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]. SO ETEN HOR ST 

Graven naar de bouwstenen 
voor de D'66-ideologie 

De wieg: einde en begin van een ideologie 

Bepaalde di cussies zij n op een gegeven momen t po
pulair om daarna weer een tijd naar de ach tergrond 
te verdwijnen. Zo is er de afgelopen jaren veel ge

chreven en gepraat over de crisis . De verzorgings-
slaal beleefl een crisis. De samenleving staat voor 
een cri i . Dit werd een veel gehanteerde tactiek om 

d men en wakker te schudden. Let op het is ern

stig, want we bevinden ons in een crisissituatie. 
Hetzelfde geldt in zekere zin voor het schrijven over 
hClgcbrek aan idealen in ons we ter maatschappij
lype. Het einde van de ideologie i al vele malen, de 

ene keer met wat meer eruditie dan de andere, aan
gekondigd. Het leent zich goed voor het rijmpje: 

'einde' en 'begin' die z:.aten in een bootje, 
'einde' viel er uit, wie z:.at er toen nog in? 

Juist: 'begin'. Het einde van een ideologie draagl 
dc komst van een nieuwe ideologie in zich. We kun
nen niet goed zonder. 0'66 ontstond in zo'n 

icl ologic-arme periode. Er was geen gemeenschap
p lijk oriëntatiekader dal de nodige vanzelfi prc
kendheclen gaf om zinvol bezig te zijn. De wederop
bouwperiode wa - zo viel ach teraf te constateren -

eigenlijk e n benijdenswaardige tijd geweest, om
dalloen de bereidheid ontstond om met elkaar de 

chouder onder het karwei te zetten. Vreemd ge

noeg had doorlogsperiode in waardenoriëntatie 
eercler conserverend dan vernieuwend gewerkt. 

Vooroorlogs gold al goed; herstel van het vooraf

gaande was het motto. Men hield de blik op het 
verleden gericht. 

In Het Appèl, een pamflet dat de oprichters van 
0'66 in 1965 uit lieten gaan, werd Nederland op de 
snijtafel gelegd. Diagnose: het bestel is ziek en moe. 

'N og steeds moeten regering en parlemen t het doen 
met codes uit een voorbij tijdperk . Het poli tieke spel 

moet nog steeds worden gespeeld volgens regels die 

dateren uit de vorige eeuw.' De diagnose is gericht 
op één zenuwbaan uit het staatsbestel: het staat
kundig functioneren van regering en parlement. 

De initiatiefnemers van 0'66 constateren dat dit 
niet deugt en bieden als remedie een aantal staats
rechtelijke vernieuwingen aan, zoals de gekozen 
minister-president en het districtenstelsel. 

Zoals zo vaak gebeurt met politieke stukken 

word t door de critici van 0 '66 de diagnose overge
slagen en krijgt de voorgestelde remedie het zwàar 
te verduren. Wiein die tijd in een forum ofdiscu sie

groep moest optreden, ondervond di t aan den lijve. 
Maar er was nog een ervaring: het verhaal sloeg aan 
bij een bepaalde publieksgroep. Dit waren vooral 

jongeren met een goede opleiding of nog in oplei
ding. Bovendien mensen die voorheen niet politiek 

actiefwaren. Er was kennelijk iets in Het AfJpèl ver
woord dat appelleerde. Het frisse groen van degoed 
opgezette reclamecampagne, zeiden critici verbol
gen. Ofwas het de zakelijke benadering ; het wars 
zijn van ideologische veelal dogmati che taal , waar 
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de politiek zo mee verbonden was en waardoor de 
politiek zo ongeloofwaardig was in de ogen van de 
mensen? De staatkundige hervormingen zouden 
immers een 'meer zakelijke opstelling van het parle
ment' bevorderen. De structuren en verantwoor
delijkheden zouden verhelderd worden, zodat de 
invloed van de kiezer niet beperkt bleef tot 'het eens 
per vier jaar plaatsen van de magische rode stip', 
zoals Van Mierlo het verkiezingsritueel een 
typeerde. 

Hoewel het verkiezingssucces in 1967 van 0 '66 aan
vankelijk wel een schokeffect had op de andere 
partijen en de invloed van 0 '66 ook wel viel aan te 
wijzen, zoals bijvoorbeeld op de grondwetsherzie
ning, herstelde het oude bestel zich betrekkelijk 
snel. De hervormingsvoorstellen, bedoeld om de 
burger dichter bij het bestuur te brengen , werden 
één voor één als onhaalbaar op de brandstapel ge
legd en wat 0'66 aan hervormende gedachten lan
ceerde, kwam in diverse partijprogramma's terug. 
Op zich geen schande. Wel betekende het een per
manente afroming van de eigen ideeënwereld . 

Beleidsplan 1971-1975 

Het eerste beleidsplan voor dejaren 1971 - 1975 be
vatte tal van deze ideeën. Thema's als industriële 
vernieuwing, milieubeheer en een rechtvaardige 
welvaartsverdeling zowel binnen Nederland als in
ternationaal gezien, worden hierin aangepakt. 

Hoofdstuk I, 'Open Samenleving', bevat ver

gaande voorstellen om de vrijheidsdrang en kritiek 
op 'gezagsdragers ', die in de jaren zestig was losge
komen, in constructieve banen te leiden. Het legali
seren van abortus, het terugdringen van de staat a ls 
zedenmeester en de verlaging van de meerderjarig
heid grens zijn voorbeeld en uit dit hoofdstuk. 

Hoewel uit deze voorbeelden reeds blijkt hoe 
'ideologisch geladen' dit programma was, blijft 
0'66 een image houden van pragmatische deskun-

digheid. Bij herlezing van de inleiding uit dit eerste 
uitvoerige beleidsplan blijkt de nadruk te liggen op 
de negatieve kanten van de technologie. 'Het werk
tuig van onze technische en economische macht is 
ons uit de hand gelopen.' 'Kernwapens en vervui
ling bedreigen de wereld ', zo wordt daar gesteld. 

Het is verleidelijk om even een sprong te maken 
naar het verkiezingsprogramma voor 198 I, waarin 
hetzelfde, maar in wat bloemrijker bewoordingen , 
wordt opgedist: 'tussen de betonnen administratie
torens en kerncentrales die niet alleen de horizon 
vervuilen, verdwalen we steeds dieper in de slag
schaduwen van bureaucratie en techniek' . Wie 't 

ziet mag ' t zeggen. 

Het mensbeeld dat het eerste beleidsplan oproept, is 
dat van de vrij e, creatieve, zelfbewuste mens, die 
bereid is offers te brengen voor een rechtvaardiger 
verdeling van de welvaart. Voorop staat het vermo
gen van mensen om de samenleving naar hun wens 
in te richten. Er wordt een sterk beroep gedaan op 
de verbeeldingskracht. Vrede, vrijheid en veilig
heid zijn leidende principes. De problemen worden 
als in begin el oplosbaar gezien. De machtsverde
ling in de samenleving is wel voor verbetering 
vatbaar; het gaat om rechtvaardiger verhoudin
gen, niet om het opheffen van onrechtvaardig
heden. 

Het verschil lijkt subtieler dan het is . Hierin kom t 
immers tot uiting dat 0 '66 wel vernieuwingsgezind 
is, maar zich niet ver verwijdert van de bestaande 
vanzelfsprekendheden op het gebied van inko
men verdeling en machtsverhoudingen, zoals bij
voorbeeld de relatie tussen de seksen. Als remedie 
voor het staatsbestel draagt dit eerste beleidsplan 
niet de gekozen minister-president en het districten
stelsel aan. 

