decennia uitspraken doen 
over de komende decennia. Dat nog geen jaar 
later de oliecrisis een geheel nieuwe situatie zou 
creëren, waardoor begin tachtiger jaren de werk
loosheid als 'het probleem' zou opdoemen, dat 
had geen van de voorspellers voorzien. Is het dus 
zinloos om na te denken over de toekomst? Of 
met andere woorden, is het niet verstandiger om, 
net zoals de Grieken, met de rug naar de toe
komst te lopen het gezicht gericht op het verle
den? 

Misschien is het zinloos, maar er is een sterke 
drang om toch over de toekomst na te denken. 
Deels is dit een gevolg van de opkomst van de 
planningsgedachte. Als de maatschappij maak
baar is, dienen wij ons ook af te vragen in welke 
richting sturing nodig is. Deels is het een mense
lijke behoefte, het zoeken naar nieuwe vormen 
een typisch creatieve vraag. Een vraag die thuis 
hoort in de levensschool voor volwassenen. Bij dit 
zoekproces kan de wetenschap behulpzaam zijn. 
Drie typen toekomstonderzoek zijn in zwang ge-
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raakt. Het eerste type noem ik de historische be

nadering. Het tweede de trend- en scenariostu
dies en het derde de visionaire of paradigmatische 
benadering. Over elk een kort woord. 

De historische benadering 

De socioloog Goudsblom houdt zich met histo
rische ontwikkelingen bezig. Hij noemt het een 
onjuist woordgebruik om te spreken over het ver
leden, heden en toekomst. Beter is te spreken over 
'eerder en later' . Het lijkt een triviaal verschil, 
maar bij nader inzien is het dat niet. Het woord 
'heden' roept een statisch beeld op. De tijd staat 
even stil, de chaotische stroom van gebeurtenis
sen verstolt tot 'het heden' . Het zelfde geldt voor 
'het verleden'. Wat eens was verdwijnt in de on
doorgrondelijke duisternis van het verleden. 
Door te spreken over 'eerder en later' worden wij 
zelf in de draad van de geschiedenis opgenomen. 
Ook wij zijn vergankelijk, maken deel uit van 
veranderingsprocessen. De problemen van dit 
moment komen zo in een tijdsperspectief te staan 
en dat werkt relativerend. Zij verliezen hun ab
soluut en daardoor onoplosbaar karakter. Terug
gaan in de geschiedenis om er achter te komen 
hoe de mensen toen met elkaar omgingen kan 
verhelderend werken. Een frisse kijk op de pro
blemen van nu geven. Zo is er op dit moment 
veel belangstelling voor de middeleeuwen. Hoe 
waren toen de economische en politieke condities 
voor verschillende lagen van de bevolking? Wat 
was de rol van de religie en welke invloed oefende 
de wetenschap uit op de toekomstverwachtingen 
van die mensen? 

Nu is een van de bezwaren - of misschien is dit 
juist aantrekkelijk, van deze benadering - dat er 
geen sluitende verslaglegging van eerdere perio
des bestaat. Er zijn natuurlijk wel feiten, maar 
die gaan pas leven door de ordening, de betekenis 
die er aan gegeven wordt. Als zo'n duiding van 

de geschiedenis van de mensheid populair wordt, 

door velen wordt gedeeld, dan hoeft dat niet te 
betekenen dat deze interpretatie ook de enig juis
te is. Wel zegt het iets over de ' tijdgeest'. Toen 
in de loop van de vorige eeuw de natuurweten
schappen grote vorderingen maakten, die ook 
direct van nut waren voor de problemen van toen 
- zoals de bestrijding van epidemieën - groeide 
het optimisme over het menselijk vermogen. Men 
zag het verloop van de (Europese)geschiedenis 
als een lineair proces dat ging in de richting van 
een steeds hoger beschavingsniveau. Het vertrou
wen in de wetenschap versterkte het vertrouwen 
in de maakbaarheid van de samenleving, de 
triomf van verstand en rede. Aan het eind van de 
twintigste eeuw ziet men dit als een te simplistisch 
vooruitgangsgeloof. Het onvermogen om ade
quate antwoorden te vinden op problemen als 
staatsgeweld en honger heeft ontnuchterend ge
werkt. Het besef groeit dat mensen dan misschien 
niet de speelbal zijn van Gods wil, maar wel van 
processen, die zij nauwelijks kunnen beïnvloeden. 
Voortbouwend op de inzichten van Marx wordt 
een historische visie ontwikkeld, die de nadruk 
legt op het onbuigzaam karakter van structuren 
en daaraan verbonden machtsverhoudingen. De 
eigentijdse filosoof Michael Foucault - die erg in 
de mode is bij geëngageerde studenten - heeft een 
nog meer defaitistische visie ontwikkeld. Tenslot
te geloofde Marx nog in de revolutie! 

In zijn reconstructie van het verleden ver
schijnt de mens als speelbal van ongrijpbare 
machten, of het nu de staat, de feodale heerser of 
het recht is. Dat Foucaults geschiedsduiding het 
zo goed doet in deze tijd, heeft veel te maken met 
de crisissituatie van dit moment, waarin de toe
komst somber lijkt en de problemen onoplosbaar. 

Het kan nuttig zijn om ons dit te realiseren, bij 
het hanteren van een historische visie op de ont
wikkeling van de mensheid, zodat wij niet in de 
ban raken van één dominerende interpretatie van 
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het verloop van de geschiedenis. Ook wij maken 

deel uit van de tijdgeest en zijn daardoor beïn
vloed. 

Hoe 'de werkelijkheid' in elkaar steekt is maar 
voor een deel een rationeel of feitelijk proces. 

Voor een groot deel is het een kwestie van 'stem
ming' of 'cultureel klimaat', uitgedrukt in woor
den, beelden metaforen, die in de mode raken. 

Dit doorzien met behulp van verschillende his
torische visies is een manier om zinnig over mo
gelijke toekomstige ontwikkelingen te filosoferen 
met het doel lijnen uit te zetten voor straks. 

Trend- en scenariosludies 

Het tweede type toekomstonderzoek is technisch 
van aard en leunt sterk op de computer. Ons ver
mogen om data te verzamelen over grote groepen 
van de bevolking, deze met elkaar in verband te 
brengen en op grond daarvan uitspraken te doen 
over de toekomst, is vooral de laatste decennia, 
enorm toegenomen. (F. van Vught, Beleid en 
maatschappij, jan. jfebr. 1985. ) Regelmatig ver
schijnen rapporten waarin cijferreeksen zijn af
gedrukt, die een langere termijnontwikkeling la
ten zien. Door gegevens over loof 20 jaar te ver
zamelen ontstaat een trend . Deze kan een stijging 
of daling laten zien, dan wel een golfbeweging 
vertonen. Een sprekend voorbeeld is de ontwik
keling in de geboortecijfers. De trend loopt in de 
verschillende Europese landen vrijwel parallel, al 
verschilt het niveau. Na een sterke daling van het 
aantal geboortes in de jaren zestig en zeventig, 
treedt in de jaren tachtig een stabilisatie in. Aan 
de hand van dit soort gegevens is het mogelijk 
uitspraken over mogelijke ontwikkelingen te 
doen. Sommige uitspraken zijn harder dan an
deren. Zo valt aan de hand van geboortecijfers 
te voorspellen dat het aandeel van de ouderen 
(65 +) op het totaal van de bevolking zal toene
men. De uitspraak dat in het jaar 2000 dit aan-

deel 15% zal zijn (nu is het 8%) houdt weer meer 

onzekerheden in. Het hangt namelijk af van het 
geboortecijfer. Ook dit vertoont een dalende lijn, 
maar wie zegt dat dit zo blijft? 

Zo'n gegeven vertelt iets over de toekomst, 
maar omdat het geïsoleerd staat zijn wij ook ge
neigd het geïsoleerd te beantwoorden in de zin 
van dan moeten er dus meer bejaardenverzorg
sters komen en minder onderwijzers. Wie zegt dat 
'de bejaarde ' van nu, de bejaarde van straks is en 
wie is eigenlijk die bejaarde van nu? 

Een meer verfijnde vorm van de trend-extra
polatie is het werken met meerdere prognoses. 
Men maakt dan een hoge variant en een lage va
riant. Nog verder gaat de scenariomethode. Deze 
geeft mogelijkheden om ontwikkelingen op ver
schillende terreinen in hun onderlinge samen
hang te bekijken. Een scenario is een ontwerp, 
dat bestaat uit verschillende bouwstenen. Naast 
demografische ontwikkelingen kan bijvoorbeeld 
de economische ontwikkeling een plaats krijgen . 
In het model kan men dan weer varianten op
nemen, bijvoorbeeld een 2% groei en een o-groei. 
Ook de omvang van de werkloosheid kan men 
variëren. Dit leidt tot uitspraken in de trant van 
als X de omvang blijft dan valt Y te verwachten. 
In zo'n scenario kunnen ook verschillende leef
stijlen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld een 
percentage van de bevolking dat te maken heeft 
met veel vrije tijd en weinig geld, naast een per
centage met veel geld en weinig vrije tijd. Door 
deze gegevens in te vullen ontstaan verschillende 
plaatjes. Zo'n plaatje maakt bijvoorbeeld duide
lijk dat als 'we niets doen' de kloof tusen actieven 
en niet actieven toeneemt. Zo'n plaatje kan een 
waarschuwing inhouden. Het rapport van de 
club van Rome 'grenzen aan de groei' is geba
seerd op de scenariomethode. Het houdt zo een 
waarschuwing in . Het maakt duidelijk dat wan
neer wij doorgaan met het uitputten van bodem, 
lucht en water de komende generaties zich voor 
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onoplosbare problemen geplaatst zien. Een sce

nario hoeft dus niet uit te komen. Liever niet! Het 
is een steuntje voor de fantasie, het verbeeldings
vermogen, dat bij ons zo pieterig ontwikkeld is. 

Misschien wel omdat verbeelding te weinig ruim
te krijgt in een overgeordende maatschappij . 

De paradigmatische benadering 

De derde manier, om aan toekomst denken te 
doen, maakt ook gebruik van wetenschappelijke 
inzichten, maar gaat hier veel speelser mee om. 
Het is de zogenaamde Paradigmatische benade
ring. Zij geeft ruimte aan de fantasie, maar houdt 
vast aan de stand van de wetenschap. Zij wil bei
de hersenhelften benutten, de creatieve en de 
nuchtere, verstandige. Nieuwe inzichten uit het 
hersenonderzoek, de DNA, de systeemtheorie wor
den met elkaar in verband gebracht om zo een 
nieuwe kijk op de menselijke ontwikkeling te ver
woorden. Een paradigma is niet veel meer dan 
een hulpwoord voor een toekomstvisie, die het 
bekende, vertrouwde verbindt met het ' nieuwe, 
dat vaak beangstigend is. De automatisering bij
voorbeeld of de vergrijzing, of de werkloosheid'! 

Dit type benadering staat het verst af van de 
dominerende opvattingen . Daardoor is het mo
gelijk om nieuwe ontwikkelingen op technisch of 
medisch gehied op een andere dan de gebruike
lijke manier te waarderen. Het is een gedurfde 
interpretatie van 'de werkelijkheid'. Voorbeelden 
hiervan zijn Fritjof Capra 'The turning point' 
(lg82 ) en Margaret Ferguson 'The aquarian 
conspiracy'. Ferguson zegt het zo: 'We are living 
in the change of change. The time in which we 
can intentionally align ourselves with nature for 
rapid remaking of ourselves and our collapsing 
institutions' ( lg81, p. 30). Een paradigmaver
andering betekent niet een revolutie, een situatie 
van alles of niets. Het is een geleidelijk proces, 
waarin zowel verrassing als herkenbaarheid be-

sloten liggen. Herkenbaarheid in de zin van cen

trale menselijke waarden, neergelegd in de rech
ten van de mens, geconserveerd in allerlei institu
ties die weer dienstbaar moeten worden aan die 

menselijke waarden. Verrassing door ruimte te 
houden voor kritiek en discussie, het onverwachte 
toe te staan, sterker nog, toe te juichen. Niet al
leen te jammeren over onbeheersbaarheid en be
zuinigingen, maar deze situatie te zien als een 
mogelijkheid om het tegenspel van de mensen -
de inslag - tegenover de instituties - de schering 
- te versterken. 

Terug naar de volwasseneneducatie 

Van de paradigmatische toekomstvisie terug 
naar de volwasseneneducatie is een grote val en 
brengt ons weer met beide benen op de grond . 
De volwasseneneducatie staat onder druk. De in
stellingen moeten prestaties leveren; anders valt 
de geldstroom droog, zoals dat in ambtelijk jar
gon heet. De cursussen moeten concurrerend zijn 
en rendement bieden. De eigen ruimte voor ex
periment en vernieuwing dreigt te verdwijnen. 
Voor dat soort luxe is geen plaats. En toch, het 
zijn niet geringe problemen die nu en in de naaste 
toekomst spelen. Ieder kan er zo vijf opsommen. 
De bureaucratieën, waar de verzorgingsstaat op 
drijft, zijn niet in staat om deze problemen op te 
lossen. In zekere zin werkt de institutionalisering 
belemmerend op de creativiteit. De wetenschap 
kan gegevens aandragen, methoden ontwikkelen, 
die kunnen helpen bij het maken van toekomst 
ontwerpen, maar de mensen zelf moeten hiermee 
aan het werk. Daarvoor is experimenteerruimte 
nodig. Een soort vrijplaatsen of vluchtheuvels 
waar ruimte is voor experiment, confrontatie van 
inzichten en vooral ook ruimte voor mislukking. 
Het lijkt mij bij uitstek een taak voor een volks
hogeschool, wil deze nog iets met 'het volk' te 
maken hebben. De schering van de praktijkge-
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richte cursussen, waar 'de maatschappij' om sen kunnen het alleen ook niet klaren. Elk op zich 

vraagt, kan niet zonder de inslag gericht op be
zinning op nieuwe ontwikkelingen en hoe daar 
op een zinnige manier mee om te gaan. Daar 

moet ruimte voor komen zodat wij kunnen leren 
hoe dat moet, hoe de 'op ons afkomende proble
men' hanteerbaar te maken. 

Betekent dit nu dat de mensen het zelf moeten 
klaren? Zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid 
zijn aan de orde van de dag. Zo'n zware wissel 
kan de privésfeer niet dragen. De conclusie luidt 
dat elk van de genoemde elementen te zwak is 

is te zwak, maar tezamen vormen zij een stevige 
gelijkzijdige driehoek. De ene zijkant wordt ge
vormd door de overheidsbureaucratieën, de bol

werken van kennis en continuïteit; de andere 
schuine zijde bestaat uit de bijdrage vanuit de 
wetenschap, zij verschaft inzicht in de dreigende 
gevaren, maar stimuleert ook het denken door 
het aanreiken van 'ontwerpen' of scenario's. Ten
slotte de basis, die wordt gevormd door gewoon
mensen, die een plek nodig hebben om ontwer
pen te maken voor zinvol handelen nu, met ver-

voor deze taak, de overheid zit vast aan de eigen trouwen in de toekomst. 
structurele bepaaldheid, de wetenschap staat te 
veraf van de dagelijkse werkelijkheid en de men- december 1985 
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SUZANNE BISCHOFF 

In de buurt van de penningmeester wordt zelden 
bezuinigd 

Op een presentatie op de Wereldbank voorspelde 
een econoom n.a.v. een verfijnd econometrisch 
model, de toekomst van de wereldhandel, de 
schuldenproblematiek e.d. Hem zo horend zou 
men bijna vergeten dat de economie een gewone 
gedragswetenschap is. Dat vergeten is gevaarlijk, 
want men houdt dan geen rekening met typische 
menselijke gedragingen die belangrijk kunnen 
worden voor de economie. Een typisch menselijke 
gedraging is dat in een tijd van bezuinigingen de 
klappen nagenoeg altijd ver van het beslissings
niveau vallen, meestal in de hoek van hen die niet 
bij de beslissing aanwezig waren. M.a.w. in de 
buurt van de penningmeester wordt zelden be
zuinigd. Het gebeurt telkens weer. 

Ook de laatste jaren bij de overheidsbezuini
gingen in Nederland. 

Ik zal een aantal voorbeelden geven m.b.t. de 
ombuigingen bij departementen, het Provincie
en het Gemeentefonds en de verborgen kortin
gen. 

Vervolgens zal ik suggesties doen om de mense
lijke eigenschap om ver van eigen huis te bezui
nigen in de toekomst in te dammen. 

Departementen 

1984. De korting op alle salarissen van overheids
dienaren en trendvolgers doorwerkend in de so
ciale zekerheid. 

Op centraal niveau worden kantines duurder 
en het dienstreizen-budget lager. De 2% beper
king van personeelsformatie bij de rijksoverheid 
en bij de provincies is, als ik het goed begrepen 
heb, al in het regeerakkoord afgesproken. 

Van die twee procent bij de rijksoverheid 
mocht één procent in mindering worden ge
bracht op andere ombuigingen, anderszijds gin
gen de meerjarenramingen van één procent per
soneelsgroei bij de rijksoverheid uit. Het lijkt me 
een verzachting voor de twee procent operatie bij 
het rijk. Terug naar 1984. 

Gekeken werd of de personeelsformatie bij 
Provincies, Staatsdrukkerij en Uitgever en PTT 

kon worden verminderd. 

1985. Ombuigingen wederom In sociale zeker
heid. Justitie bezuinigt door vermindering van de 
vergoeding aan raadslieden in strafzaken en ver
soberingen in de inrichtingen van de kinderbe
scherming. Binnenlandse Zaken bezuinigt door o.m. 
geen splitsing Zuid-Holland voor te stellen en de 
Centrale Archief Selectiedienst om te buigen. 
Volkshuisvesting begint het woningbouwpro
gramma aan te passen. 

1986. Justitie verlaagt de subsidies voor bouw van 
particuliere instellingen voor kinderbescherming. 
Bij Onderwijs gaan de laatste jaren ontelbare her
structureringen en bezuinigingen gepaard met 
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een toename in het aantal personeelsleden bij het 

departement, mede oorzaak van het 'circulaire 
beleid' . (Bij navraag hoorde ik van de VNG dat 
Onderwijs zo'n 1000 circulaires per jaar verstuurt 

- 4 per weekdag). De kortingen op het onderwij
zend personeel golden niet voor het departement. 

Provincie en Gemeente 

Tweede categorie bezuinigingen die reeds een 
decentralisatie van het financieringstekort inhou
den. Omdat reeds zoveel over de gemeenten is 
gesproken wil ik gaarne met de provincies begin
nen. 

De belangrijkste bron van inkomsten voor de 
provincies is de uitkering uit het Provinciefonds. 
Voor deze uitkering geldt een jaarlijks accres dat 
is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
a. een trendmatig volume accres; 
b. een nominaal accres op basis van de verwachte 

prijsstijging van het nationaal inkomen; 
c. een extra-accres voor kosten, die verband hou

den met nieuwe taken. 

Op grond van die uitgangspunten kan de uitke
ring voor 1985 worden berekend op ruim één 
miljard ( ro 772 mln). Vanaf 1980 is die uitkering 
echter meermalen getroffen door bezuinigings
acties van de regering. Als gevolg daarvan wordt 
in 1985 niet meer uitgekeerd danj956,1 mln. Dit 
iSj121,1 mln. ofwel 11,2% minder. Daarboven
op komt nog eens j64,2 mln. voor 1986. Dit 
komt neer op bijna 7% van de provincie uitke
ring. 

Ook de provincies krijgen te maken met profijt 
kortingen; d.w.z . de centrale overheid gaat ervan 
uit dat de lagere overheden meet inkomsten zul
len hebben en kort alvast op de algemene uitke
ringen. Naar schatting van de provincies bedra
gen de kortingen i.v.m. het profijtbeginsel van 

I 983 tot 1986 33 miljoen. 

Naast het Provinciefonds zijn er de eigen in

komsten van de provincies. Die vallen in de vol
gende onderdelen uiteen: 
78 % leges reisdocumenten en rijbewijzen; 

13% milieuleges; 
9% overige leges. 
In het kader van de decentralisatie nu is men van 
plan de reisdocumenten en rijbewijzenafgifte 
naar de gemeenten over te brengen. 

Als de kortingen gecompenseerd zouden wor
den door verhoging van de legestarieven zouden 
de totale opbrengsten van de leges in 1986 met 
roo% moeten worden verhoogd. Maar in de toe
komst krijgt de provincie de belangrijkste leges 
niet meer. In dat geval zouden de overige leges 
dan met 800 à 900% moeten worden verhoogd. 
Ik kan het niet anders zien dan weer een bezui
niging. Temeer ook daar volgens regelingen van 
Binnenlandse Zaken de provinciale lasten voor 
de burgers niet te hoog mogen worden. 

Nog een paar voorbeelden van verborgen be
zuinigingen. 

Bij de uitvoering van een groot aantal wetten 
- ik noem hier als voorbeelden de Wet op de 
Stads- en de Dorpsvernieuwing, Wet op de Be
jaardenoorden - vindt weer een verborgen be
zuiniging plaats. Alhoewel dergelijke wetten de
centralisatie beogen blijft het centrale ambtena
ren-apparaat gehandhaafd. Voor de uitvoering 
op gedecentraliseerd niveau krijgen de lagere 
overheden een (geringe) apparaatskostenvergoe
ding uit de doelbijdragen. Die mensen op cen
traal niveau gaan toezicht houden, veel circulai
res -lagere overheden hebben dus eigenlijk meer 
mensen nodig om die alle te beantwoorden. Toch 
weer een indirecte bezuiniging aan de dienstver
lening voor de burgers ten gunste van handha
ving van ambtenaren op centraal niveau. 

Laatste voorbeeld: De monumentenwacht is ge
decentraliseerd, en tegelijkertijd besluit de Mi-
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llll- nister van wvc mindering op het bedrag van de b. Het tweede algemene punt is dat door de 

101- regionale stichtingen. En zo zou ik nog lang door structuur van de financiering de gemeenten 
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kunnen gaan. 

De Gemeenten 

Daar is zoveel over gezegd, dat ik er punten uit 
wil lichten. 
a. Het financieringstekort van de gemeenten is 

drastisch gedaald. Nog steeds wordt dat door 
vele politici gezien als een meevaller. Maar is 
het dat wel? De gemeenten kennen verplicht 
een sluitende gewone dienst. Voor de kapi
taalsdienst - investeringen en reparaties en on
derhoud - mogen de gemeenten lenen. De laat
ste decennia heeft dat geleid tot grotere kapi
taaluitgaven dan kapitaalinkomsten, een fi
nancieringstekort dus. Kapitaaluitgaven zijn 
voor de gemeentelijke investeringen en onder
houd. Kapitaalinkomsten zijn de afdrachten 
van de gewone dienst voor rente en afschrij
ving van investeringen, aflossingen op door de 
gemeenten verstrekte leningen en verkoop van 
kapitaalgoederen als grond en kapitaalover
drachten van het rijk. Door stijging van af
schrijvingen e.d. zijn de kapitaalinkomsten ge
groeid. Maar het tekort is ook vooral gedaald 
door minder kapitaaluitgaven. Daling van in
vesteringen en vooral onderhoud kan jaren
lang doorsluipen totdat bijv. de rioleringsbui
zen het begeven. 

Het is dus zeer de vraag of deze drastische ver
laging van de tekorten van de gemeenten over 
drie jaar aan de gemeenten niet drie maal zoveel 
zal kosten, waardoor op allerlei andere dienst
verlening moet worden bezuinigd. Het is dan de 
vraag of de centrale overheid bij kan springen en 
zo niet, dan is er vooruitgeschoven, alweer een 
bezuiniging gedecentraliseerd. 

geen mogelijkheden voor zgn. beleidsintensi
veringen hebben (zoals die voor het rijk in de 

miljoenennota op blz. 20 genoemd staan). 
Door de vele bezuinigingen en taakverzwarin
gen is de ruimte voor de gemeenten voor nieuw 
beleid - door henzelf uitgedacht en niet door de 
centrale overheid - vrijwel niet aanwezig. 

Suggesties 

Hier past een langere termijn strategie: Hoe in de 
toekomst te voorkomen dat de bezuinigingen val
len bij hen die niet bij het besluit aanwezig zijn? 

De volgende suggesties: 
- Eerste vereiste: Een grote vereenvoudiging van 

de financieringsstromen, zodat verborgen be
zuinigingen beter zichtbaar worden. 

- Een vast voornemen om de bezuinigingen met 
vertegenwoordigers van betrokkenen te bespre
ken en ze zodoende te moeten beargumenteren 
voor de beslissing wordt genomen. 

- Een vast voornemen om, als er bezuinigingen 
elders worden afgeschoven! te bezien of bij de
genen.die hierover beslissen geen bezuinigingen 
mogelijk zijn. 

- Gebundelde decentralisatie van verschillende 
doeluitkeringen, gepaard gaande met over
plaatsing van ambtenaren van centraal naar 
dece"ntraal niveau. 

- Een volume-accres van de algemene uitkerin
gen in de fondsen van de lagere overheden bij 
stabilisatie van het volume van de totale over
heidsuitgaven. 

- Een werkelijke vermindering van het aantal 
ambtenaren-uren bij de centrale overheid. 

december [.985 
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E. P. WELLENSTEIN 

Zeven vette jaren voor de EG? 

Dat de Europese Gemeenschap zeven magere ja
ren achter de rug heeft, daarover kan nauwelijks 
discussie zijn. Het meest opmerkelijke is mis
schien wel, dat het Gemeenschapsgebouw niet 
verder in verval is geraakt, ondanks het gebeuk 
tegen de fundamenten (zoals het 'eigen midde
len'-stelsel en de communautaire besluitvor
mingsprocedure) en het verwaarlozen van de 
dakbedekking (het niet uitvoeren van plechtig 
genomen besluiten, zoals bijv. de liberalisatie van 
het dienstenverkeer en het invoeren van een één
vormig model paspoort). 

Jarenlang waren de zittingen van de Europese 
Raad, de periodieke vergadering der regerings
leiders, drie maal per jaar gewijd aan 'meer van 

hetzelfde', in casu de eindeloze ruzies over de EG
begroting en meer in het bijzonder de Britse bij
drage daaraan. Aan enig vooruitziend en inno
verend beleid kwamen zij daardoor nauwelijks toe, 
al mag men ook weer niet verwaarlozen dat het 
zelfs gedurende deze magere Europese jaren wèl 
gelukte om een aantal problemen van de dag on
der controle te krijgen: de sanering van de staal
markt bijv., en het in de hand houden van de 
steeds weer oplaaiende handelsproblemen met de 
Verenigde Staten en met Japan, terwijl de be
trekkingen met de Derde Wereld verder werden 
uitgebouwd. Minder succesvol was men daaren
tegen met het bijstellen van het uit de hand (en 
uit de begroting) lopende landbouwbeleid, al 

werden ook hier wel aanzetten tot de hoogst
noodzakelijke herstructurering gegeven. 

Keerpunt 

Een groot deel van de verdienste voor de wen
ding, die de Europese zaken medio 1984 begon
nen te nemen, komt stellig toe aan president Mit
terand, die in de eerste helft van dat jaar het 
voorzitterschap van de Europese Raad bekleedde 
en daar systematisch gebruik van maakte om het 
opgezamelde 'contentieux' op te ruimen en 
nieuwe dynamiek te ontwikkelen. Hij had daarbij 
de wind wel mee: in zijn eigen land was men een 
jaar eerder tot de pijnlijke, maar duidelijke con
clusie gekomen dat Frankrijk op zichzelf noch het 
vermogen noch de ruimte bezat om economische 
politiek met eigen signatuur te voeren, in afzon
dering van de omringende landen en de verdere 
wereld. Aan een aantal eenzijdige Franse eco
nomische experimenten, die de in 1981 aan de 
macht gekomen socialistische regering met groot 
enthousiasme was begonnen, werd een abrupt 
einde gemaakt; binnen de regeringsploeg pleitten 
sommigen nog wel voor een beleid van isolement 
(terugtrekking uit het wisselkoersarrangement 
van het Europees Monetair Stelsel, zonodig vrij
waringsmaatregelen tegenover de EG-partners), 
doch de president besliste anders. 

Deze fundamentele keuze voor een niet-na-
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tionale (in meer bevlogen taal zou men ook kun

nen zeggen: een Europese en mondiale) benade
ring in Frankrijk viel samen met een kentering in 
het denken van mevrouw Thatcher, die het be

lang van de Europese markt steeds hoger begon 
in te schatten. Dit alles tegen de achtergrond van 
een mentaliteitsverschuiving in geheel West-Eu
ropa, waar nog kort tevoren industriële proble
men en groeiscenario's als iets vrijwel onzindelijks 
waren uitgekreten, doch waar een steeds grotere 
ongerustheid over de achterblijvende econo
mische ontwikkeling in vergelijking met de vs, 
Japan en zelfs de Nieuwe Industrialiserende 
Landen was ontstaan. Vooraanstaande industrië
len verwoordden met kracht de noodzaak van de 
Europese dimensie, niet in abstracte termen doch 
aan de hand van concrete problemen, zoals nor
men, overheidsaankopen en milieuvoorschriften. 
Een eminent voorbeeld daarvan is dr. Dekker 
van Philips; doch ook in de met de EG door vrij
handelsakkoorden verbonden landen deed zich 
dat verschijnsel voor, bijv. de actie van de heer 
Gyllenhammer (VOLVO ) in Zweden. . 

Ook buiten het eigenlijke EG-terrein begon in 
de afgelopen jaren de Europese dimensie op de 
voorgrond te treden: de Britse minister van de
fensie Heseltine (nu alweer ex-) werd een gang
maker van de samenwerking en de rationalisatie 
op het gebied van de Europese wapenproduktie, 
waar te onzent staatssecretaris Van Houwelingen 
een steeds overtuigender pleitbezorger van is. 
Wat tenslotte de politieke aspecten van het vei
ligheidsbeleid betreft, al sinds 1981 maken deze 
deel uit van de agenda van de Europese Politieke 
Samenwerking, doch daarnaast worden sinds 
1984 ook pogingen gedaan om in de 'herleefde' 
West-Europese Unie ('gelijkgezinder' dan de EPS 
door de afwezigheid van Denemarken, Grieken
land en Ierland) de Europese dimensie van de 
veiligheidsproblematiek systematisch te behan
delen. 

Van Fontainebleau tot Milaan 

President Mitterand had dus wind en tij mee, 
toen hij twee jaar geleden de Europese discussies 

een constructieve wending beoogde te geven. 
Twee topconferenties, een grote rede voor het 
Europese Parlement in Straatsburg in mei, voor
afgegaan door een dito tijdens zijn staatsbezoek 
aan Nederland in maart, en aan het einde van 
het Franse voorzitterschap waren toen inderdaad 
de grootste obstakels op het Europese pad ver
wijderd, te weten het Britse begrotingsprobleem, 
de 'begrotingsdiscipline' en het beteugelen van de 
uitwassen van de 'monetaire compenserende be

dragen ' (mcb's) in de intra-EG handel in land
bouwprodukten. Bij dit laatste kwam echter ook 
een zwakke stee in de overigens voor Europese 
politiek zo essentiële relatie tussen Frankrijk en 
de Bondsrepubliek aan het licht: het onvermogen 
van Bondskanselier Kohl om onwelkome aspec
ten van Europese beleidsbeslissingen aan op
standige fracties in zijn coalitie met het gezag van 
zijn ambt op te leggen. Voor het saneren van de 
'mcb's, die de Duitse boeren een volkomen on
gerechtvaardige voorsprong bij de export naar 
andere EG-landen hadden verschaft, verlangde 
hij een compensatie in de vorm van een even on
gerechtvaardigde BTw-vermindering. Teneinde 
zijn 'pakket' niet in gevaar te brengen gaf Mit
terand hierin toe, stelde de EG-partners aldus 
voor een fait accompli en had daarmee in feite 
een eerste stap naar de re-nationalisatie van de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek gezet. 

Dat het hier geen incidenteel probleem betrof, 
bleek een klein jaar later toen de Bondsrepubliek, 
door haar 'veto' over de hoogstnoodzakelijke en 
in principe reeds vastgelegde neerwaartse aan
passing van de graanprijs uit te spreken, met de 
daad logenstrafte wat de Europese mond beleed. 

Was het oude 'contentieux' op de Europese 
Raad te Fontainebleau zo goed en zo kwaad als 
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het ging grotendeels opgeruimd, de eigenlijke be

doeling van de Franse president was om bij die 
gelegenheid ook een spectaculaire nieuwe start te 
maken; de oude problemen hadden echter ook nu 

weer zoveel tijd in beslag genomen, dat hij er al
leen maar dank zij zijn privilege als voorzitter in 
slaagde om een tweetal passages in het slotcom
muniqué op te nemen inzake zijn toekomstplan

nen. Deze betroffen enerzijds het instellen van 
een institutionele commissie van persoonlijke vertegen
woordigers der regeringsleiders, die zich om verbete
ringen in het functioneren van de EG-instellingen 
moesten bekommeren; anderzijds het instellen 
van een Comité voor het Europa van de Burgers, 
dat voorstellen moest doen over zaken, die de 
burgers in hun dagelijks leven raken (zoals ver
eenvoudiging van grensovergangen, gelijkstelling 
van diploma's, universitaire uitwisselingen e.d. ). 

Na Fontainebleau verdwijnt de Franse presi
dent als drijvende kracht bij het zoeken naar 
nieuwe initiatieven meer en meer uit het beeld; 
niet alleen omdat het Franse voorzitterschap is 
afgelopen, maar veeleer omdat zijn eigen politie
ke positie gaandeweg verzwakt, de binnenlandse 
ontwikkelingen al zijn aandacht opeisen en daar
enboven de relatie met Bonn minder en minder 

bruikbare conclusies oplevert. Het spel verplaatst 
zich intussen via Dublin, waar een soort interlo
cutoire Europese Raad van goed niveau plaats
vindt, via de traditionele Europese Raad van 
maart in Brussel naar Milaan. 

Het kan verkeren 

Premier Fitzgerald moet in december 1984 in 
Dublin nog veel tijd aan de resterende problemen 
van de Spaanse en Portugese toetreding besteden; 
maar in mei 1985 worden de toetredingsverdra
gen eindelijk getekend, en injuni in Milaan doen 
de Spanjaarden en Portugezen al mee alsof zij 
reeds vol lid waren. In Dublin ontwikkelt me-

vrouw Thatcher zich overigens weer verder tot 

een soort 'objectieve bondgenoot' van de 'klassie
ke' Europeanen, althans t.a.v. bepaalde onder
werpen. Zij valt onze eigen minister-president, 
die zijn technologie-memorandum toelicht, met
een bij als hij voortaan voor het vaststellen van 
technische normen meerderheidsbesluiten i.p.v. 
de unanimiteitsregel van artikel 100-EEG bepleit; 
wie Lubbers daarbij afvalt, is uitgerekend de 
Duitse Bondskanselier. Het kan verkeren ... 