N u word t geplei t voor een radicaal andere depar
tementale indeling. De hergroepering moet plaats
vinden aan de hand van de drie kernproblemen: de 
open samenleving, het milieu en de be turing van 
weten chap en techniek. 
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Programma 1977- 1981 

Het volgende beleidsprogramma voor d~ periode 
1977-1981 heeft een eigen geschiedenis. n'66 was 
al partij 'door een diep dal gegaan', om een politi
cus van dit moment te citeren; een teken dat de 

partij overeind begon te krabbelen, was het ver
chijnen van dit nieuwe beleidsprogram 1977-
1981 . Het is het werkstuk van enkele leden en niet 
zoals in voorafgaande en opvolgendejaren, het ge
zamenlijk produkt van werkgroepen, programcom
mi sie en andere betrokkenen. Het gevolg is een ze
kere onevenwichtigheid tussen het beschouwend 
gedeelte en de praktisch-politieke punten. Van het 
eerste i een overmaat en van het tweede een tekort. 

Het is geschreven in een tijd dat de grenzen aan 
de groei zich alleen nog maar manifesteerden op het 
gebied van het milieu. De eindigheid van lucht, wa
ter, bodem, stilte is tot ons doorgedrongen. De ein
digheid aan de groei van het nationaal inkomen nog 
niet. 

In vergelijking met de voorafgaande publikaties 
is de toon van de inleiding voorzichtig. Men zou 
zelfs kunnen zeggen dat het vertrouwen van het ver
mogen van mensen om de problemen op te lossen 
wat i verminderd, terwijl er met meer ontzag ge
schreven word tover' on twikkelingen' die' een eigen 
dynamiek vertonen' , waarbij menselijk ingrijpen 
wel e ns 'averechtse gevolgen kan hebben '. 

Behalve de grotere beduchtheid voor deze exter
n factoren, ook wel de invloed van 'de omgeving' 
genoemd, komt uit de tekst van de inleiding ook een 
b sef van sociale ongelijkheden naar voren. 
Gesproken wordt van 'verouderde machtsstructu
ren', de noodzaak van 'sociale doelmatigheid' , 
naast de technisch-economische en tenslotte komt 
de be cherming van de zwaksten in de amenleving 
al na trevenswaard naar voren. Met enige voor
zichtigheid kan men stellen dat het mensbeeld ge
nuanceerder is; naast tolerantie en erkenning van 
hel pluriforme karakter van de samenleving vindt 

nu ook de structurele achterstand van 'onmachtige 
groepen' erkenning. Mensen met lage inkomens en 
hulpbehoevenden worden met name genoemd. 

Nieuw in dit programma is het streven naar 'de 
menselijke maat'. De bureaucratisering, als nega

tieve factor , was tot op dat moment nog nauwelijks 
gesignaleerd. De eerdere programma's van n '66 
zoch ten veeleer de oplossing in een herordening dan 
in een afschaffing of beperking van de overheid sb u
reaucratie. Ook de erkenning van de grenzen van het 
overheidsbeleid is nieuw. Mondigheid die zich al
leen maar uit in het vragen van oplossingen van 
vadertje staat leidt tot passiviteit en dus ... onmon
digheid. Vogeltjes die het bekje steeds opensperren 
totdat er wat ingestopt wordt, vergeten dat zij kun
nen vliegen. (Deze dichterlijkheden zijn niet in het 
programma te lezen en komen voor mijn rekening. ) 

Tenslotte is nieuw in dit programma - dat tevens 
de wedergeboorte van n'66 als politieke machtsfac
tor inluidt - het verband tussen vernieuwing van 
het produktieproces en het sociaal-culturele gebeu
ren. De specialist moet een stapje terug doen; de 
mens mag niet in het gedrang komen van de machi
ne. Produktieverbetering moet zich vertalen in ei
sen gesteld op het sociaal-culturele vlak, zoals mee
beslis en en versterking van de positie van de cliënt 
ofconsument. De humanisering van relaties kan op 
dit sociaal-culturele vlak gestalte krijgen. De pro
duktiesector heeft de neiging om te verschralen tot 
onpersoonlijke marktverhoudingen die op hun 
beurt weer een stempel zetten op de sociaal
culturele sector. 

Volgens het beleidsprogram moet men di t proces 
omkeren. De waarden, die in de persoonlijke ver
houdingen op het sociaal-culturele vlak gestalte 
krijgen, moeten de produktieverhoudingen beheer-
en en niet andersom. 

Kleinschaligheid en decentralisatie, terugdrin
gen van specialisatie en deskundige macht zijn de 
middelen om dit te bereiken . 
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Concluderend: het gezicht van 0'66 eind jaren ze
ven tig is minder 'opgewekt'. Het heeft een zorgelij
ke trek. De opgave is minder eenvoudig dan we 
dachten. Er zijn structuren , ongelijkheden in 
macht, en vooral er is een economisch-technische 
ordening, met eigen wetmatigheden. Toch keert 
het mensbeeld van de actieve verantwoordelijke 
burger met recht op volledige ontplooiing van zijn 
talenten en capaciteiten telkens terug. 'Deze ont
plooiing moet geschieden in vrijheid en verant
woordelijkheid , naar eigen inzicht en overtuiging, 
in solidariteit met de medemens en zonder politie
ke, sociale en economische discriminatie van 
anderen.' 

De Nieuwste Geluiden: concept-verkiezingsprogramma 

1981 

Een herziening van het beleidsprogramma is vanaf 
1978 aan de gang. Sommige onderdelen zijn al ver
nieuwd, anderen zijn onderweg. Gestreefd is om zo
veel mogelijk het verkiezingsprogramma te enten 
op het vernieuwde beleidsprogramma. Dit is bijv. 
het geval op het gebied van defensie en volksge
zondheid: het verkiezingsprogramma geeft de 
meest essentiële punten uit het beleidsprogramma. 
Waarde vernieuwing nog niet had plaatsgevonden , 
lag het moeilijker. Daar is over het algemeen de weg 
bewandeld waarbij de werkgroepen een tekstvoor
stel voor het verkiezingsprogram indienden, zodat 
de eindtekst in onderling overleg tussen de verkie
zingsprogrammacommissie en de werkgroep tot 
stand is gekomen. 

Wat nu ter tafel ligt is een concept-verkiezingspro
gramma, dat op het partijcongres in februari be
handeld wordt. Dit betekent dat de leden mogen 
amenderen en dat over het geheel stemming volgt. 

De volgende opmerkingen hebben dus betrekking 
op de concept-tekst. 

. Welke ideologie spreekt er uit dit ontwerp? 
Keren de hiervoor besproken punten terug? Is er 
een bepaalde ontwikkeling in het denken aan te ge
ven? Zijn er overeenkomsLen in diagnose en 
remedie? 

In de diagnose breidt de lijst van 'misse' zaken 
zich alleen maar uit. Wat opvalt is dat sinds de 
oprichting in 1966 eigenlijk niets afgevoerd kan 
worden. De politiek faalt nog steeds. Zij blijft 'zo'n 
tien jaar achter de werkelijke problemen aanhol
len'. Techniek en bureaucratie blijven ons dwars 
zitten. Men leest over 'doldraaien in reusachtige, 
on bestu urbaar geword en structuren ' . Het on tstaan 

van een informele economie (vrijwilligerswerk, 
'zwart' werk) wordt verklaard als een manier waar
op mensen proberen aan de dwingende structuren 
te ontsnappen. 

Het beroep op de verbeeldingskracht, een vaak 
terugkerend geluid in voorafgaande programma's, 
is vervangen door het bescheidener 'wij zijn geen 
magiërs '. Toch wordt een ambitieuze opstelling ge
kozen door de blik op de verre toekomst te richten. 
'We moeten ons baseren op de toekomst die wij 
wensen. Terug redenerend vanuit dit toekomst
beeld moeten wij dan een analyse maken van her
vormingen die nu nodig zijn om straks zover te ko
men en van de middelen om ze tot stand te 
brengen,' 

Hoe deze toekomstige maatschappij er uit zou moe
ten zien, daar laat dit verkiezingsprogramma zich 
niet over uit. Geen blauwdruk dus waarin bijv. 
wordt aangesloten op de door de WRR ontwikkelde 
scenario's , om van daaruit terug te redeneren naar 
vandaag. Wel wordt een filosofie aangereikt, die 
een men tali tei t en methodiek inhoud t. Het is de filo· 
sofie van de menselijke maat. Het terug naar de men· 
selijke maat betekent radicale beslissingen, omdat 
het nodig zal zijn radicaal andere wegen in te slaan. 
Niet méér van hetzelfde, maar ànders, is ook een 
essentieel element van dit instrumentarium. 
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rp? Maar welk mensbeeld schuilt achter deze menselij-
; er ke maat? Tenslotte zijn er zoveel mensen;je hebt ze 
ge- in alle soorten en maten. 
en Impliciet schuilt in deze gedachtengang het ge-

loof in de mensen. In hun inventief en creatiefver-
ken mogen. Ditis van meet afaan een bouwsteen van de 
de 0 '66-ideologie geweest. Het beeld van de Redelijke 

t<an Mens. Flexibel genoeg om op grond van goede ar-
.o'n gumenten zijn/haar opvattingen bij te stellen. 
101- Expliciet profileert 0 '66 zich in dit program als der-
(ars de troming, 'die zich los maakt uitde oude leerstel-
ige, ligh den van liberalisme en democratisch socialis-
aan me' en die als ingrediënten heeft: 'sociale bewogen-
erk, ' heid , humane ethiek, democratische gezindheid, 
;l.ar- vrijheidsliefde en onorthodoxe inspiratie'. 
tren 

a deze toch wel bevlogen taal doen de concrete 
aak programmapunten wat erg mager aan. In feite ver-
la's, wijderen zij zich nauwelijks van de bestaande op-
:een vattingen. Het 'niet meer, maar anders' krijgt wei-
(ge- nig uitwerking, behalve wellicht bij de politie. Ook 
ten. 

WIJ 

mst
her
: ko
:I te 

noe
zich 
bijv. 
:elde 
naar 
, die 
:filo-
nen
ndat 
laan. 
~ een 

in de indeling worden de bestaande politieke crite
ria gevolgd zoals blijkt uit hoofdstukjes over gehan
dicapten, minderheden, ouderen. 0'66 wordt een 
'echte politieke partij' metde voor- en nadelen van
dien. De dwarse, verfrissende en gedurfde lijn laat 
zich minder makkelijk trekken. De deelbelangen, 
vertegenwoordigd in werkgroepen, de specifieke 
deskundigheid, kortom het dominerend perspec
tief, drukt haar stempel op 'de wegen die wij denken 
te moeten bewandelen'. 

De Idee-redactie ligt dwars 

Vandaar datde redactie van Idee '66 dwars door dit 
programma is gaan wandelen, iedere keer met een 
ander stukje 'ideologie' van D '66 voor ogen. 

Hoe krijgt de emancipatiegedachte gestalte? En 
hoe de sociale verdeling van werk? Hoe hard zijn 
onze pretenties t.a.v. produktie, arbeid en inko
men? Streven wij consequent naar decentralisatie? 
Wat is tenslotte de samenhang van het geheel? 
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W.C.L.ZEGVELD 

De sociale verdeling van het werk 

Een van de centrale thema's in de geïndustrialiseer
de wereld is het proces van verandering in het aan
bod van, en de vraag naar, werk. Het gaat daarbij 
zowel over de hoeveelheid van het beschikbare 
werk als de verdeling daarvan over de bevolking. 
Sociale verdeling van werk houd t in dat daarbij zo
wel het betaalde als het niet betaalde werk worden 
betrokken. 

Deze brede benadering is om drie redenen van 
belang. Onbetaald werk levert een belangrijke bij
drage aan de reële welvaart. De groei van het be
taalde werk door vrouwen betekent naast een toe
name in het aanbod van arbeid ook een verandering 
in het rollenpatroon met betrekking tot arbeid. En 
als derde kan worden geconstateerd dat als gevolg 
van technologische en sociale innovatie de produk
tiefunctie tussen de formele (geld) economie en de 
informele (niet-geld ) economie verschuift. 

Deformele economie 

Alvorens de verschillende aspecten van de sociale 
verdeling van werk aan de orde te stellen is een glo
bale beschrijving op zijn plaats van de ontwikkelin
gen inzake werk, welke zich gedurende de afgelo
pen decennia in de formele economie hebben vol
trokken. Globaal, en niet beperkt tot Nederland, is 
het beeld als volgt: 

In '955 was het werkgelegenheidsaandeel van de 
land- en tuinbouw in de EG-landen gemiddeld 

,8% . In '975, 20 jaar later, was dit aandeel ge
daald tot 7 à 8% . Mechanisering, grotere bedrijf
somvang o.a. door herverkaveling, toepassing van 
kunstmest en be trijdingsmiddelen, een in eder
land goed georganiseerde onderzoeksactiviteit en 
een daarmee geïntegreerde voorlichtingsdienst van 
ca. ,600 medewerker, droegen hiertoe bij . 

Gedurendedeperiode '950- '965 kon deuitstoot 
van arbeid uit de agrarische sector worden opge
vangen door een zich sterk uitbreidende industriële 
sector. Tot het stimuleren van die sector werd in 
Nederland vanaf, 949 een krachtig industrialisatie
beleid gevoerd. Dit beleid was gegrond op relatief 
lage loonkosten en , met de bulkchemie als een van 
de trekpaarden, op de meer traditionele compara
tieve voordelen van ons land, zoals ligging aan zee. 
Energie-intensiteit en milieube~asting werden 
destijds bij deze keuze in geringere mate als negatie
ve factoren in aanmerking genomen dan thans het 
geval is. 

Voor de EG als geheel was de relatie tussen de 
toename van de ind ustriële produktie en de werkge

legenheid over de periode '950- '979 als volgt; 
'950- '965 7% produktiegroei per jaar 

, % werkgelegenheidsgroei per jaar 

'965- '973 5- 6% produktiegroei per jaar 
geen werkgelegenheidsgroei 

'973- '979 2 à 3% produktiegroei per jaar 
, - ' ,5 % afname werkgelegenheid per 
jaar 
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Uit bovenstaande cijfers kan worden geconclu
deerd dat de toename van de industriële produktie 
samenvalt met een sterke groei van de arbeidspro
duktiviteit. Voor de landen van de OESO geldt dat 
gedurende de periode 1960-1975 de produktie in 
de industrie per werknemer gemiddeld verdub
belde. 

In de produktiesector doet zich in de geïndustriali
seerde landen vanaf het midden der zestiger jaren 
een situatie van 'jobiess growth' voor; d.w.z. pro
duktiegroei zonder toename van het aantal arbeids
plaatsen, een verschijnsel dat zich in de agrarische 
sector al in een eerder stadium voordeed. 