Maar de op gang gebrachte wagen van de Eu
ropese Raad rolt door, al ware het maar door de 
wet van de traagheid; op zijn weg ontmoet hij 
daarbij het vierspan van het Europese Parlement, 
getrokken door de vier grote fracties en zich op
makend om met een ontwerp voor een geheel 
nieuw Europees verdrag het concours d'élégance 
tussen de Gemeenschapsinstellingen te winnen. 
Wie ook gelijk mogen hebben - degenen, die het 
Parlementsontwerp als irreële onzin verwerpen, 
of degenen die het de hemel inprijzen -, feit is dat 
de discussie over dat ontwerp, naast de al eerder 
vermelde discussie in economische kringen over 
de absolute noodzaak van een echte gemeen
schappelijke markt, de zaken van de Gemeen
schap weer in het middelpunt van de belangstel
ling heeft geplaatst. Ook in de nationale parle
menten, die zich al jaren van Europese ontwik
kelingen weinig meer hadden aangetrokken, on
der het motto dat die zaken toch in Straatsburg 
thuishoren. 

Een hooggeplaatste Bondsrepublikein heeft 
eens opgemerkt, dat het besluit om het Europese 
Parlement rechtstreeks te laten verkiezen, uit
drukkelijk zonder de bereidheid om dat Parle
ment ook meer verantwoordelijkheden te geven, 
één van de meest cynische daden van de na-oor
logse Europese politiek is geweest. De trieste gel
digheid van deze uitspraak strekt zich overigens 
ook uit tot hetgeen nu in het kader van de her
vorming van het EEG-Verdrag ter tafel ligt. Maar 
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t.a.v. zijn eigen rol in het op gang brengen van 
deze verdragshervorming kan men alleen maar 
zeggen dat het Parlement gedaan heeft wat mo
gelijk was, en dat zijn actie de loop der gebeur

tenissen wel degelijk heeft beïnvloed, zij het niet 
met een eindresultaat naar zijn smaak. 

Consensus? 

De instelling t.a.v. Europese integratie verschilt 
van lid-staat tot lid-staat: het is geen leuze om te 
zeggen dat tussen de 'oude zes' nog steeds relatief 
de grootste homogeniteit in benadering van de 
Gemeenschap bestaat. Voor de Britten is de Ge
meenschap nog steeds een geregeld samenwer
kingskader waar men kijkt of men samen nuttige 
dingen kan doen, maar zonder intrinsieke meer
waarde a priori. Wèl bestaat bij het Verenigd 
Koninkrijk al heel lang de wens om zijn geslon
ken buitenlands-politieke dimensie via de Ge
meenschap weer meer gestalte te geven (net als 
Frankrijk). Bij de Denen is juist dat laatste weer 
nièt welkom, vooral niet als het om veiligheids
vraagstukken gaat; maar wat de EEG als zodanig 
aangaat bevinden zij zich op dezelfde golflengte, 
het is allereerst een 'market' , en wie ertegen is 
heet 'anti-marketeer'. De Deense minister voor 
EG-zaken heet historisch minister 'voor de Euro
pese markten', mercantieler kan het niet. 

De Ieren hebben in de Gemeenschap een ve
hikel gevonden om achter de slagschaduw van de 
Britse eilanden vandaan te komen en in hun ei
gen recht in de zaken van Europa en de wereld 
te participeren. De Griekse toetreding ten tijde 
van ex-president Karamanlis mag een soortgelij
ke motivatie hebben bezield, het Hellas van Pa
pandreou mengt te veel Levantijnse overlevings
tactiek in de politieke praktijk om een algemene 
plaatsbepaling mogelijk te maken. De twee 
nieuwe leden tenslotte, Spanje en Portugal, zoch
ten en vonden via de EG verlossing uit hun iso-

lement en achterstand t.o.v. de rest van West

Europa; voor beide zal de toetreding moeilijke 
economische problemen met zich mee brengen en 
van de manier waarop de partners die helpen 

opvangen zal veel afhangen. Maar a priori zal 
hun instelling wellicht dichter bij die van de 'ou
de zes' staan dan van Denemarken of Grieken
land. Dat is in Milaan reeds gebleken. 

Is in zo'n heterogeen gezelschap nu nog wel 
enige consensus mogelijk? 'Natuurlijk niet!', zou 
Heldring zeggen. Maar verrassenderwijze is er, 
zelfs na de uitbreiding tot Twaalf, op een aantal 
belangrijke punten thans mèèr consensus dan er 
in lange tijd geweest is: 
- nooit tevoren is er zoveel 'convergentie' in de 

macro-economische en monetaire politiek tus
sen de lid-staten geweest; 

- iedereen is overtuigd van de noodzaak van één 
homogene 'binnenmarkt' als thuisbasis voor 
een concurrerende Europese industrie; voor dàt 
doel aanvaardt men ook meerderheidsbesluiten 
(het Deense probleem even tussen haakjes zet
tend); 

- iedereen is overtuigd dat nieuwe technologie 
gestimuleerd moet worden; 

- het belang van het handhaven van een open, 
op concurrentie stoelend wereldhandelssysteem 
wordt algemeen onderschreven; bestrijding van 
protectionisme moet hand in hand gaan met 
voldoende onderhandelingskracht om als gelij 
ken met de vs en Japan te kunnen spreken; 

- hervorming van de gemeenschappelijke land
bouwpolitiek zonder het kind met het badwater 
weg te gooien wordt algemeen gewenst. 

In Milaan ging het dan ook niet zozeer om de 
inhoudelijke problemen (een scenario van de Eu
ropese Commissie voor het totstandbrengen van 
de homogene binnenmarkt in zeven jaar werd 
van de zegen der regeringsleiders voorzien), als 
om de manier waarop het toekomstige beleid in 
praktijk moest worden gebracht, d.w.z. de be-
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sluitvormingsprocedures. Het institutionele 

comité had, echter niet unaniem, bepaalde her
vormingen aanbevolen in de vorm van formele 
verdragsherzieningen; mevrouw Thatcher met 
name stond daar niet achter, zij meende dat het
zelfde resultaat te bereiken zou zijn met een ver
klaring van goede intenties (geen veto's gebrui
ken ). Parijs en Bonn hadden zich verloren in een 
halfslachtig ontwerp dat de façade van een 'Eu
ropese Unie' beoogde op te trekken zonder sub
stantieel iets aan de oplossing der problemen bij 
te dragen. 

Bella figura 

Tot verrassing van de meeste deelnemers en er
gernis van sommigen toverde het Italiaanse voor
zitterschap in juni 1985 in Milaan uit de 
schijnbare lege onderhandelingshoed toch nog 
een levensvatbaar konijn te voorschijn, in de 
vorm van een procedurebesluit (dus met meer
derheid genomen) inzake het bijeenroepen van 
een onderhandelingsconferentie ter herziening 
van het EEG-Verdrag op de door het institutionele 
comité genoemde punten. Destijds waren er ve
len, die de wijsheid van deze 'forcing' betwijfel
den, en niet alleen in Londen en Kopenhagen. 
Waartoe bij meerderheid een conferentie bijeenroe
pen, die alleen met unanimiteit überhaupt iets, al 
was het nog zo mager, zou kunnen besluiten? 

Maar ziet, gedurende de conferentie, die onder 
Luxemburgs voorzitterschap voortrolde, werd 
toch geleidelijk een akkoord met de Britten be
reikt, en zelfs met de Denen (hun voorbehoud 
sloeg op de houding van het Deense parlement, 
nièt op die van de regering zelf). Het onderhan
delingsproces heeft dus de overhand gekregen op 
de aanvankelijke posities, zonder twijfel omdat 
Londen één ding per se wilde vermijden: met 
Denen en mogelijkerwijze Grieken als enig ge
zelschap, geïsoleerd te worden van de andere 

partners. Wat de dynamiek van het proces betreft 

hebben de Italianen met hun Milanese 'forcing' 
dus achteraf gelijk gekregen . Ook wat de kwali
teit van het spel betreft? Het is de ironie van de 

geschiedenis, dat juist de I talianen zelf daar nog 
het meest aan twijfelen. 

De winkel van Sinkel 

Net als in de winkel van Sinkei is bij de lopende 
verdragsherziening van alles te koop, maar het 
is niet alles even fraai. Het minst fraaie is zonder 
twijfel wat over de rol van het Europese Parle
ment is afgesproken: 

Er is een soort tweede lezing van wetgevings
voorstellen ingelast, met de mogelijkheid van 
'amendering', doch daar het laatste woord aan 
de Raad van Ministers blijft is dat een hybride 
woordgebruik. Dat het Deense parlement hier 
een aantasting van zijn souvereiniteit in ziet, is 
bizar. 

Ingrijpender is de wijziging van bepaalde ver
dragsartikelen, met name art. IOO-EEG, die het 
mogelijk maakt voortaan met gekwalificeerde 
meerderheid besluiten te nemen die voor het tot
stand brengen van de 'binnenmarkt' nodig zijn. 
De èchte toets is natuurlijk, of men later van die 
meerderheidsstemming ook werkelijk gebruik zal 
maken - dat gebeurt immers nu vaak óók niet bij 
artikelen, die allang de meerderheidsclausule be
vatten (zoals landbouwzaken en handelspoli
tiek). Toch lijkt er echt iets veranderd te zijn: 
kort na het aanvaarden van het Raadsvoorzit
terschap lieten zowel minister Braks als minister 
Ruding zonder veel tegenstand met meerderheid 
besluiten over de rundvleesmarkt en de export
kredieten nemen. Belangrijk is, dat het reglement 
van orde van de Raad zo gewijzigd wordt, dat 
meerderheidsstemmingen zo nodig kunnen wor
den afgedwongen; maar dat IS nog niet 
besloten ... 
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Behalve de nieuwe verdragsteksten inzake de 
binnenmarkt zijn er nog nieuwe bepalingen inza
ke de 'monetaire capaciteit', de 'samenhang' (die 
beoogt de achterstand van minder ontwikkelde 

regio's te verkleinen), het onderzoek en de tech
nologische ontwikkeling, het milieu en de sociale 
politiek. Soms hebben deze, vaak nogal uitvoe
rige, teksten meer het karakter van intentiever
klaringen dan van verdragsbepalingen. Doch zij 
vestigen wèl duidelijk Gemeenschapscompeten
ties op een aantal terreinen waar vroeger alleen 
ad hoc via art. 235-EEG (het artikel voor de niet
voorziene gevallen) kon worden opgetreden. 

Op institutioneel gebied valt naast de tekst 
over het Europese Parlement nog een dito over 
de uitvoerings- en beheersbevoegdheden van de 
Europese Commissie te vermelden: daar deze 
zeer veel aan latere invulling overlaat, is over de 
concrete draagwijdte nog geen oordeel te vellen. 
Duidelijker in zijn consequenties is een nuttige 
bepaling, die de mogelijkheid van het inbouwen 
van een procedure in eerste instantie bij het Eu
ropese Hof in Luxemburg mogelijk maakt. 

Dan is er nog het ontwerp-verdrag inzake de 
'Europese Samenwerking op het gebied van de 
Buitenlandse Politiek' , dat de reeds bestaande 
'EPS' formaliseert met één kleine toevoeging: een 
licht secretariaat te Brussel, een zinnige oplossing. 
Dat alles tezamen vindt zijn plaats onder de ge
meenschappelijke paraplu van één 'Europese Ac
te' , die het streven naar een 'Europese Unie' nog 
eens bevestigt. Onder deze fraaie woorden gaat 
dus een mengsel van nuttige, minder overtuigen
de en ronduit teleurstellende elementen schuil. 

De lakmoestest 

Gemeten aan de oorspronkelijke plannen van het 
Europese Parlement is dit resultaat natuurlijk 
minimaal; gemeten aan de atmosfeer rondom de 
Europese Raad van Milaan, nog geen jaar gele-

den, is het niet anders dan opmerkelijk te noe

men. Doch slechts gemeten aan de praktische toe
passing, die de instellingen (en vooral de Raad 
van ministers) aan deze nieuwe teksten zullen 

geven, zal beoordeeld kunnen worden wat deze 
verdragsherziening wèrkelijk waard is. Voor het 
Parlement is het een schrale troost, dat het in de 
toekomst toetredingsverdragen (welke?) ter goed
keuring zal krijgen voorgelegd, evenals overeen
komsten met derde landen; maar het heeft er bij
zonder verstandig aan gedaan om, met behoud 
van zijn kritische beoordeling, zorgvuldig te ver
mijden spaken in de wielen van de verdere pro
cedure te steken. 

Voorlopig zijn de ogen op Denemarken ge
richt; als dit artikel in druk verschijnt zal waar
schijnlijk het referendum achter de rug zijn. Valt 
dat positief uit, dan heeft het Deense parlement 
zich daar bij voorbaat al bij neergelegd. Is het 
negatief, dan komt het Nederlandse voorzitter
schap de boeiende taak toe, toch voor het behoud 
van de substantie van de overeengekomen ver
beteringen te zorgen, net zoals Schmidt en Gis
card zeven jaar geleden ondanks Engelse tegen
stand toch het Europees Monetair Stelstel ten 
doop hielden. 

Eén ding staat vast; de Gemeenschap houdt 
zich na jaren kibbelen eindelijk weer bezig met 
de echte problemen: het goed doen functioneren 
van de gemeenschappelijke markt in al zijn eco
nomische en sociale aspecten, en op deze grond
slag het behartigen van de belangen van onze 
volkeren in een turbulente wereld. Daar was het 
altijd om begonnen. Twintig jaar geleden waren 
er in West-Europa nog twee rivaliserende con
cepten: de Britse vrijhandelszone-benadering 
(EFTA) en het door hen als 'litde Europe' betitelde 
Europa van de Zes. Met de uitbreiding tot 
Twaalf heeft de communautaire formule een 
éclatante overwinning behaald. Maar als die niet 
kan worden omgezet in bestuurlijke daadkracht 
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(en daar gaat de verdragsherziening om), is de het aantal overwmnen met gestroomlijnde be
uitbreiding een verlies voor allen. De logheid van sluitvormingsprocedures: dàt is de lakmoestest. 

januari 1986 
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w.]. BEEK 

Een dienst aan de doorbraak 

Een beknopt verslag hoe de 'door

braak' in 1986 toch nog plaats
vond. 
Ze kwamen aan het eind van de 
oorlog samen uit het gijzelaars

kamp van Sint Michelsgestel met 
een ferm idee hoe het land weer zou 
worden opgebouwd. Chemie, staal 

en textiel. Het was een geloof, dus 
op niets anders gebaseerd dan op 
overtUlgmg. Daarom ook aan
vaardden de vakbondsmensen on
der hen de slagzin van de wederop
bouw: 'eerst herstel, dan hervor
ming' . Het resultaat was dat zij eer
der waren afgebrand dan hun 
vrienden uit het lager, de industrië
len. Dat bracht ons de zestiger ja
ren, vol inspraakeisen en radenver

tegenwoordiging. De jongeren vin
gen de desillusie buiten de directie
kamers op. 

Nu zijn ze allemaal vertrokken, de 
meeste met vervroegde uittreding. 
In vakbond- of industriële be
stuurskamer een inmiddels aan
vaarde gang van zaken. 

De gong voor de volgende ronde 
luidt. Vakbonden die zich zeer van 
hun nationale verantwoordelijk
heid bewust zijn, evenals in de na
oorlogse dagen en met een zucht 
van verlichting de uittocht uit hun 
gelederen zien minderen. Indus
trieën die na een enorme afslanking 

de menselijke verhoudingen pro- contract met een mug moet de hor-

beren oprecht te houden, terwijl zei baren om de stier onder het juk 

men weet dat de arbeidsprodukti- te houden. Een decennium geleden 
viteit zal blijven stijgen als voor
heen. J onge managers die het heft 

overnemen in de overtuiging dat 
dit, het besparen, de echte beteke
nis van managen is. Weten zij veel. 

Ze hebben nauwelijks iets anders 
meegemaakt. Hunjaargenoten aan 
vakbondszijde, vooral degenen die 
een goed deel van de geschiedenis 
meemaakten, weten beter. Zij vra
gen om herverdeling van werk, ver
wachten een evenwichtiger afwe

ging tussen de belangen van de 
zaak en de mensen en eisen opbouw 
naast afbraak. Daarin zijn ze vaak 
te star ideologisch, zoals met de 
door hun eigen leden niet gewenste 
arbeidsduurverkorting, maar ze 
stellen ons echte probleem aan de 
orde. 

Inmiddds kruipt de bedrijvigheid 
uit de recessie. Na het purgeren van 
niet efficiënte taken en diensten in 
het laatste decennium, kan de in

dustrie meer eisen stellen dan de 
vakbond. Het blijft een wereld van 
'have's' en 'have no t's' . 

Alhoewel iedere verkoper weet dat 

je een winkelier het vel niet over de 
oren moet halen in een verkopers
markt, omdat de verhoudingen 

morgen anders kunnen liggen, is in 
de markt van de sociale verhoudin

gen bij ons stoerheid troef. Dit keer 
begint voor ondernemend Neder
land in het zuiden de victorie. Een 

erkenden ze niet eens categorale 
vakbonden. 

Waar zijn we mee bezig? Hoeveel 
is het ons waard om het compara
tieve voordeel van Nederland, zoals 

de Wagner-Commissie industrie
beleid het verwoordde, nl. zinnige 
en gebalanceerde arbeidsverhou
dingen, te bewaren? Kunnen we 
dan nooit uitkomen boven het ni
veau van de branchevereniging die 
beweert dat de grote distributeurs 
de verticale prijsbinding maar moe
ten accepteren zolang de klein Des 
dat ook doen? Dat is het tegendeel 
van ondernemerschap. Biljarten 
zonder overhouden. 

Het zal onthouden worden tot het 
tij keert. Reken maar. Het wordt 
bijgeschreven bij het verraad na 
Sint Michelsgestel, zoals dat in vak
bondskring is ervaren. Meewerken 
aan een verdubbeling van de ar
beidsproduktiviteit in tien jaren in 
de secundaire sector en nu dit. Dat 
kan toch niet. Men hoeft het toch 
niet met de door de vakbond aan
gedragen oplossing eens te zijn, om 
te erkennen dat hun 'issue' terecht 
is. Geen van ons wil toch een twee
deling in de samenleving, tussen 
werkenden en niet-werkenden. De 
scenario's die daarbij passen ver

langen we niet. Dus, machtsuitoe
fening in een verkopers-markt wen
sen we ook niet. 

DOCUMENTATIECENTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

PARTIJEN 
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Het zuiden hield zich vroom, alsof 

we nog in [954 in de tijd van het 
mandement van de bisschoppen le
ven. Het zal eenzelfde effect hebben 

als het mandement, nl. meer onge

loof in de wezenlijke intenties. Een 

betere dienst kon de bijna vergeten 
doorbraakgedachte niet worden ge-

leverd. Zelfs de categorale bonden, 

o ironie, zullen voortaan in deze 
nieuwe munt betalen, en betaald 
krijgen . 

april 1986 
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len, TH.H.]. STOELINGA 
leze 

~ald Het WRR-rapport 'Basisvorming zn het 
r9

86 onderwijs': een doorbraak? 

Inleiding 

Direct na het verschijnen in februari jl. van het 
wRR-rapport leek het erop dat een snelle oplos
sing in zicht was voor het meest knellende pro
bleem van het onderwijs in Nederland nl. de eer
ste fase van het voortgezet onderwijs voor leerlin
gen tot 15 à 16 jaar. Ruim tien jaar na het ver
schijnen van de Contourennota deed het rapport 
van de WRR over de basisvorming in het onder
wijs een voorstel waarover consensus zou kunnen 
worden bereikt. Kort en goed wordt door de 
WRR gevraagd om een principiële politieke uit
spraak over de invoering van basisvorming in het 
onderwijs met een gemeenschappelijk kerncurri
culum, afgesloten met een centraal landelijk 
eindexamen voor alle leerlingen. Deze afsluiting 
zou kunnen geschieden op twee niveaus, verge
lijkbaar met het huidige MA vo-c en -0 eindexa
menmveau. 

De eerste reacties waren vrijwel unaniem. Een 
'gedurfde' aanpak, een 'moedig rapport', een 
'doorbraak in een impasse' en 'het ei van Colum
bus' waren de meest gelezen kwalificaties in de 
eerste weken na het verschijnen van het rapport. 
Er bleek in de politiek maar ook bij het onder
wijsveld grote welwillendheid te bestaan om het 
netelige vraagstuk van de middenschool of het 
voortgezet basisonderwijs langs een nieuwe, door 
het rapport aangereikte, weg te benaderen. Ge-

leidelijk begonnen de dissonanten echter door te 
klinken. In de eerste plaats verklaarde oud-mi
nister Van Kemenade dat de inhoud van de ba
sisvorming niet kon worden losgemaakt van het 
structuurvraagstuk en dat de basisvorming tot 15 
à 16 jaar niet diende plaats te vinden in de be
staande categoriale schooltypen. In zijn kielzog 
lieten de Middenschoolvereniging, de ABOP (Al
gemene Bond voor Onderwijzend Personeel) en 
de FNV soortgelijke geluiden horen. Aan de an
dere kant werden kritische geluiden vernomen 
van bijv. het NGL (Nederlands Genootschap voor 
Leraren) en de voorstanders van het categoriaal 
gymnasium, die de voorstellen van de WRR ken
schetsten als nieuwe wijn in oude (middenschool) 

zakken en ze scherp afwezen. De politieke partij
en stelden zich vervolgens afwachtend op. De re
gering zal nog voor de verkiezingen een stand
punt innemen, dat echter geen rol meer kan spe
len in het huidige kabinetsbeleid. Een indicatie 
voor het regeringsstandpunt is reeds gegeven 
door de heren Lubbers en Deetman tijdens een 
congres over het wRR-rapport op '2 april jl., geor
ganiseerd door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen. In het bijzonder de minister
president liet zich nogal positief uit over de ver
lenging van de basisvorming voor alle leerlingen 
met een gemeenschappelijk kern programma. 
Hoe het ook zij , het ziet er naar uit dat de con
sensus die aanvankelijk binnen handbereik leek, 
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veel moeilijker haalbaar is en dat de basisvor

ming in het onderwijs een belangrijke rol in de 
kabinetsformatie zal spelen. 

Tien jaar onzekerheid 

Het advies van de WRR is op verzoek van de, re
gering uitgebracht in een poging om een einde te 
maken aan een lange periode van onzekerheid 
over de ontwikkeling van het voortgezet onder
wijs. Het advies heeft een 'impact' die vergelijk

baar is met de Contourennota van 1975, die ove
rigens deze periode van onzekerheid inluidde. Op 
basis van nauwelijks omstreden uitgangspunten 
van o.m. gelijke kansen en uitstel van school- en 
beroepskeuze schetste deze nota de omtrekken 
van een vierjarige middenschool. Onderwijskun
dig werd daarbij sterk geleund op de opvattingen 
van individuele zelfontplooiing zoals deze aan het 
einde van de jaren zestig en het begin van de 
jaren zeventig nationaal en internationaal door 
onderwijskundigen werden gepropageerd. Mede 
door de ideologische lading die Van Kemenade 
als minister van Onderwijs in het kabin~t-Den 
Uyl aan zijn Contourennota en aan de in 1977 
verschenen vervolgnota daarop gaf, werd deze 
visie het onderwerp van grote controverse en zelfs 
polarisatie zowel in de politiek als in het onder
wijsvela. Het wRR-rapport gaat zelfs zover te 
stellen dat deze benadering een trendbreuk be
tekende met de politiek van onderwijskundige 
eenheid die in een politiek bestel van verschei
denheid en pluriformiteit sinds de pacificatie van 
1917 was gevoerd. De kiem voor een 'nieuwe 
schoolstrijd' werd daarmee gelegd (p. 75). Of
schoon deze uitspraak mij overtrokken lijkt, kan 
niet worden ontkend dat alle pogingen om het 
probleem op te lossen tot nu toe zijn gestrand, 
mede vanwege het feit dat de bestaande verzuilde 
onderwijsstructuur in het geding is. 

De vloedgolf van plannen, beleidsnota's en 

(concept- ) wetsvoorstellen die na 1977 over het 

onderwijs is uitgestort, heeft de impasse alleen 
maar vergroot. Middenschool experimenten 
sinds [976 gestart (overigens nog op initiatief van 
minister Van Veen! ) en in 1985 uitgegroeid tot 

ruim 20 scholen, kwamen steeds meer in het 
luchtledige te hangen omdat een duidelijke keuze 
over de toekomst van het voortgezet onderwijs 

ontbrak. Ieder kabinet probeerde het op zijn ei
gen manier. Minister Pais kwam, in reactie op de 
Contourennota's, met zijn Ontwikkelingsplan 
voor het Voortgezet Onderwijs (o pvo), hetgeen 
niets meer voorstelde dan een verlengde brug
periode en verder een bloedarm stuk was. Van 
Kemenade en Deetman kwamen in het kort
stondige kabinet-Van Agt-II met de nota 'Verder 
na de basisschool', die de draad van de midden
schoolgedachte weer oppakte. Er zou één 
schooltype voor alle leerlingen moeten komen, nu 
niet meer onder de naam middenschool, maar 
dat als Voortgezet Basisonderwijs met een drie
jarige cursusduur door het leven zou gaan. De 
proeve van een concept-ontwerp 'ontwikkelings
wet voortgezet onderwijs' van 1984 van minister 
Deetman bouwde in grote lijnen op deze nota 
voort. Dit betekende overigens niet dat het ka
binet-Lubbers een duidelijke keuze voor de ver
lengde basisvorming had gedaan. Deze proeve, 
die in [985 werd omgezet in een wetsvoorstel 
'houdende vaststelling van een kader voor de ont
wikkeling van het voortgezet onderwijs', was het 
resultaat van een compromis tussen CDA en VVD 

tijdens de kabinetsformatie van 1982 om wel een 
nieuw ontwikkelingskader voor experimenten te 
scheppen maar de definitieve keuze over de 
vormgeving van de eerste fase van het voortgezet 
onderwijs te verschuiven tot na 1986. Het wets
voorstel zal zeker niet meer voor de verkiezingen 
in de Tweede Kamer worden behandeld, temeer 
daar het qua gedachtengang en qua aansluiting 
min of meer haaks staat op de Lyceumnota van 
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staatssecretaris Ginjaar-Maas, die eveneens in 

1985 verscheen. In deze nota worden - mede op 

basis van de adviezen van de adviesraad voor het 
voortgezet onderwijs, tweede fase ( ARVO lI ) -

nogal ingrijpende voorstellen gedaan voor een in

tegratie van de bovenbouw van HAVO / VWO. 

Typering van het rapport 

Het is geen wonder dat het onderwijsveld zo 

langzamerhand dolgedraaid was door de steeds 

wisselende plannen en voorstellen waarover ie

dere keer opnieuw advies moest worden uitge

bracht resp. commentaar geleverd. Als gevolg 

van de politieke compromissen, waarvan vooral 

de produkten van de laatste kabinetsperiode bol 

stonden, waren de nuances van de voorstellen ook 

nauwelijks meer te volgen. Alleen al het feit dat 

er niet naar een compromis gezocht hoefde te 

worden en in onafhankelijkheid een oordeel ge

geven kon worden, maakt het rapport van de 

WRR uiterst lezenswaard. Los daarvan - en daar 

zijn alle commentaren het over eens - is het een 

degelijk verhaal, goed gedocumenteerd en geba

seerd op een groot aantal voorstudies van des

kundigen. Het is echter geen eenvoudige kost en 

de niet getrainde lezer zal bij sommige specialis

tische onderdelen de draad enigszins kwijtraken. 

Gelukkig krijgt men dan toestemming van de au

teur om elders een samenvatting te lezen zoals 

bijv. het geval is bij de uiteenzetting over de ver

schillende vormen van differentiatie in het voort

gezet onderwijs in hoofdstuk 6. 
Basisvorming in het onderwijs wordt in het 

rapport als volgt gedefinieerd: 'het geven van ge

meenschappelijke en algemene vorming op intel

lectueel, cultureel en sociaal gebied, die als 

grondslag dient voor een verdere ontwikkeling 

van de persoonlijkheid, voor het zinvol functio

neren als lid van de samenleving en voor een ver

antwoorde keuze voor een verdere scholing en 

van een beroep'. Als gevolg van maatschappelijke 

ontwikkelingen, die in hoofdstuk 2 in extenso be

schreven worden, bepleit het rapport een verbe
tering van de kwaliteit en een verlenging van de 

basisvorming. Daarbij zijn drie factoren in het 

geding, nl. inhoud, structuur en vorm (de onder
wijskundige en didactische vormgeving). Wat het 

laatste betreft pleit het rapport voor een aanpak 

die meer appeleert aan de belevingswereld van 

de leerlingen en voor meer toepassingsgericht en 

probleemgericht onderwijs. 'Leren moet span

nend zijn', luidt een van de uitspraken in dit ver

band . 

Veruit het beste hoofdstuk (4) handelt over de 

inhoud van de basisvorming. Op grond van uit
voerig beschreven doeleinden en keuzecriteria 

wordt een ordening van vakken gemaakt die in 

de basisvorming aan alle leerlingen moeten wor

den bijgebracht. Er is niet gekozen voor veral

gemenisering van het huidige onderwijs-aanbod 
in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 

maar voor een weloverwogen aanbod van 14 vak

ken die de nodige breedte en diepgang bezitten. 

Voor deze vakken dient een kerncurriculum te 

worden ontwikkeld en de eindtermen dienen op 

landelijk niveau te worden vastgelegd. Toetsing 

van het niveau geschiedt door een centraal eind

examen . 

Met betrekking tot de structuur van de basis

vorming doet het rapport geen uitspraak. Het 

stelt voor te starten met de huidige categoriale 

structuur, onder de voorwaarde dat alle scholen 

met een eerste fase voor voortgezet onderwijs het 

programma voor de basisvorming op de voorge

stelde twee niveaus aanbieden. Verder gaat het 

rapport ervan uit, dat na verloop van tijd wel zal 

blijken welke de beste schoolstructuur voor de 
basisvorming is. Er wordt in eerste instantie ge

kozen voor eenheid in inhoud en afsluiting van 

de basisvorming. De invoering moet binnen tien 

jaar zijn voltooid en de schoolstructuur zal zich 

aanpassen, is kortweg de redenering. 
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Inhoud van de basisvorming 

De voorstellen over de inhoud van de basisvor
ming zijn het minst omstreden . Vrijwel alle com
mentaren zijn het erover eens dat er sprake is van 

een duidelijke kwaliteitsverbetering van de basis
vorming en dat deze nodig is. Het onderwijs aan
bod en het verlangde niveau zijn pittig, maar 

haalbaar. De voorstellen zijn goed doordacht en 
knopen aan bij nagenoeg onomstreden uitgangs
punten. Terecht wordt dan ook in het rapport 
gevraagd om een principiële politieke uitspraak 
over de invoering van de basisvorming. 

Er zijn nog wel enkele kanttekeningen te plaat
sen bij de voorgestelde inhoud en het niveau van 
de basisvorming. Het rapport rekent genadeloos 
af met vakkenintegratie of de introductie van 
leergebieden i. p. v. afzonderlijke vakken. Deze 
benadering is juist en vergemakkelijkt bovendien 
het vastleggen van de eindtermen die een zo 
groot mogelijke gemeenschappelijke inhoud heb
ben. Voor de meeste vakken wordt differentiatie 
in eindtermen voorgesteld. Het rapport geeft 
hierbij een niveau aanduiding nl. het huidige c
en D-niveau van de MAVO / LBO. Door deze ver
gelijking te maken wordt ten onrechte de indruk 
gewekt alsof de basisvorming word t afgesloten op 
het huidige MAVO / LBo-niveau. Op de eerste 
plaats dient men te bedenken dat de voorstellen 
uitgaan van nieuwe vakinhouden en soms zelfs 
van nieuwe vakken (techniek, informatiekunde ) 
en dat het slechts gaat om een niveauaanduiding. 
In de tweede plaats gaat het bij de afsluiting van 
de basisvorming om 14 vakken en niet om 6 zoals 
bij de huidige MAVO. 

Dit laatste is ook belangrijk om de kritiek te 
ontzenuwen die vooral van de kant van de be
langenbehartigers van het vwo en in het bijzon
der van het categoriale gymnasium is gekomen. 
De voorgestelde inhoud van de basisvorming is 
ook voor de goede HA vo /vwo-leerling van dien 

aard, dat hij zijn tijd niet in ledigheid hoeft door 

te brengen. Als hij bovendien in drie jaar het 
hoogste niveau weet te bereiken en voorts goed 
gebruik maakt van de vrije ruimte die het les
rooster biedt, dan hoeft voor kwaliteitsverlies niet 

gevreesd te worden. Onderzoekingen op grote 
schaal hebben trouwens uitgewezen dat een ver
blijf tot 15 à 16jaar in een geïntegreerd schoolty
pe absoluut niet schadelijk is voor de verdere vor
ming en ontwikkeling van hoogbegaafde leerlin
gen. Bovendien verbreedt een dergelijk systeem 
de doorstroming naar hogere vormen van voort
gezet onderwijs aanzienlijk. Overigens betekent 
dit niet dat het huidige gymnasiaal onderwijs on
verkort kan blijven voortbestaan. Dit is inder
daad de consequentie van de voorstellen van het 
wRR-rapport. Het is dan ook een mooie gelegen
heid om eens rigoureus een begin te maken met 
een andere benadering van de klassieke vorming 
in Nederland, waarover sinds de invoering van 
de Mammoetwet in 1968 veel is nagedacht, maar 
waaruit weinig concreets tevoorschijn is geko
men. 

De enige zwakte in de voorstellen m.b.t. de in
houd en het niveau zit hem m.i . in de categorie 
leerlingen, die nu al grote moeite hebben het 
huidige c-niveau van LBO en MAVO te halen. 
Deze groep wordt op ongeveer 20 % van alle leer
lingen geschat. Weliswaar wordt de mogelijkheid 
geboden de basisvorming te combineren met be
roepsvoorbereidend leren met een totale cursus
duur van vijf jaar, maar daarmee wordt dit pro
bleem niet uit de wereld geholpen. Het wRR-rap
port komt na consultatie van ontwikkelingspsy
chologen tot de slotsom dat er maatregelen moeten 

worden getroffen ter verbetering van de leerge
schiktheid van deze groep leerlingen. Het lijkt mij 
twijfelachtig of hiermee ook op langere termijn 
een oplossing kan worden bereikt, temeer daar 
voor deze groep veelal ook nog het motivatiepro
bleem een rol speelt. Het rapport maakt hierover 
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een aantal behartenswaardige opmerkingen. Ge

zien de omvang van de groep en de aard van de 
problematiek dient m .i. nog eens zorgvuldig te 
worden nagegaan of de oplossing niet mede ge

zocht kan worden in een iets kortere duur van de 

basisvorming. 