Tot aan het begin van de zeventigerjaren kon de 
beschikbare arbeid worden geabsorbeerd in de 
dienstensector; zowel in de marktsector (de tertiaire 
sector) als de overheidssector (de quartaire sector) . 
In de quartaire sector resulteerde dit in een grote 
uitbouw van voorzieningen op het gebied van met 
name het onderwijs, de volksgezondheid en het 
welzijnswerk. In de tertiaire sector waren het vooral 
de banken, de verzekeringsmaatschappijen en het 
Coerisme die voor een groei van de werkgelegenheid 
zorgdroegen. 

Ond erzoek naar de om vang en aard van dein terna
lionale concurrentie toont aan dat deze zich in 
hoofdzaak afspeelt tussen de geïndustrialiseerde 
landen onderling. Ook blijkt, met name uit een 
door de universiteit van Sussex uitgevoerd onder
zoek, dat gedurende de periode 1963-1975 alle 
industrielanden hun heil vooral gezocht hebben 
in kostenvtrlaging van bestaande produkties door 
middel van het doen van investeringen. 

In verschillende mate werd ook door de geïndus
trialiseerde landen geïnvesteerd in, wat Schum
peter noemt, kwaliteitsconcurrentie; te weten in 
de ontwikkeling en produktie van veelal op 
gebruikswaarde afgestemde nieuwe produkten. 
Wat dit laatste betreft hebben recente analyses van 

de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid (WRR) en het Centraal Plan Bureau addi
tionele onderbouwing gegeven voor wat reeds van
af 1973 door D'66 werd gesteld, nl. dat Nederland 
hierin achter loopt en dat een krachtig op industrië
le innovatie gericht beleid noodzakelijk is. 

Twee indicatoren zijn hiervoor illustratief. 
Terwijl de volume-ontwikkeling van de export ge
durende de periode 1963- 1973 met I 1,5 % per jaar 
toenam en gedurende 1973- 1978 met 2% , daalde 
het binnenlands marktaandeel van de Nederlandse 
industrie van gemiddeld 68% in de periode 1964-
1968 naar 61 % gedurende 1969- 1973 tot gemid
deld 56,5 % gedurende de periode 1974- 1978. Kol 
en Mennes geven in recente artikelen in ESB aan 
dat de marktpenetratie vanuit het buitenland in de 
komendejaren zal blijven toenemen. Het blijktdui
delijk dat we qua levensstandaard resp. prijspeil 
kwalitatief hoogwaardiger produkten zullen moe
ten vervaardigen. Een matigingsbeleid zonder 
krachtig op industriële vernieuwing gericht beleid 
is onvoldoende. 

In het concept-verkiezingsprogramma van D '66 
zijn verschillende voorstellen t.a.v. een innovatie
beleid gedaan. Aan dit beleid zou bestuurlijke vorm 
en leiding moeJen worden gegeven door een 
N ed erlandse I nd us triël e V ernieu wingsmaa tschap
pij (NIVM) ; een instelling met het karakter van 
een zelfstandig bestuursorgaan. Dit voorstel , dat 
reeds deel uitmaakte van het D'66 verkiezings
programma in 1977, ligt in tussen de recente voor
stellen van de WRR en de reactie daarop van 
de huidige Regering. Het vergroot de kans van 
een noodzakelijk offensieve innovatiestrategie. 

Voor het tot stand brengen van de noodzakelijke 
vernieuwingen zijn een groot aantal nieuwe struc
turen nodig. De driehoek van technisch-econo
mische ontwikkeling, waarden en normen, en struc
turen is in tegenstelling tot in de jaren ' 50 en 
'60 niet in evenwicht. De veranderingen op het 
gebied van normen en waarden en de mogelijkhe-
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den die de technologie biedt, vragen steeds meer om 
het verwijderen van oude en het aanbrengen van 
nieuwe structuren. Structuren uit de voorgaande 
periode omknellen op vaak bureaucratische wijze 
vernieuwingsmogelijkheden. 

In de commerciële dienstensector, welke tot nu toe 
vrij ongevoelig was voor automatisering, zal met 
name door de introductie van de (micro)elektro
nica een scala van diensten worden beïnvloed. 
Dit heeft inmiddels geleid tot een veranderende 
werkgelegenheidsontwikkeling bij o.a. de banken 
en het verzekeringswezen. Terwijl de werkgelegen
heid bij de banken in de EG-landen gedurende de 
periode [964- [974 jaarlijks met gemiddeld 6% 
toenam, was dit percentage over de periode [974-
[977 gedaald tot 0,5 % bij een min of meer of meer 
gelijke ontwikkeling van het dienstenpakket. Bij 
twee grote Franse banken daalde de werkgelegen
heid; bij de Crédit du Nord tussen [974 en [979 
van [2300 tot [0800 en bij de Crédit Lyonnais 

tussen [975 en [977 van 47000 tot 46 [00. 
Het is tegen deze achtergrond dat Simon Nora en 

Alain Minc in het in [978 in opdracht van de Franse 
president ui tgebrach te rapport l' lriformatisation de la 
Société gedurende de komende 10 jaar een reductie 
verwachten van de werkgelegenheid bij de banken 
van 30%. In de Deense bankwereld, waar men 
t.a.v. automatisering vooroploopt, heeft dit geleid 
tot het afsluiten van een collectieve arbeidsovereen
komst, waarin is bepaald dat voorshands van verde
re automatisering wordt afgezien. 

De kostenstructuur van de administratieve sector 
was indevsin [977 als volgt: 84 % loonkosten, 10% 
kantoorinrichting en 6% apparatuur. Het lijkt dui
delijk dat met een dergelijke structuur de mogelijk
heden van kostenreductie het grootst zijn t.a. v. de 
'factor' arbeid. 

De mogelijkheden en wenselijkheden van addi
tionele werkgelegenheid in de quartaire sector zijn 

beperkt. In de eerste plaats past het niet in het mati
gingsbeleid. Daarnaast meent het Sociaal Cultureel 
Planbureau dat, afgezien van vele verschuivingen 
t.g.v. de demografische ontwikkeling, er in deze sec
tor gedurende de komende [0 jaar slechts 49000 
additionele banen nodig zullen zijn. Het is ook zeer 

de vraag of méér geld voor volksgezondheid en 
welzijnszorg ook een grotere gezondheid en een ho
ger welzijn betekent. IIlich, in zijn boek Grenzen aan 
de Geneeskunde, en Achterhuis, in De Markt van 
Welzijn en Geluk, zetten daar vraagtekens achter. 

Werd in het bovenstaande het probleem t.a.v. de 
beschikbare arbeid in kwantitatieve zin aangeduid, 
het zijn met name de kwalitatieve aspecten die een 
nog grotere aandacht verdienen. Het kwalitatieve 
probleem lijkt nog moeilijker op te lossen dan het 
kwantitatieve. Werk in de industrie is vaak verve
lend, het heeft door opslitsing in produktietaken een 
geestdodend karakter en ook de fysieke omstandig
heden zijn vaak verre van ideaal. Werkgevers zien 
vaak specialisatie als onvermijdelijk met het oog op 
produktiviteit. 

Volgens een tweetal recente, door TNO uitge
brachte, rapporten is er achteruitgang te constate
ren t.a.v. de kwaliteit van de arbeid. Naast per
soonlijk leed is dit probleem ook groot in financiële 
zin. Zo stelde Lamers op een recent Euroforum
seminar dat in [978 voor langdurige zieken en ar
beidsongeschikten ca.J[ 5 miljard werd uitgekeerd, 
plus nog] 2 miljard voor kort verzuim. 

Twee beleidslijnen zijn hier te noemen: 
- een aanzienlijke inspanning moet worden gele

verd op het gebied van de zgn. humanisering van 
de arbeid, inhoudende : werkintegratie, verbete
ring van de fysieke omstandigheden op de arbeids
plaats, participatie, aanpassing beloningsstruc
tuur (betere financiële voorwaarden voor vuil en 
onaangenaam werk) en toepassen van robots daar 
waar het werk niet te verbeteren valt; 

- meer integratie van de alfa- en bèta-disciplines, 
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maar dan reeds in het onderwijssysteem. In 
Frankrijk worden momenteel op alle middelbare 
scholen computers geïnstalleerd en wordt het ge
bruik ervan geïntegreerd in het studiepakket. 
'Technical culture' moet een essentieel onderdeel 
vormen van het beleid. 

Het 0 '66 verkiezingsprogramma houdt een om
vangrijke activiteit op het gebied van humanisering 
van arbeid in. 

Gegeven de verwachtingen t.a.v. de toekomstige 
economische ontwikkeling is een betere verdeling 
van het beschikbare werk essentieel. In Nederland 
bestaan momenteel ruim 350000 deeltijdbanen; 
ca. 8% van het totale aantal banen. Voor Zweden 
en Denemarken zijn deze percentages 25 resp. 23. 
Alhoewel het reëel is te erkennen dat er functies zijn 
die wèl, en anderen die per sé niét in deeltijd kunnen 
worden vervuld, is het vooral van belang de voor
oordelen t.a.v. deeltijdbanen weg te nemen. Een in 
[977 in de vs door de Georgetown U niversity uitge
bracht rapport concludeerde dat 70 à 80% van alle 
banen in deeltijd te vervullen zijn. Betere verdeling 
van werk d.m.v. deeltijdbanen is een belangrijk on
derdeel van het sociaal-economisch beleid van 
0 '66. 

De informele economie 

Bij het definiëren van de 'informele economie' , de 
niet-geld-economie, blijkt het vaak moeilijk een on
derscheid te maken tussen 'werk' en 'ontspanning' . 
Hoewel beide activiteiten soms samenvallen ver
schaft de Canadese econoom Oli Hawrylshyn ons 
de volgende definitie: 'van een economische activi
teit van een individu is sprake wanneer deze door 
een derde persoon (gewoonlijk in dienstverband te
gen geldend loon) kan worden uitgevoerd zonder 
dat de gebruikswaarde voor het individu daardoor 
wordt aangetast'. 

Binnen de formele economie zijn gedurende de 

afgelopen periode een aantal verschuivingen opge
treden die het werken in de informele economie 
hebben bevorderd. In de eerste plaats zijn daar de 
grote verschillen in produktiviteit tussen de indus
triële produktiesector, de bouwnijverheid en de 
dienstensector. Was de produktiviteitsstijging in de 

industriële produktie gedurende de periode [950-
[975 gemiddeld ca. 6% per jaar, in de bouw als 
geheel was deze stijging over dezelfde periode ge
middeld ca. 2 %. Inde dienstensector, met zijn hoge 
arbeidsintensiteit en de tot nu toe veel geringere 
mate van automatisering, is de arbeidsproduktivi
teit nauwelijks gestegen. Door het koppelen van de 
lonen in de dienstensector en de bouw aan die van 
de produktiesector zijn produkten relatief goed
koop en de bouwen diensten relatief duur 
geworden. 

Ook het gemiddeld aantal werkuren per week in de 
formele economie is flink gedaald. In 1949 werd in 
de industrie per week 49,2 uur gewerkt, in [960 was 
dit aantal 46,2; momenteel is het lager dan 40. 
Daarbij is in de periode na de tweede wereldoorlog 
het netto nationaal inkomen per hoofd gestegen. 
Stellen we dit inkomen in [950 op 100, dan was het 
indexcijfer voor 1976230. Metde aankoop van goe
deren in de formele economie kunnen in principe 
twee functies worden vervuld. De transactie kan 
zelf een daad zijn van uiteindelijke consumptie. 
Wanneer we bijv. voor een bioscoopplaats betalen, 
kopen we een dienst die we nagenoeg onmiddellijk 
consumeren. Wanneer we echter een tv-toestel ko
pen, of een auto, verschaffen we ons een goed dat we 
niet consumeren, doch gebruiken in het ons zelf ver
schaffen van een dienst. 

De aankoop van goederen wordt in deze gevallen 
niet als uiteindelijke consumptie beschouwd, doch 
als een tussenliggende activiteit, een middel tot een 
doel dat gewoonlijk het zichzelf verschaffen van een 
dienst is . Een grote verscheidenheid aan relatief 
goedkope duurzame consumptiegoederen biedt 
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hiertoe mogelijkheden; wasmachines, afwasmachi
nes, boormachines, schuurmachines, zaagmachi

nes, naaimachines, gereedschap voor onderhoud 
van de auto resp . boot, tuingereedschap enz. Er is 
een enorme 'doe het zelf -activiteit ontstaan, die 
vooral op de eigen woning gericht is. Deze ontwik
keling wordt nog gevoed door het op de markt bren
gen van door de niet-vakman eenvoudig te verwer
ken materialen als verf, behang e.d. De omzet van 
de 'doe het zelf-winkels in de woningsfeer wordt 
voor 1980 op] 4 miljard geraamd. In termen van 
consumptie worden deze 'doe het zelf-activiteiten 
op] 10 à 12 miljard geraamd. Gerekend in termen 
van de formele economie betekent dat 150000 à 
200000 full-time banen. Een volgende sector waar
in het doe-het-zelven zich naar verwachting zal 
gaan ontwikkelen, is die van het auto-onderhoud. 

Verborgen produktie, het zichzelf verschaffen van 
diensten, vond in omvangrijke mate plaats in de 
agrarische samenleving. In het vroeg-industriële 
tijdperk verminderde het sterk t.g.v. de lange werk
dagen welke daarin werden gemaakt. De afgelopen 
periode is het weer sterk toegenomen. De verwach
tingen t.a.v. de kostenontwikkeling in de diensten
sector, de ontwikkeling van de werktijd in de forme
le economie en de ontwikkeling van voor consump
tie b'eschikbare middelen maken het aannemelijk 

dat activiteiten in de doe het zelf-sector - de verbor
gen produktie - nog verder zullen toenemen. Er 
ontstaat, wat Toiller in zijn recente boek The Third 
Wave beschrijft, een situatie waarin de consument 
een belangrijker deel van zijn produktie zelf ter 
hand neemt en 'prosumer' wordt. 

Ook het werk in het huishouden moet tot de infor
mele economie worden gerekend. Met huishou
delijke apparaten verschaffen we ons ook diensten 
waardoor o.a. huishoudelijke hulp veelal overbodig 
is geworden. 

Alhoewel ' huisvrouw' in Nederland niet tot be-

~-------

(oep gerekend wordt, zou, wanneer de werkzaam
heden in het huishouden op basis van het 
minimum-loon zouden worden gesteld, het bruto 
nationaal produkt met 20- 30% toenemen . 
Galbraith karakteriseert in zijn boek Economics and 
the Public Pur pose het traditionele beeld n1. het werk 
van de huisvrouw als het organiseren van de 'con
sumptie', terwijl de man het gezinsbudget 'produ
ceert' . 

In het kader van door D '66 voorgestane emanci
patieprocessen wordt de slechting van deze schei
ding bepleit. Verschillende factoren spelen hierbij 
een rol, zoals de ontwikkeling van de gemiddelde 
gezinsgrootte (van 4,6 personen in 1920 tot 2,9 per
sonen per gezin in ) 980) en de deelname van vrou
wen aan het arbeidsproces in de formele economie. 
Laatstgenoemde ontwikkeling is in Nederland nog 
steeds weinig spectaculair. In 1920 was het aandeel 
van de vrouw in de beroepsbevolking 22,7%. Nade 
oorlog daalde dit percentage tot 22 , I , voornamelijk 
als gevolg van inkrimping van de landbouw en de 
huishoudelijke diensten , sectoren waarin vrouwen 
relatief sterk vertegenwoordigd waren. Vanaf 1970 
nam het aandeel van de vrouw in het arbeidsproces 

weertoe. In 1975 was het percentage 27,5 - een van 
de laagste percentages in Europa. 