Het structuurvraagstuk 

De kritiek op het ontwijken van een keuze voor 
de structuur van de basisvorming is terecht. Het 
wRR-rapport verwacht dat de scholen in een pe
riode van tien jaar naar elkaar zullen toegroeien 
vanwege het gemeenschappelijke kerncurriculum 
en de centrale eindtermen. Het rapport verwacht 
dat aan het einde van die periode het bestaande 
categoriaal systeem van verschillende schoolty
pen zal zijn verdwenen. Door hergroepering en 
fusie zal, naar verwachting van de WRR, een sys
teem ontstaan met een beperkt aantal structuur
varianten, die naast elkaar kunnen blijven be
staan. Deze varianten zijn: twee à drie schoolty
pen, ontstaan door fusies van scholen met één 
verplicht kerncurriculum, met meer klassen of 

ferentieerde integratie, d.w.z. één schooltype, één 
verplicht kerncuriculum, met meer klassen of 
stromen en tenslotte een volledige integratie met 
één verplicht kerncurriculum en één klas en één 

les. 
De verwachting van de WRR over het ontstaan 

van deze structuurvarianten is gebaseerd op een 
nogal onduidelijke en hier en daar inconsistente 
verhandeling over differentiatie tussen schoolty
pen en intraklassikale differentiatievormen en 
combinaties daarvan. Dit alles wordt dan ver
volgens in relatie gebracht met leerresultaten. 
Evenmin als de uiteenzettingen over 'streaming' 
en 'setting' in de Contourennota's - een termi
nologie die overigens tot in het bovengenoemde 
voorstel 'ontwikkelingswet voortgezet onderwijs' 
wordt volgehouden - mij vermochten te overtui-

gen, is dat nu het geval met de verhandeling over 

differentiatievormen in het wRR-rapport. Het 
verhaal heeft iets kunstmatigs en het is duidelijk 
dat de WRR met het structuurprobleem in zijn 

maag zat. Een en ander neemt overigens niet weg 
dat terecht eerst de keuze voor de introductie van 
de basisvorming dient te worden gemaakt. Het 
structuurvraagstuk dient echter wel direct na een 

positieve uitspraak daarover te worden aange
pakt. 

Aansluiting basisschool en voortgezet onderwijs 

Een gebrek van het rapport is de geringe aan
dacht die het besteedt aan de aansluiting van de 
basisvorming enerzijds op de basisschool en an
derzijds op de tweede fase van het voortgezet on
derwijs. Weliswaar worden op vele plaatsen in 
het rapport vergelijkingen gemaakt met het 
huidige voortgezet onderwijs, doch deze hebben 
altijd betrekking op de onderbouwen in het bij
zonder op de positie van het LBO dat in toene
mende mate als vorm van rest onderwijs wordt 
beschouwd. Deze geringe aandacht voor de aan
sluiting op de basisschool en op het voortgezet on
derwijs vloeit waarschijnlijk voort uit de advies
aanvrage van de regering die de WRR verzocht 
een advies uit te brengen over de inhoud, duur 
en structuur van de basisvorming. Daardoor is 
verzuimd het vraagstuk van de basisvorming in 
longitudinaal verband te beschouwen. Dat zoiets 
ernstige gevolgen kan hebben, leert ons de nog 
zeer recente geschiedenis van het voorstel 'ont
wikkelingswet voortgezet onderwijs' en de 'Ly
ceumnota' . 

Over de basisschool maakt het wRR-rapport 
één belangrijke opmerking, maar werkt deze he
laas niet uit. Het vindt nl. dat ook voor de basis
school centrale eindtermen moeten worden vast
gesteld en het betreurt het dat de nieuwe wet op 
het basisonderwijs daarin niet voorziet. Het rap-
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port acht dit een gevolg van de onderwijskundige 

opvattingen over de individuele zelfontplooiing 
van de zestiger en zeventiger jaren, die het als 
een trendbreuk in het Nederlandse onderwijsbe

leid beschouwt. De opvatting om centrale eind

termen voor het basisonderwijs in te voeren ver

dient m.i. nadere uitwerking al was het alleen 
maar omdat daardoor het beginniveau van de 

basisvorming preciezer en uniformer kan worden 

vastgesteld en de aansluiting tussen de beide on

derwijsvormen beter kan worden geregeld. Dat 

laatste is erg belangrijk omdat de overgang van 

basisschool naar brugklas op dit ogenblik voor 

veel leerlingen nog steeds erg groot is. 

Ernstiger is het ontbreken van de relatie tussen 

de basisvorming en het voortgezet onderwijs resp. 
de huidige bovenbouw van het voortgezet on

derwijs. Naast de verhoging van de kwaliteit 

heeft de basisvorming mede tot doel de leerlingen 

beter te selecteren voor het vervolgonderwijs en de 

aansluiting daarop te regelen. Dit levert waar

schijnlijk de minste moeite op voor de leerlingen 

die doorstromen naar vormen van algemeen 

voortgezet onderwijs resp. voorbereidend hoger 

onderwijs. Als door de invoering van de basis

vorming de MAVO en de onderbouw van HAVO 

en VWO verdwijnen kan er één schooltype ont

staan voor deze categorie leerlingen. De opvat

tingen die aan de 'Lyceumnota' ten grondslag 

liggen kunnen dan wellicht beter gerealiseerd 

worden mits dan wel duidelijk het beginniveau 

en het aantal vakken wordt omschreven en vast

gesteld en geen additionele eisen worden gesteld 

aan de abituriënten van de basisvorming, die toe

laatbaar zijn voor deze vorm van vervolgonder

wijs. Aan deze aansluiting zal overigens nog veel 

zorg moeten worden besteed. 

Veel problematischer zal de aansluiting zijn 

tussen de basisvorming en het beroepsonderwijs. 

Men mag er immers van uitgaan dat het LBO in 

zijn huidige vorm verdwijnt, doch dat lang niet 

alle abituriënten van de basisvorming die naar 

het beroepsonderwijs (willen ) gaan direct tot 
middelbaar beroepsonderwijs in zijn huidige 
vorm kunnen worden toegelaten. Waarschijnlijk 

zal het beroepsonderwijs zo moeten worden ge

herstructureerd dat het een grote verscheiden
heid van opleidingen binnen één systeem krijgt. 

Cursusduur en niveau van de opleidingen zullen 

daarin erg verschillen. Delen van de huidige 

LBo-opleidingen respectievelijk kort-MBo zullen 

in cursussen van relatief korte duur moeten wor

den ondergebracht naast opleidingen met een 

lange cursusduur (3 à 4 jaar) vergelijkbaar met 

het huidige MBO. Ook de doorstroming tussen 

korte en lange opleidingen zal opnieuw in de be

schouwing moeten worden opgenomen. Bij deze 

grondige herziening van het stelsel van beroeps

onderwijs kan vastgeknoopt worden aan de 

reeds in gang gezette herstructurering van diverse 

typen van middelbaar beroepsonderwijs en aan 

de plannen voor de vorming van verticale scho

lengemeenschappen zoals die in het bijzonder le

ven in de kringen van het technisch beroepson

derwijs. 

Conclusie 

Het wRR-rapport reikt de mogelijkheden aan om 

uit een langdurige impasse over de basisvorming 

te geraken. Het voorstel eerst het principiële be

sluit te nemen om tot de introductie van de ba

sisvorming in het onderwijs te komen, is strate

gisch gezien een goed voorstel, omdat daarover 

hoogstwaarschijnlijk op korte termijn consensus 

te bereiken valt. Eenmaal dit besluit genomen, 

dient nader vorm te worden gegeven aan de 

structuur waarbinnen deze basisvorming gestalte 

moet krijgen. Daarbij dienen de aansluiting met 

het basisonderwijs en de inhoud en duur en struc

tuur van het vervolg onderwijs nadrukkelijk te 

worden betrokken. Een 'compartimentering' van 
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het beleid m.b.t. de basisschool, de basisvorming 

en het vervolgonderwijs is funest voor het onder
wijs. Op het gebied van de vormgeving bestaan 
grote tegenstellingen en het is niet te verwachten 

dat deze op korte termijn zullen verdwijnen. 
Niettemin is consensus ook op dit punt noodza
kelijk teneinde het draagvlak bij het onderwijs
veld te vergroten. Dit vraagstuk dient dan ook in 
eerste instantie buiten het kader van de partij
politiek te worden aangepakt. Een staatscommis
sie, zoals reeds door D'66 in haar verkiezingspro-

gramma bepleit, kan hiervoor voorstellen ont

wikkelen. Op basis van een beginsel uitspraak 
over de inhoud van de basisvorming en van het 
vele materiaal dat beschikbaar is uit de talloze 

adviezen, nota's en wetsvoorstellen van de laatste 
jaren moet het mogelijk zijn om op een termijn 
van I à 2 jaar concrete voorsteUen te doen over 
inhoud en vorm van het onderwijs van 12- tot 

18-jarigen. 

april 1986 
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M.].E.M. JAGER 

De omroep na de Mediawet of wat daarvoor 
doorging 

Nu door de niet verdere behandeling van het ont
werp Mediawet door het parlement wellicht poli
tieke ruimte is ontstaan voor andere oplossingen 
van de problematiek van de omroep in Neder
land is er alle aanleiding tot bezinning op de 
vraag langs welke weg nu het beste en het snelst 
tot oplossingen gekomen kan worden. De wijze 
waarop tot nog toe met het vraagstuk is omge
gaan heeft immers slechts geleid tot non-decisie 
en tot een steeds verdergaande desintegratie van 
ons publieke omroepbestel. Dit laatste overigens 
mede sterk onder invloed van de wijze waarop 
onder het kabinet-Lubbers is omgesprongen met 
de financiële en personele belangen van de Ne
derlandse omroep. (Een bezuiniging van 20% , 
± 175 miljoen gulden in drie jaar tijd ). 

Boze tongen beweren overigens dat sommigen 
deze ontstane (of bewust geschapen?) situatie niet 
slecht uitkomt omdat daardoor immers door on
vermijdelijk kwaliteitsverlies ons publieke bestel 
van binnenuit zal worden aangetast. 

In deze bijdrage wil ik een suggestie doen voor 
de wijze waarop regering en parlement na 21 mei 
1986 zouden kunnen opereren om nog in 1986 of 
uiterlijk begin 1987 een zodanige situatie te 
scheppen dat de omroep in Nederland van uit 
een heldere bestuurlijke en politieke uitgangs
positie, en dus op eigen kracht, en met een wet
telijk vastgelegd perspectief op de door de wet-

gever gewenste inrichting op hoofdlijnen van het 
omroepland schap, zelf opnieuw vorm kan geven 
aan de wettelijke opdracht van de omroep: het 
leveren van goede programma's op basis van plu
riformiteit. Zoals men zal hebben opgemerkt heb 
ik het slechts over omroep en niet over media. Dit 
gebeurt bewust omdat mijns inziens de ontwerp
mediawet niet méér was dan een met enkele vrij 
los daarvan staande onderwerpen aangeklede 
wijziging van de omroepwet en omdat naar mijn 
stellige overtuiging nu op zeer korte termijn een 
aantal beslissingen over en voor de toekomst van 
de omroep in Nederland genomen moeten wor
den. De pretentie van een alles omvattende me
diawet moet maar even vergeten worden. Net 
zoals dat immers gebeurd is met de welzijns- en 
volksgezondheidswetgeving . 

Ontwerp-mediawet 

Wat de ontwerp-mediawet trachtte te regelen, 
valt globaal in te delen in drie onderdelen. 
I.Regulering door ge- en verboden van de door 

de technologische ontwikkelingen sterk veran
derende en voor een belangrijk deel al veran
derde omgeving waarin een publiek omroep
bestel in Nederland zich staande zou moeten 
houden. 

2. Verdere aanscherping en regulering van toe
latingscriteria tot het bestel en van de wettelij-
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ke opdracht van de publieke omroep en de sa

menstellende delen daarvan. 
3.Een grootscheepse reorganisatie van de be

stuurlijke, financiële en bedrijfsmatige inrich
ting van de omroep. 

Onder het eerstgenoemde vallen ondermeer de 
pogingen tot regulering van doorgifte via de ka

bel van al dan niet via satelliet tot ons komend 
buitenlands programma-aanbod. Iets waarvan 
vrijwel iedereen inmiddels inziet dat dergelijke 
regelgeving hooguit enigermate vertragend zal 
kunnen werken. Dit dijkje dat wordt opgeworpen 
zal zeker breken. 

Bij het tweede onderdeel valt vooral op het 
aanscherpen van het zogenaamde volledig pro
grammavoorschrift en de mogelijkheid daarbij 
om bij AMVB percentages voor te schrijven van 
programmacategoriën. Er zijn echter tal van 
voorbeelden in het ontwerp van verdergaande 
bemoeienis van of de Kroon (d.m.v. AMVB'S) of 
van het in te stellen Commissariaat voor de Me
dia met de interne gang van zaken bij de omroep 
en bij de zendgemachtigden individueel. 

Het derde onderwerp betreft de opsplitsing van 
de huidige NOS in enerzijds een Programmastich
ting met als hoofdtaak voortzetting van een uit
geklede en aan de andere zendgemachtigden on
dergeschikt gemaakte programmataak van de 
NOS en anderzijds een NV Nederlands Audio-Vi
sueel Bedrijf dat als structuur-NV los van de om
roep komt te staan en ook op de commerciële 
markt moet gaan opereren. De geldstromen die 
thans nog rechtstreeks uit de omroepmiddelen 
aan de NOS toevloeien voor in standhouding van 
de facilitaire voorzieningen worden geleid naar 
de zendgemachtigden die vervolgens verplicht 
zijn vooralsnog 75 % daarvan te besteden bij het 
verzelfstandigde bedrijf. 

Tot zover een globale schets van de inhoud 
t.a.v. de omroep van het ontwerp-mediawet. De-

ze had ik nodig om in het navolgende mijn plei

dooi op te kunnen bouwen voor een mijns inziens 
mogelijke snelle werkwijze om het doel, dat ik 
hierboven al noemde, van duidelijkheid op 

hoofdpunten op korte termijn te realiseren. 

Duidelijkheid 

Allereerst is het een ieder duidelijk dat een aantal 

maatschappelijke en technologische ontwikkelin
gen dwingen tot aanpassingen in onze regelge
ving. Ik zal daarover hier niet uitweiden. Men 

zie ondermeer het rapport van de zogenaamde 
'Commissie-Van Doorn' uit 1981 en het WRR

rapport 'Samenhangend Mediabeleid' uit 1982. 
Mijns inziens zijn de belangrijkste punten 

waarover op korte termijn de wetgever duidelijk~ 
heid moet verschaffen de volgende: 

I.Definitiefzal moeten worden duidelijk gemaakt 
of gekozen wordt voor blijvende pogingen tot 
afscherming van ons land van buitenlands 
(commercieel) aan bod. 

2.Beslist zal moeten worden of er wel of niet ruim
te wordt geschapen voor een commercieel te
levisienet in ons land naast het publiek bestel. 
Zo ja, dan zal daarvan zorgvuldig aangegeven 
moeten worden onder welke voorwaarden en 
met welke financiële verhouding tot het pu
blieke bestel. Zo nee, dan zal beslist moeten 
worden over de vraag of er wel of niet een der
de net ter beschikking wordt gesteld van de 
publieke omroep met de daarbij behorende 
middelen. Tevens dient dan beslist te worden 
of, en in welke mate, de mogelijkheden voor 
reclame en wellicht zelfs voor vormen van 
sponsoring ten behoeve van de publieke om
roep vergroot mogen worden. 

3.1n beide onder no. 2 beschreven opties dient de 
invulling en zenderindeling over de publieke 
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netten (dat zijn er dus of twee of drie) over

gelaten te worden aan de wettelijke bestuurs
organen van de omroep zoals tot op heden al 
dit soort beslissingen, en terecht, aan die bij wet 

ingestelde organen zijn overgelaten. Eén en an
der onder niet meer dan het toeziend oog van 
de overheid omdat die de mogelijkheid heeft 
van schorsing en vernietiging van besluiten van 
de NOS. 

De overheid dient zich ook principieel verre te 
houden van bemoeienis in zaken die direct of 
indirect sterk ingrijpen in de programmatische 
taak van de omroep als geheel en de samen
stellende delen daarvan. 

Ik moge er op wijzen dat het tot standbren
gen van een derde net voor de publieke omroep 
in wezen niets meer of minder is dan het toe
staan van een zendtijduitbreiding. 

Natuurlijk mag de overheid, alvorens over zo'n 
uitbreiding te beslissen, vragen wat de omroep 
van plan is daarmee te gaan doen en natuurlijk 
mag de overheid weigeren zendtijduitbreiding 
te verlenen als de plannen van de omroep niet 
stroken met de cultuurpolitieke uitgangspun
ten van de overheid of in strijd komen met fi
nanciële randvoorwaarden die zij wenst te stel
len. Maar vormgeving, uitwerking en daad
werkelijke invulling van dit soort zaken dient 
principieel aan de onafhankelijke omroep zelf 
overgelaten te worden. 

4.Beslist dient te worden over de vraag of het 
huidige systeem van de omroepwet - namelijk 
zendgemachtigden met een verschillende status 
(A, B en C) afhankelijk van hun aanhang - ge
handhaafd moet blijven of dat, al dan niet met 
een (ruime) overgangsperiode, gekomen moet 
worden tot afschaffing van deze statusverschil
len. Daaraan gekoppeld dient tevens beslist te 
worden over het al dan niet handhaven van de 

auteursrechtelijke bescherming van de pro

grammagegevens ten behoeve van de program
mabladen van de zendgemachtigden. Bekend 
zal zijn dat voorstanders van opheffing van de 
statusverschillen en van de auteursrechtelijke 
bescherming van mening zijn dat slechts op die 
wijze de noodzaak weggenomen kan worden 
voor de slag om de ledentallen en de daarmee 
gepaard gaande vervlakking van het program
ma-aanbod. Interessant is dat ook de minister 
van wvc in zijn memorie van antwoord en ook 
weer in zijn nota naar aanleiding van het eind
verslag over het ontwerp-mediawet een derge
lijke optie beschrijft en als bespreekbaar aan
duidt. 

s.Er dient een beslissing genomen te worden over 
het al dan niet toestaan van reclame bij lokale 

omroep (zie ook G.J. Wolffensperger in Idee 
'66 van maart jl. ) . 

Alle bovengenoemde punten zouden (waar no
dig) middels een snelle wijziging van de omroep
wet tot beslissing gebracht kunnen worden. De 
daaruit voortvloeiende duidelijkheid biedt ver
volgens de omroep en in het bijzonder het be
stuur van de NOS de gelegenheid om eindelijk zijn 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de om
roep weer op te pakken. Dat bestuur kan dan de 
benodigde aanpassingen van de organisatie van 
de omroep ontwikkelen en zonodig voorstellen tot 
wetswijziging terzake aan de minister te doen. r 

Daarmee kom ik dan tot het laatste onderdeel 
van mijn pleidooi voor een andere werkwijze van 
regering en parlement ten opzichte van de om- , 
roep. 
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Reorganisatie 

Immers nog onvoldoende heb ik gezegd over wat 
er mijns inziens met het derde onderdeel van de 

ontwerp mediawet, de grootscheepse reorgani

satie van de omroep, zou moeten gebeuren. 
Naar mijn stellige overtuiging dient die voor-. 

genomen reorganisatie thans niet bij wet geregeld 

te worden. Voor die overtuiging heb ik een aantal 

redenen. 

1. Een reorganisatie bij wet die niet het sluitstuk 

is van een proces van 
a. een grondige analyse van de knelpunten in een 

organisatie; 
b. op basis van die analyse in samenspraak met 

betrokkenen formuleren van oplossingen; 

c. een implementatie plan voor de wijzigingen; 
is gedoemd te mislukken of leidt op zijn minst tot 
langdurige ontwrichting gedurende de reorgani

satie en dat kan de omroep zich niet permitteren. 

2. Een volledige verzelfstandiging van het faci
litair bedrijf nu is, geheel los van de meer prin
cipiële bezwaren die daar tegen zijn aan te voe

ren, een uiterst risicovolle operatie voor de con
tinuïteit van het bedrijf. Dit gezien het feit dat 

van hoog tot laag het management van het be
drijf noch mentaal noch qua kennis en ervaring 

al voldoende is toegerust om het bedrijf vanuit 

een open marktprincipe en dus op meer com
merciële, laat staan eventueel volledig commer

ciële, basis te leiden . Begrijp me goed, dat is geen 
verwijt aan de mensen van het facilitair bedrijf. 
Zij waren en zijn immers nooit aangetrokken om 

een commercieel bedrijf te runnen. Het bedrijf is 
altijd op basis van een wettelijke taakstelling in 
een beschermde en vrijwel monopolie situatie 

werkzaam geweest. 
Daarbij komt dat ik ook vanuit mijn ervaring 

bij de lokale overheid steeds meer tot de overtui-

ging ben gekomen dat het soms beter is eerst bin

nen bestaande kaders de kwaliteit van een orga

nisatie te verbeteren en pas dan eventueel tot 
drastische reorganisatie te komen. 

3. Ook de in belangrijke mate van het facilitair 
bedrijf afhankelijke zendgemachtigden zijn mijns 
inziens niet bij machte om zich op korte termijn 

om te vormen tot afnemers van een op commer
ciële basis functionerend bedrijf. 

4. Het is nog maar de vraag - waarop overigens 
een antwoord gegeven zal moeten worden via de 
onder I. genoemde procesgang - of het wel ver
standig is het facilitair bedrijf van de NOS als één 

geheel te beschouwen en dus als één geheel te 
verzelfstandigen en te reorganiseren. Veel van de 

discussies gaan in feite uitsluitend over de tele
visiefaciliteiten en gemakshalve neemt men de 
rest maar even mee. 

Ook ten aanzien van dit onderdeel van de ont
werp-mediawet bepleit ik derhalve een andere 

weg. 
De doelstelling van een efficiënter en zakelijker 

werkende NOS, en in het bijzonder het facilitair 
bedrijf daarvan in relatie tot de zendgemachtig
den, dient onverkort overeind te blijven. 

Om praktische en principiële redenen vind ik 
echter dat het initiatief en de verantwoordelijk

heid voor het bereiken van die doelstelling in eer
ste instantie overgelaten moet worden aan de 

wettelijk ingestelde bestuursorganen van de om

roep, in casu het bestuur van de NOS. 

De praktische redenen liggen al besloten in wat 

ik hierboven heb genoemd ten aanzien van de 

grote kans op mislukking als niet de eerst verant
woordelijken en de meest afhankelijken nauw be
trokken zijn bij het reorganisatie proces. 

De principiële reden is dat mijns inziens on
voldoende beseft wordt dat de NOS of liever nog 
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de bedrijfstak omroep (NOS + alle zendgemach

tigden) geen overheidsbedrijf of overheidssector 
is die zomaar door de overheid bij simpele wets
wijziging kan of mag worden gereorganiseerd. 
We hebben het hier niet over een departement 

dat bij pennestreek kan worden opgeheven of sa
mengevoegd. 

Men zal mij tegenwerpen dat de bestuursor

ganen van de omroep nu bepaald niet hebben 
uitgeblonken in besluitvaardigheid ten aanzien 
van die doelstelling van grotere doelmatigheid en 
verzakelijking. Dat verwijt is volstrekt terecht. 
Maar er is ook wel een verklaring voor te geven. 
Al heel lang wordt door velen binnen de omroep 
onderschreven dat die verzakelijking noodzake
lijk is. Pogingen daartoe zijn echter gestrand op 
enerzijds de bij het begin van zo'n proces onver
mijdelijke verschillen van inzicht over de ge
wenste richting van oplossingen en anderzijds de 
daaropvolgende politieke ontwikkeling dat in 
Den Haag één oplossingsrichting in een motie 
werd neergelegd (motie-Van den Sanden); een 
richting die zeker niet door een meerderheid van 
het NOS bestuur werd onderschreven. 

Vanaf dat moment was het dus echt onmoge
lijk geworden voor het bestuur van de NOS om 
zelf met oplossingen te komen, laat staan ze door 
te VQeren. Binnen de boezem van dit bestuur wa
ren immers mensen, zij het een minderheid, die 
tot de motie-Van den Sanden hadden geïnspi
reerd. En het parlement had toch gesproken? De 
ontwikkeling van andere oplossingen werd bo
vendien zwaar bemoeilijkt doordat ook in het 
management van het bedrijf zelf, van waaruit 
zeer directe lijnen met de politiek worden onder
houden, het wenkend perspectief werd gezien van 
de verlossing van den boze, zijnde het bestuur 
van de NOS, door volledige verzelfstandiging. 
Maar dan wel graag met een verplichte winkel
nering, want anders zou het misschien te griezelig 
worden. 

Door dit alles was derhalve tot voor kort de 

bestuurlijke greep op het bedrijf volstrekt onvol
doende geworden en kon er niet gekomen worden 
tot zelfs maar de simpelste bedrijfseconomische 
verbeteringen. Immers elke verbetering binnen 

de bestaande structuur zou afbreuk kunnen doen 
aan noodzaak tot verzelfstandiging, althans naar 
het gevoel van de voorstanders van die oplossing. 

Inmiddels is er echter een drastische ommekeer 
in gang gezet. Door enerzijds de inmiddels ont
stane volstrekte eensgezindheid in het bestuur van 
de NOS in de afwijzing van de in de ontwerp-me
diawet neergelegde reorganisatie en anderzijds de 
steeds nijpender financiële omstandigheden 
waarin de omroep is gebracht, is de bereidheid 
ontstaan, zowel bij het NOS bestuur als bij elk der 
zendgemachtigden, om daadwerkelijk het func
tioneren van de NOS en in het bijzonder het fa
cilitair bedrijf en de relatie daarvan met de zend
gemachtigden aan te pakken. 

Zeer recent is besloten om McKinsey opdracht 
te geven een analyse van de knelpunten terzake 
op te stellen (fase a. van het hierboven door mij 
genoemde proces) en wel nog in 1986. 

Volstrekt uniek daarbij is dat voor het eerst dit ~ 
bureau daarbij ook in de organisaties van de in
dividuele zendgemachtigden zal kunnen door
dringen. Mijns inziens heeft de omroep daarmee 
aangegeven bereid te zijn tot een serieuze aanpak 
van de organisatorische en bedrijfseconomische 
feilen van de NOS en de relatie Nos-zendge
machtigden. Het bewijs dat deze aanzet ook tot 
realisering van de hierboven genoemde doelstel
ling zal leiden moet nog geleverd worden. De 
kans om dat bewijs te leveren moet echter aan de 
omroep geboden worden. De dreiging van een 
zonodig wettelijk ingrijpen kan er wel toe bijdra
gen dat het bewijs ook op tafel komt. 
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Conclusie 

Samenvattend komt mijn pleidooi neer op een 
snelle wijziging van de omroepwet op een beperkt 

aantal voor de toekomst van de omroep essentiële 
punten en het vervolgens leggen van de verant
woordelijkheid voor de benodigde organisato-

roep zelf. Wellicht ligt hier een profileringsop

dracht voor D'66. Immers het geven van verant
woordelijkheid voor het vinden van eigen oplos
singen binnen ruime wettelijke kaders is een ty

pisch kenmerk van D'66 politiek. 
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ERIK VAN DER HOEVEN 

Staat en nationale cultuur 

Staatsdebat: Algemeen niveau en middenniveau 

Bij het 'staatsdebat' , zoals de discussie over om
vang en rol van de overheid nu is gedoopt, speelt 
de vraag naar de invloed van de eigen cultuur op 
de besluitvorming nauwelijks een rol. De waar
den waarop een beroep wordt gedaan in het de
bat zijn typisch universeel (de rol van de staat, hoe 
die ook gezien moge worden), de omstandighe
den waarop zij worden toegepast zijn typisch bij
zonder, ofin een andere terminolgie: toevallig (de 
gegeven organisatie van de departementen, de be
staande bevoegdheden van het parlement). Vaak 
delen de debattanten de onuitgesproken vooron
derstelling dat nieuwe algemene regels toegepast 
kunnen worden op zeer uiteenlopende landen, 
ongeveer zoals een methode van kankerbestrij
ding die werkt aan de overkant van de oceaan, 
het ook hier zal moeten doen. 

Het heeft echter zin, ons tussen het niveau van 
algemene regels en bijzondere omstandigheden 
een middenniveau voor de geest te halen, waar 
elementen van nationale cultuur bepalen op wel
ke manier de algemene regels kunnen worden in
gepast. Het algemene niveau heeft betrekking op 
waarden als menselijke vrijheid in zijn vele on
derscheiden vormen, respect voor de individuele 
autonomie, erkenning van een recht op mens
waardig voortbestaan - waarden die algemeen 
worden gedeeld. De discussie op dit niveau gaat 

over het gewich t van elk van deze waarden en 
hun onderlinge relatie - en over de vraag hoe de 
rol van de staat moet worden gezien in het licht 
van de uitkomsten van dat debat. De visies op de 
staat op dit niveau zijn al even algemeen: schild 
voor de zwakken, bemoeial, resultante van een 
onderhandelingsproces - natuurlijk zijn meer ge
nuanceerde visies ook mogelijk. 

Passen wij deze visies nu direct toe op de or- I 

ganisatie van de overheid, dan is de kans op 'gro
te operaties, die als ongeleide projectielen door 
de organisatie schieten' (Staatsen) zeer groot. Er 
worden grootse doeleinden geformuleerd, die al
leen door aanzienlijke inspanning gehaald kun
nen worden en derhalve krachtig beleid vereisen 
- en dan worden die doeleinden operationeel ge
maakt op een manier die de verlegenheid waarin 
men zichzelf heeft gebracht, vaak niet geheel ver
hult. Er mist veelal een schakel tussen de macro
-concepties en de micro-invulling. Ongetwijfeld 
hebben de ontwerpers van het regeerakkoord-
1982 ideeën van deregulering voor ogen gehad, 
toen zij Volksgezondheid aan Cultuur toebedeel
den en Milieuhygiëne aan Volkshuisvesting (om 
deze herschikking wat badinerend voor te stel
len); maar hadden zij ook een idee over de con
crete wijze waarop dàt doel met déze middelen 
bereikt zou moeten worden? En zijn zij achteraf 
tevreden over het behaalde resultaat? Ook dat 
laatste is een badinerende vraag: naarmate doel 
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en middelen conceptueel verder van elkaar lig

gen, vindt minder terugkoppeling plaats. Wie 
praat nu nog over evaluatie van die herschikking? 
Hij wordt aanvaard als feit! 

Nieuwe regeerakkoorden en nieuwe herschik
kingen staan voor de deur. De nieuwe minister
president zal een nieuw groots begrip opwerpen, 
in het teken waarvan hij het beleid voor de ko

mende vier jaar zal willen presenteren (zoals et
hisch reveil, IJf no nonsense). En ondertussen 
groeit de afkeer van grote operaties (men zie de 
opeenvolgende jaarverslagen van de Regerings
commissaris voor de reorganisatie van de Rijks
dienst), en wordt het nodig, een conceptueel 
kader voor het middenniveau te vinden - een 
handvat voor de toepassing van vaak zeer be
langrijke, maar grootse ideeën, op de praktijk van 
de ambtelijke organisatie. 

Cultuur 

Ik meen dat hier het eigen karakter van de na
tionale cultuur een belangrijk aanknopingspunt 
geeft. Iedere cultuur heeft eer. normerende wer-

'f king op de manier waarop mensen met elkaar 
I omgaan - en derhalve ook op de wijze van be

sluitvorming in het betreffende land. Ieder weet 
dat er grote verschillen bestaan tussen bijvoor
beeld Duitse en Nederlandse bedrijven in de wij
ze van besluitvorming; de historie van gezamen
lijke Duits-Nederlandse ondernemingen (Enka 
Glanzstoff, Fokker/vFw) is dan ook niet bemoe
digend, wel begrijpelijk in het licht van deze ver
schillen. Engels-Nederlandse combinaties doen 
het aanzienlijk beter (Shell, Unilever), hoewel 
ook tussen ons en de Britten een aanzienlijk on
derscheid bestaat in de manier waarop mensen 
met elkaar omgaan. De verschillen in nationale 
cultuur moeten hiervoor een verklaring kunnen 
geven. Zulke verklaringen kunnen ons ook een 
beter inzicht verschaffen in de marges van onze 

staatkundige en departementale hervormingen. 

Als model voor het benaderen van die cultuur 
wil ik de ideeën van onze landgenoot G. Hofstede 
gebruiken. In zijn boek Culture's Consequences (Sa

ge, Beverly Hills, I g80) doet hij verslag van een 
onderzoek in een multinationale onderneming 
naar verschillen in de instelling van werknemers 
in een aantal landen. Het bedrijf werd zelf ge

kenmerkt door een vrij sterke bedrijfscultuur, en 
daarom waren de grote verschillen die Hofstede 
aantrof, verrassend. Deze konden alleen worden 
toegeschreven aan een onderliggende nationale 
cultuur, een aan elk land eigen kader van normen 
voor het handelen. 

Volgens Hofstede kunnen de aangetroffen ver
schillen worden geïnterpreteerd in het kader van 
vier onafhankelijke 'dimensies' : 
- Machtsafstand. Deze dimensie is een aanwijzing 

voor de mate waarin de samenleving aanvaardt 
dat in instellingen en organisaties de macht on
gelijk is verdeeld. 

- Onzekerheidsvermijding. Deze dimensie is een 
aanwijzing voor de mate waarin een maat
schappij zich bedreigd voelt door onzekere en 
dubbelzinnige situaties, en deze situaties pro
beert te vermijden door het instellen van meer 
formele regels, door intolerantie tegenover af
wijkende ideeën en afwijkend gedrag, en door 
de stabiliteit van de loopbaan te verzekeren. 

- Individualisme-Collectivisme. In een individualis
tische maatschappij is het sociale netwerk los, 
mensen worden geacht alleen voor zichzelf en 
het gezin waartoe zij behoren, te zorgen; in een 
collectivistische maatschappij is het sociale net
werk strak, en mensen zijn absoluut toegewijd 
aan een in-groep, terwijl de uit-groep wordt 
buitengesloten. 