Vrijwilligerswerk 

De omvang van het vrijwilligerswerk in de sociaal
culturele sector is recentelijk geanalyseerd in het 
rapport Project personeelsvoorziening kwartaire sector 
van het Sociaal Cultureel Planbureau. In het kader 
van dit project werd nagegaan welk percentage van 
de Nederlandse bevolking in de leeftijd tussen 18 en 
65 jaar gedurende 1977 actief was in het vrijwilli. 
gerswerk. De volgende resultaten werden geboekt: 
bejaardenhulp 10% 
gehandicaptenzorg, vrouwenverenigingen 2% 
amateuristische kunstbeoefening 3 % 
hobby-verenigingen 6% 
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HetSociaal Cultureel Planbureau komtindezestu

die tot de conclusie dat, na aftrek van 40% voor 

dubbeltellingen , er in 1977 3,6 miljoen Neder

lander tussen de 18 en 65 jaar actief waren in het 

vrijwilligerswerk in de sociaal-culturele sector. De 

gemiddelde tijdsbesteding van deze vrijwilligers 

wa ca. 3,7 uur per week. Wanneer we dit vrijwilli

ger werk zouden omrekenen in termen van de for

mele economie zou dit ca. 350000 full-time banen 
betekenen . 

Opvallend is het grote aantal Nederlanders dat 

actief is in het vrijwilligerswerk. Zij spelen een be

langrijke rol in de maatschappelijke ontwikkeling. 

Beleidsconsequenties 

De ge chetste ontwikkelingen geven aan dat de hui

dige werkgelegenheidsproblemen niet kunnen wor

den opgelost op basis van traditionele definities en 

uitgangspunten t.a.v. werkgelegenheid. 

Naast het verhogen van het innovatief vermogen 
van het bedrijfsleven doen zich met betrekking tot 

de werkgelegenheid in principe een aantal mo

gelijkheden voor, te weten: 

- verhoging van de arbeidsintensiteit in de pro

dukti ector ; 

- ontkoppeling van de kostenstructuur in de pro

duktiesector met die van het ambacht; 

betere verdeling van het werk in en tussen de forme

I en informele economie. 

Verhoging van de arbeidsintensiteit in de produktie
sector is mogelijk door middel van fiscale maatrege

len waardoor investeringen in vergelijking tot ar

beid zwaarder worden belast. Nadeel van een der

gelijke maatregel is dat deze omwille van de natio

nale concurrentiepositie alleen in internationaal 

verband kan worden genomen. Concrete resul taten 

zullen derhalve eerst op langere termijn te verwach

ten zijn . 

Een op nationaal niveau te nemen en in het 

concept-verkiezingsprogramma van 0 '66 voorge

steld initiatief dat tot verhoging van de arbeidsin

tensiteitzalleiden, is het krachtig ondersteunen van 

middelgrote en kleine ondernemingen in de pro

duktiesector en het bevorderen van het ontstaan 

van nieuwe ondernemingen. Ten aanzien van deze 

twee mogelijkheden heeft Nederland een beleids

achterstand ten opzichte van andere Europese 

landen. 

Ontkoppeling van de kostenstructuur in de produk

tiesector met die van het ambacht is een mogelijk .. 

heid om door middel van vooral fiscale maatregelen 

het kostenniveau van een groot deel van de com

merciëlediensten, t .W. dievanhetambacht, tekun

nen verlagen. Hiermee zal tevens worden bijgedra

gen aan het verminderen van nieuwe ongelijkheden 

die door de 'doe het zeJr-activiteiten t.a.v. een aan

tal groepen van de bevolking worden gecreëerd (be

jaarden, gehandicapten e.d. ). Tevens kan daarmee 

een bijdrage worden geleverd om de ongelijkheden 

en onrechtvaardigheden t.g.v . het 'zwart werken' 

te verminderen. 

Verdeling van het werk in en tussen de formele en in

formele economie is een beleidslijn waaraan een 

eerlijker verdeling van het werk ten grondslag ligt, 

zowel in de formele economie, de informele econo

mie als tussen de formele en informele economie. 

Het ontstaan van twee kasten van werkers wordt 

voorkomen door het voor iedereen in principe mo-
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gelijk te maken zowel aan de formele als aan de 
informele economie deel te nemen. Dit betekent ten 

opzichte van de huidige situatie meer deeltijdwerk. 
Ook kan het meer tweelingbanen betekenen. Met 
name aan de overheid op centraal, provinciaal en 
plaatselijk niveau wordt voor het realiseren van het 
bovenstaande in het conceptverkiezingsprogram
ma van 0'66 een belangrijke rol toebedeeld. 

De 'formele' economie, waarin werk als werk 
wordt gedefinieerd wanneer er een financiële ver
goeding voor wordt gegeven en waarvan de activi
teiten meetellen in het bruto nationaal produkt, is 
niet meer in staat voldoende arbeidsplaatsen te 
scheppen op basis van de oude definities van 40 uur 
per week, 48 weken per jaar en tot het 65ejaar. Dit 
geldt voor zowel de produktiesector, de commercië

·le dienstensector als de zgn. quartaire sector. 
Een innovatief structuurbeleid, gericht op het 

versterken van het economisch draagvlak, zal hier 
de meeste soulaas kunnen bieden doch de resultaten 
van een dergelijk beleid zullen eerst op langere 
termijn zichtbaar worden. 

De conclusie kan niet anders zijn dan dat aan 'werk' 
in zijn ruimere definitie als 'maatschappelijk nutti-

g.e activiteit' geen gebrek is, en dat vooral op grond 
van de 'erkenning' die vrij algemeen aan het wer

ken in de formele economie wordt ontleend, het be
schikbare werk in de formele economie beter moet 
worden verdeeld. Het gaat ook om een erkenning 
van de informele economie inclusief het vrijwilli
gerswerk, zonder welke de formele economie niet 
zou kunnen functioneren. Maatschappelijk gezien 
gaat het om de sociale verdeling van werk op basis 
van het huidige patroon van normen en waarden. 

Het gaat er ook om te voorkomen dat met de ver
der te verwach ten ui tbreiding van de informele eco
nomie, de schaarste aan banen in de formele econo
mie en de toename van het vrijwilligerswerk er 
nieuwe, ongewenste, ongelijkheden optreden. 

Bij het bovenstaande geld t als overweging dat, zoals 
geformuleerd in het 0 '66-beleidsprogramma, al het 
politiek handelen slechts zinvol kan zijn als het leidt 
tot handhaving of vergroting van de individuele 
ontplooiingsmogelijkheden. Waarbij deze ont
plooiing moet geschieden in vrijheid en verant· 
woorlijkheid, naar eigen inzicht en overtuiging, in 
solidariteit met de medemens en zonder politieke; 
sociale en economische discriminatie van anderen. 
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W.J.BEEK 

Het concept-verkiezingsprogramma van D'66 
doorgelicht op produktie, arbeid en inkomen 

Een verkiezingsprogramma is een bijzonder scenario 

Scenario's zijn er in soorten. Exploratieve scenario's 
gaan uit van het heden. Ze kunnen zich zowel base
ren op enkele dominerende trends dan wel op een 
groepering van vele trends, in welk laa tste geval een 
waaier van toekomstmogelijkheden ontstaat. In de 
politiek zijn exploratieve scenario's slecht bruik
baar. Een waaier van toekomstmogelijkheden uit
slaan, verhult het gezicht van de maker. Een politie
ke partij die dat doet, krijgt geen poli tiek herkenba
re identiteit. Dat is wel lastig, want een praktisch en 
bekwaam bestuurder, in een onderneming ofin de 
politiek, zal zijn handelen wél op zulke exploratieve 
alternatieve scenario's baseren. Voor een pragmati
che partij als D'66, die de durfwil koesteren om bij 

te stellen en om hervormingsgezind te blijven, zou
den ze geen slechte onderbouwing voor een actuele 
beleidskeuze zijn. 

Exploratieve scenario's voor dominerende trends 
zijn politiek ook niet bruikbaar. Het vereist een 
trenge selectie van wat men dominan t wil noemen . 

Dat krijgt men in één partij niet gemakkelijk voor 
elkaar, zeker niet als ieder lid zich een individueel 
mini-D '66 voelt. Bovendien zou de partij zich met 
zo een scenario te kwetsbaar opstellen tegenover de 
concurrentie, want dominerende trends noemen 
zegt veel over wat men niet noem t. Di t scenario laat 
zogezegd gaten open in de markt van ideeën. 

Verkiezingsprogramma's zijn dus niet projectief, 

maar prospectief. Ze gaan uit van één gewenste toe
komst, een geloofwaardige utopie (soms van een ge
loofwaardig gemaakte utopie). Ze zouden ook 
meerdere prospectieve toekomstbeelden kunnen 
geven, want geloofwaardigheid en gewenst-zijn ko
men in verschillende mengvormen voor. Daarmee 
kan , wederom, de politiek niet uit de voeten, want 
dat zal door de potentiële kiezer worden gelezen als 
onduidelijkheid. 

Dus een verkiezingsprogramma is een bijzonder 
scenario. Geen waaier van toekomstmogelijkhe
den , uit het heden ontworpen of prospectief voor
zien. Niet de dirigeerstok, waarmee het koor van de 
dominerende trend-zangers tot het eind van de 
voorstelling wordt begeleid. (Al heeft de inleiding 
van ons programma, die kennelijk afzonderlijk 
werd geschreven - en wel door een koor van 
Doomsday-zangers - daar alle schijn van. ) 

Een verkiezingsprogramma is wél als de toverstaf 
van de magiër. Het pretendeert niet dat de meta
morfose onder alle omstandigheden lukken zal. De 
trillingen, de 'vibes' , moeten gunstig zijn. Maar het 
moet overbrengen, dat als het lukken wil , alléén de
ze magiër het kan. 'Dames en heren , ik kan meer 
dan knelpunten wegnemen, want dat is slechts 
symptoombestrijding (blz. 3). ' (??) . Hij zal asse
poesters kalebas en muizen een rijtuig met paarden 
laten zijn, waarmee de nog onbekende weg naar het 
toekomstpaleis zal worden afgelegd. 

Verkiezingsprogramma's zijn realistische ver-
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beddingen, niet geschreven om te lezen, maar om 

elkaar na te vertellen met een eigen inkleuring. Een 

realist, met zelfs maar milde cynische trekken , moet 

ze niet analyseren. Het gaat in de eerste plaats om 

de verwachting, de hoop en de intentie waartoe 

men zich kan bekeren en dan pas om de praktische 
voorstellen waarover men in de dagelijkse politiek 

niet te dogmatisch kan zijn. Een program van een 

politieke partij is een impliciete beginselverklaring, 

die het eenstemmig verklaren van beginselen over

bodig maakt (god zij dank ). 

Met de intentie van het voorliggende programma 

kan ik me goed vinden, maar ik vraag me af wat de 
praktische voorstellen t.a.v. produktie , arbeid en 

inkomen echt betekenen. 

Produktie , techniek en bureaucratie 

Wie spreekt over het produceren in een geïndustria

liseerde wereld, spreekt over techniek , technici en 

technocraten, de hedendaagse magiërs. 

Techniek is een slecht gedefinieerd begrip (zoals 

er zovele zijn in de moderne magie) . Het betekent 

naar zijn oorsprong handvaardige bekwaamheid. 

De techniek van de glasblazer of de klusjesman. Die 

mag terugkomen. 

Het is gaan betekenen: het efficiënt produceren 

in grote, gespecialiseerde werkverbanden. De fabri 

cagetechniek van automobielen bijvoorbeeld . De 

werkplaatstechniek. Die ontwikkeling heeft geleid 
tot de organisatietechniek, een door ingenieurs ge

domineerde bedrijfstak. Daarin ligt één van de re
denen dat bureau- en technocratie zo vaak in één 

adem worden genoemd, ook in het programma. 

'Het uit de hand lopen van ons technisch vernuft en 
organisatietalent (blz. 5) ., 

Het programma blijft steken in dit wat verouderde 

begrip van techniek. 'Computer en chip zijn de eni

ge knechten die wij als mensen ongenadig mogen 

uitbuiten (blz. 4) .' Er wordt een vlucht geconsta

teerd uit de 'witte' vormen van gezondheidszorg, 

bijvoorbeeld in alternatieve geneeswijzen (blz. 4), 

die later weer serieus worden genomen (blz. 25) . Er 
wordt geklaagd over een groepjesmaatschappij , die 

tot maatschappelijke verpulvering zou leiden (blz. 

4), maar het stuk is verder doortrokken van de in
tentie om kleinschaligheid na te streven, 'maar niet 

als tussenstation naar grootschaligheid (blz. 20) '. 

Er is behoefte aan een techniek naar menselijke 

maat (blz. 3), maar de aarde blijkt maar een kleine 

bol (blz. 5) . De rechten van de informele economie 

worden opgeëist, naast die van de formele (blz . 4), 
maar het blijkt in het vervolg dat het gedrag van 

geëngageerde mensen allang spot met de rekenfou

ten van economen. In de sport, het welzijnswerk, 

het onderwijs voor minderheidsgroepen, het huis

houden en de actiegroep wordt veel sociale inspan

ning met liefde opgebracht , zonder dat het ' in reke

ning' wordt gebracht. Naast de in het programma 

breed uitgespelde negatieve krachten , zoals afweer, 

angst, vlucht, ongehoorzaamheid en ontduiking 

zijn er dus kennelijk nogal wat positieve krachten 

die mensen bewegen. 
Onmacht, noch gespletenheid blijken m .i. uit het 

handelen van steeds mondiger burgers, die beter 

dan ooit zijn opgeleid (ondanks de kritiek op ons 

onderwijsstelsel ), die sociaal meer zeker zijn dan 

ooit (ondanks het verouderd stelsel van sociale ver
zekeringen), die rijker zijn dan ooit (zodat ze om

hoog zitten met de schuld van onbegrensde verlan

gens) en die gemeten in levensverwachting tot de 

gezondste wereldburgers behoren (ondanks de fa

brieksmatige produktie van een commercieel getin

te gezondheidszorg). Nee, ik laat ons geen onmacht, 

noch gespletenheid door D '66 aanpraten. Onmacht 

en gespletenheid vindt men bij de magiërs zelf, de 

technici, de economen en de politici, die de infor

mele economie niet in hun schema's weten te passen 

en slecht kunnen leven met tegendraadse groepjes. 