- Masculiniteit. Deze dimensie geeft de mate aan 
waarin de maatschappij assertiviteit en het ver
krijgen van geld en goederen als waarden on
dersteunt, en niet het zorgen voor anderen, 



ideeJ66 I Staat en nationale cultuur I blz. 50 

voor de kwaliteit van het leven, ofvoor mensen 

in het algemeen. 

Op deze dimensies kan een score worden gemeten 
voor inwoners van verschillende landen. Deze lig

gen doorgaans binnen een bepaalde bandbreed
te, en daarvan wordt een score voor het land af
geleid. Dan blijkt dat Nederland samen met de 

scandinavische landen een groep vormt, die 
wordt gekenmerkt door: 
- kleine machtsafstand (in tegenstelling tot bij

voorbeeld de mediterrane landen, en verras
send genoeg ook België); 

- lage onzekerheidsvermijding (opnieuw in te
genstelling tot de mediterrane landen en België, 
en bovendien tot West-Duitsland en Japan); 

- hoog individualisme (in tegenstelling tot de 
meeste ontwikkelingslanden); 

- lage masculiniteit (in tegenstelling tot de Ver
enigde Staten, Japan, West-Duitsland, Groot 
Brittannië, België, en andere landen). 

Nederlandse cultuur 

Hiervan kan een voor het Nederlandse bestuurs
klimaat, en ook voor de besluitvorming binnen 
Nederlandse bedrijven kenmerkende dubbelzin
nigheid worden afgeleid. De combinatie van lage 
machtsafstand en lage masculiniteit brengt met 
zich mee dat er een duidelijke voorkeur voor con
sensusvorming bestaat. In onze geschiedenis zijn 
er slechts weinig nationale helden; ook degenen 
die wel als zodanig naar voren worden gescho
ven, blijken bij nader inzien maar heel gewone 
mensen. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat 
de Dam zou worden geflankeerd door bustes van 
de helden van de zestiende en zeventiende eeuw, 
ofvan de meer recente illegaliteit, zoals in Rome 
op de Gianicolo de makkers van Garibaldi zijn 
vereeuwigd. Ook in het Nederlandse bedrijfsle
ven heben wij slechts weinig tycoons of andere 

soorten helfhaftige managers. Naar algemene 

overtuiging behoort macht te worden gedeeld, en 
geen mens of groepering behoort te proberen, 
deze geheel aan zichzelf te trekken. 

Dit streven naar consensus staat echter op ge

spannen voet met het even uitgesproken indivi
dualisme. Dit betekent dat geen enkel compromis 
in ons land ooit definitief is; ondanks bereikte 
overeenstemming blijft men toch de eigen doel
einden nastreven, en het compromis beschouwen 
als een tijdelijk obstakel op de weg daarheen. In 
zekere zin dan, worden besluiten in Nederland 
nooit definitief genomen. Ook is het in vele ge
vallen onduidelijk of beleid dat als nieuw wordt 
aangekondigd, in werkelijkheid zo nieuw is, of 
eerder oud beleid in een nieuwe jas. Want de 
groepen die bij de formulering van het oude be
leid betrokken zijn geweest, spreken ook in de 
nieuwe situatie nog steeds mee, en hun mede
werking heeft een prijs, zo niet in de terminologie, 
dan toch in de inhoud van het beleid. 

Nationale kenmerken als deze veranderen 
slechts heel moeilijk, en in vele gevallen alleen 
onder schokkende omstandigheden. Deze zijn 
momenteel niet aan de orde; bij terugblik valt 
zelfs grote continuïteit op. De Heren Zeventien 
waren niet voor niets zeventien, en bij bestude
ring van de bronnen zou wel eens kunnen blijken 
dat zij het toen net zo moeilijk met elkaar eens 
werden als nu de FNv-bonden of de Nederlandse 
universiteiten. 

Wanneer er geen formele regels zijn vastgelegd 
over meerderheidsbesluiten, is er in Nederland 
maar één manier om tot uitvoerbare beslissingen 
te komen: zet ieder die enige invloed heeft rond 
de tafel, en laat de betrokkenen met elkaar praten 
tot ze er uit zijn. Enige sturing of pressie van bui
ten kan daarbij geen kwaad; wie deze op de juiste 
wijze weet in te schatten ziet daarin eerder een 
voorwaarde om tot resultaat te komen dan een 
onverantwoorde inmenging in andermans zaken, 
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ook al vereist het optreden naar buiten soms juist met deze titel (Organizational Dynamics, Sum

deze retoriek. Zo is het wel zeker dat de hers truc- mer 1980, p. 42 e.v. ); en gezien de Franse invloed 
turering van de nutsbedrijven niet zal slagen 

• wanneer de minister geen druk op de ketel zet 

door een globaal doel te formuleren en de drei
ging van wettelijke maatregelen achter de hand 
te houden - maar dan bij voorkeur onuitgespro
ken, zodat de sector de eer hoog kan houden en 
naar binnen zal kunnen volhouden dat men ook 
zelf de nieuwe structuur heeft gewild. Met de her
structurering van de universiteiten was het al niet 
anders - en zelfs kan het voorkomen dat de wen
sen van de minister stuk lopen ook al volgt hij al 
deze regels, zoals in de laatste kabinetsperiode bij 
de arbeidstijdverkorting. 

In al deze gevallen geldt dat veranderingen 
slechts plaatsvinden voorzover de betrokkenen 
van begin tot eind kunnen meespreken. Dat geldt 
veelal zelfs wanneer er wèl formeel meerderheids
besluiten kunnen worden genomen. Vaak vinden 
onderhandelingsprocessen plaats waar formeel 
een van de partijen zijn opvatting zou kunnen 
doordrukken. Dat men dit middel schuwt, vindt 
dan zijn oorzaak in de overweging dat men el
kaar na een eenmaal genomen besluit opnieuw 
zal tegenkomen, en dat de machthebbende partij 
voor de daadwerkelijke uitvoering van de beslis
singen op de overigen is aangewezen. In dit op
zicht staat de uitvoerbaarheid van maatregelen 
vaak boven aan de prioriteitenlijst van Neder
landse besluitvormers. 

Voor Wle bewust besluitvormingsprocessen 
doormaakt, is dit alles niets nieuws. Wat wèl 
nieuw kan zijn, is dat deze kenmerken van be
sluitvorming in hoge mate nationaal zijn, en in 
het buitenland - zelfs al in de directe buurlanden 
- heel anders kunnen liggen. Dit doet zich voelen 
in andere organisatiestructuren en andere theo
rieën over die structuren. Motivation, Leadership 
and Organization: Do American Theories Apply 
Abroad? vraagt Hof.~tede zich af in een artikel 

op het staatsdebat mag men zich ook wel afvra
gen: L'État et Ie citoyen: les théories françaises 

s'appliquent-elles à l'étranger? 
ln genoemd artikel geeft Hofstede enkele frap

pante voorbeelden van interculturele verschillen. 
Zo legt hij bijvoorbeeld een verband tussen het 
torenhoge individualisme van de Verenigde Sta
ten, en het feit dat in elke Amerikaanse hande
lingstheorie het eigenbelang een doorslaggevende 
rol speelt. Vergelijk het individualistische en mas
culine karakter van de Amerikaanse cultuur, en 
zijn lage onzekerheidsvermijding, ook met Ma
slows behoeftenhiërarchie: zelfverwerkelijking 
(prestaties) boven sociale behoeften boven zeker
heid . 

Ook organisatieprincipes kunnen sterk ver
schillen tussen culturen. Hofstede verhaalt van 
een experiment waarbij Franse, Duitse en Britse 
studenten eenzelfde organisatorisch probleem 
moesten bestuderen. De Fransen suggereerden 
vooral, het conflict voor te leggen aan de auto
riteit (de directeur van het bedrijf), de Duitsers 
weten het probleem aan het ontbreken van af
gebakende en uitgeschreven verantwoordelijk
heden, en de Britten signaleerden vooral een ge
brek aan communicatie, die door een vorm van 
groepstraining op te heffen zou zijn. Hofstede 
wijst ter verklaring op de scores van deze landen: 
- Frankrijk heeft een hoge machtsafstand en hoge 

onzekerheidsvermijding; de goed lopende or
ganisatie wordt daardoor gezien als hiërar
chisch èn formeel; 

- Duitsland heeft een lage machtsafstand en hoge 
onzekerheidsvermijding; de organisatie wordt 
daardoor gezien als een goed geoliede machine, 
waar taken vast moeten liggen; indien verant
woordelijkheden en taken voldoende duidelijk 
kunnen worden gemaakt, zijn matrixorganisa
ties voor Duitsers ook aanvaardbaar; 
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- Groot-Brittannië heeft een lage machtsafstand 

en lage onzekerheidsvermijding; organisaties 
worden daar gezien als een markt waarop ieder 
zijn boodschappen kan doen en waar commu
nicatie het sleutelwoord is. 

In deze door mij wat geschematiseerde weergave 
is de Nederlandse positie vergelijkbaar met de 

Britse. Zaken doen is communicatie; te vast lig
gende taken en verantwoordelijkheden, en te gro
te hiërarchische verschillen, werken eerder ver
storend dan bevorderend. Sterker dan bij de Brit
ten is bij ons het ('feminiene' ) streven naar con

sensus. 

Weer het Staatsdebat 

Terug naar het staatsdebat. Naar mijn overtui
ging spelen de hier beschreven verschillen in na
tionale culturen geen grote rol bij de 'grote' vra
gen omtrent de verhouding van staat en samen
leving. Alle westerse landen zijn erfgenamen van 
de Verlichting met zijn ideeën van menselijke 
vrijheid en gelijkheid; en wij hebben allen de 
Keynesiaanse invulling van die idealen doorge
maakt. Wanneer Pierre Rosanvallon, die in april 
in Nederland was om aan het staatsdebat deel te 
nemen, als eis formuleert dat er een 'dynamische 
verbinding' moet komen tussen markt en over
heid, omdat beide voor bepaalde taken tekort 
schieten, dan formuleert hij een uitdaging voor 
zowel de Franse als de Nederlandse maatschap
pij. Maar de wijze waarop die wordt aangeno
men - die kan sterk verschillen. 

In Nederland kan dat niet anders betekenen 
dan een hernieuwde aandacht voor het onder
handelingsproces dat tot consensus moet voeren. 
De staat kan in Nederland niet straffeloos 'de gro
te broek aantrekken', zoals krachtig optreden in 
kringen van opsporingsambtenaren heet. Daar
mee wordt de volgende onderhandelingspositie 

onmogelijk gemaakt. En evenmin kan een van de 

maatschappelijke partijen zich dat veroorloven. 
Toch is dat krachtig optreden precies wat de 

laatste tijd als wens boven is komen drijven. Ten 
tijde van de ambtenarenstaking leek het laatste 

kabinet bepaald het conflict te zoeken. Ook de 
werkgevers lijken soms teveel in een roes van de 
doortastendheid te verkeren. Zij maken dan de

zelfde fout als de sociale bewegingen van dejaren 
'70, ze denken sterker te zijn dan ze zijn, en me
nen dat de zaken nu wel zonder hun opponenten 
kunnen worden geregeld. Maar de op consensus 
ingestelde maatschappij tendeert steeds naar het 
midden. Wat nu als buit wordt binnengehaald 
boven het eigen quotum, moet in de jaren 'go 
vermoedelijk weer worden ingeleverd. 

Sterker dan in andere landen zal in Nederland 
de staat naar voren komen als actor temidden 
van de andere actoren - met eigen belangen en 
gezichtspunten die ook wel worden aanvaard, 
maar zonder buitengewone bevoegdheden. De 
belangrijkste speelruimte die de staat op lange 
termijn is gegeven, ligt waarschijnlijk in het be
palen van de kring van belanghebbenden die in 
raden en commissies aan de consensusvorming 
mag meedoen. Daarin zit alle mogelijke rek. De 
kring van belanghebbenden wordt in vele geval
len nog geheel bepaald door de belangenstruc
tuur van kort na de Tweede Wereldoorlog, en 
heeft nieuw opgekomen groepen - werklozen, 
milieubeweging, ouderen - nog nauwelijks opge
nomen. 

Ook bij de reorganisatie van de overheid moet 
allereerst met de Nederlandse organisatiecultuur 
rekening worden gehouden. Wel moet de rol van 
de overheid in de samenleving enerzijds worden 
teruggedrongen, anderzijds effectiever gemaakt 
- maar deze doeleinden kunnen pas door een goe
de communicatie met alle betrokkenen worden 
geconcretiseerd, laat staan bereikt. Gelukkig heb
ben de bewijzen voor de noodzaak van zo'n 
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operatie zich voldoende opgestapeld om ten

minste op de doeleinden de meeste betrokkenen 
te verenigen. Daardoor is de tijd nu rijp voor het 
proces van 'reorganisatie in eigen kring met de 
knoet op verre afstand', dat eerder werd beschre

ven. Niet echter voor nieuwe grote operaties, uit
gevoerd door sterke of wijze mannen die van bui
ten worden aangetrokken. Ook al zouden onder 

hun leiding de aanbevelingen sneller tot stand 
komen, de kans dat deze ruimhartig worden op
gevolgd is aanzienlijk kleiner. 

Over de rol van de staat kan nog dit worden 
gezegd. Deze moet worden verminderd. In de 
Nederlandse context betekent dat, dat de onder
handelingen die tot de noodzakelijke afstemming 
moeten leiden, nu tussen de betrokkenen zelf 
moeten worden gevoerd. De staat blijft enige ver
antwoordelijkheid houden, namelijk voor het 
scheppen van omstandigheden waarin de onder
handelingen succes kunnen hebben. Dit geldt bij
voorbeeld voor 'vrije loonpolitiek' : formeel ligt de 
verantwoordelijkheid bij de sociale partners, in 
werkelijkheid is de staat er toch, zij het zijdelings, 
bij betrokken. 

In het geval van de 'geleide loonpolitiek' ligt 
de zaak in formeel opzich t diametraal tegenge
steld . De staat is geheel verantwoordelijk. In wer
kelijkheid is zij aan moeizame onderhandelings
posities gebonden, en is de verantwoordelijkheid 
derhalve maar beperkt. In de consensusmaat
schappij is het verschil tussen regulering en de
regulering daarom altijd gradueel. 

Toch ZIJn er voordelen verbonden aan een 

meer teruggetrokken positie van de staat. Van 
enige afstand kunnen de doeleinden die worden 
nagestreefd, duidelijker worden aangegeven. 

Wanneer niet slechts de uitvoering van besluiten, 
maar ook de nadere concretisering ervan, in han
den van de betrokkenen wordt gegeven, wordt 
ruimte geschapen voor meer verantwoordelijk

heidsbesef. Op basis van duidelijk geformuleerde 
criteria is een grotere zelfstandigheid van over
heidsdiensten, of ook privatisering van overheids

taken mogelijk. 
Die helderheid kan de overheid alleen door 

distantie verkrijgen en ook door een gestructu
reerd debat over doeleinden. Pas wanneer deze 
vrij algemeen worden gedragen, is de weg vrij 
voor een vermindering van de rol van de over
heid in de samenleving - stukje bij beetje, en zon
der retoriek van deregulering terwijl de rol van 
de overheid in de samenleving nog steeds toe
neemt. Grandioze successen zijn bij voorbaat uit
gesloten; in plaats van krachtig beleid is eerder 
kien beleid vereist: het gedurende lange tijd het 
eigenlijke doel in de gaten houden. 

Mijn adviezen voor de komende ministerploeg 
zijn verankerd in de nationale cultuur: zachtjes 
aan, dan breekt het lijntje niet; vele handen ma
ken licht werk; houd je hoofd koel en het roer 
recht. 

april 1986 
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TH.C. DE GRAAF 

De toekomst van de minister-president 

I. Inleiding 

In politieke kringen laait regelmatig de discussie 
op over de macht van de Nederlandse minister
president. Wie de kranten leest, krijgt de indruk 
dat de huidige premier op een licht souvereine 

wijze heerst en regeert over het land. Ook de twee 
voorgaande minister-presidenten, Van Agt en 
Den Uyl verkregen tijdens hun ambtsperiode een 
aureool van onbetwistbaar leiderschap dat neig
de naar alleenheerschappij. De 'Macher' uit Rot
terdam, de professor uit de Heilig Landstichting 
en de doctor uit Buitenveldert hebben ieder op 
eigen wijze het minister-presidentschap bekleed, 
doch alle drie zodanig dat men zich afvraagt 
waar de grenzen liggen van het ambt en welke 
ontwikkelingen zich in de toekomst zullen voor
doen. 0'66 heeft geprononceerde ideeën over die 
toekomst binnen een andere structuur van 
machtsvorming en van democratische legitima
tie. 

Zolang die ideeën nog slechts Idee '66 zijn, kan 
het geen kwaad na te denken over de toekomst 
van het minister-presidentschap binnen de gel
dende politieke en staatsrechtelijke kaders. 

2. Historie 

Het ambt van minister-president heeft eerst for

meel erkenning gevonden in 1945 toen het in dat 

jaar gewijzigde Reglement van Orde van de 
Raad van Ministers (RvORvM) de voorzitter 
van de ministerraad de titel 'minister-president' 

toekende. Pas sinds 1983 is de minister-president 
in de Grondwet terug te vinden. Voordien ver
meldde de Grondwet noch ministerraad, noch 
diens voorzitter. 

Een over de hoofdlijnen van het regeringsbe
leid beslissende ministerraad was echter al in het 
midden van de vorige eeuw ingeburgerd, evenals 
een deze raad presiderende functionaris. Dat bui
ten het Reglement van Orde, vastgesteld bij ko
ninklijk besluit, de ministerraad als staatsrechte
lijk orgaan geen vernoeming kreeg, hield verband 
met het feit dat strikt formeel gesproken de 
Kroon één en ondeelbaar is: Koning en ministers 
vormen te za men de regering: regeringsbesluiten 
bevatten slechts rechtskracht wanneer zij zijn on
dertekend door Koning en een of meer ministers. 

Historisch beschouwd is de vorming van de 
ministerraad als bij meerderheid besluitend or
gaan te verklaren vanuit de ook in de vorige eeuw 
bestaande wens naar meer eenheid in het rege
ringsbeleid alsmede vanuit de democratische ver
worvenheid dat niet de Koning maar de verant
woordelijke ministers deze eenheid dienen te 
scheppen I. 

Het was vanzelfsprekend dat één der ministers 
de ministerraad als 'tijdelijk voorzitter' presideer
de. Het epitethon 'tijdelijk' was voornamelijk be-
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doeld om aan te geven dat het voorzitterschap 

van de raad geen bijzondere positie of bevoegd
heden meebracht. Het kwam dan ook voor dat 
het voorzitterschap jaarlijks rouleerde . 

De politieke praktijk bleek echter op den duur 

aan dit voorzitterschap grotere waarde te hech
ten. Als vanzelf ontstond de traditie dat degene 
die door het staatshoofd belast was geweest met 
de vorming van het kabinet ook permanent het 
voorzitterschap van de raad op zich nam en als 
belangrijkste woordvoerder in het parlement op
trad. In 1901 werd in het RvORvM opgenomen 
dat de Koning de voorzitter van de raad voor de 
gehele kabinetsperiode aanwees. Deze ontwikke
ling in de richting van de erkenning van het mi
nister-presidentschap werd echter in 1905 weer 
haastig teruggedraaid, toen bleek dat Abraham 
Kuyper wat al te dominant het permanente voor
zitterschap had ingevuld. 

De evolutie was echter onmiskenbaar en on
stuitbaar en in 1933 werd definitief het vaste 
voorzitterschap in het RvORvM vastgelegd. 

Een volgende stap was de creatie in 1'937 van 
een eigen ministerie voor de premier - dat van 
Algemene Zaken. Onder Colijn was gebleken dat 
de taken voortvloeiende uit het gewezen forma
teurschap en het presidiaat van de ministerraad 
- coördinatie, conflictbeslechting, woordvoerder
schap in parlement, contact met staatshoofd en 
externe vertegenwoordiging - niet of nauwelijks 
combineerbaar waren met het beheer van een 
zwaar vakdepartement, zoals eertijds Binnen
landse Zaken of het belangrijke Kolonieën. 

Na 1945 hebben achtereenvolgende Reglemen
ten van Orde ook steeds grotere bevoegdheden 
aan de minister-president toebedeeld. Deze be
voegdheden zijn echter allemaal intern van aard, 
d.w.z. binnen het kader van de organisatie van 
de ministerraad en staatsrechtelijk niet relevant 
voor de buitenwereld (parlement, burgers). Bo-

ven dien creëren deze bevoegdheden geen hiërar

chische positie van de premier ten opzichte van 
de overige ministers. De interne bevoegdheden 
betreffen onder meer de vaststelling van de 
agenda van de ministerraad, de orde van de ver
gaderingen, doorslaggevende stem bij het staken 
der stemmen en het voorzitterschap van de on
derraden. Politiek belangrijk zijn vooral de be
voegdheid om competentiegeschillen over de af
bakening van de werkterreinen van de verschil
lende collega-ministers te beslechten en bij twij
felgevallen de doorslag te geven of een aangele
genheid in de ministerraad moet worden behan
deld .2 

De Grondwet van 1983, verkocht als een al
gemene herziening maar treffender ooit omschre
ven als een facelift van een oude dame, brengt 
geen wezenlijke verandering in de positie van de 
premier ten gezichte van de overige ministers. 
Van een vorm van hiërarchie (bijv. door de be
voegdheid om aanwijzingen te geven over het te 
voeren beleid) is nog steeds geen sprake. Wel 
wordt nu, zoals gezegd, de minister-president ge
noemd en wordt de in de praktijk gegroeide ge
woonte, dat de nieuw optredende minister-pre
sident de benoemings- en ontslagbesluiten van 
overige ministers en van staatssecretarissen mede 
ondertekent, geformaliseerd (art. 48 GW). Deze 
laatste bepaling benadrukt de specifieke verant
woordelijkheid en positie van de minister-presi
dent. Er wordt immers een relatie gelegd tussen 
de vorming van het kabinet en de verantwoor
delijkheid om dat kabinet homogeen (in stand) 
te houden. De Grondwet gaat daarbij uit van de 
veronderstelling dat de nieuw optredende pre
mier ook de formateur is geweest van het kabinet. 
Hoewel uitzonderingen bekend zijn (zie de 

formaties van 1948, 1951 en 1973) is dit inder
daad gewoonte. 

Aardig is ook dat art. 48 GW bepaalt dat de 
nieuw optredende minister-president tevens zijn 
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eIgen benoemingsbesluit contrasigneert. Deze 

schepping 'ex nihilo' zorgt ervoor dat de benoe
ming van het nieuwe kabinet niet afhankelijk is 
van de medewerking van vertrekkende bewinds
lieden. 

3 . Ontwikkelingen in de praktijk 

De grondwettelijke erkenning van het belang van 
het premierschap volgde, zoals niet ongebruike
lijk in het staatsrecht, op een reeds lang gegroeide 

praktijk. Er ZIJn verschillende ontwikkelingen 
aan te wijzen die aan het gewicht van het ambt 
in de politieke verhoudingen hebben bijgedra
gen. 3 Allereerst is de invloed van de politieke 
partijen op de kabinetsformatie en vooral op de 
personele samenstelling van het kabinet toege
nomen. Dat is reeds lang het geval. In de verkie
zingstijd manifesteren de lijsttrekkers van de gro
te partijen zich als de toekomstige 'leiders'. Daar
door stimuleren zij de gedachte dat de verkiezin
gen de uitslag vormen van een titanengevecht. 
Zo was het niet opmerkelijk dat Lubbers Den Uyl 
als 'zijn' tegenstander uitriep. Van Agt deed in 
zijn dagen al het zelfde. 

De televisiecultuur draagt aan dit fenomeen 
bij. De massa-media zijn, uit hun aard, geneigd 
tot simplificatie van politieke geschillen. Politieke 
partijen worden al snel teruggebracht tot enkele 
personen ('Den Uyl meent', 'Lubbers doet', 'Van 
Mierlo overweegt'), geschilpunten worden per
soonlijke karaktereigenschappen en het kabinets
beleid wordt gepresenteerd als de vingeroefening 
van één persoon. 

De televisiecultuur brengt bovendien mee dat 
de belangrijkste woordvoerder van het kabinet 
zeer frequent in de huiskamers verschijnt. Pre
mier De Jong startte in 1967 met een wekelijkse 
persconferentie na afloop van de ministerraads
vergadering en tegenwoordig is het usance dat de 
premier vrijdagavond nog even op de televisie de 

besluitvorming van die dag komt uitleggen. De 

premier is door dit alles een zéér bekende Neder
lander, in tegenstelling tot zijn collega-ministers, 
waarvan het grote publiek ternauwernood de na
men weet. 

Aan deze bekendheid ontleent hij ook een deel 
van zijn feitelijke macht. Zijn populariteit als be
kende Nederlander aan wie de staatszaken zijn 
toevertrouwd, zal bij veel floating voters worden 
omgezet in stemmen voor zijn partij. Dat geeft 
hem in eigen huis een comfortabele positie. Het 
kabinetsbeleid wordt in hem belichaamd. Is dat 
beleid niet desastreus, dan komt dat zijn partij bij 
de verkiezingen ten goede. De aandacht die op 
deze manier door de minister-president wordt 
weggezogen, verkleint de profileringskans van de 
coalitiepartner. Niet voor niets wijtte Nijpels de 
slechte opiniecijfers van de VVD voor een gedeelte 
aan de onwil van Lubbers om af en toe eens 
plaats te maken voor de vice-premier. Van Agt 
was wat dat betreft goedgunstiger, reden waarom 
men eerder spreekt van het toenmalige kabinet
'Van Agt-Wiegel' , dan van de ploeg 'Lubbers
van Ardenne' . Een belangrijk voordeel is voorts 
dat de minsiter-president door zijn gemakkelijke 
toegang tot de media de publieke opinie op grote 
schaal kan beïnvloeden. Nu de publieke opinie in 
de politiek per definitie een machtsmiddel is, ver
schaft hem dat een sterke positie tegenover de 
andere ministers, vooral als er zoiets als een ka
binetscrisis zou kunnen dreigen. 

Een derde factor in de evolutie van het minis
ter-presidentschap IS wat Van Raalte In ZIJn 
rechtsvergelijkende studie over het minister-pre
sidentschap uit 1954 noemde 'een vorm van 
staatsrechtelijke integratie' . 4 Hij doelde daarbij 
op de toenemende omvang van de collectieve ver
antwoordelijkheid die omgekeerd evenredig de in
dividuele verantwoordelijkheid van ministers 
doet verminderen. De collectieve verantwoorde
lijkheid duidt op de verantwoordelijkheid van de 
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ministers gezamenlijk, zo men wil van de minis

terraad. Grosso modo kan men zeggen dat er een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat wan
neer de ministers gezamenlijk besluiten en deze 

besluiten als kabinetsstandpunt naar buiten wor
den gebracht. Veelal betreft het hier wat Grond
wet en Reglement van Orde voor de Raad van 
Ministers bestempelen als 'algemeen regerings
beleid', maar soms kan het ook gaan over zaken 
die niet direct belangwekkend zijn te noemen, 
maar wel politiek gevoelig. Collectieve verant
woordelijkheid wordt bovendien beïnvloed door 
het parlement. De minister-president is de beli
chaming van deze collectieve verantwoordelijk
heid. Hoewel hij niet de enige is die de kabinets
besluiten in het parlement verdedigt - de vak
ministers plegen dat ook regelmatig te doen - is 
het wel zo dat àls de minister-president in de 
Kamer verschijnt, bijna altijd de collectieve ver
antwoordelijkheid in het geding is. 
. Als voorzitter van de ministerraad wordt hij 

primair verantwoordelijk geacht voor de tot
standkoming van de collectieve besluiten en voor 
de inhoud daarvan. Hoe meer er in de minister
raad en in de daarvan afgeleide onderraden en 
commissies5 en informele overlegstructuren als de 
'vijfhoek' en de 'Pentagijs', ter sprake komt, des 
te belangrijker wordt de voorzitter, die immers 
door zijn bevoegdheden en politieke positie de 
besluitvorming kan domineren. 

De omvang van deze collectieve verantwoor
delijkheid is afhankelijk van een tweetal elemen
ten . Allereerst is er de toegenomen noodzaak van 
geïntegreerd bestuurd . Sleutelwoorden hierbij 
zijn coördinatie en harmonisatie. De complexiteit 
van de samenleving en in het verlengde daarvan, 
van het overheidsbestuur, dwingt steeds meer tot 
sturing en besluitvorming waarin alle deelfacet
ten met elkaar in verband worden gebracht en 
tegen elkaar worden afgewogen. De ministerraad 
is hiervoor een goed instrument, zo constateerde 

reeds de commissie-Vonhoff. De interdeparte

mentale coördinatie wordt het beste gewaar
borgd door de belangenafweging in handen te 
leggen van het kabinet als zodanig dat over alle 

relevante informatie beschikt en het verlengstuk 
is van de politieke meerderheid in het parlement. 

Een tweede element dat de collectieve verant
woordelijkheid vergroot, is de praktijk van zwaar 
opgetuigde en gedetailleerde regeeraccoorden, 
welke voortkomen enerzijds uit overtrokken ver
wachtingen van de maakbaarheid van de samen
leving en planning als beleidsinstrument en an
derzijds uit gebrek aan politiek vertrouwen tussen 
de coalitiegenoten. Omvangrijke regeeraccoor
den verkleinen de beleidsruimte van de indivi
duele minister. Hoe geringer deze vrijheid wordt, 
des te meer in de ministerraad besproken en be
sloten dient te worden en des te groter de invloed 
van de minister-president die als (in-)formateur 
of fractievoorzitter het regeeraccoord reeds mee
opstelde en in de ministerraadsvergadering kan 
domineren. 

Tenslotte kan nog worden gewezen op een fac
tor die de macht van de minister-president zelfs 
zijns ondanks versterkt, nl. de Europese besluit
vorming, in het bijzonder het instituut van de 
Europese Raad . 

Steeds vaker pleegt het voor te komen dat ge
schilpunten niet kunnen worden opgelost in de 
verschillende 'vakraden' of in de Algemene 
Raad, waarin de ministers van Buitenlandse Za
ken zitting hebben. De geschillen worden dan 
doorgeschoven naar de bijeenkomst van 'rege
ringsleiders ', die daaromtrent definitieve beslui
ten nemen. Hoewel de Europese Raad formeel
juridisch geen andere status heeft dan een inter
nationale topconferentie en de besluiten dus niet 
bindend zijn, worden de bijeenkomsten toch van 
groot politiek belang geacht. Vooral ook vanwe
ge de 'gesprekken rond de haard' waarin multi
of bilateraal op het hoogste niveau informatie 
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wordt uitgewisseld en zaken worden gedaan. De 

Nederlandse minister-president is naar ons staats
recht geen 'regeringsleider' , maar wie vertelt dat 
Thatcher, Kohl en Mitterand? 

In weerwil van zijn nederige staatsrechtelijke 

positie verkrijgt de premier aldus het primaat in 
een belangrijk gedeelte van de buitenlandse be
trekkingen en het is niet meer dan logisch dat ook 
buiten het Kader van de EG de premier in in
ternationale aangelegenheden wordt betrokken, 
soms tot leedwezen van de minister van Buiten
landse Zaken die zijn jachtterrein met een ander 
moet delen. De internationale werkelijkheid lijkt 
sterker dan de Hollandse leer. Het standpunt van 
de regering dat de minister-president in de Eu
ropese Raad slechts krachtens mandaat van de 
ministerraad mag handelen en niet verder mag 
reiken dan dit mandaat strekt,6 lijkt, hoewel 
rechtens juist, in de praktijk moeilijk vol te hou
den. 

4. De toekomst 

Tijdens de Grondwetsherziening van 1983 is de 
dominante positie van de minister-president bin
nen de regering beter uit de verf gekomen dan 
voorheen het geval was. De regering ontkende 
niet dat in de functie van de minister-president 
een zelfstandig element was geslopen, maar hield 
vast aan het uitgangspunt dat de minister-presi
dent vooralsnog slechts als primus inter paris 
moet worden beschouwd. 7 

Aangegeven is dat dit slechts de halve, want 
slechts formele, waarheid is. Ministers zijn in vele 
gevallen door de politieke positie van de minis
ter-president van hem afhankelijk en verzekeren 
zich graag bij voorbaat van zijn steun. In het 
'Torentje' laat de premier zich over de proble
men voorlichten, doet suggesties, bedenkt com
promissen, stuurt, duwt en trekt en beweegt zich 
in het algemeen voortdurend op het beleidster-

rem van de vakministers. Bovendien wordt de 

minister-president steeds meer belast - door ka
binet maar ook door parlement dat hem daar
voor uitnodigt - met het extern verdedigen en 
toelichten van het regeringsbeleid, ook op onder

delen waar een vakminister zeer bekwaam dit zelf 
zou kunnen doen. De huidige premier heeft re
gelmatig bewezen dat in presentatie van beleid 

voldoende mogelijkheden liggen om eenmaal tot 
stand gekomen kabinetsbesluiten naar eigen voor
keur en inzicht te nuanceren. 

Het parlement werkt overigens van harte mee 
aan de zetelverheffing van de minister-president. 
Doet een licht-beschonken of over het paard ge
tilde minister ferme uitspraken in een daarop be
lust weekblad, dan wordt niet de minister zelf, 
maar de premier ter verantwoording geroepen. 
In het parlement werd zowel in de zaak-Vrede
ling (1974) als in de affaire-Brinkman gesteld dat 
de minister-president in zekere mate verantwoor
delijk is te achten voor het optreden van indivi
duele ministers. Illustratiefwas de vraag van Den 
Uyl in het debat over het 'Brinkmanship': 'Is de 
minister-president bereid ( . .. ) de strekking van 
deze uitspraken afte keuren en herhaling te voor
komen?' De oud-premier gaf daarmee aan dat hij 
zelf in ieder geval van mening is dat de minister
-president de leden van zijn kabinet mag en kàn 
corrigeren en dat dit een wezenlijk element van 
het ambt vormt. 

Ten dele moet dat ook worden onderschreven. 
De grondwet geeft in artikel 48 aan dat de mi
nister-president de benoemings- èn ontslagbeslui
ten van de overige bewindslieden contrasigneert. 
Daarin komt de bijzondere politieke verantwoor
delijkheid van de minister-president voor de sa
menstelling van en de homogeniteit in het kabi
net tot uitdrukking. Het parlement kan hem dan 
ook met recht aanspreken - zeker als hij forma
teur is geweest - op de samenstelling van de mi
nistersploeg en ook op het ontslag van een minis-
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ter of staatssecretaris, of op eventueel gebleken 

interne meningsverschillen die als zodanig naar 
buiten zijn gekomen. Bedacht moet echter wor
den dat de minister-president in de Nederlandse 
politieke verhoudingen en naar geldend staats

recht niet een zodanige macht bezit dat hij op 
eigen gezag het ontslag van ministers kan uitlok
ken, de samenstelling van het kabinet tussentijds 

kan wijzigen of aanwijzingen kan geven aan de 
ministers hoe zij zich dienen te gedragen. Wordt 
de premier ter verantwoording geroepen, dan 
betreft het slechts marginaal zijn eigen indivi
duele verantwoordelijkheid. Veeleer moet zijn 
optreden in de kamer, ook bij kwesties als hier 
bedoeld, worden opgevat als een uitdrukking van 
de collectieve verantwoordelijkheid van de mi
nisterraad. Zo zullen ontslagbesluiten, al tekent 
formeel alleen de premier, altijd onderwerp van 
discussie en besluitvorming in de ministerraad 

vormen. 8 

T.a.v. de toekomstige ontwikkeling van het 
minister-presidentschap in Nederland dienen 
twee factoren te worden overwogen. 

Allereerst dit: het minister-presidentschap is 
niet een zich autonoom ontwikkelende institutie, 
maar een ambt dat bekleed wordt door mensen 
van vlees en bloed. De verschillende politici die 
de voorzittershamer in de ministerraad hanteer
den hebben ieder op hun wijze bijgedragen tot 
het aanzien en de kleur van het minister-presi
dentschap. De één heeft zich door karakter, over
tuiging en politieke wenselijkheid, beperkt tot het 
versterken van de collegiale gedachte binnen de 
ministerraad, door een voorzichtig afstandelijk en 
ruimhartig voorzitterschap. De ander ontwikkelt 
zich tot een dominante persoonlijkheid met licht 
presidentiële trekken. Veel hangt in dat verband 
ook af van de ruimte die de minister-president 
krijgt van zijn collegae in de ministerraad, van 
zijn eigen partij en vooral van het tegenwicht dat 
al dan niet door de andere coalitiepartijen wordt 

gegeven. De tweede belangrijke factor is dan ook 

dat in de Nederlandse politieke verhoudingen een 
'sterke man' niet acceptabel is. Ons kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging leidt tot een veel

-partijenvertegenwoordiging in de Tweede Ka
mer en dientengevolge - nu de kabinetsformatie 
is gebaseerd op de zetelverdeling in de Kamer -
tot coalitievorming. Geen van de partijen is im
mers in dit kiesstelsel in staat een absolute meer
derheid te halen. Een sterke, met dominerende 
bevoegdheden uitgeruste, minister-president 
werkt per definitie nadelig voor de coalitiegenoot. 

De roep die al jaren wordt gehoord om meer 
bevoegdheden voor de minister-president, omdat 
dit de coördinatie binnen de ministerraad en de 
presentatie van het beleid naar buiten ten goede 
zou komen, vind t dan ook weinig weerklank. 9 

Zelfs kan men zich afvragen of een daadwer
kelijke uitbreiding van de bevoegdheden van de 
minister-president een wezenlijke verandering 
zou inhouden. Ik ben geneigd het tegendeel te 
geloven. Zolang de regering wordt gevormd op 
de grondslag van de parlementaire verhoudingen 
die tot coalitiepolitiek noodzaken, gaat het er om 
in en buiten het kabinet de regeringscoalitie bij 
elkaar te houden. Onwillige ministers die hun 
positie niet ontlenen aan de minister-president 
maar aan hun eigen partij, kunnen niet worden 
gedwongen door gebruik te maken van formele 
bevoegdheden. Doet men dat wel, dat ontstaat 
er geen krachtig, homogeen beleid maar een ka
binetscrisis. Een fraai voorbeeld levert Israël op. 
Nu niet langer één partij (-blok) regeert doch een 
'grote coalitie' tot stand is gekomen, falen de mi
nister-presidentiële bevoegdheden. Beslissingen 
zijn pas mogelijk wanneer de coalitiegenoot - en 
vooral de politiek leider daarvan - instemt. Dat 
het premierschap in Israël desondanks zó belang

rijk wordt geacht dat het 2-jaarlijks rouleert tus
sen de coalitiepartijen, heeft meer te maken met 
presentatie en personificatie dan met concrete 
macht. 
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De D'66-voorstellen voor een rechtstreekse ver

kiezing van de minister-president, gecombineerd 
met een gewijzigd stelsel van verkiezing van de 
volksvertegenwoordiging zullen hier niet worden 
herhaald. Om verschillende redenen zijn deze 

voorstellen interessant, vooral omdat zij de ver
houding tussen regering en parlement en die tus
sen regering en burger opnieuw definiëren. Maar 

ook zou verwerkelijking van deze voorstellen lei
den tot een volstrekt nieuwe plaats van de minis
ter-president in ons staatsbestel. M,et een recht
streekse democratische legitimatie op zak en voor 
de samenstelling van zijn kabinet niet langer af
hankelijk van de machtsvorming in de Tweede 
Kamer, kan de premier uitgroeien tot een rege
ringsleider die de Britse Primeminister en de West
duitse Bundeskanzler, ook in bevoegdheden, het 
nakijken geeft. Voor democratische legitimatie 
van de macht, voor eenheid, coördinatie, en in
tegratie in het beleid, voor conflictbeslechting 
tussen concurrerende sectorbelangen, voor de 
greep op de bureaucratische en corporatieve 
structuren in onze samenleving, voor de Europese 
éénwording via topconferenties en tenslotte voor 
de duidelijkheid naar de burger, zou de recht
streeks gekozen minister-president die aanwijzin
gen geeft en zijn kabinet 'reshuffiet' een uitkomst 
zijn . Maar toch ... De aarzeling die ik heb, komt 
voort uit de gedachte dat hier te lande een grote 
traditie van collegiaal bestuur bestaat. Eén
hoofdige leiding is in de Nederlandse geschiedenis 
altijd consequent afgewezen en in alle geledingen 
van onze samenleving is het collegialiteitsprinci
pe terug te vinden. Een koning die meer wilde 
dan geïnformeerd worden, waarschuwen en aan
moedigen, kreeg hier geen voet aan de grond en 
Abraham Kuyper moet al in 1905 tot zijn schan
de ervaren dat krachtig leiderschap in deze con
treien niet op prijs wordt gesteld. Tacitus schreef 
reeds over onze voorouders: 'Zij zijn gewoon over 
hun gewichtige zaken langdurig te beraadslagen, 

• 

------ --- -

en luisteren naar hun leiders meer als raad en 

overreding, dan uit kracht van bevel'. I 0 

Hoe het ook zij, vooralsnog is er weinig voor
uitzicht op een snelle realisering van het gedach
tengoed van Glastra van Loon en Van Mierlo. I I 

Binnen het huidige politieke en staatsrechtelijk 
bestel zie ik weinig heil in ingrijpende uitbreiding 
van de bevoegdheden van de minister-president. 

Zijn positie is belangrijk en behoeft door het ge
schreven recht dan ook niet te worden genegeerd. 
Er is daarom best iets te zeggen voor nadere aan

scherping van de grondwettelijke bepalingen en 
het Reglement van Orde, bijv. door de taak van 
coördinatie van het regeringsbeleid en het open
baar bestuur uitdrukkelijk te vermelden. 

Om deze taak nog beter te kunnen vervullen, 
zou men ook kunnen denken aan het opzetten 
van aparte ambtelijke diensten die zich bezig
houden met grote operaties en interdeparte
mentale afstemming en rechtstreeks resorteren 
onder de minister-president. 

Ik wil echter deze bijdrage afsluiten met een 
gedachte die een geheel andere kant uitgaat en 
meer reminicenties oproept aan de zojuist ver
heerlijkte collegialiteitsidee. Het zou mijns in
ziens nuttig zijn om eens te overwegen of niet de 
minister-president maar het presidium van de 
ministerraad een grotere politieke bevoegdheid 
toekomt. Bij een zekere gelijkwaardigheid van de 
coalitiepartijen wordt ook nu al frequent overleg 
gevoerd tussen de voorlieden in het kabinet. Mi
nister-president en één of meerdere vice-premiers 
zouden te zamen de politieke 'leiding' van het 
kabinet kunnen vormen. Eenstemmigheid over 
de belangrijkste regeringsbeginselen binnen dit 
presidium zou dan gevolgd kunnen worden door 
globale aanwijzingen aan de overige ministers. 
Om de positie van de ministerraad niet geheel 
aan te tasten, kan worden bepaald dat, bij verzet 
tegen de aanwijzingen, de ministerraad beraad
slaagt en besluit. I 2 Gecombineerd met deze be-
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en voegdheidstoedeling aan het presidium zouden Noten 
de coalitiegenoten kunnen afspreken dat de pre-
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sentatie en de verdediging van het regeringsbe
leid enigermate wordt verdeeld tussen de leden 

van het presidium, waarin vanzelfsprekend voor 

de minister-president de belangrijkste rol blijft 
gereserveerd. Ik meen dat nadere uitwerking van 
een dergelijke gedachte zinvol zou zijn, omdat 
daarmee tegemoet gekomen kan worden aan de 
noodzaak tot integratie van bestuur en tegelij
kertijd collegialiteit en coalitiepolitiek gewaar
borgd blijven. De 'sterke' minister-president be
hoeft immers geen dogma te zijn, zeker niet voor 
een pragmatische partij . 

april 1986 

1 Zie H. Dooyeweerd, De ministerraad in het Nederlandse Staats
recht, diss. 19 [7, en E. van Raalte, De minister-president, diss . 
[9 1 7. 

2 Artt. 6 en 5 RvORvM 1979, K.B. 16 mei [979, Stb. 264. 
3 Zie hiervoor o.m. A.H.M . Dölle en j.M. Engels, De af

faire-Brinkman, symptoom van de rijzende ster van het 
ambt van de Minister-President, Tijdschrift voor Openbaar 
bestuur, 1984, p. 411-415 en Wj.F. Wispelweij , De staats
rechtelijke positie van de Nederlandse minister-president 
naar aanleiding van zijn lidmaatschap van de Europese 
Raad, Ars Aequi, 1980, p. 69-76. 

4 E. van Raalte, De ontwikkeling van het Minister-President
schap, Leiden 1954. 

5 Er zijn 14 onderraden en commissies, verg. Rj. Hoekstra, 
De ministerraad in Nederland, Zwolle [983, p. 35 ev. 

6 Tk 1978-[979,15424, nr I. 
7 Tk 1979-1980, [6036, nr 7, p. 3. zie C.A.j.M. Kortmann, 

De Grondwetsherziening 1983, p. 164 ev. 
8 Zie C.Aj.M. Kortmann, t .a.p . p. 165. 
9 Bijv. S.W. Co uwen berg, N]B, 1982, p. 341 ev. 

[0 Tacitus, De Germania, c. I I. 

[I Zie hiervoor beider bijdrage aan: Omtrent het parlement, op
stellen over parlement en democratisch bestuur, Utrecht [985, p. 
43 ev. 

12 Deze suggestie opperde ik eerder in Tijdschrift voor Open
baar bestuur, 1984, p. 271-274. 
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].TH. HOEKEMA 

Zuidelijk Afrika* 

De passage over Zuidafrika In het o'66-pro
gramma luidt als volgt: 

'Na jaren van schijnbare onbeweeglijkheid is de situatie in 
Zuid-Afrika in een stroomversnelling gekomen. Het buiten
landse beleid moet alert op de ontwikkelingen reageren, bij 
voorkeur in Europees verband. Uitgangspunt blijft de 
noodzaak van een snelle ontmanteling van het apartheids
regime en de totstandkoming van een vrij , niet-racistisch 
Zuidafrika. 

Selectieve economische sanctiemaatregelen zoals een in
vesteringsstop worden ingevoerd. Verdergaande maatre
gelen zoals een boycot zijn geboden zodra zij onder de zich 
wijzigende omstandigheden doeltreffend kunnen zijn. Eco
nomische boycotmaatregelen zijn geboden als ze daartoe 
een effectiefmiddel zijn, waarbij het effect van morele steun 
aan het verzet moet worden meegewogen. Positieve hu
manitaire steun aan de democratische oppositie is evenzeer 
van belang. 
De EG-gedragscode dient een verplichtend karakter te krij
gen.' 

Eerlijk gezegd zou ik deze passage niet zo aan
dachtig hebben gelezen als ik niet in maart jl. in 
de gelegenheid was geweest I mij een week lang 
ter plaatse onder te dompelen in de problemen 
van Zuidelijk Afrika. Vanuit de ervaringen op 
die conferentie plaats ik een paar kanttekeningen 
bij bedoelde passage. Niet zozeer om die te kri
tiseren - hij is naar mijn mening niet slecht van 
inhoud - maar om hem aan te vullen. Dat ge
beurt, ik waarschuw, niet door een langjarige 

• Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. 

Zuidafrika-kenner maar door een beroepshalve 
geïnteresseerde wiens betrokkenheid door indrin
gende discussies en waarnemingen is toegeno
men. 

Frontlijnstaten 

Allereerst de titel van de passage: 'Zuidafrika' . 
Eén van de dingen die mij in alle toonaarden dui
delijk is gemaakt is dat de problemen voor Zuid
en Zuidelijk Afrika (de Frontlijnstaten) niet te 
scheiden zijn. Het begint al met de afhankelijk
heid van die landen van Zuidafrika op het gebied 
van economie (in- en uitvoer, migratie arbei
ders), infrastructuur, transport. Aan die afhan
kelijkheid is vaak de conclusie verbonden dat 
economische strafmaatregelen tegen Zuidafrika 
zouden moeten worden afgewezen omdat deze de 
frontlijnstaten en hun inwoners zwaar zouden 
treffen. Tot enkele jaren terug wezen overigens 
de standpunten van de politieke leiders in de re
gio ook in die richting. Na de ondubbelzinnige 
uitspraken van Kaunda (Zambia) c.s. ten gunste 
van boycotmaatregelen kan dat geen argument 
meer zijn, zij het dat: 

- een zekere mate van 'lippendienst-effect' aan 
de speeches (zeker de openbare) van de front
lijners niet vreemd is: zij weten immers zeker 
dat werkelijke alomvattende en mandatoire 
(door de Veiligheidsraad opgelegde) maatre-
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gelen niet van vandaag op morgen zullen wor

den verwezenlijkt; 

- er een krachtig pleidooi aan wordt gekoppeld 
dat de (westelijke) landen, die sancties gaan 
toepassen, de frontlijnstaten zullen helpen de 

schade daarvan voor henzelf te beperken ('we 
ask you to bail us ou t' ) . 

Vrede en Veiligheid 

Afgezien van het element van sancties IS de 
hoofdstelling in alle betogen van de frontlijners 
op de conferentie dat er geen vrede en veiligheid 
in de regio kan heersen zonder vrede en veiligheid 
in Zuidafrika. Dat daarmee een fundamenteel 
ander (zwart) bewind wordt bedoeld is duidelijk. 
De juistheid van de stelling is m.i. evident. Niet 
alleen blijft de huidige situatie in Zuidafrika ex
plosief voor de vrede en veiligheid in Zuidelijk 
Afrika als geheel, maar ook de politiek van de
stabilisatie (gewapende aanvallen) die Zuid
Afrika volgt tegenover de omringende frontlijn
staten, bedreigt rechtstreeks de veiligheid van de 
frontlijnstaten . Dat betreft dan met name An
gola (Zuidafrika wil in strijd met de internationa
le afspraken Namibië alleen onder bepaalde 
voorwaarden onafhankelijkheid verlenen) en 
Mozambique. Tegelijkertijd blijken de frontlij
ners erkentelijk richting Europa voor de politieke 
en materiële steun voor hun positie. De eerste 
vorm van steun is bijv. tot uitdrukking gekomen 
in de bijeenkomst begin februari in Lusaka 

. (Zambia) op politiek niveau van de twaalf EG

landen en de ministers van Buitenlandse Zaken 
van de frontlijnstaten. De tweede blijkt onder 
meer uit de gewaardeerde samenwerking in het 
kader van SADCC (Southern Africa Development 
Coordination Committee) die de economische 
hulp kanaliseert (onder meer op het vitale gebied 
van transport). 

Europa 

Het is tegen de achtergrond van de ZOJUISt ge
schetste rol van Europa dat ik in het programma 
lees dat volgens D'66 in het buitenlands beleid bij 

voorkeur in Europees verband moet worden ge
reageerd op de ontwikkelingen in Zuid afrika. 

Ook hierbij een kanttekening. Bij voorkeur in 

Europees verband, staat er. Dat lijkt mij een juis
te kwalificatie. Er is hier immers een dilemma: 
aan de ene kant worden maatregelen effectiever 
naarmate ze door meer landen worden getroffen, 
aan de andere kant is er een reëel gevaar dat het 
tempo van maatregelen zal worden bepaald door 
de traagste in de karavaan. Wij weten allemaal 
dat vooral Engeland en Duitsland niet te snel van 
stapel willen lopen. Wellicht geldt dat ook voor 
de nieuwe Franse regering. Een goed begin is ge
maakt met het Europese pakket ' restrictieve en 
positieve maatregelen Zuidafrika' (dat wil zeggen 
sancties en hulp), van Luxemburg van 10 sep
tember 1985. Dat pakket zou echter moeten wor
den uitgebreid als de situatie in Zuidafrika blijft 
verslechteren, wat - helaas - wel het geval is. Men 
zou kunnen denken aan een soort 'timetabie' van 
maatregelen die door Zuidafrika moeten worden 
genomen (afschaffing van diverse wetten voor een 
bepaalde termijn bijv. zonder welke de Europese 
landen verdergaande maatregelen nemen). 

Wat voor soort maatregelen moeten dan tegen 
Zuidafrika worden getroffen? Hier schuilt de 
zwakke stee in met name het hier te lande ge
voerde politieke debat over Zuidafrika. Dat de
bat werd in het 'Jan-Nico Scholten tijdperk', als 
ik dat gemakshalve zo mag noemen, vooral ge
kenmerkt door binnenlands politieke overwegin
gen en conflicten. Het Nederlandse kabinet - het 
lijkt al lang geleden - is tot tweemaal toe in de 
Kamer bijna gestruikeld over de kwestie Zuida
frika. In die debatten kwam niet of nauwelijks 
aan de orde welke maatregelen het meest effectief 
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zouden zijn. De laatste 1 à 2 jaar is de discussie gres en bedrijfsleven de overtuiging te groeien dat nn 

over Zuidafrika in de Kamer vrij lauw; sinds sep- 'time is running out'. we 

tember 1985 is al meer dan een halfjaar verstre
ken zonder een apart debat over dit onderwerp. 
Het zou juist een partij als n'66 met haar inter

nationale oriëntatie sieren als zij dieper in zou 
gaan op de effectiviteit van de beoogde maatre
gelen. Van belang is dan welke doelstellingen men 
wil bereiken met sancties. 

Ik zou er drie willen noemen, in volgorde van 
belangrijkheid: solidariteit met de getroffenen 
binnenslands, het toedienen van straf en het uit
oefenen van druk. Het laatste is natuurlijk waar 
het om draait in de internationale verhoudingen. 
Ik stelde al dat een brede internationale aanpak 
de meeste kansen op werkelijk succes biedt. Im
mers, alternatieve investeringsbronnen, aanvoer
routes, etc. zijn snel gevonden. Zuidafrika is ener
zijds afhankelijk van de buitenwereld voor veel 
belangrijke componenten van haar economie 
(zowel in- als uitvoer: zeldzame metalen als goud 

en chroom, energie), anderzijds bezit het land 
een behoorlijk vermogen tot economische autar
kie. De zwakste plek waarin zij kan worden ge
troffen is vermoedelijk die van de buitenlandse 
investeringen en buitenlandse financiering (de 
recente internationale schuldenregeling die door 
een oud-bankier voor Zuidafrika is uitonderhan
deld is bijv. essentieel). Als grote investeerders 
(Verenigde Staten, Duitsland, Engeland) en fi 
nanciers het vertrouwen in Zuidafrika en haar 
politieke en economische toestand verliezen is 
het hek van de dam ten gunste van de onaf
wendbare ommekeer. Veel deelnemers aan de 
conferentie zagen daarvan - of hoopten tegen be
ter weten - de eerste tekenen. De werkelijkheid 
lijkt mij vooralsnog weerbarstiger: de vs is, zeker 
wat de Administratie betreft, nog niet toe aan 
harde sancties en beperkt zich tot speldeprikken 
als de Krugerrands die niet meer mogen worden 
ingevoerd . Toch lijkt in de vs bij publiek, Con-

Investeringen 

Het n'66-programma spreekt als voorbeeld over 
een investeringsstop. Geen slechte keuze, zo lijkt 
mij al is de definitie niet scherp. Alleen door Ne
derland in navolging van enkele Scandinavische 
landen, of in Europees verband als voorwaarde? 
Het laatste zal nog wel lang duren voor alle Eu
ropese landen zo vet zijn. Het ook in het pro
gramma niet opgeloste dilemma blijft dus tussen 
(alleen) voorop lopen en symbolisme - de Neder
landse in- en export uit Zuidafrika omvat onge
veer f500 miljoen - en Zuidafrika werkelijk pro
beren te treffen. Toch moet in het buitenlandse 
beleid ruimte zijn voor symbolisme; het laten zien 
datje grenzen wilt trekken, datje daden wilt ver
binden aan woorden en niet te vergeten het tonen 
van solidariteit met de onderdrukten ter plaatse 
en hen die vechten voor verandering ('morele 
steun aan het verzet', aldus het programma). Het 
buitenlandse beleid moet dus ook meer zijn dan 
een koele optelsom van doel en middelen, maar 
de relatie tussen die twee ook niet uit het oog 
verliezen. 

Zuidafrika: invloed van buitenaf 

Terug naar Zuidafrika. Welke toekomstperspec
tieven leven nu bij de deelnemers aan een con
ferentie over vrede en veiligheid in de regio? De 
frontlijnstaten zijn tevreden over de recent ge
starte dialoog met de Europese landen (de Lu
saka-top van februari 1986), maar twijfelen zeer 
aan de oprechtheid van de vs. Hun advies aan 
hun Europese vrienden, waaronder toch zeker 
Nederland, is invloed op de vs uit te oefenen om 
meer dan nu druk op Zuidafrika toe te passen. 
Dat lijkt mij een juist advies, ofschoon de uitvoe-
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ring daarvan moeilijk zal zijn. De vs hebben dan 

wel de sleutelrol zowel voor de onafhankelijkheid 
van Namibië (denk aan de 'linkage' met de Cu
baanse troepen in Angola), als voor de verande
ringen in Zuidafrika, maar het beleid in Was

hington blijkt terughoudend en voorzichtig. 
Geopolitieke overwegingen zijn daaraan niet 
vreemd gezien de vrees in de vs voor commu

nistische invloed op de bevrijdingsbewegingen . 
Toch lijkt een spoedige onafhankelijkheid van 
Namibië en een ommekeer in Zuidafrika even
zeer een geopolitiek belang voor de vs. Voort
duren van de huidige impasse speelt de Sowjet 
Unie slechts in de kaart. De bevrijdingsbewegin
gen zijn onderling verdeeld ( PAC-ANC met het 
ANC als veruit de belangrijkste factor ) en vooral 
het ANC zoekt naar een strategie van dialoog 
waarbij ook de progressieve blanken worden be
trokken. Een Zuidafrikaanse deelnemer vertelde 
over de door hem geëntameerde contacten tussen 
het ANC en (blanke) academici, studenten en 
journalisten. Het standpunt van de 'black cons
ciousness' -beweging en het PA C waarin de' strijd 
een monopolie van zwart is, lijkt aan kracht te 
verliezen. Ook daar een mogelijkheid voor Ne
derland: ruime steun aan het verzet en de op
positie zonder direct de meetlat van westerse de
mocratische waarden toe te passen. 

Zuidafrika: invloed van binnenuit 

En dan de inwoners van Zuidafrika zelf. Met uit
zondering van de al genoemde deelnemer niet 
aanwezig, wel intensief object van discussie. 
Spontaan zwart jong leiderschap, radicaliserende 
vakbonden en andere grass roots bewegingen, 
geweldsspiraal zonder weerga waren de tref
woorden. De eerste zin van het D'66-programma 
spreekt heel toepasselijk van een stroomversnelling 
na jarenlange schiJnbare onbeweeglijkheid. Zo lijkt 
het ook te zijn . Veel van het recente geweld in 

Zuidafrika draagt een spontaan karakter. Het 

ANC houdt niet (meer) de touwtjes in handen. 
Informeel zwart zelfbestuur op lokaal niveau is 
de nieuwste ontwikkeling. Dat betekent da t de 
gebeurtenissen in Zuidafrika waarschijnlijk steeds 

minder van buitenaf zullen kunnen worden beïn
vloed en dat de keuze zich steeds meer lijkt toe 
te spitsen op een (geforceerde) 'ordelijke' veran

dering van binnenuit in het regime of een ge
welddadige omwenteling. Het is echter met geen 
mogelijkheid te voorspellen of veranderingsgezin
de krachten in Zuidafrika zelf (parlementaire op
positie, het UDF, academici, kerken en het be
drijfsleven) het zullen winnen van de huidige 
machthebbers en de Afrikaner bevolking die be
kend staat om de 'Laager-mentaliteit' . 

De positie van het bedrijfsleven, met name de 
transnationals, is van groot belang, zowel wat 
betreft hun rol in de noodzakelijke sociale om
wenteling als voor de toekomst daarna: blijft ook 
het nieuwe Zuidafrika een markteconomie? Op de 
conferentie was het algemeen gevoel dat de trans
nationals wel een rol hebben bij het tot stand 
brengen van 'reform' maar niet bij de 'transfor
mation' . Hamvraag is hoe lang (geleidelijke) 're
form ' nog kan worden toegepast. Uiteindelijk moet 
de verandering naar mijn overtuiging radicaal en 
fundamenteel zijn: dé vergissing van het huidige 
bewind van Botha en de slinkende groep van aan
hangers in de wereld is dat de huidige weg van 
kleine stapjes tot resultaten leidt. Het ANC wacht 
al meer dan 70 jaar. Mandela al meer dan 25 
jaar. Onvoorstelbaar eigenlijk. Toch is er hoop: 
veel Afrikaanse landen hebben lang op onafhan
kelijkheid moeten wachten. De situatie in het 
niet-koloniale Zuidafrika is daarmee natuurlijk 
niet helemaal te vergelijken, maar wel waar het 
gaat om de invloed van het collectieve geweten 
van de internationale gemeenschap. Rhodesië 
ging nog maar kort geleden over in Zimbabwe. 
Alweer: niet volledig vergelijkbaar. Wellicht wel 
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waar het de combinatie van internationaal poli

tiek leiderschap (toen Engeland, nu de Westelijke 
landen) en de demoralisatie van de blanke be
volking betreft. De grote onbekende factor is hoe 
de nieuwe Zuid afrikaanse samenleving eruit zal 

zien. Ik vind dat wij voorzichtig moeten zijn met 
daarvoor exacte blauwdrukken aan te geven. 
Garanties van mensenrechten, politieke rechten 

en coëxistentie tussen de rassen zijn wat mij be-

onze eigen nek uit te steken. Een investeringsstop 

zou bij een verslechtering in Zuidafrika niet di
rect verworpen moeten worden. De goodwill van 
Nederland, ook bij organisaties als het ANC, is 

groot en waard om op een constructieve manier 
gebruikt te worden. 

april 1986 

treft belangrijker dan dat het land het Westelijke Noot 
systeem copieert. 

Als enige Nederlander op zo'n conferentie 
merkje dat er meer vanje wordt verwacht, meer 
naar j e wordt gekeken dan een gemiddeld ander 
Europees land. Laten we die verwachtingen waar 
maken. De eerste stap van de Europese samen
werking is gezet, het gaat er nu om daarmee ver
der te gaan en als dat niet lukt niet te aarzelen 

1 Het betrof hier de 'Second International Conference on 
Peace and Security in Southern AJfrica' , georganiseerd 
door de International Peace Academy (IPA), New Vork, in 
samenwerking met het Centre for Foreign R elations te Dar 
es Salaam (T anzania) en de Universiteit van Dar es Sa
laam. De conferentie vond plaats van 2 tot 6 maart 1986, 
in Arusha (Tanzania). Deelnemers aan deze informele 'of!' 
the record workshop' waren (hoge) ambtenaren, journalis
ten en academici uit Afrika, vs en Europa. 
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J. GLASTRA VAN LOON 

66 . .. 86 ... en verder 

Een twintigjarig bestaan, maar 

méér nog - hoe gek dat op het eer
ste gezicht moge lijken - het twee 
keer in die periode bijna opgehouden 
hebben te bestaan en toch weer overeind 
gekomen zijn laten zien, dat er voor 
D'66 goede bestaansmogelijkheden 
zijn. Het twee keer in twintig jaar 

bijna opgehouden te bestaan laat 
natuurlijk ook zien, dat de partij 
talenten in huis heeft om het zich

zelf moeilijk en zelfs heel zuur te 
maken. Het zou goed zijn, als we 
uit de snelle op- en neergang waar
toe we in staat blijken een paar con

clusies trekken. Ik hoop, dat dat 
kan zonder dat iemand het gevoel 
krijgt dat het te maken heeft met 
gelijk (gehad ) willen hebben. Het 
gaat mij echt om iets anders, nl. om 
wat wij in de toekomst willen en 
hoe we dat kunnen bereiken. Om 
iets waarover wij het eens moeten 
worden op straffe van een nieuwe 
neergang en dan vermoedelijk de 
laatste. 

Uit het feit, dat de partij snel kan 
opkomen (nu al drie keer: na de 

oprichting en toen nóg twee maal) 
blijkt, dat er voldoende kiezers zijn 
die een voldoende sterke behoefte 
hebben om op een partij als de onze 

te stemmen. Dat wil zeggen op een 
partij die principieel democratisch 
is, maar over ieder ander onder

werp op grond van een afweging 
van vóórs en tegens 'zijn standpunt 
wil bepalen. Het eerste betekent 
o.a., dat wij ons niet zullen neerleg
gen bij wat er in onze democratie 

schijnvertoning is, het laatste dat men van meerderheden compro-

wij onze standpunten niet op grond missen moeten worden gesloten. 
van dogma's maar met behulp van 
een weegschaal willen bepalen . 

Zowel het één als het ander stel t iets 
voor, de combinatie van de twee 
- het willen verbeteren van onze 

democratie, het steeds openstaan 
voor argumenten en niet alleen op 
grond van eigen innerlijke overtui
gingen beslissen pretendeert 
nogal wat. Onze kiezers kijken ons 
daar ook op aan. Zij hebben zich 
en zullen zich niet van de wijs laten 
brengen door de opmerkingen van 
politici uit andere partijen, dat het 
op zijn best een met veel verbale 
handigheid gebrachte vorm van 
opportunisme zou zijn. Zij hebben 
ons integendeel, als wij aan de 
maatstaf van die pretentie in hun 
ogen tekort deden, als een baksteen 
laten vallen. Je kunt er gif op in
nemen, dat ze dat een volgende 
keer precies zo zouden doen. Zo 
zijn onze kiezers en als ze anders 
waren, zouden ze alom te beginnen 
niet op ons stemmen. 

Als er iets is, dat een politieke partij 
zich niet kan veroorloven, dan is 
dat een streven naar zuiverheid en 
perfectie. Weliswaar laat ons even
redigheidsstelsel toe, dat bij vlagen 
ook een partij met zulke bedoelin
gen wel eens het parlement bereikt. 
Als zij daarin volhardt, zal haar 
verblijf daar echter niet lang duren. 
Perfectie en zuiverheid zijn preten
ties die in de politiek niet waar kun
nen worden gemaakt en waarmee 

je daarom gegarandeerd op je ge
zicht valt. Het kan in ons stelsel al 
daarom niet, omdat voor het vor-

Het kan echter ook in geen enkel 
ander stelsel, omdat in de politiek 
altijd tegenstrijdige belangen op 

het spel staan en altijd met imper
fecte middelen moet worden ge
werkt. Het minst van allen kan een 
partij die redelijkheid en politieke 
betrouwbaarheid in haar vaandel 
voert zich zulke pretenties veroor
loven. 

Er zijn een paar dingen die wij als 
partij heel beslist willen, zoals de
mocratische besluitvorming en con
trole op besluiten (ook als zij de
mocratisch zijn genomen!), open
heid, hart voor slachtoffers, tole
rantie en betrouwbaarheid tegen
over de kiezers. Ik streef niet naar 

uitputtendheid. Het gaat primair 
om een manier van doen, een ma

nier van omgaan met mensen en 
met de problemen waarvoor zij en 
wij komen te staan. Op die manier 
willen we onze standpunten bepa
len en die problemen aanpakken. 

Bij dat alles is redelijkheid geboden, 
purisme uit den boze. Het bestaan
de kiesstelsel levert een puik voor
beeld. 

Ons kiesstelsel is erop gericht de 
politieke meningen en stromingen 
in ons volk zo zuiver mogelijk naar 
evenredigheid van de aantallen van 
hun aanhangers in het parlement 

weerspiegeld te laten worden. Er is 
in de wereld geen stelsel dat het on
ze op dat punt overtreft. Diezelfde 
democratische zuiverheid op dat 
ene punt maakt echter wel, dat kie
zers in ons land verschrikkelijk wei
nig invloed hebben op de politieke 
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samenstelling van hun regering. 

0'66 bepleit een versterking van de 
band tussen kiezer en gekozene, 
desnoods met enige matiging van 
de evenredigheid in de volksverte

genwoordiging, en een tweede stem 
voor de aanwijzing van de kabi
netsformateur. Bij elkaar levert dat 
die kiezer meer reële invloed op dan 
het zo pure evenredigheidsstelsel 
dat we hebben. Zoals ons stand
punt op dit punt de uitkomst is van 
een analyse van het probleem en 
een afweging van de voors en tegens 
van de oplossingen ervoor, zo zal 

het dat in iedere kwestie moeten 
zijn - op straffe van een definitieve 

ondergang van de partij. 

Democratie is voor ons, zo hebben 
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we dat eens geformuleerd, niet al

leen een doel en niet alleen een 
middel, maar een middel èn een 
doel. Wil je haar alleen als doel, 
dan word je een purist. Wat je na

streeft zal heel mooi zijn, maar het 
doet geen recht aan de factoren die 
in feite de situatie bepalen. Wil je 
haar alleen als middel, dan word je 
een opportunist. Dus bij voorbeeld 
niet bereid haar bestaande vorm te 
veranderen als dat de belangen van 

je partij zou schaden. 

0'66-ers dromen wel, want zonder 

verbeelding komje nooit op nieuwe 
ideeën, maar 0'66 is noch een partij 
van dogma's noch een partij van 
utopieën. Dat geldt voor ons stand
punt ten aanzien van onze demo-

1 

cratie, het geld t niet minder voor 

ons standpunt ten aanzien van 
kernwapens. Dat is waarom kiezers 
ons herkennen, dat is waarom zij op 

ons stemmen. Wie meer zuiverheid 

wil, moet niet alleen niet op ons 
stemmen, hij of zij zou zich eigen
lijk helemaal niet met politiek moe

ten bezighouden want om dat te 
doen moet je bereid zijn ook je ei
gen handen vuil te maken . 

0'66 is een politieke partij, niet een 
beweging. 0'66 is wel een partij die 
in beweging wil blijven. Laten we 
zorgen, dat we ook de middelen en 
de macht daarvoor hebben en hou
den. 

oktober 1986 
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J. J. VIS 

Twintig JOaar 'nacht van Schmelzer' 

In de vroege uren van vrijdag 14 oktober 1966 
was één ding duidelijk: door de aanvaarding van 
de motie-Schmelzer had de meerderheid van de 

Tweede Kamer het kabinet-Cals ten val ge
bracht. 

Nu, twintig jaar later, is er nog iets anders dui
delijk geworden: het Nederlandse parlement be
gon in de nacht van Schmelzer aan een funda
mentele heroriëntatie. In alle daarop volgende 
confrontaties tussen parlement en regering zou 
het parlement bakzeil halen. Meer en meer zou 
het parlement de ondergeschikte van de regering 
worden. Het ui time wapen van de volksvertegen
woordiging, het aanvaarden van een motie van 
wantrouwen, zou in onbruik geraken. 

Voor de geoefende waarnemer was het begin van 
die verandering direct na de nacht van Schmel
zer al te merken. Hoewel Schmelzer c.s. niets an
ders deden dan gebruik maken van een volstrekt 
legitiem middel werd de publieke opinie vooral 
bepaald door een gevoel van verontwaardiging. 
De motie werd door zeer velen ervaren als een 
dolkstoot in de rug. Cals was het slachtoffer ge
worden van een politieke samenzwering; de ka
mermeerderheid had iets gedaan wat als onfat
soenlijk werd beschouwd. Schmelzer had zijn 
politieke geestverwanten in de steek gelaten en 
zoiets behoort men niet te doen. 

U/time wapen 

Het parlementaire stelsel is in essentie gebaseerd 
op een vertrouwensrelatie tussen een parlemen
taire meerderheid van een bepaalde politieke 
kleur en een kabinet van diezelfde kleur. Het par
lementaire stelsel is óók gebaseerd op de moge
lijkheid dat de parlementaire meerderheid de 
vertrouwensrelatie opzegt en daardoor het kabi

net naar huis stuurt. Dat opzeggen kan alleen 
maar als (een deel van) de parlementaire meer
derheid het in een relevante politieke kwestie eens 
is met de oppositie en bereid is zich te plaatsen 
tegenover het eigen, geestverwante, kabinet. De 
motie-Schmelzer kon alleen maar worden aan
vaard doordat ook de oppositie (VVD en CHU) 

voor stemde. Bij de stemming behoorde de KVP

fractie - op enkele uitzonderingen na - als het 
ware tot de oppositie. In de politieke cultuur van 
toen en van de daaropvolgende decennia werd 
dat onverdedigbaar, men zou haast zeggen moreel 
onverdedigbaar. Maar als het ultime wapen van 
de aanvaarding van de motie van wantrouwen 
onbruikbaar is geworden, dan betekent zulks dat 
het parlement zijn sterkste wapen mist en dat de 
regering - die in ons stelsel zijn legitimatie alleen 
maar ontleent aan de kamermeerderheid - op
permachtig is. Ministers en kabinetten zijn bij ons 
in feite onafzetbaar geworden. 

Is die stelling overdreven? 
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Laten we kijken naar de feiten sinds de nacht 

van Schmelzer. Er zijn sindsdien afzonderlijke 
ministers tussentijds vertrokken en zelfs hele ka
binetten - maar NOOIT als gevolg van een par
lementaire uitspraak. 

I. Op 7 januari 1970 treedt de minister van eco
nomische zaken De Block uit het kabinet-De 

Jong omdat hij het niet eens is met het besluit 
van de ministerraad om niet in te grijpen in 
de cAo-grootmetaal. 

2. Op 20 juli 1972 treedt het kabinet-Bies heuvel 
af vanwege een onoplosbaar meningsverschil 
over het te voeren loon- en prijsbeleid. (Drees 
en De Brauw tegen de andere ministers). 

3. Op 22 maart 1977 wordt het kabinet-Den Uyl 
demissionair vanwege een onoplosbaar me
ningsverschil over de grondpolitiek. 

4. Op 3 maart 1978 treedt de minister van de
fensie Kruisinga uit het kabinet-Van Agt-I 
vanwege een onoplosbaar meningsverschil 
over de neutronenbom. 

5. Op 22 februari 1980 treedt de minister van 
financiën Andriessen uit het kabinet-Van 
Agt-I vanwege een onoplosbaar meningsver
schil over het financieel-economisch beleid. 

6. Op 16 oktober 1981 wordt het kabinet-Van 
Agt-I demissionair vanwege interne onenig
heid over het te voeren sociaal- en financieel
economisch beleid. 

7. Op 29 mei 1982 treedt het kabinet-Van Agt-
11 af wegens een onoplosbaar meningsverschil 
over het te voeren financiële beleid. 

Al met al zeven politieke crises over belangrijke 
onderwerpen. Het zijn alle politieke crisisgevallen 
uit de periode 1966- 1986 en géén van deze ge
vallen is ontstaan door optreden van de Tweede 
Kamer. Natuurlijk ontstonden de crises niet los 
van bepaalde opvattingen in de Tweede Kamer, 
maar het relevante gegeven is dat het niet ging 

om een meningsverschil tussen de meerderheid 

van de Tweede Kamer en het kabinet. De kamer 
als orgaan was geen partij in het conflict. 

Voor wie deze feiten niet voldoende overtuigings
kracht hebben volgt hier nog een overzicht van 
alle politieke crisisgevallen uit de twintig jaar voor 

de nacht van Schmelzer, zodat enige vergelijking 

met de twintig jaar na de nacht van Schmelzer 
mogelijk wordt. 

I. Op 15 november 1946 treedt de minister van 
openbare werken en wederopbouw Ringers 
uit het kabinet-Beel vanwege meningsver
schil over het Indonesië-beleid. 

2. Op 24 februari 1949 treed t de minister van 
overzeese gebiedsdelen Sassen uit het kabi
net-Drees-Van Schaick vanwege een onover
brugbaar meningsverschil over het Indone
sië-beleid. 

3. Op 16 oktober 1950 treedt de minister van 
oorlog en marine Schokking uit het kabinet
-Drees-Van Schaick omdat de Tweede Ka
mer onvoldoende vertrouwen heeft in zijn 
beleid. 

4. Op 15 maart 1951 treedt het kabinet-Drees
-Van Schaick af omdat de vvo-fractie in de 
Tweede Kamer het vertrouwen in de minis
ter van buitenlandse zaken (Stikker, vvo) 
heeft opgezegd. 

5. Op 17 mei 1955 treedt het kabinet-Drees-II 
af na verwerping van een wijziging van de 
huurwet door de Tweede Kamer. 

6. Op 1 juni 1958 treedt de staatssecretaris van 
oorlog Kranenburg af na gebleken gebrek 
aan vertrouwen inzake het door hem gevoer
de beleid in de zgn. 'helmenaffaire'. 

7. Op 22 december 1958 treedt het kabinet
Drees-III afna aanvaarding door de Tweede 
Kamer van een onaanvaardbaar verklaard 
amendement betreffende de werkingsduur 
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8. 

9· 

10. 

van een aantal belastingverhogingen. 

Op 23 december '960 vraagt het kabinet-De 
Quay ontslag na aanvaarding door de Twee
de Kamer van een motie-Eibergen inzake de 

woningwetbouw. 
Op 3 juli '96, treed t de minister van sociale 
zaken Van Rooy uit het kabinet-De Quay 

nadat de Tweede Kamer grote kritiek heeft 
geuit op het wetsvoorstel algemene kind er
bijslagverzekering. 

Op '4 maart '965 treedt het kabinet-Marij
nen af in verband met een onoplosbaar me
ningsverschil over het omroep beleid. 

11. De nach t van Schmelzer: het kabinet-Cals 
treedt af na aanvaarding door de Tweede 
Kamer van de motie-Schmelzer. 

Laten we de nacht van Schmelzer buiten be
schouwing dan gaat het om tien crisisgevallen 
waarvan er zeven ontstonden door optreden van 

de Tweede Kamer. Wat nà '966 regel is, komt 
vóór '966 slechts sporadisch voor: slechts 'een
maal bezwijkt een kabinet aan een intern me

ningsverschil (Marijnen, '965). 
Na '966 gebeurt dat vier maal (Biesheuvel: 

1972; Den Uyl: '977; Van Agt-II: 198,; Van 
Agt-II: 1982). 

In de periode voor '966 stuurt de Tweede Ka
mer vier maal een kabinet naar huis (Drees-II: 

1955; Drees-III: 1958; De Quay: '960; Drees
Van Schaick: '95' is een grensgeval want de 
motie van afkeuring, ingediend door de vvn, 
werd door de kamer niet aangenomen. Maar het 
ontbreken van de steun van de vvn-fractie in het 
beleid was voor Stikker voldoende reden om te 
vertrekken. Ik reken dit geval bij de gevallen van 
crisis door de kamer, omdat het hier bepaald niet 
gaat om een intern meningsverschil) . Na 1966 
stuurt het parlement nooit meer een kabinet naar 
huis. 

Wat betreft de ministercrises: drie maal treedt 

een bewindspersoon af na een echec in de volks

vertegenwoordiging ( , 950 Schokking; 1958 Kra
nenburg; '96, Van Rooy) en slechts twee maal 

wegens interne onenigheid (1946 Ringers; '949 
Sassen). Na de nacht van Schmelzer zal het niet 
meer voorkomen dat een minister aftreedt na een 
nederlaag in het parlement. 

De verschillen lijken mij veelzeggend. Na 1966 
is het ineens uit met het parlementair vertrou
wensverlies. Hoe en waarom afzonderlijke minis
ters en hele kabinetten ook verdwijnen, niet meer 
door parlementair optreden. Een van de wezens
kenmerken van het 'gematigde dualisme' (zoals 
de verhouding regering-parlement pleegt te wor
den aangeduid ) is verdwenen. 

Wat zijn de vermoedelijke oorzaken van de op
merkelijke evolutie in ons bestel? 

Oorzaken 

De algemene oorzaak is het 'Pyrrhus-karakter' 
van de parlementaire overwinning. De prijs die 
de parlementaire meerderheid moet betalen voor 
het verslaan van het kabinet is veel te hoog ge
worden. De overwinnaar blijkt achteraf de echte 
verliezer. 

Die algemene oorzaak laat zich nog uiteenleggen 
in een aantal afzonderlijke elementen die overi
gens stuk voor stuk met elkaar samenhangen. 

I . Democratisering van de tussentijdse kabinetsformatie. 
Sinds de Nacht van Schmelzer is het gewoonte 
geworden dat een tussentijdse kabinetscrisis 
altijd gevolgd wordt door kamerontbinding en 
nieuwe verkiezingen, zodat de kiezers gelegen
heid hebben invloed uit te oefenen op de 
formatie van het nieuwe kabinet. Het stem
gedrag bij het ten val brengen van een kabinet 
wordt dus op korte termijn beoordeeld door 
het electoraat. Bij de verkiezingen van '967 
merkte de KVP van Schmelzer hoe slecht die 



idee'66 I Twintig jaar 'nacht van Schmelzer' I blz. 72 

beoordeling kan uitpakken: acht zetels verlies. 
Als een van de voormalige regeringspartijen 
na de verkiezingen in de oppositie terecht 
komt plegen heel wat voormalige bewindsper

sonen weer fractielid te blijven. Fractieleden 
van een regeringspartij die een motie van 
wantrouwen steunen lopen dus een vrij groot 
risico: a. kans op zetelverlies door verkiezings
verlies; b. plaats maken voor terugkerende be
windspersonen. 

2. Structuurverandering van de politieke partijen. 
Omdat het succes van een politieke partij in 
toenemende mate afhankelijk is van het succes 
van de elite van de partij, meer speciaal van 
de lijsttrekker, is er de politieke partijen veel 
aan gelegen de politieke leider niet door eigen 
acties te beschadigen. Het ten val brengen van 
een kabinet impliceert bijna altijd het ten val 
brengen van de eigen politieke leider, aange
nomen dat hij minister is. Wie parlementariër 
wil worden, wordt dat maar zelden op eigen 
electorale kracht; hij is vooral afhankelijk van 
het electorale succes van de lijsttrekker. Het 
ten val brengen van het 'eigen' kabinet met de 
'eigen' lijsttrekker wordt een soort 'vader
moord'. Veel partijleden zullen zoiets ervaren 
als deloyaal en het kan de parlementariër wel 
eens een verkiesbare plaats op de kandidaten
lijst kosten. Het lot van de CDA-loyalisten IS 

veelzeggend. 

3. De groei van de jloating vote. 
Kiezers stemmen steeds minder traditioneel en 
milieu-gebonden; ze lezen geen partijpro
gramma's maar kijken naar gezichten op de 
TV. Wie het meest op de TV komt en daar de 
betrouwbaarste indruk maakt heeft al heel 
wat stemmen gewonnen. Ministers, vooral de 
premier, komen veel vaker op de TV dan ka
merleden. Ministers zijn dus in de ogen van 

een groot publiek 'belangrijker' dan kamer
leden, ook in de verkiezingscampagne. Maar 
als een regeringsfractie eigen ministers ten val 
brengt, valt met die eigen ministers geen cam

pagne meer te voeren. 
Het is onvoorstelbaar dat de cDA-fractie in 

de Tweede Kamer het kabinet-Lubbers ten 
val brengt en daarna nog succesvolle verkie
zingen beleeft zonder dat Lubbers meedoet 
(en in zo'n geval zal hij dat niet doen). 

Toen er nog geen televisie was en miljoenen 
kiezers net zo stemden als bij de vorige ver
kiezingen, net zo stemden als het milieu eiste I 
- kortom toen verkiezingscampagnes nog 
nauwelijks invloed hadden, konden parlemen- I 
tariërs zich nog wel eens veroorloven anders 
te stemmen dan hun geestverwante ministers 
wensten. Veel politieke leiders bleven trou
wens kamerlid (Romme, Oud, Schouten, Ti
lanus) en het verschijnsel van de ene landelijke I 
lijsttrekker is ook niet zo algemeen en zo oud 
als vaak wordt gedacht: bij de PVDA pas sinds 
1956, bij de KVP nog later. 

4. Andere beleidsvoorwaarden. 
Het overheidsbeleid valt niet meer te voeren 
zonder een aantal meerjarige beleidsafspra
ken. Door de toeneming van het aantal over
heidsactiviteiten is er meer behoefte aan coör

dinatie, consistentie en doelmatigheid. Afspra- I 
ken over de belangrijkste onderdelen van het 
regeringsbeleid zijn onvermijdelijk. Bij het 
maken van die afspraken ontstaat de begrij
pelijke neiging om de politieke risico's zoveel I 

I 
mogelijk te elimineren. Daarbij komt het goed 
uit dat degenen die de afspraken maken veelal 
degenen zijn die tijdens de formatie in de 
fractie zitten en na de formatie minister wor
den. Kortom: het verschijnsel van het strakke, 
uitgebreide regeerakkoord . 

Door het regeerakkoord is het beleid van de \ 
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afzonderlijke ministers onderdeel geworden 

van een groter geheel. Kritiek op de afzon
derlijke ministers richt zich dan ook tegen dat 
grotere geheel. Dat wil zeggen: de kritiek te

gen de afzonderlijke ministers neemt nooit 
grote vormen aan, een ministerscrisis ontstaat 
niet meer want die zou trefzeker uitgroeien tot 
een volledige kabinetscrisis (gevolgd door ris
kante verkiezingen). 

Dit complex van elementen laat zich met wat 
goede wil ook nog anders groeperen want alles 
hangt met alles samen. Het complex laat zich ook 
in meer algemene zin omschrijven. In de verhou
ding tussen regering en parlement gaat het niet 
meer primair om verantwoording afleggen (want 
de sanctie op onvoldoende afgelegde verantwoor
ding, de motie van wantrouwen, is onhanteer
baar geworden) maar om steunverlening van de 
parlementaire meerderheid aan het regeringsbe
leid. De manoevreerruimte van de afzonderlijke 
parlementariër is grotendeels verdwenen, de 
kwetsbaarheid van de ministers is zeer gering ge
worden. Behalve de koning zijn in ons bestel 
langzamerhand ook de ministers onschendbaar 
geworden ... 

Symptomen 

Het bestaan van de nieuwe verhouding tussen 
parlement en regering valt af te lezen aan een 
aantal symptomen. 

I. De verborgen kabinetscrisis. 
Omdat het politiek te riskant geworden is om 
in het parlement een kabinet of een minister 
ten val te brengen moet dat, voor het geval 
een breuk onvermijdelijk is, elders gebeuren: 
achter de deuren van de Trèveszaal waar de 
ministerraad vergadert. Hoe precies de breuk
lijnen liepen, wie de 'schuldige' was kan de 

buitenwacht niet meer constateren. Het is iro

nisch: omdat we de crisis hebben gedemocra
tiseerd door de invoering van tussentijdse ver
kiezingen is de relevante gebeurtenis verhuisd 

van het parlementaire forum naar de besloten 
vergaderzaal. Het gevolg is dat de kiezer bij 
de tussentijdse verkiezing zijn stem niet meer 
kan laten bepalen door de crisisoorzaak en het 
standpunt van de betrokken groeperingen. Als 
het kabinet intern uiteengevallen is, wordt de 
kiezer lastig gevallen met net zo veel opinies 
als er ministers zijn (of iets minder). 

2. Degeneratie van de parlementaire discussie. 
Omdat veel belangrijke zaken toch al in een 
regeerakkoord zijn geregeld en omdat in het 
algemeen een confrontatie tussen kabinet en 
meerderheid levensgevaarlijk is (ook over za
ken die niet per akkoord zijn geregeld ) dege
nereert de parlementaire discussie. De opposi
tie is per definitie machteloos zelfs als de re
geringspartijen en het kabinet evident fout 
zijn (zoals in het geval Van Aardenne/Rsv) . 
Door het regeerakkoord is de kleinste coalitie
partner de bijwagen van de premier en van de 
grootste partij . Als er nog een meningsverschil 
is tussen de coalitiepartners dan wordt het 
achter gesloten deuren afgedaan of beperkt 
het zich tot bijzaken (zoals de arbeidstoeslag 
in de loon- en inkomstenbelasting; het me
ningsverschil tussen VVD en CDA draaide om 
een paar tien ties belasting per jaar meer of 
minder). 

In het algemeen: als het parlement niet 
meer de plaats is waar de belangrijke dingen 
gebeuren dan moet de discussie wel gaan over 
alleen maar bijzaken dan wel voldongen fei
ten. 

3. Frustratie van de parlementarië'r. 
De kwaliteit van de parlementaire discussie en 
besluitvorming levert geen uitdaging op zodat 
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velen het parlement zien als een doorgangs
huis naar iets beters. Het doorstroompercenta
ge van het Nederlandse parlement is intussen 
hoger dan van welke andere serieuze demo

cratie en vergelijkbaar met republieken in 
Centraal-Afrika. 

Wint de democratie? 

Belangrijker dan de symptomen lijken mij intus
sen de gevaren voor het welzijn van de democra
tie. Wat valt er te vrezen bij een voortzetting van 
de huidige ontwikkeling? En hoe erg is dat dan? 

Een democratie kan alleen maar blijven be
staan als de overgrote meerderheid van de bur
gers deze politieke samenlevingsvorm als zinvol 
beschouwt. Ieder van die burgers kan bedenken 
dat een democratie helemaal niet zo erg efficiënt 
werkt. De procedures zijn wel eens wat omslach
tig en tijdrovend, er moet vaak lang worden ge
dubd voordat er iets besloten is. Op papier laten 
zich veel efficiënter organisatievormen bedenken, 
sneller en slagvaardiger. Waarom wint de de
mocratie dan? Omdat een democratie open staat 
voor positieve, op de toekomst gerichte ontwik
kelingen. Juist omdat daar zoveel meningsver
schillen over kunnen bestaan, nemen we zoveel 
tijd voor de oordeels- en besluitvorming. Overi
gens: als de tijd dringt en als we het wel snel eens 
moeten worden blijken democratieën zeer slag
vaardig te kunnen zijn. 

De ontwikkeling van ons bestel sinds 1966 is 
ongetwijfeld een ontwikkeling - maar het is een 
ontwikkeling met stollingsverschijnselen. Het is 
alsof de pap langzaam koud, taai en oneetbaar 
is geworden. Er gebeuren steeds meer dingen die 
we eigenlijk niet willen: individueel opererende 
parlementariërs verdwijnen uit het parlement 
omdat ze bezwaar maken tegen de fractiedisci
pline; de dominantie van de regering wordt 
steeds groter en dat betekent meer centralisatie, 

meer technocratie (en zeker niet het tegendeel 
daarvan). Daardoor heeft het beleid de neiging 
zich op te sluiten in amorfe generalisaties (het fi
nancieel-economisch beleid) die met macro-in

grepen te besturen vallen. Beleidsonderwerpen 
die door hun structuur wat gevoeliger zijn, omdat 
het om details gaat die voor de 'ecologie' van het 
onderwerp van belang zijn, leggen het loodje 
(onderwijs, milieu). 

Anders gezegd: het bestel is bezig zich te iso
leren van de samenleving der individuen. On
derwerpen als decentralisatie, emancipatie en 
privacy krijgen het karakter van sluitpost, want 
dat zijn niet de onderwerpen die van nature po
pulair zijn bij de technocratie en de bureaucratie. 

> 

I 

Burgers in een democratie hebben geen ander 
wapen dan het rode potlood op verkiezingsdag. 
Als daarmee een parlement te kiezen valt dat de 
slag met de grote structuren aandurft, dat na
mens de kiezers en met het vertrouwen van de 
kiezers kan optreden - als het dat kan en durft, 
valt het wel mee. Als het dat niet kan en niet 
durft, dan lopen we de kans op heel wat voor
schriften die handig zijn voor het systeem en mis
schien ook nog wel gebaseerd zijn op een formele 
parlementaire meerderheid - maar niet meer 
onze eigen instemming hebben. En daarmee be
gint dan de democratie zijn zin voor de burger 
langzamerhand te verliezen. Het stemmen wordt 
zoiets als het invullen van de toto of lotto: be
nieuwd naar de uitslag. De burgerlijke onge- I 

hoorzaamheid kan wat hardere trekken gaan ver
tonen, de individuele onverantwoordelijkheid zal 
nog wat toenemen. 

Bestaansvoorwaarde 

Veel politieke vraagstukken hebben in wezen een 
morele lading; met milieu moeten we in stand
houden omdat er na ons nog andere generaties 
komen; de derde wereld moeten we een plaats 
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geven omdat er toch maar één gemeenschappe

lijke wereld is. Nog nooit was de ene mens zo 
afhankelijk van de ander - en dus was de morele 
verantwoordelijkheid nog nooit zo groot. Als er 

geen politiek forum (het parlement) meer is om 

die verantwoordelijkheden te verwoorden en na 
te komen en als dus centralisatie, bureaucratie en 
technocratie (de kwantiteit in plaats van de kwa

liteit) kunnen doorgaan naderen we allengs een 
'point of no-return'. Laten we de koers verleggen. 

Een politieke partij die spreekt over 'Andere po

litiek' en een aantal hervormingen van de de
mocratie voorstelt is niet met een hobby bezig 
(die omstreeks de Nacht van Schmelzer werd be
dacht). Het gaat ons inderdaad om het garan

deren van een wezenlijke bestaansvoorwaarde. 
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ED VAN TRIJN 

'Kunnen kiezers eindelijok in een democratie de 
baas worden? 

Interview door Jan Glastra van Loon en Erik van der Roeven 

Laten wij' beginnen bij' het begin: de tijd rond het ont
staan van D'66. Ze hebben mij verteld dat er in die tijd 
in Amsterdam drie kernen waren, waaruit de vernieu
wingsgedachten voortkwamen: een rondom Daudt, daar 
was jij een kern figuur bij, een rond Van den Berg 
(staatsrecht), waar Jurgens er een van was, en dan de 
journalisten. Is dat in jouw herinnering ook zo geweest? 

Neen, helemaal niet. Kijk, er hing van alles in de 
lucht, er was een speciaal klimaat in Amsterdam. 
Ikzelf behoorde tot geen enkele groep, ook niet 
tot een groep rond Daudt. Ik was met een proef
schrift bezig, over de rol van de parlem~ntaire 
oppositie in het Nederlandse meerpartijenstelsel, 
ontstaan vanuit een diepe verontrusting over het 
functioneren van onze democratie. Ik was sterk 
beïnvloed door het Franse deel van mijn oplei
ding. Ik heb een jaar in Parijs gestudeerd, beïn
vloed door iemand als Maurice Duverger. 

Het toeval wil - het is geen kwestie van geor
ganiseerde groepsvorming in het kielzog van 
Daudt - dat zich onder de grondleggers van 0'66 
enkele van mijn studiegenoten bevonden, en ik 
was er aanvankelijk zeer over teleurgesteld dat 
een aantal van mijn beste vrienden meenden een 
nieuwe partij te moeten oprichten. Ik dacht dat 
wij zoveel gemeen hadden dat wij ook partijpo
litiek bij elkaar zouden horen. Tot de grondleg
gers van 0'66 behoren mensen als Peter Baehr, 
mijn grootste studievriend door de jaren heen, 

Geb RingnaIda, ookjaargenoot, Eric Visser, geen 
studiegenoot, wel een boezemvriend van Peter 
Baehr, ik kende hem daarom buitengewoon goed. 

Het is eigenlijk allemaal ontstaan rond de Am
sterdamse crisis, door de grote weerstand die het 
Amsterdamse establishment opriep, onder leiding 
van de toenmalige burgemeester Van Hall, in 
confrontatie met de provobeweging. Mijn positie 
was toen heel bijzonder, want ik maakte natuur
lijk deel uit van dat establishment. Ik was sinds 
1965 fractievoorzitter van de Partij van de Ar
beid in de gemeenteraad van Amsterdam, en zag 
met lede ogen wat zich in het gemeentebestuur 
aftekende. Ik heb geprobeerd destijds, als lijst
trekker in de campagne van 1966 met 'Amster
dam is lastig, maar mogen we alsjeblieft' enige 
afstand daarvan te nemen, maar ik was natuur
lijk strekt formeel genomen heel erg medeverant
woordelijk voor de gang van zaken. 

Daar speelde het probleem-Gruyters dwars 
doorheen. Ik ben samen met Hans Gruyters in 
1962 in de gemeenteraad gekomen. Wij waren al 
ras de jonge turken van de gemeenteraad. Ik trok 
mij erg aan hem op, hij was ook zo brutaal als de 
beul, ik was eerlijk gezegd eerder wat aan de ver
legen kant, maar vond moed om zo nu en dan 
toch wat te zeggen, en zo zijn wij jaren lang een 
bekend duo in de Amsterdamse politiek geweest, 
zo wel in als buiten de raad, en we werden op 
bruiloften en partijen gevraagd onze degens te 
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kruisen, wat we ook graag gedaan hebben. Ik ken 

Gruyters dus veel beter uit de gemeenteraad dan 
als leerling van Daudt. Toen Gruyters voor de 
VVD had bedankt, omdat hij met Toxopeus in 

aanvaring was gekomen over 'het huwelijk' , heb 

ik hem nog, toen ik tot lijsttrekker was verkozen, 
een onafhankelijke plaats op de lijst van de Partij 
van de Arbeid aangeboden. Dat weet niemand. 
Ik had het zelfs niet met mijn partij overlegd, ik 
was van plan om het in mijn partij te gaan ver
dedigen als hij daar ja op had gezegd . Ik heb 
tegen hem gezegd: qua mentaliteit staan wij toch 
in een aantal vraagstukken zo dicht bij elkaar, 
met name op het gebied van staatkundige her
vormingen, regentenmentaliteit, gezagsvernieu
wing, dat ik je een onafhankelijke plaats op onze 
iijst aanbied zonder dat je tot de Partij van de 
Arbeid hoeft toe te treden. Ik weet niet hoe de 
partij daarop gereageerd zou hebben; maar Hans 
is daar niet op ingegaan, omdat hij toen al bezig 
was met het oprichten van D'66. 

Mijn laatste persoonlijke opmerking over deze 
tijd: ik kom zelf niet uit een socialistisch nest, ik 
heb in mijn studiejaren in dat witte gebied ge
schemerd - zal ik al dan niet kleur bekennen - en 
ik weet niet waar ik toen was uitgekomen als D'66 

toen al zou hebben bestaan. Het was wel het kli
maat, waarin ik mij in eerste aanleg zou thuis 
voelen. Ik ben dan ook wel in die jaren, zowel 
door D'66 als door de Partij van de Arbeid, als 
een soort trait d'union ervaren . 

Heeft voor jou teleurstelling over terugkeer naar de oude 
I patronen na de oorlog een rol gespeeld bij het streven naar 

politieke vernieuwing? 

een, dat heeft voor mij totaal geen rol gespeeld. 
Ik heb de oorlog zeer bewust meegemaakt, maar 
gewoon feitelijk. Op die leeftijd wist ik niets van 
oude of nieuwe patronen. Wat bij mij wel een 

\ hele grote rol heeft gespeeld is het vraagstuk waar 

ik als kind mee blééf zitten: hoe heeft dat kunnen 

gebeuren, wat waren de achtergronden, zou het 
zich kunnen herhalen? Ik ben al heel vroeg in 
geschiedenisboeken gedoken, ben heel bewust 

politieke wetenschappen gaan studeren, het func
tioneren van de democratie is mij als proces gaan 
interesseren, en ik droeg wel het trauma met mij 
mee dat in de Weimarrepubliek, waar ik over had 

gelezen, Hitler nota bene per verkiezing aan de 
macht kon komen. Een disfunctionerende de
mocratie is een groot gevaar, zoals mij ook bleek 
in de jaren vijftig - Frans georiënteerd als ik was 
- ten tijde van de ondergang van de Franse Vier
de Republiek. Ik heb toen dat verhaal geschreven 
over een tang-democratie, een waaier-democratie 
- rare beelden een beetje. Ik gaf daarmee uiting 
aan mijn grote angst dat het meerpartijenstelsel 
ongereguleerd, op basis van het stelsel van vol
strekte evenredigheid, het zaad der vernietiging 
in zich draagt. Het kan uitgroeien tot speelbal 
van extremistische bewegingen omdat er onvol
doende ingebouwde stabilisatoren zijn. 

Ik zag in de nacht van Schmelzer een ontbin
dingsverschijnsel à la de Franse Vierde Repu
bliek en Wei mar, niet zozeer omdat een aardig 
kabinet viel, want het was helemaal niet zo aar
dig, maar veel meer vanwege de wisseling van re
geringen in één verkiezingsperiode, de wisseling 
van coalitie zonder dat de kiezer daaraan te pas 
kwam. Dat is mijn diepere motief geweest om mij 
met dat soort vraagstukken bezig te houden; en 
dat heeft wel iets met mijn persoonlijke geschie
denis te maken. 

Nou ontstaat, terwijl jij je al vanuit andere hoek met 
deze problemen bezighield, nog wel ten dele vanuit men
sen die jou heel na staan, een andere politieke beweging . 
Je vond het al niet prettig dat die mensen niet met jou in 
je omgeving bleven werken, maar wat ging er in jou om 
toen er opeens een hele partij ontstond van dat soort sna
ken? 

'. 
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Gemengde gevoelens. Enerzijds had ik een enor

me sympathie voor die partij, maar ik had toch 
drie zeer grote bezwaren, hoewel ik het hoofd
motief tot op de dag van heden onderschrijf: kun

nen kiezers eindelijk in een democratie de baas 
worden? Ik had drie bezwaren. In de eerste 
plaats: ik vond het een one-issue-partij; hoezeer 
ik ook gedreven werd door gelijke impulsen, ik 
had tamelijk bewust inmiddels een politieke le
vens- of maatschappij beschouwing gekozen, was 
stap voor stap sociaal-democraat geworden. 

Het tweede bezwaar dat ik had was de manier 
waarop de staatkundige vernieuwing geformu
leerd was, wat meer op gespannen voet kwam 
staan met andere verworvenheden van de par
lementaire democratie: de befaamde discussie 
van de macht van het parlement versus de ge
kozen ministerpresident. De scheiding der mach
ten naar Amerikaans model is de nekslag voor 
het parlement, wanneer je eenmaal hebt gekozen 
voor het parlementair model met een gekozen 
formateur - dat was voor mij een heel fundamen
teel punt. Hoe passen we deze op zich juiste optie 
in in onze parlementaire democratie? 

Het derde probleem dat ik had met 0'66 was 
de ontploffingstheorie. In hoeverre dat te maken 
had met mijn eigen machtspositie of meer met 
mijn ideële opvattingen laat ik graag aan ande
ren over om te beschrijven! Maar daar sprak toch 
een zeker dédain uit tegenover de politieke par
tijen. En daar heb ik grote moeite mee omdat ik 

in mijn denken over het functioneren van de de
mocratie heel sterk het denken in machtswisselin
gen voorop staat. 

Ik kan me voorstellen dat je daar niet gelukkig over was. 
Maar op een gegeven ogenblik wàs die partij er. Wat 
vond je overigens van de interne democratie bij D'66? Die 
was heel radicaal. 

Die was heel radicaal, en kon volgens miJ ook 

geen stand houden. Alle leden voor een tientje 

naar binnen, en dan maar meebeslissen, dat is 
vragen om grillige besluitvorming op de lange 
termijn. Je moet toch iets aan georganiseerde r 

voorbereiding in afdelingen hebben, anders krijg 
je een beetie wild-west congressen - of je krijgt 
een totale overmacht van het bestuur dat zich 
wel voorbereidt. 

En je trekt natuurlijk alle mogelijke soorten 
mensen aan, als je je in een soort pioniersstaat 
bevindt, zonder een hele duidelijke identiteit. Je 
trekt de categorie van vrijzwevende intelligentie 
aan, waar ik zelf ook toe behoord zou kunnen 
hebben ware het niet dat ik iets eerder tot een 
keuze was gekomen, je trekt ook de teleurgestel
den aan uit andere partijen, die het duidelijk niet 
gemaakt hebben en die dit als een nieuwe kans 
zien, en je trekt natuurlijk ook de avonturiers 
aan. Ma~r in het algemeen moet ik zeggen dat 
0'66, als je kijkt naar het bestuurlijk niveau, 
prima mensen heeft opgeleverd, de kwaliteit van 
de kamerfracties was heel goed, uiteraard ook 
met zwakke plekken. Ik heb de grootst mogelijke 
bewondering voor zo'n wethouder in Amsterdam 
(GerritJan), ik heb de grootst mogelijke bewon
dering voor de allereerste Kamerfractie, die zon
der enige ervaring ervoor ging staan, dat was heel 
verfrissend . Een aantal van hen hoorde in de 
kortste keren tot de uitblinkers in het parlement. 

Dat ongegeneerde, daar kunnen wij in Nederland altijd 
nog wel wat van gebruiken, geloo] ik! 

De Partij van de Arbeid heeft twee dingen ge- , 
daan, toen 0'66 die komeetachtige overwinning 
behaalde: iedereen heeft lippendienst bewezen, • 
een schandelijke fase waarin alle politieke par
tijen dachten en praatten over staatkundige ver
nieuwing. Piet de Jong, de ministerpresident, zei 
dat hij er een open oog voor had gekregen. Er is 
toen de commissie Cals-Donner ingesteld. Het is 
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allemaal, en dat was te voorzien, een stille dood 

gestorven. H et is de bekende manier waarop een 
democratisch systeem reageert op een onwelge
vallige ontwikkeling, die je op twee manieren de 

nek kunt omdraaien: de eerste manier is om die 
nek af te snijden, de tweede manier is om er lip
pendienst aan te bewijzen . Maar het resultaat is 
hetzelfde. 

De motieven van de Partij van de Arbeid wa
ren toch iets anders. Uiteraard ook wind uit de 
zeilen, een rationele politieke beslissing, zonder 
dat er nu echt van een inhoudelijke overtuiging 
sprake is. 

Ikzelf heb een rol gespeeld door daar ook in
houd aan te geven, doordat ik wel heel erg werd 
aangesproken door die staatkundige vernieuwin
gen. Vandaar dat ik daar als een leeuw in de 
partij voor gevochten heb. De oudere generaties 
in de partij voelden daar helemaal niet voor, met 
uitzondering van iemand als Jaap Burger. De ge
neratie van de jaren vijftig was zojuist door 
Nieuw Links de hoek in gesmeten. Ik herinner 
mij dat de eerste publikatie die ik daarover heb 
gepleegd, met een voorstel om de kabinetsforma
tie aan spelregels te binden, mij onmiddellijk 
kwam te staan op een ingezonden stuk in Socia
lisme en Democratie van Willem Drees, die wees 
op een zeer gevaarlijke ontwikkeling, omdat vol
gens hem de onderhandelaar per definitie de han
den vrij moet hebben. Die Van Thijn was heel 
gevaarlijk bezig, en dreigde de Partij van de Ar
beid uit te schakelen van de macht. 

Maar Nieuw Links was ook niet gecharmeerd 
van staatkundige hervormingen. Want dat flirten 
met de gekozen minister-president, het populisme 
in de politiek, het aantasten van de evenredige 
vertegenwoordiging, werd gezien als het uitscha
kelen van de kleine linkse partijen die een nuttige 
horzelfunctie vervulden in de democratie. Dus 
men moest van de hele staatkundige vernieuwing 
niets hebben. De beroemde keuze, daar ging het 

eigenlijk om: wat is de functie van het kiesstelsel? 

Is je kiesstelsel een instrument in handen van de 
kiezers, om politieke wil tot uitdrukking te bren
gen, leidt het tot regeringsvorming, meerder

heidsvorming, of is een kiesstelsel slechts een soort 
tussentijdse opiniepeiling, die tot doel heeft de 
Kamer tot een afspiegeling van het volk te ma
ken? 

De regenten willen natuurlijk altijd dat laatste. 

Precies, precies. En ik koos heel duidelijk voor het 
eerste. Dat betekent wel dat de kleine partijen uit 
de Kamer verdwijnen, hoe je dat ook wendt of 
keert. Ikzelf ben daarna een groot voorstander 
geworden van het tweerondenstelsel. Ik denk, na 
alle exercities die wij hebben gedaan, dat dat 
overblijft om beide systemen met elkaar te ver
zoenen. 

Het kostte nogal wat moeite om in de Partij 
van de Arbeid begrip te krijgen voor de noodzaak 
van staatkundige vernieuwing. Niet voor ver
nieuwing, maar om je stelsel te veranderen, je 
kiesstelsel. 

Ik was met dat proefschrift bezig bij Daudt, 
driehonderd pagina's, toen 0'66 opkwam, en ik 
de noodzaak zag van het overtuigen van mijn 
eigen partij, dat wij dat als issue moesten gaan 
pakken. Toen heb ik mijn hele proefschrift op
gegeven, en alles ingebracht in de partijcommis
sie 'Een stem die telt'. Daar ben ik secretaris van 
geworden, ik heb flarden uit het proefschrift ge
publiceerd, ik ben opgehouden met de weten
schap, want ik dacht: wat maakt het uit of ik 
doctorandus of doctor ben? Veel belangrijker is 
het, nu onmiddellijk te reageren op het verschijn
sel 0'66, maar ook de inhoudelijke uitdaging 
waar de Partij van de Arbeid voor staat. Het 
heeft dus zeer ingrijpende gevolgen gehad in mijn 
persoonlijke keuze. Ik ben toen ook Kamerlid 
geworden. Ik ben all-out gegaan . Ik heb dat zelf 
nooit als een groot offer beschouwd, maar het was 
wel een hele beslissing. 
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Op het moment dat jij in die Kamer kwam, kwam daar tuatie van nu is absoluut niet beter dan toen. 

ook de D'66 fractie binnen. 

Toen hebben we een werkgroep gevormd, met 

Eric Jurgens, Jacques Aarden, Anneke Goud
smit, Hans van Mierlo, en ik, en daar is toen het 
gezamenlijke initiatiefvoorstel uit voortgekomen. 
Dat heeft tot een debat geleid in de Kamer. Wij 
hadden contact met onze geestverwanten in de 
commissie Cals-Donner. Ons is altijd verweten 
door hen dat wij hun geesteskind te vroeg in de 
Kamer als wetsontwerp hebben ingebracht, en 
dat daardoor het hele vernieuwingsproces is ge
stagneerd. Maar het Kamerdebat dat wij geza
menlijk gedaan hebben - Jacques Aarden, An
neke Goudsmit en ik - drie dagen lang, in 1969, 
dat was een Kamerdebat zoals dat in die periode 
praktisch niet voorkwam. We hebben geen zin 
achter elkaar kunnen uitspreken! Drie dagen lang 
hebben de belangrijkste woordvoerders van de 
Kamer rond de interruptiemicrofoon gestaan, en 
dat waren geen kleine kinderen. Dat was Marcus 
Bakker, Molly Geertsema, mejuffrouw Haars, 
Frans Andriessen, iedereen mengde zich erin. Je 
moet het maar nalezen hoe dàt debat zich vol
trokken heeft. Het was het hoogtepunt van mijn 
parlementaire loopbaan. Het was fantastisch! 
Maar wij hebben het loodje gelegd, uiteraard. 
Het was werkelijk spitsroeden lopen. Dick Dol
man zou het niet hebben toegestaan. 

Het grote voordeel was de confrontatie, het 
grote nadeel was, toen het eenmaal verworpen 
werd, dat we dat ook alsmaar tegengeworpen 
kregen. Ik heb me daar nooit bij neergelegd, tot 
mijn laatste ademsnik als minister van Binnen
landse Zaken, toen ik de Commissie-Biesheuvel 
heb ingesteld. We mogen nooit berusten. Dat heb 
ik gedaan terwijl ik demissionair was, tegen de 
wil van mijn SG in, die vond dat dat niet kon, 
maar dat heb ik toch wel met Van Agt rond ge
kregen. En het debat moet nog beginnen! De si-

Later kregen we de periode van samenwerking. 
We kregen toen de Keerpunt-periode, het Pro- r 

gressief Akkoord, met zijn nachtelijke sessies. 
Toen ontstond er dus een veel breder kader, 
waarover drie totaal verschillende partijen over
eenstemming moesten bereiken. Dat was natuur

lijk veel moeilijker: toen ging het over Vermo
gensaanwasdeling, of kritisch lidmaatschap van 
de NAVO. Ik wil daar nu niet zoveel oude herin
neringen meer over ophalen. Wel iets dat zeer 
belangrijk is voor wat daarna gebeurde; dat is de 
beeldvorming die is ontstaan dat Hans van 
Mierlo enJoop den Uyl twee handen op één buik 
waren, dat 0'66 door Hans van Mierlo aan de 
Partij van de Arbeid is uitgeleverd. Dat heeft uit
eindelijk geleid tot problemen binnen de fractie, 
het aftreden van Hans van Mierlo en de opvol
ging door Jan Terlouw, die niet anders dan met 
groot dédain over die uitlevering aan de Partij 
van de Arbeid kon spreken. Het bijwagensyn
droom werd de bon ton binnen 0'66. 

Ik heb altijd beweerd dat er geen grotere mis
vatting mogelijk was dan dàt beeld van de poli
tiek van Hans van Mierlo. Want als ik terugdenk 
aan de nachten rond Keerpunt, dan was hij de 
moeilijkste onderhandelaar die ik ooit van mijn 
leven ben tegengekomen. Als je nagaat wat er in 
dat debat gebeurd is: er zijn door het congres van 
de Partij van de Arbeid een aantal amendemen
ten ingebracht, leidend tot een enorme radicali
sering van de Partij van de Arbeid, we moesten 
de NAVO uit en dergelijke. Toen hebben we de 
befaamde nacht gekregen, waarin de partij de
legaties hun congresbesluiten moesten proberen 
te zwaluwstaarten. Dat is een nacht geweest, zo 
lang en uitputtend was die, dat de toenmalige 
partijvoorzitter van 0'66, Ruby van der Scheer, 
bevangen door uitputting moest worden wegge
dragen. In die slopende nacht heeft Hans van 
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Mierlo als een leeuw gevochten om de Partij van Terwijl dat de Partij van de Arbeid goed uit

de Arbeid te bewegen, die amendementen wéer kwam. 
terug te nemen. 

Na de nacht, die rond half zeven werd beslo

ten, is het partijbestuur van de Partij van de Ar
beid in vergadering bijeen gekomen, om de koers 
te bepalen ten opzichte van het congres, dat om 
negen uur werd hervat. Daar ontspon zich een 

conflict over de vraag hoe we het ons congres 
moesten vertellen. Tot mijn grote verontwaardi
ging was de lijn van André van der Louw: we 
moeten het congres meedelen dat deze concessies 
door n'66 zijn afgedwongen; de keuze is: of ons 
radicale program, óf een gezamenlijk pro
gramma. Ik vond dat onjuist, ik stond op het 
standpunt dat het partijbestuur nu een eigen ver
antwoordelijkheid moest nemen, en het congres 
instemming te vragen met het gezamenlijk on
derhandelingsresultaat. Dat is heel erg wezenlijk 
geweest voor de beeldvorming. Vanaf dat mo
ment is in de ogen van de achterban van de Partij 
van de Arbeid n'66 een behoudende, remmende 
club geworden, en werd de PPR de rijzende zon 
aan het firmament. 

Er zat wel een grond van waarheid in dat 
standpunt, maar het kwam de partijleiding maar 
al te goed uit dat Hans van Mierlo zijn poot stijf 
hield. Het is voor mij onbegrijpelijk dat Hans van 
Mierlo de geschiedenis is ingegaan als de man die 
zijn partij aan de Partij van de Arbeid heeft uit
geleverd. Het is historisch onjuist, en het heeft het 
klimaat daarna onnodig vertroebeld. Want voor 
zijn opvolgers werd toen de vraag: hoe komen we 
van dat beeld af? 

Wat mij verbaast is, dat niet degenen van D'66 die mee 
hebben gedaan, /Jan de daken hebben geroepen dat er geen 
sprake is geweest van uitlevering. Het was het meest if
fectieve dat zij konden doen! Het motiif dat daarbij werd 
gehanteerd was: áat is zo denigrerend in de richting van 
de Partij van de Arbeid. 

Daarna kregen we dus het idee van de Pro
gressieve Volks Partij. Toen hebben we de ver

velende situatie gekregen dat het partijbestuur 
akkoord is gegaan met de conceptie van de Pro
gressieve Volks Partij, maar dat het congres de 
gedachte heeft uitgebannen, en dat n'66 dat als 

verraad beschouwde. Een trauma in de geschie
denis van n'66. Ik denk daar zelf iets genuan
ceerder over. Ik denk dat de pvp een verkeerde 

conceptie is geweest. 
Ik grijp weer even terug naar mijn theorievor

ming: ik ben altijd voorstander geweest van stem
busakkoorden, waarbij binnen zo'n stembusak
koord wel een gezamenlijke fractie werkt, maar 
verschillende partijen. Het hoeft allemaal niet 
zo'n eenheidsworst te worden. Ik ben nooit voor
stander geweest van een tweepartijstelsel. Ik heb 
altijd geprobeerd om de voordelen van het En
gelse systeem te combineren met een aantal ka
rakteristieken van het Nederlandse systeem. Een 
stembusakkoord tussen die drie vond ik persoon
lijk voldoende om aan partijvernieuwing te doen, 
ook al omdat het een illusie is, te denken dat je 
een partij met een traditie als de Partij van de 
Arbeid zomaar even het socialisme kunt afne
men. Zo'n fluïdum rond het traditioneel socialis
tisch begrippenapparaat kun je niet straffeloos 
even per congresuitspraak wegfuseren. Ik heb dat 
altijd doordraverij gevonden. De congresuit
spraak kon je zien aankomen: dat was weer een 
monsterverbond van de jongere radicale genera
tie die voor het socialisme had gekozen en de ou
de hap. 

Maar de hele situatie kwam voor n'66 volko
men onverwacht. Ze vonden dat het partijbe
stuur het voorstel niet stevig genoeg verdedigd 
had. Ze hadden misschien gehoopt dat het net zo 
zou gaan als op het Keerpuntcongres, weer een 
heroverweging, weer een nacht, maar dat is al-
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Ie maal niet gebeurd. Het was een volstrekt on

haalbare kaart. Wie echt iets begrijpt van het 
functioneren van zo'n Partij van de Arbeid - en 
dat moet men wel hebben begrepen, want anders 

was men er wel lid van geworden - die moet dat 

hebben ingezien. 

Toen kregen we de periode Terlouw-Brinkhorst. 
Toen begon zich het trauma van de pvp te wre
ken, en ook het idee-fixe van de bijwagen, de uit
leveringsgedachte. Je kreeg een naarstig speuren 
naar nieuwe identiteit, die er niet was. Op 
sommige issues had n'66 hele verfrissende ideeën. 
Jan Terlouw en het milieu, daar kon de PPR soms 
aan tippen, maar verder helemaal niemand. Er 
waren markante persoonlijkheden. Brinkhorst 
was een van de beste parlementariërs die ik ken, 
Lambers-Hacquebard, voortreffelijke mensen. 
Maar het was zoeken en tasten en kunstmatig te
genstellingen creëren. Als de Partij van de Arbeid 
een motie indiende over een onderwerp, dan 
diende n'66 ook een motie in, die net iets rede
lijker was. De redelijkheid werd doel op zich. 

Maar wat ik heel erg vond - en daar haal ik bij 
dezen mijn gram over - is dat het onderwerp van 
de staatkundige vernieuwing werd afgezworen. 

Vind je echt afgezworen of alleen verwaarloosd? 

Eerst verwaarloosd en tenslotte echt afgezworen. 
Want in de debatten die wij in de Kamer hadden, 
over de zoveelste nota inzake de grondwetsher
ziening, daar heeft Laurensjan met zoveel woor
den gezegd: die staatkundige vernieuwing is iets 
uit de jaren zestig, n'66 is nu een fase verder. Wij 
hebben daar ook heel pittige debatten over ge
voerd. Dàt vond ik persoonlijk echt heel erg. 

Ik heb in die periode ook zelf meegewerkt aan het niet te 
hoog opspelen van de staatkundige vernieuwingen. Ik vond 
het namelijk niet goed om te blijven doorhameren op iets 

waarmee je langs democratische weg was vastgelopen. 
Daar moest je op een later tij'dftip weer mee terugkomen. 

Dat kun je wel zeggen, maar voor mij was het 

echt een grondbeginsel. Je zag onze democratie 
alleen maar van kwaad tot erger worden. De is
sue werd verwaarloosd door n'66, maar voor mij 
werd hij ook afgeschreven. Het was een issue uit 

de tijd van Hans van Mierlo, die tijd is voorbij. 
n'66 werd een partij als alle andere partijen, even 
slecht, evenzeer bijdragend aan het slecht func
tioneren van de democratie. 

In diezelfde periode heift Jan Vis wel steeds gezegd: de 
democratie is niet alleen middel, maar ook doel. Ik ben 
daar ook over bezig geweest, en daar heb jij nog op ge
reageerd, je hebt toen een vrij dramatisch verhaal in de 
Eerste Kamer gehouden over recht. Je hebt toen nog Van 
Agt laten zeggen dat er zoiets als een commissie-Bies
heuvel moest komen - we wisten toen nog niet dat het 
Biesheuvel zou worden . . . 

... ja, dat heb ik Van Agt in de Eerste Kamer 
laten zeggen. 

Ik begrijp uit jouw mond, eerder dan ik het zelf heb 
meegemaakt, hoe ernstig dat door Terlouw en Brinkhorst 
in de Tweede Kamer gedropt is. 

Vooral door Brinkhorst. Voor Jan Terlouw was 
het onderwerp nooit taboe, maar Laurens Jan 
Brinkhorst, die meedeed aan het debat over de 
grondwetsherziening, kondigde dit nieuwe beleid 
af. 

Maar er is nog iets heel belangrijks. Afgezien 
van het staatkundige deel hebben Partij van de 
Arbeid en n'66 toch altijd samengewerkt en el
kaar goed aangevuld als het ging om politieke 
cultuur. Hoe gaan partijen om met de bestaande 
spelregels van de traditie, die ze niet kunnen ver
anderen? Uitgangspunt is bijvoorbeeld geen coa-
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litiewisseling zonder voorafgaande verkiezingen, 

dat is zo'n spelregel die wij onszelf hebben op
gelegd . Een ander uitgangspunt is de duidelijk
heid in de politiek, in de zin van polarisatie - en 

dan niet het misbegrepen woord polarisatie, de 
polarisatie om de polarisatie. Waar ik een van de 
pVDA-drijvers achter de polarisatie was, heb ik 
altijd bedoeld dat de kiezers moeten kunnen kie

zen. Ik heb nooit bedoeld dat we ons extreem 
moeten opstellen tegen kernenergie vanwege de 
polarisatie, of dat we het CDA moeten verketteren. 
Ik heb altijd onder polarisatie verstaan: de kie
zers beslissen, ik denk dus dat je die kiezers een 
keuze moet geven, en dat betekent dus datje, als 
je na de verkiezingen met anderen in zee gaat, 
dat zoveel mogelijk doet op basis van wat je voor 
de verkiezingen gezegd hebt. Dat was voor mij 
polarisatie, zuiverheid in de politiek. Zoveel mo
gelijk macht aan de kiezers. 

Het tegenovergestelde van lood om oud iJzer. 

Ja, zo simpel is dat. We hebben daarvoor allerlei 
kunstmatige modellen bedacht, een schaduwka
binet, we hebben toen die meerderheidsstrategie 
ontwikkeld, waar D'66 uiteraard niet erg gelukkig 
mee was, nog in een poging iets van duidelijkheid 
te verschaffen aan de kiezer. 

Een van de meest wezenlijke punten - en nu 
kom ik bij de kabinetsformatie van I g8 I - was 
dat àls wij dan na de verkiezingen met het CDA 
in zee zouden gaan hoewel wij voor de verkiezin
gen geen stembusakkoord hadden gesloten, je 
dan toch op zijn minst met een frisse ploeg aan 
de slag zou moeten gaan, en niet met de verper
soonlijking van het beleid met de VVD. Dat slaat 
natuurlijk op Van Agt als minister-president. 

Toen wij na de verkiezingen geconfronteerd 
waren met het feit dat wij hoe dan ook met het 
CDA in zee zouden moeten gaan (CDA en VVD wa
ren namelijk hun meerderheid kwijt ), toen is aan-

vankelijk onze opstelling geweest, heel logisch 

vanuit de polarisatiegedachte: ja, maar dan niet 
met Van Agt! Uiteraard wisten we dat het CDA 
dat niet zou pikken. Wat ik beschouw als de al
lerbelangrijkste cesuur, het absolute einde van 
denken , praten handelen over politieke vernieu
wing was de persconferentie van Jan Terlouw die 
maandagavond, toen hij zei dat zijn fractie be

sloten had, alsnog Van Agt te accepteren als mi
nister-president. Wat hem daartoe bewogen heeft 
dat weet ik niet, misschien de angst om het op de 
persoon te spelen. 

Toen is er in de Partij van de Arbeid iets vre
selijks gebeurd, ik heb het beschreven in het boek 
gewijd aan Den Uyl, het heeft ook tot grote ver
wijdering tussen Den Uyl en mij geleid. Onmid
dellijk na de persconferentie van Terlouw hadden 
Den Uyl en ik telefonisch contact: schande, 
schande, schande, dit kan helemaal niet! Dat was 
diezelfde maandagavond, tegen middernacht. De 
volgende ochtend rijden wij samen naar Den 
Haag, we reden altijd samen, toen vertelt hij in 
de auto dat hij een telefoontje had gehad van 
Wim Kok, die hem ervoor gewaarschuwd had, 
er een punt van te maken. Want de Partij van de 
Arbeid moest weer regeren. Ik zag de bui al han
gen. Toen hebben we een fractiediscussie gehad, 
waar drie stromingen zich aftekenden. De linker
vleugel stond op het standpunt dat we Jan Ter
louw moesten volgen: we moesten hard zijn op 
issues, kruisraketten, kerncentrales, niet op per
sonen; ook de rechtervleugel, die tot iedere prijs 
wilde regeren, en ook Max van den Berg stond 
aan die kant. Elf mensen bleven over, en dat wa
ren allemaal ministers in het toekomstige kabinet. 
Allemaal, inclusief Van der Stoel, Van Kemena
de, de hele rataplan, ikzelf geharnast, Van Ke
menade nog het felst, maar allen riepen: dit nooit! 
over ons lijk! En Den Uyl liet ons vallen als een 
baksteen. De fractie besliste in overgrote meer
derheid dat wij Van Agt zouden accepteren. 



idee'66 I Interview met Ed van Thijn I blz. 84 

Dit heb ik beschouwd als het einde van een 

periode. Ik was razend. Toen is mij voorgesteld 
om ook informateur te worden, om toegevoegd 
te worden aan het duo, onder het motto: dan 
heeft hij wat omhanden. En ik heb toen gezegd: 

okee, ik ben diep teleurgesteld, ik voel me vol
strekt in de steek gelaten. Maar de Partij van de 
Arbeid kiest nu voor de oude politiek begrijp ik? 

Okee, dan gaan we een kabinet maken, volgens 
de regels van de oude politiek. Dan gaan we maar 
regeren. En toen hebben we dat kabinet ge
maakt, dat geen schijn van kans had omdat ... 
Van Agt en Den Uyl in één kabinet, dat kàn ge
woon niet! Het was een onvoorstelbare nacht-
merne. 

Jan Terlouw heeft mij verteld, dat hij" zowel met Dries 
als met JooP heeft gesproken, dat het onwenselijk was 
dat zij alle drie in een kabinet zouden zitten. En toen 
heeft hij" voorgesteld, dat zij zich alle drie terug zouden 
trekken. Toen zou Van Agt dat voorstel hebben geaccep
teerd, onder voorwaarde dat JooP dat ook zou doen. JooP 
is degene geweest, die dat niet heeft geaccepteerd, en toen 
was in de ogen van Jan Terlouw ziJn poging om met een 
schone lei te beginnen gefaald, en hij" heeft dat het meeste 
JooP kwalijk genomen. 

Dat hoor ik voor het eerst. Het is voor de ge
schiedschrijving buitengewoon opmerkelijk. 

Ik denk dat Jan Terlouw net zo'n ervaring heeft gehad 
als jij". Want hij" was erg verbitterd over de politiek na
derhand. Dat verklaart ook zijn verdwijnen uit de poli
tiek daarna. 

Daar zat weer een ander verhaal aan vast, maar 
het verklaart ook zijn krampachtige houding in 
de kabinetsformatie. Wat ik hem weer zeer kwa
lijk heb genomen: toen wij Den Uyl minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten, wat 
een hard gelag was, dat Jan Terlouw toen pro-

blemen maakte dat bepaalde bevoegdheden van 

Economische Zaken ... dat heb ik hem toen weer 
heel erg kwalijk genomen: we zijn hier bezig een 
oplossing te vinden waar Den Uyl mee moet le
ven, en wees nu eens zo groot om niet te zeuren 

over competenties tussen departementen, want 
dan mis je toch een koningsdrama dat zich hier 
afspeelt. Maar als dat die voorgeschiedenis zou 

hebben, dan begrijp ik dat allemaal veel beter. 
Ik laat nu maar de verdere drama's rond Van 

Agt-II terzijde. Veel belangrijker vind ik het dat 
Van Mierlo de staatkundige issue weer heeft op
gepakt; dat hij als enige, reagerend op het rap
port van de commissie-Biesheuvel, het niet alleen 
heeft gelaten bij wat commentaar op de voor
stellen van de commissie, dat hij de strijd weer is 
aangegaan die nog steeds niet gestreden is, sterker 
nog: die van meet af aan gevoerd moet worden. 
Niet alleen het feit dat hij nu weer het gezicht 
van 0'66 bepaalt, maar daar ook die inhoud, de 
machtsanalyse, weer heeft teruggebracht, vind 
ik persoonlijk een verademing. 

Eén anecdote: ik heb zelf op het moment ab
soluut geen neiging om heel erg aardig te doen 
over 0'66 of zelfs mij daar maar mee verwant te 
voelen, maar toen Hans van Mierlo mij opbelde 
een paar weken voor de verkiezingen om te vra
gen of ik in het comité van aanbeveling wilde 
zitten voor zijn Paradiso-rede, heb ik gevraagd: 
waar gaat het over? over democratie en macht, 
en toen heb ik ongezien, ongehoord, de speech 
was zelfs nog niet eens geschreven, gezegd: ik doe 
dat, want ik weer zeker dat alles dat jij daarover 
gaat zeggen mede uit mijn hart gegrepen is. Hij 
heeft die speech nooit gehouden, maar dat be
wijst toch mijn betrokkenheid, die ik toch echt 
gemeenschappelijk voel met Hans van Mierlo bij 
dit helaas nog steeds voortdurende thema. 

Een tweede belangrijk punt vind ik het per
sonalisme in de politiek. Volgens mij heeft de 
laatste verkiezingsuitslag bewezen dat op één 
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van punt 0'66 wel succes heeft gehad, misschien on- 0, absoluut. 
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Leg dat eens uit? 

Volgens mij is de laatste verkiezingsuitslag er het 
teken van dat - niet door invloed van 0'66 of eni

ge andere partij maar domweg door de invloed 
van de televisie - het partij stelsel volstrekt ver
anderd is in een personenstelsel. Want de over
winning van Lubbers is een overwinning van 
Lubbers persoonlijk. Vijftien procent van de 
mensen die op Lubbers gestemd hebben zijn niet
christenen. Men heeft op Lubbers gestemd on
danks het CDA. Dat is verschijnsel nummer één. 
Verschijnsel nummer twee: nog nooit tevoren 
hebben zoveel mensen een voorkeursstem uitge
bracht. De affaires-Kok en Joekes zijn zonder 
precedent in de geschiedenis, en het waren niet 
alleen stemmen pro-Kok en Joekes maar vooral 
ook tegen Den Uyl en Nijpels. Het derde ver
schijnsel betreft 0'66 zelf. Het is natu~rlijk on
denkbaar dat een partij zulke sprongbewegingen 
maakt; de stemmen waren op Hans van Mierlo. 
Dus ook daar: de persoon en niet de partij. 

De vraag waar wij nu voor staan - het is ook 
een gevaar, het personenstelsel. . . 

Zou je niet wat meer voelen dan vroeger voor een distric
tenstelsel, zb' het een gematigd? 

o neen, daar was ik vroeger ook voor! Ik stond 
van meet af aan achter het gematigd districten
selsel èn de gekozen formateur. 

Laat ik het dan zo formuleren: naast het persoonlijk if
fect van de partb'leiders zou je nog meer dan vroeger iets 

per- aan de andere personen moeten doen in een districtenstel-
1 de sel. Het is nog meer dan vroeger gewenst dat er een dis-

één trictenstelsel komt! 

Je hebt een aantal keren gezegd: er is eigenlijk niets 
veranderd ten aanzien van het democratisch systeem, er 
gelden nog steeds dezelfde wensen als twintig jaar gele
den. Wat twintig jaar geleden wèl sterk speelde, dat was 
de regentenmentaliteit. Is die nog even virulent als toen? 
En wat is er van dat program dat je toen formuleerde, 
nog steeds actueel? Zijn er ook bepaalde delen waarvan 
je zegt: daar hebben we toch redelijk succes mee geboekt? 

Er zijn natuurlijk allerlei restauratieverschijnse
len. De openbaarheid bij de laatste kabinets
formatie was weer van het niveau van de jaren 
vijftig. Toch meen ik te kunnen zeggen dat er 
onnoemelijk veel veranderd is, de sfeer, de open
heid, de inspraak. Maar ik denk dat de televisie 
de belangrijkste drijfveer is geweest. Politici zijn 
gewone mensen geworden . Een burgemeester van 
Amsterdam kan eenvoudig niet zijn functie ver
staan zoals dat vroeger gebruikelijk was. Je bent 
dagelijks in het Nos-journaal, de mensen herken
nen je als je op straat loopt. Maar de verleiding 
is permanent aanwezig: een machtspositie leidt 
tot bijna niet bedwingbare neigingeri tot autori
taire besluitvorming. Vandaar dat ik op het 
standpunt blijf staan dat het organiseren van 
countervailing powers, oppositie, het aflossen van 
de wacht, absolute voorwaarden zijn voor een 
gezond functionerende democratie. De positie 
van een benoemde burgemeester is een anomalie. 
Vandaar dat ik gezegd heb in mijn installatie
rede, bij mijn weten als enige burgemeester van 
Nederland: ik blijf zolang u dat wilt, en zodra de 
raad in meerderheid uitspreekt dat ik moet ver
trekken, vertrek ik! 

oktober 1986 
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S. FABER 

D '66: enkele herinneringen 

Toen 0'66 in de steigers stond, verliet ik de Vrije 
Universiteit. Ik behoorde, zoals zoveel jonge an
ti-revolutionairen in die tijd, tot de 'confessionele' 
christen-radicalen. Mijn eerste baan kreeg ik in 
Leeuwarden. Daar liggen dan ook mijn eerste 
herinneringen aan 0'66. 

In een boekhandel op de Nieuwstad kocht ik 
(ik meen voor één gulden) op een ochtend het 
Appèl. Het werk wilde die dag maar slecht vlot
ten. De staatkundige denkbeelden van Van 
Mierlo c.s. hadden de charme van logica en dui
delijkheid, maar stonden haaks op wat de gere
formeerde zuil me had meegegeven aan staats
rechtelijke bagage. Daar moest over gesproken 
worden: elke maandagavond in het politiek 
café bij Siet aan Het Vliet. Het liep vaak uit op 
'verbroederingsfeesten' van christen-radicalen, 
nieuw-linksers, 0'66-ers en liberale vvo-ers. Er is 
me maar één dissonant bijgebleven: toen Von
deling zijn nieuw-linkse partijgenoten uitmaakte 
voor vrijwel alles wat rot en gevaarlijk was. 

Een hoogtepunt was de verkiezingsavond in 
het voorjaar van 1967. Onder leiding van Bies
heuvel won de ARP voor het eerst sinds de Tweede 
Wereldoorlog (van 13 naar 15 kamerzetels). 
Middelpunt van de avond was echter de Fries 
Minne Dijkstra. Hij kwam, zo werd allengs dui
delijk, als zevende (en laatste) 0'66-er in de Ka
mer. Het is toen erg laat geworden in een flat
gebouw aan het Europaplein. 

In de 'grote' politiek wierp Biesheuvel zich op 
als dé bestrijder van 0'66. Hij richtte zijn pijlen 
met zoveel overgave op het pragmatisme van 
0'66, dat de echo daarvan nu nog hoorbaar is. 
De ironie wil, dat Biesheuvel zelf weinig heeft 
bijgedragen tot de ideologie en het gedachten
goed van de christen-democratie, maar dat hij 
zich steeds meer ontpopte als iemand met een 
open (pragmatische?) mind voor staatkundige 
vernieuwingen (openbaarheid van bestuur, 'zijn' 
staatscommissie, zijn recente pleidooien voor een 
referendum). Ook zijn herhaaldelijk uitgespro
ken voorkeur voor het dualisme (een eigen ver
antwoordelijkheid voor regering en Staten-Ge
neraal ) duidt op een grotere verwantschap met 
de ideeënwereld van 0'66 dan zijn aanvallen op 
Van Mierlo indertijd deden vermoeden. 

In 1972 verloor Biesheuvel de slag om het AR
-leiderschap van Aantjes. Daarmee veranderde 
het klimaat heel sterk: Aantjes 'theologiseerde' 
zijn partij. Er was een grote kloof ontstaan tussen 
de partijleiding en de achterban. Tegen de zin 
van een groot deel van de AR-leden had Aantjes 
de verantwoordelijkheid aanvaard voor de tot
standkoming van het kabinet-Den Uyl. Boven
dien keerde hij zich tegen het eenwordingsproces 
van ARP, CHU en KVP. 

Aantjes creëerde voor zichzelf een 'vluchtgang' 
door sterk te appelleren aan de christelijke grond
slag van de ARP en aan een aantal evangelische 



idee'66 / jaargang 7 / nummer3/4 / december 1986 / blz. 87 

10p 

Uien 
van 
ris. 

leeft 
ten
: hij 
een 

dige 
zijn' 
een 

pro
ver

·Ge
met 

10p 

AR

erde 
:rde' 
lssen 
: zin 

nt jes 
tot-

ven-

noties. Maar dit ge theologiseer en getheoretiseer 

(ik deed er zelf met overgave aan mee) haalde 
per saldo weinig uit. De karavaan trok verder en 
het CDA werd een feit. Bovendien zorgde Van Agt 

ervoor, dat het kabinet-Den Uyl voortijdig viel. 

Het tweede kabinet-Drees (1952-1956) is totnu
toe het enige kabinet van christen-democraten en 
sociaal-democraten in onze parlementaire histo

rie, dat een normale periode van vier jaar heeft 
volgemaakt. En dat zal voorlopig wel zo blijven. 

De reconfessionalisering, die Aantjes voor
stond, versterkte bij liberaal denkende buiten
staanders an ti-clericalistische gevoelens. Ik zal 
bijv. niet licht vergeten hoe denigrerend Elida 
Wessel (waar ik het in de kamer overigens goed 
mee kon vinden) zich over de 'confessionelen' kon 
uitlaten. Ook hier is natuurlijk sprake geweest 
van actie en reactie. Als nieuwkomer in de CDA
fractie was het voor mij een opmerkelijk feno
meen, dat mij nastaande fractiegenoten als Jel
tien Kraaijeveld-Wouters, Jan van Houwelingen 
en Hans de Boer streefden naar een kabinet van 
PVDA en CDA, dus zonder 0'66. Maar 'dat heeft 
uiteindelijk geen praktische betekenis gehad. Het 
kabinet-Van AgtfWiegel kwam er. Dit tot ver
driet van het zogenaamde loyalistendom. 0'66 
speelde hier goed op in. Gezien de tegenstellingen 
tussen PVDA (Den Uyl) en CDA (Van Agt) was het 
voor de (linkervleugel van de) CDA-fractie erg las
tig om mee te gaan met moties van de PVDA. De 
moties van 0'66 waren meestal wat softer gefor
muleerd dan die van de PVDA, waardoor ze nogal 
eens de steun van (een deel vany de CDA-fractie 
kregen. Terlouw en Brinkhorst speelden dat 
knap. Het veranderde toen 0'66 deel uitmaakte 
van het kabinet-Van Agt -11. Ik maakte één van 

'oces de eerste optredens mee van Terlouw als minister 

ang' 
ond
sche 

van economische zaken. Het ging over het we

tenschapsbeleid . Het ontbrak de bewindsman ten 
enenmale aan overtuigingskracht. Dat is zo ge
bleven. Met Terlouw verdween bijna geheel 0'66 
achter de horizon. 

Het revival van dit jaar had nog groter kunnen 
zijn, als de PVDA niet de tactische blunder had 
begaan om 0'66 in de campagne (uiteraard met 

steun van CDA en VVD ) stelselmatig dood te zwij
gen. Bovendien had Van Mierlo zijn wegens ziek
te afgelaste Paradiso-rede later in de campagne 
toch nog moeten uitspreken. Bij veel journalisten 
en kiezers was er een hunkering naar een samen
hangend 'profetisch' verhaal. De uit het verre 
zuilentijdperk stammende Den Uyl en Lubbers 
met zijn in ideologisch opzicht low profile konden 
dat niet bieden. 

Christen-democraten en sociaal-democraten 
leveren (om met Abraham Kuyper te spreken) 
tegenwoordig nauwelijks architectonische kritiek 
op staatsbestel en samenlevingsverbanden. 0'66 
is veel meer 'bevlogen' van idealisme. Er zit haast 
een 'confessioneel' tintje aan. Medio september 
woonde ik een reünie bij van mijn voormalig stu
dentendispuut. De meesten hadden, evenals ik 
intertijd, in de zestiger jaren de vu verlaten als 
min of meer geëngageerde christen-radicalen. 
Een steekproef leerde me, dat minstens een derde 
deel van hen nu affiniteit voelt met 0'66. Zij vin
den, dat zij zichzelf gebleven zijn. Vroeger had
den ze behoefte aan idealen en nu nog. 0'66 voor
ziet daar thans voor hen in. 

Slotopmerking: idealen vertellen hoe het moet, 
. niet hoe het is. Kan het 'confessioneler'? 

oktober 1986 
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B. DE GAA Y FORTMAN 

Het aantal mensen in Nederland dat wel eens 
heeft gestemd op zowel 0'66 als de PPR schat ik 
op enige honderdduizenden. Elk van deze beide 
partijen kent ook weer een intensief grensverkeer 
met de Partij van de Arbeid. Dat is altijd de 
zwakte van 'de progressieve drie ' geweest, die 
trekkracht op elkaars kiezers. KVP, ARP en CHU 

wisten dat alleen door middel van bundeling ze 
elkaars kiezers konden 'krijgen'. De progressieve 
partijen daarentegen zijn elkaar electorale con
currenten. 

Die concurrentieverhouding heeft de betrek
kingen tussen 0'66 en de PPR in belangrijke mate 
bepaald. Ik herinner me een ontmoeting met 
Hans Gruyters in de wandelgangen van een door 
de Partij van de Arbeid georganiseerde conferen
tie over partij vernieuwing in 1967. 'De grootste 
bedreiging voor 0'66', zei hij me toen, 'is dat er 
een nog nieuwere club komt, nog frisser, nog 
meer eigentijds'. 

Hans van Mierlo zocht intussen toch toena
dering tot de radicalen in de confessionele par
tijen. De vrees dat uit hen die nieuwe wervende 
club zou voortkomen, bestond toen ook eigenlijk 
niet. Kijk bijvoorbeeld naar de volgende zin uit 
het persbericht van 1 mei 1967: 

' ... Wel moet duidelijk worden, dat politiek 
handelen vanuit een christelijke levenswijze nim
mer vrijblijvend kan zijn . In concreto betekent 
dit, dat in de toekomst de gewenste partij (en) veel 

meer dan tot nu toe vooraan moet (en) gaan staan 
bij het realiseren van doeleinden als: het nemen 
van initiatieven t.b.v. ontwapening en uitein
delijke uitbanning van de oorlog, opvoering en 
verbetering van ontwikkelingshulp, bestrijding 
van discriminatie, verkleining van inkomensver
schillen, offers voor financiering van gemeen
schappelijke voorzieningen om Nederland in de 
toekomst leefbaar te houden en democratisering 
van de samenleving'. 

De tijd besteed aan zulke formuleringen -
moest bijvoorbeeld 'veel meer dan tot nu toe' er 
wel of niet bij? - staat in .geen verhouding tot de 
bereikte zeggingskracht. Nee, de radicalen zijn 
nooit erg sterk geweest in hun communiqué's 
(behalve als Henri Faas zich er mee bemoeide). 
0'66 daarentegen wist steeds haar boodschap 
krachtig te verwoorden. Dat begon met het Ma
nifest en de eerste verkiezingsleus (Het oude be
stel is ziek). Opvallend was ook toen al het beel
dend vermogen van Hans van Mierlo. In de bun
del geschreven voor het christen-radicalencon
gres van 1967 omschrijft hij zijn rol als volgt: 'Als 

ik toch gehoor geef aan de vriendelijke uitnodi
ging iets in het midden te brengen dan is dat met 
de aarzeling van iemand die plotseling het woord 
krijgt op een feestelijke bijeenkomst en er nog niet 
achter is gekomen of het een verjaardag, huldi
ging of de tewaterlating van een nieuw schip 
geldt.' 
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Van MierIo's bijdrage was getiteld 'Vraagpun

ten rond de inspiratie'. Het stuk munt uit door 
een heldere tekst en een sterke analyse. Daarin 
heeft voortdurend de kracht gelegen van 0'66. 
Voorzover er aansprekende alternatieven werden 

gepresenteerd, hadden die eerder betrekking op 
vorm dan op inhoud. Typerend is Van MierIo's 
bijdrage aan het debat over de kruisvluchtwa

pens: 'Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik het 
feit dat het 'ja' zal worden op zichzelf aanzienlijk 
minder ernstig vind, dan de wijze waarop dit be
sluit tot stand gekomen is.' 

Terug naar 1967. Van Mierlo was, zoals ge
zegd, aardig voor de radicalen. Hij nam de club 
serieus. De nieuwe beweging paste dan ook in de 
zojuist door hem gelanceerde 'ontploffingstheo
rie'. n'66 nam uitsluitend deel aan het politieke 
bedrijf om dat grondig te veranderen. Dat was 
de 'breekijzerfunctie'. Als breekijzer moest dienen 
de electorale trekkracht van de partij. Alleen als 
de gevestigde partijen geconfronteerd werden 
met een mogelijk zwaar verlies van kiezers aan 
D'66, zouden zij bereid zijn tot verande~ing van 
het bestel. Electorale kracht, liefst uitgeoefend op 
een in politiek inhoudelijk opzicht zo breed mo
gelijke groep kiezers, dat is steeds hèt identiteits
punt geweest van n'66. 

Met het trekken van kiezers heeft n'66 de af
gelopen twintig jaar een wisselend succes gehad. 
Met haar electoraal gerichte identiteit hangt sa
men dat de partij zelfs een gering kiezersverlies 
eigenlijk niet kan gebruiken. Het gaat dan al 
gauw van kwaad tot erger. De partij boekt geen 
nieuwe kiezers en omdat zij niet trekt lopen ook 
de oude kiezers weg. 

De eerste keer dat n'66 werd geconfronteerd 
met een benedenwaartse spiraal was in de perio

de 1972- 1 977. Nu was bij de verkiezingen van 
1971 al een einde gekomen aan de electorale op
gang. Nadat de Statenverkiezingen van 1970 zes 
Eerste Kamerzetels hadden opgeleverd (ruim-

schoots), werden een jaar later slechts elf Tweede 

Kamerzetels behaald (krap). (Die elf zetels wer
den overigens behaald in een verbond met PVDA 
en PPR). Anderhalf jaar later kwam de grote te

rugval, van elf naar zes zetels in de Tweede Ka
mer. 

Dat 0'66 in 1972 zo sterk verloor, had mede te 
maken met de trekkracht toen van de PPR. Na de 

partijpolitieke vernieuwing van 'de progressieve 
drie' was er ook behoefte gekomen aan inhou
delijke vernieuwing. Kwetsbaar is .0'66 altijd 

geweest op de vraag 'Waar sta je nu eigenlijk 
voor?' Op datzelfde punt ligt de kracht van de 
PPR. Een redelijke PPR kon toen vooral de jeugd 
beter aanspreken dan een wat vlak n'66. 

Na die verkiezingen was n'66 kleiner dan de 
PPR (zes tegen zeven zetels). Dat was een regel
rechte ramp. De politiek telt immers in zetels . De 
progressieve drie heetten dan ook niet langer 
pvnA!n'66!PPR maar pvnA!PPR!n'66. Het imago 
van 'de club die de PVDA binnen de grenzen van 
de redelijkheid kan houden' verdroeg zich niet 
met de bescheiden rol van 'Dritte im Bunde'. Wat 
viel er nog voor n'66 te katalyseren? Bij de Pro
vinciale Statenverkiezingen van 1974 behield de 
partij slechts één statenzetel in Zuid-Holland. Uit 
de Eerste Kamer was zij door deze uitslag op ter
mijn verdwenen (vanaf 1977). 

In die periode van electorale zwakte van 0'66 
mislukte ook het streven naar een Progressieve 
Volkspartij. De Partij van de Arbeid heeft daar 
waarschijnlijk nooit echt voor gevoeld. Zij was 
nu eenmaal zelf de 'Doorbraakpartij'. De verbit
tering bij 0'66 in die tijd begrijp ik overigens zeer 
goed. Er waren wel degelijk vergaande toezeg
gingen gedaan. 

De PPR heeft 0'66 in die tijd niet gesteund. Ik 
ben daarvoor zelf mede-verantwoordelijk. In een 
federatie zag ik niets; de PPR en 0'66 zouden dan 
hun zelfstandige electorale werfkracht kwijt ra
ken zonder daarvoor iets terug te krijgen. Het 
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meerdere, de complete partij vernieuwing die 

beoogd werd met de progressieve volkspartij, was 
bij de PVDA niet haalbaar. In die situatie deed de 
PPR er verstandig aan zich te richten op de eigen 
identiteit binnen de progressieve drie. Daar 

kwam nog bij dat de verkiezingsuitslag van 1972 
de PPR iets te veel zelfvertrouwen had gegeven. 
De zeven zetels werden eerder als bodem gezien 

dan als plafond. 
In 1977 kon D'66 weer terugkomen als 'redelijk 

alternatief. De 'progressieve twee' (wat was het 
dom om na het afhaken van D'66 op de oude voet, 
maar dan gereduceerd, verder te gaan! ) over
schatten verregaand de eigen macht. Het toe
laatbaar geachte aantal christen-democratische 
ministers in een toekomstig 'progressief kabinet' 
werd per resolutie bepaald (reeds voor de verkie
zingen). Het verst in die zelfoverschatting ging 
de PPR met een verhoudipg progressief: christen
-democratisch van 10:6. De PVDA (of liever Den 
Uyl) maakte er uiteindelijk 8 +:8 van. De plus 
betrof de premier, Den Uyl zelf dus. Door ook 
nog met veel aplomb een 'anti-cDA-resolutie' aan 
te nemen, nam de PPR de zwarte piet van deze 
vervreemdende wijze van politiek bedrijven. 

Gevolg was de terugkomst van D'66 en de re
ductie van de PPR tot klein partij~e. Voor D'66 
in elk geval was het met de PPR gebeurd. De
mocraten spraken nog uitsluitend over 'vier stro
mingen' waartoe D'66 zelf natuurlijk wel behoor
de. De PPR werd eenvoudig niet meer genoemd. 
Die ongewoon koele bejegening van de oude 
bondgenoot valt wellicht mede te verklaren uit 

het trauma van vijf jaar van kwantitatieve infe

rioriteit. 

' In ' zijn, meetellen, modern zijn, meedoen, 
daarin ligt de werfkracht èn de kwetsbaarheid 
van D'66. Een nauwe band met de PPR wordt 

gezien als verstorend voor deze beel-:lvorming. 
Zoals D'66 moeite heeft de PPR te rekenen tot 

de 'serieuze' partijen, zo betwijfelt de PPR of D'66 

wel ' progressief kan worden genoemd. 'No love 
lost ' , met andere woorden. Zo zal het wel blijven. 
Toch zou het voor beide partijen goed zijn te be
seffen dat de wederzijdse aanhang politiek min
der ver uiteen ligt. Waar de electorale omstan
digheden dat noodzakelijk maken, blijken de
mocraten en radicalen goed te kunnen samen
werken. Zo is het althans in mijn woonplaats Er
melo. En als dat districtenstelsel er inderdaad was 

gekomen (voorstel tot grondwetswijziging van 
PVDA, D'66 en PPR in 1970/ 1971 ) dan zou er nu 
in elk district samenwerking zijn. 

Wie twintig jaar D'66 en achttien jaar PPR 
overziet, n:t0et constateren dat geen van beide 
partijen de grote pretenties van destijds heeft 
waargemaakt. D'66 kreeg wel zetels maar fun
geerde nauwelijks als 'breekijzer', 'katalysator' of 
'zout in de pap'. De PPR kwam wel met radicale 
alternatieven maar kreeg nauwelijks electorale 
steun. Ach was het maar mogelijk die twee te 
combineren, de inhoudelijke frisheid van de PPR 
met de frisse vormgeving van D'66! 

oktober 1986 
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J. A. A. VAN DOORN 

D)66: Lessen in politieke overlevingskunst 

Men moet de maat zijner maght weeten 

P. C. Hooft 

Dat n'66 nog bestaat is een wonder, en een geluk
wens waard. Een partij die het bestaat in twintig 
jaar tweemaal in te storten en weer twee maal op 
te staan, die de enorme concentratiebeweging in 
het politieke krachtenveld weet te overleven en 
die kans ziet bij een volledige omslag in het maat
schappelijk klimaat op de been te blijven - zo'n 
partij bezit een opmerkelijke crisisbestendigheid. 
Voeg daarbij het ontbreken van een doctrine, 
van bloedgroepen, wortels en nestwarmte en an
der politiek gerief dat het zelfstandig nadenken 
kan vervangen, en het valt te begrijpen dat de 
verbaasde buitenstaander die ik ben, voldoende 
geïntrigeerd is om aan het fenomeen n'66 een 
korte beschouwing te willen wijden. 

Een generatie in beweging 

n'66 is een typisch generatieprodukt geweest. 
Zoals de naam laat zien, behoorden de initiatief
nemers en de eerste supporters tot de politieke 
generatie van dejaren zestig die zich afzette tegen 
het gevestigde bestel. 

Een origineel initiatief was het niet. Integen
deel, het was meezwemmen met de stroom, zoals 
zovelen het in die tijd deden. Het bijzondere van 
n'66 was evenwel dat men, al meezwemmend, 

een volledig consequent standpunt ontwikkelde: in
dien het bestel niet deugde, had het geen zin erbij 
te gaan horen maar diende men het integraal te 
veranderen en kon men, na gedane arbeid, weer 

verdwijnen. 
Vandaar dat men zich liever een politieke be

weging dan een partij noemde. 'Partij' impliceert 
verwantschap met het bestaande, compleet met 
een bestuursformatie en een organisatiestructuur, 
statuten en reglementen, hiërarchie en discipline. 
Vandaar de keuze voor 'directe' democratie, 
naar buiten - de gekozen minister-president - en 
naar binnen - de losse partijorganisatie en de wij
ze van besluitvorming op de congressen. 

Wat men begreep was dat een dergelijke be
weging - anders dan een gevestigde partij die een 
machinerie is - het moet hebben van campagnes. 
Ze werden van het begin af aan, met professionele 
hulp van een reclamebureau, rationeel ontwik
keld; en ook in de latere dagen van vertwijfeling 
zou gericht campagnevoeren tot de sterkste troe
ven van n'66 blijven behoren. 

Wat men mogelijk niet begreep maar wel spoe
dig zou leren, was het feit dat politieke en sociale 
bewegingen onvermijdelijk zijn aangewezen op 
succesvolle leiders. Het ligt in de aard van n'66 
en bepaald niet in de volgzaamheid van de ach-
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terban, dat ZIJ méér dan elke andere Neder- uitgerangeerd - of dat zélf maar besluiten te doen. 

landse partij zo zeer afhankelijk was en bleef van Zo verging het D'66. Daarna was ze definitief 
de man aan de spits. 'partij'. 

Achter de verkeerde locomotief Programmatisch en maatschappelij"k kwetsbaar 

Nu wilde D'66 tegelijk politieke partij zijn én poli
tieke beweging. Daar zat een dilemma: als be
weging kon men 'het bestel' op afstand blijven 
bestoken, als partij moest men keuzen doen en 
bondgenoten zoeken, zich engageren en vastleg
gen. 

De noodzaak hiertoe was des te sterker 
naarmate de vrolijke jaren zestig, met het le
vendige actiewezen, de creatieve collectieven en 
de gedurfde communes, ten einde begonnen te 
lopen. Het werd zaak onder dak te komen. 

De keus die men deed was een logische: men 
koos voor de PVDA, immers ook zélf in beweging 
onder invloed van Nieuw Links, en bovendien de 
aangewezen partij in een tijd dat allerwegen een 
ruk naar links bespeurbaar was. 'Erbij horen' 
betekende anno 1970: 'links richten'. 

De keuze was niet alleen logisch maar ook psy
chologisch begrijpelijk. Bij Nieuw Links trof men, 
in wat grovere uitvoering, de eigen soort: een am
bitieuze en trendgevoelige generatie, waaronder 
veel heel- en half-academici, gelijkelijk vol van 
'democratisering' en 'maatschappij hervorming' . 

Maar er was één groot verschil tussen D'66 en 
Nieuw Links: terwijl de eerste een gideonsbende 
was die op eigen kracht staande moest blijven -
en nog wankel ter been was ook - waren de Nieuw 
Linkers veeleer een ideologische inbrekersbende 
die zonder veel tegenstand de burelen van de 
PVDA had weten te bezetten en nu profiteerde van 
alle comfort dat een grote partij met een lange 
geschiedenis en een trouwe achterban kan bie
den. 

Achter een dergelijke locomotief lijken alle wa
gons even onopvallend, voor zover ze niet worden 

Waar de buitenstaander, ook de sympathisant, 
moeite mee heeft bij D'66 is het programma. Wist 

men aanvankelijk enkele gedurfde punten op de 
politieke agenda te plaatsen, naderhand leek het 
er steeds meer op dat de partij op intelligente en 
fatsoenlijke wijze alles ging verdedigen dat de ge
middelde Nederlander als wenselijk beschouwde. 
Het 'redelijk alternatief maakte indruk om de 
redelijkheid, niet om het alternatief. 

D'66 doet mij vaak denken aan een socioloog 
die de maatschappelijke bijdrage van zijn vak 
eens als volgt karakteriseerde: de sociologie is er 
vast van overtuigd dat zij iets belangrijks heeft te 
bieden maar ze weet niet precies wat. 

Daar komt bij dat de kwesties die men met suc
ces aan de orde pleegt te stellen - in hoofdzaak 
van immateriële aard - weliswaar belangrijk zijn 
en ook veel emoties wekken, maar zelden of nooit 
een welomschreven maatschappelijke groepering 
of stroming aangaan. De baten die de drie grote 
partijen nog steeds ontvangen omdat zij vanouds 
relaties onderhouden met hetzij het kerkvolk, 
hetzij de massa van de werknemers of de onder
nemers en vrije beroepsbeoefenaren - die baten 
of soortgelijke voordelen moet D'66 missen. 

Vandaar de algemene bekende en erkende 
kwetsbaarheid van de partij, maar ook de on
waarschijnlijkheid dat zij zich, desnoods op ter
mijn, tot een vierde stroming in het Nederlandse 
politieke landschap ontwikkelen. Stromingen 
hebben een maatschappelijke bedding nodig; 
ideeën zijn ontoereikend. 

Dat laatste zeg ik met pijn in het hart, want ik 
zelf zag het graag anders. Maar zo werkt de po
litiek nu eenmaal niet, anders was Bart Tromp 
al lang in Troelstra's voetsporen getreden. 

\ 
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De toekomst is niet verloren 

Betekent dat dan dat 0'66 er genoegen mee moet 
nemen in de toekomst te fungeren als 'het zout 

in de politieke pap', zoals ik onlangs in Trouw las? 
Het lijkt mij de bescheidenheid wat ver gedre

ven, al was het maar omdat pap weinig zouthou
dend is en het hele beeld trouwens een achteloze 

toevoeging suggereert die geen politicus aantrek
kelijk zal vinden. 

Mij dunkt dat het aspiratieniveau aanzienlijk 
hoger kan worden gesteld. Allereerst kan dat om
dat bij de grote politieke partijen de traditionele 
achterbannen opvallend sterk beginnen te ver
kruimelen. De laatste Kamerverkiezingen heb
ben dat weer aangetoond: terwijl, na de VVD, de 
PVDA bezig is het vanouds roomse zuiden te ver
overen, weet het CDA zich breed te maken in cen
tra die voorheen als rode bolwerken werden be
schouwd. Dat wil zeggen: de oude zuilen worden 
verder gesloopt, de politiek wordt meer een 
'markt' . 

Dat klinkt niet zonder meer positief, tenzij men 
een tweede ontwikJ.<.eling mede in aanmerking 
neemt: de gemiddelde burger is méér dan die van 
een generatie geleden mondig, individualistisch 

en goed geïnformeerd. Hij gaat, met andere 

woorden, lijken op de categorie Nederlanders die 
zich vanouds tot 0'66 aangetrokken hebben ge
voeld. 

Nu zijn die, als partijleden en kiezers, niet van 
de gemakkelijkste soort. Maar terwijl de grote 
partijen aan dit nieuwe electoraat nog moeten 
wennen, is 0 '66 er van de aanvang af mee ver
trouwd. Anders gezegd: het winnen en vasthou
den van de zwevende kiezer, ooit vooral een 
0 '66-probleem, gaat thans alle partijen aan. Dat 
maakt de positie van 0'66 relatief gemakkelijker. 

Als ik in deze laatste alinea, al op de drempel 
staande, mij uitspreek als liberaal met vvD-sym
pathieën, dan is dat niet om alsnog enige missio
neringsijver te tonen of zelfs maar te pogen on
derlinge gevoeligheden glad te strijken; daarvoor 
lijkt mij de gelegenheid niet geschikt zo de in
spanning al iets kan opleveren. Slechts wil ik de 
hoop uitspreken dat het onmiskenbaar liberale, 
mijnentwege links-liberale element in 0'66 goed 
herkenbaar zal blijven, zodat veel vvo-ers, bij 
alle rivaliteit, 0 '66 zullen kunnen waarderen als 
het zout in de liberale pap. 

oktober Ig86 
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L. VERSTEGEN 

De naam van de dame 

De oprichting van D'66 heb ik destijds niet op
gemerkt. Niet alleen had ik net een tweede kind, 
maar bovendien was ik verhuisd naar Polen, een 
ouderwets land. In die omstandigheden had ik 
misschien wel dezelfde geur waarmee Henry Faas 
in God, Nederland en de Franje 0'66 kenschetste: 
groene zeep, de kraamafdeling en champagne; 
maar ik was er niet bij. 

De leeftijd van mijn zoon maakt het toch mo
gelijk die periode van 20 jaar te overzien als een 
geheel. 

Toen onze eerste televisie, eerste wasmachine 

en nu de pc. 
Toen verlieten we de stank van Pernis, de dode 

sloten, nu zijn de reigers weer terug. 
Toen zei je toch de eerste keer nog Excellentie 

tegen je ambassadeur, nu tutoyeer je hem. 
En wat er niet veranderde. 
Toen kon je als vrouw met kleine kinderen 

geen baan nemen omdat er geen kinderopvang 
was, nu nog niet. 

Toen verlamde een regeerakkoord de zelfstan
digheid van de Tweede Kamer, nu nog. 

Toen propageerde de Vereniging voor Vrou
wenbelangen, vrouwenarbeid en gelijkstaatsbur
gerschap voor het eerst het uitbrengen van voor
keurstemmen op vrouwen, nu nog. En hoewel er 
veel meer vrouwen in vertegenwoordigende li
chamen zitten dan toen, zijn het er nog lang niet 
genoeg, ondanks de vele voorkeurstemmen. 

De enige complete informatiebron die ik uit 1966 
over heb is een jaargang van Vrouwenbelangen. 
Sommige stukken zouden ook nu geschreven 
kunnen worden. Dat geldt zeker voor het verhaal 
over de aanstaande Statenverkiezingen: 'Dat ie
mand in Nederland 's avonds de krant op zou 
slaan om zich snel op de hoogte te stellen van het 
verloop van de vergaderingen der Provinciale 
Staten van die dag of van de daar genomen be
sluiten, is ondenkbaar' , schrijft mej . A. Nolte. Ze 
legt vervolgens uit waarom de provincie belang
rijk is, dat het behartigen van de belangen van 
ruimtelijke ordening, cultuurspreiding, volksge
zondheid en milieuhygiëne echter een zaak is die 
meer in het praktisch-technische vlak ligt dan in 
het politieke. Het politieke belang ligt bij het kie
zen van de Eerste Kamer. 

'Door dit uitgesproken politieke karakter heb
ben we in de komende verkiezingen min of meer 
een graadmeter, een opiniepeiling over de vraag, 
in welke richting zich het politieke denken en 
willen ontwikkelt. Die peiling wordt met iets gro
ter spanning dan anders bij tussentijdse verkie
zingen tegemoetgezien ' . 

Mej. dr. A. de Waal wijdt een beschouwing aan 
het interim advies van de SER over de arbeid van 
vrouwen in Nederland in het kader van de situa
tie op de arbeidsmarkt en het te voeren arbeids
marktbeleid. 
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MeJ. F. ten Gate bespreekt eindexamen opstellen 

over dienstplicht voor meisjes. 

Mej. mr. dr. C. van Haren geeft commentaar op de 
herziening van de Gemeentewet. 

Het belangrijkste onderwerp dat jaar is de advies
aanvrage aan de SER over een vervroegde AOW 

voor ongehuwde vrouwen. Vrouwenbelangen is 
uitgenodigd voor een hoorzitting en is er tegen: 
'dat het ten principele onjuist is door een ver
vroegde Aow-uitkering aan ongehuwde vrouwen 
deze groep nog verder in een uitzonderingspositie 
te manoeuvreren, met alle gevaren van dien ... , 
hoe aanlokkelijk deze schijnoplossing op het eer
ste gezicht ook moge lijken' . 

Wel is Vrouwenbelangen voor een tijdelijke 
noodmaatregel van dien aard om deze grote 
groep vrouwen, die lijden onder de in menig op
zicht nog niet aangepaste maatschappelijke om
standigheden niet verder in de steek te laten'. (Er 
was zelfs nog geen voor alle beroepen gelijk mi
nimumloon LV). 

De meeste stukken geschreven door een mejuf
frouw, zoveel aandacht besteed aan de benarde 
omstandigheden van mejuffrouwen, de vraag 
rijst : waar is de mejuffrouw gebleven? 

Ik ken er nog een paar die zich zo voorstellen 
en de telefoon beantwoorden 'met juffrouw .. .' 

Het verdwijnen van de mejuffrouw is de meest 
complete ommekeer sinds 1966. Het economische 
probleem en de beroepsslijtage van de oudere on
gehuwde vrouw is toen niet opgelost door een 
vervroegde AOW. De arbeidsdeelname van vrou
wen boven de 35 jaar is zeer laag en daalt voor 
gehuwden en ongehuwden even snel als die van 
mannen. Er is wat die daling betreft niet veel ver
schil tussen de statistieken van 1961 en 1981. Wel 
zijn er nu de WAO en de VUT, de arbeidstijd is 
drastisch verkort, het minimumloon is voor alle 

volwassenen gelijk, er is een wet gelijk loon. De 

omstandigheden zijn minder bar, al blijkt uit de 
Sociale Atlas van de Vrouw 1977 dat ongehuwde 
vrouwen aanzienlijk meer tijd besteden aan huis

houden dan ongehuwde mannen. De dubbele 
belasting geldt ook voor haar. 

Ou sont les demoiselles d' antan? 

Ooit zal er ter ere van deze ongehuwde dames 
van vroeger, die zo'n grote bijdrage hebben ge
leverd aan emancipatie, onderwijs, gezondheids
zorg enz. een zorgvuldige studie moeten worden 
geschreven. Nu houd ik het wat frivoler. 

Waarom is met de scherpste kanten van hun 
probleem de titel mejuffrouw verdwenen? Ook 
daarover is een paar maanden na 1966 in Vrou
wenbelangen een discussie gevoerd. 

Ergens was de goed bedoelde gedachte ont
staan dat alle vrouwen, tenminste vanaf 25 jaar, 
mevrouw genoemd zouden moeten worden. 

De afgelopen dagen heb ik vriendinnen ge
vraagd waarom zij dachten dat dat gebeurde. De 
meest voorkomende reactie was dat mejuffrouw 
zo duidelijk maakte dat je was overgeschoten en 
daarom iets discriminerend had. 

Zo voelde de schrijfsters K. G. van Overveldt 
en E. Schwager het in die discussie niet. 

Mej. van Overveldt wijst erop dat voor de oor
log er een naar st~den ingedeelde variëteit van 
aanspreektitels van getrouwde vrouwen was. De 
scheiding mevrouw-gehuwd, mejuffrouw-onge
huwd is van na de oorlog. 

Haar voornaamste argument voor het afschaf
fen van het onderscheid is dat het er, behalve in 
privé-omstandigheden, niet toe doet of een vrouw 
getrouwd is of niet. Voor haar werk maakt het 
geen verschil. 

Een .ongehuwde moeder die haar kind in eer 
en deugd opvoed t kan zich wel mevrouw noe-
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men, maar 't is toch niet echt. Dat is pijnlijk. 

Daarom zou een algemeen gebruik goed zijn . 
Mej . van Overveldt zelf laat het tamelijk koud 

hoe ze wordt aangesproken, maar ze wil er voor 
pleiten dat de overheid, zoals bijv. in Zweden, 
begint met het afschaffen van 'mejuffrouw' in 
woord en geschrift, dan komt het ook verder wel 
in orde. Een leeftijdsgrens vindt ze overbodig. 

Wel, zo is het ook gegaan. 

Mej . Schwager is er tegen dat alle ongehuwde 
vrouwen voortaan 'mevrouw' zouden heten. 
Men kan anno 1967 toch niet meer beweren dat 
'mejuffrouw' een mindere kwalificatie zou inhou
den dan 'mevrouw'? Dit zou een negatie zijn van 
alles wat de geëmancipeerde vrouw, gehuwd of 
ongehuwd, heeft bereikt. Het is geen vrouwen
belang. Mevrouw is ook geen beschermde titel. 
En er is een voordeel aan je mejuffouw noemen: 

'De ongehuwde zal dan voorts ook bij notaris
sen en bij alle instanties, waar de handelingsbe
voegdheid in het geding is of waar formulieren 
moeten worden ingevuld, er speciaal op moeten 
wijzen, dat zij weliswaar 'mevrouw' heet, maar 
toch werkelijk ongehuwd is en dus doen en laten 
kan, wat zij wil'. Het is blijkbaar maar langzaam 
tot de autoriteiten doorgedrongen dat de han
delingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw 
al op 1 januari 1957 was opgeheven. Mej. Schwa
ger wist dat in elk geval wel, ze had er aan bij-

gedragen. Ook zij vindt dat wie graag wil, zich 

mevrouw moet kunnen noemen. Wie er tegen is 
hoeft het predikaat niet opgedrongen te krijgen. 
Veel vrouwen zijn er niet tegen. 

We zijn allemaal opgegaan in de grote gelijkheid 
van het mevrouw zijn. Voor wie aarzelt is er te
genwoordig een nog eenvoudiger oplossing: het 

gebruik van de voornaam. 
De ontwikkeling gaat echter nog verder. Voor 

Mej. Schwager was het belang van 'mejuffrouw' 
het aantonen van haar onafhankelijkheid. Mej. 
van Overveld t schreef dat gehuwde vrouwen hun 
huwelijkse staat toch door hun dubbele naam 
konden laten blijken. Een steeds groter aantal 
getrouwde vrouwen doet aan dat oude gebruik 
niet meer mee. Zij willen niet door het voeren 
van een dubbele naam de indruk wekken een 
aanhangsel van hun man te zijn, ze willen ook 
niet alleen zijn naam dragen, dat is een nog gro
tere verdwijntruc. Ze kiezen er dus voor hun ei
gen familienaam te blijven gebruiken. Omdat 
ook zij vinden dat privé-omstandigheden niet re
levant zijn bij andere gelegenheden. Dat is ook 
nu voor derden wel eens lastig. 

Het heeft wel veel te maken met zaken waar 
de n'66 voor staat: gelijke behandeling, indivi
dualisering, persoonlijke ontplooiing. 

Kleine symbolen onderstrepen de belangen. 

oktober I!)86 
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