Een progressief-liberaal programma, dat onor-
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thodox, hervormingsgezind en creatief is, zou mijns 
inziens duidelijker dan nu gebeurt, moeten aange

ven hoe het de groeikernen van de sociale en sociaal
economische ontwikkeling wil beschermen. Aar
zelende aanzetten daartoezijn wel te vinden: woon
coöperaties, produktiecoöperaties, nieuwe vormen 

van particuliere participatiemaatschappijen, zelf

medicatie in afstemming met de eerste lijn van de 
gezondheidszorg, ete. Maar er is ook veel versle

ten denken in het program. We spreken van 'vrije 
tijd , die we noodgedwongen zien toenemen (blz. I I ) '. 

Er wordt gesproken van een 'verkwistend gebruik 
van mensen (blz. 3)', alsof een niet-verkwistend 
gebruik de norm zou moeten zijn. We aanvaar

den een structurele 'arbeidsreserve' van 150 000, 

maar vinden een arbeidsreserve van 300000 teveel 
(blz. 13), zonder daaraan enig denken ten grond
lag te leggen. Dat geeft te denken over wat er 

over de devaluatie van de arbeid word t gezegd (blz. 

3), want kennelijk blijft ons begrip van arbeid nog 
teed eenduidig gebonden aan het formele circuit. 

Produktie en de post-industriële maatschappiJ 

Dat brengt me tot hel begrip techniek in wat wel de 
post-industriële maatschappij wordt genoemd. Het 
i het geheel van voorzieningen waarmee we in een 
behoefte voorzien: energie, transport, behuizing, 

gezondheidszorg. onderwijs, voedsel, enz., enz. De 
po t-indu triële maatschappij heeft door zijn tech
ni che en wetenschappelijke kennis uit principe 

keuzemogelijkheden voor de systemen waarmee 
deze behoeftevervulling wordt bewerkstelligd. 

Daar we moeten exporteren om de grondstoffen , 
goederen en diensten te kunnen importeren die we 

zelf niet voortbrengen, bepalen de internationale 
markten de toegevoegde waarde die we kunnen rea
liseren. Die kom t vooral voort uit transport, handel, 
primaire verwerking, dienstverlening, landbouw 

cn veeteelt. Tran port en primaire verwerking zijn 

en blijven grootschalig. De andere activiteiten to
nen een gemengd beeld van groot- en kleinschalig
heid, maar neigen naar concentratie vanwege de 

schaalvoordelen en de behoefte om risico te sprei
den. Onze landbouw en veeteelt zijn een model
voorbeeld van hoe door een gewogen overheidsbe

leid , overigens niet zonder risico's en ondanks (of 
dankzij? ) een falend EEG-beleid, een symbiose tus
sen groot- en kleinschaligheid blijvend kan worden 

bevorderd. Overigens zonder de ondernemerszin 
geheel te fnuiken. Dat kan als voorbeeld worden 
genomen om een vergelijkbare symbiose in de ande
re sectoren na te streven. Het is echter onzin om dat 

wat succesvol klein begon, groei te ontzeggen (blz. 
20). Alléén opteren voor kleinschaligheid is té dog
matisch gedacht. Eerder zou ik ons comparatief 
voordeel, nl. het in ons land aanwezig zijn van een 

aantal grote bedrijven, willen benutten door te be
vorderen dat zij het voordelig gaan vinden klein
schalige ventures (vooral voor de fabricage van 
eindprodukten) alhier aan te gaan. 

Door ons kleine verzorgingsgebied moeten we 
een geheel open economie voorstaan. Om dezelfde 
reden als Hugo de Groot de vrije zee voorstond, 
zullen wij de vrije distributie van goederen en dien
sten over de aarde moeten voorstaan, internatio

naal en zeker Europees gezien. Dat vereist bescher
ming tegen 'dumping' en een kwaliteitswetgeving. 
Ook hier vervult het Ministerie van Landbouw en 

Visserij een voortrekkersrol , door de Landbouw
kwaliteitswetgeving te moderniseren. Dat kan voor 

de stimulering van een slagvaardige bedrijvigheid 
minstens even belangrijk zijn als een gericht kwa

liteits-aankoopbeleid door de overheid (blz. 20) . 
'Dumping', het verkopen onder integrale kostprijs, 
een veel voorkomend euvel, is zonder een inter
nationale wetgeving moeilijk te bestrijden in een 
open economie. De opmerking dat 'de bestaan

de wetgeving voor de economische mededinging 
strikter zal moeten worden gehandhaafd (blz. 22)' , 
is in dat licht bezien dan ook een beetje loos. 
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Het verschil tussen toegevoegde waarde en integra

le arbeidskosten, de netto marge , bepaalt de onder

nemersvrijheid. Wordt dat verschil vrijwel nul, dan 

is de speelruimte voor het ondernemen vrijwel nul. 
De industrietak die dit overkomt, gaat verouderd 

heten (bijv. textiel , schoenen) en de internationale 

arbeidsverdeling wijzigt zich. Die wet is zo hard , 

dat de aanbeveling 'om te streven naar de afbouw 

van verouderde industrieën (blz. 32 )' nogal over

dreven is. Beter ware het te bezien welke deelmark

ten in die industrieën door specialisatie, gebaseerd 

op een technisch , technisch-economisch of kwali

teits (markt)voordeel te behouden zouden zijn. 
De ondernemer zal het produkt van afzetvolum e 

en netto marge per afgezette eenheid willen maxi

maliseren, ook in d e post-industriële maatschappij. 

Dat betekent dat hij beide factoren groot willäten 

zijn, maar naar omstandigheden óf marktaandeel 

óf marge prijsgeeft om het produkt van beide zo 

groot mogelijk te maken. Dat houdt ook in dat de 

ondernemer door kostenbewust en besparingsge

zind te zijn, zijn netto marge zo hoog mogelijk 

houdt. Dus zodra andere produktiefactoren relatief 

goedkoper zijn dan arbeid wordt de laatstgenoem

de vervangen. Dat is gebeurd in de primaire en de 

secondaire sector, waar dit proces nog doorgaat en 

dat staat te gebeuren in de dienstensector. Bij elke 

beloning van arbeid wordt dit uitstootproces van 

arbeid op een gegeven moment mogelijk, door de 

leercurve die onze produktiemiddelen doorlopen. 

De oplossing is dus niet om arbeid blijvend tegen 

steeds goedkoper wordende installaties en machines 

te -laten concurreren. De oplossing lijkt op den duur 

ook niet de private ondernemingsgewijze produktie 

op te jagen om daarin alle gevraagde volwaardige 

arbeidsplaatsen te kunnen garanderen, want dat 

leidt tot overschotten, tot meer regelingen en meer 

ambtenaren om deze regelingen uit te voeren, kort

om tot meer bureaucratie en tot het versterkte alge

mene gevoelen hard te moeten werken voor een 

marginale verbetering van de kwaliteit van het 
leven. 

De arbeidsmarkt en de private sector 

Tot zover de analyse. Nu de voorgestelde remedie. 

In ongeveer vijfjaren vragen 450000 mensen extra 

om werk, dat is de huidige arbeidsreserve plus wat 
er netto in die tijd bijkomt. Dat is een probleem even 

groot als dat waar we in I 945 met een verarmd en 
ontwricht Nederland voor stonden . Toen kon de 

oplossing worden gevonden in meer produktie voor 

de markt , op de klassieke wijze, want er was behoef

te aan goederen. In die post-industriële maat

schappij ligt dat anders, zeker indien ontwikke

lingslanden hun aandeel in de welvaart veroveren. 

Dat betekent weliswaar meer koopkracht aldaar, 

maar ook meer produktievermogen tegen voorlopig 

nog relatieflage arbeidskosten . Voorlopig zullen we 

hun concurrentie op onze markten sterker voelen 

dan zij onze concurrentie op hun markten , een en

kele van onze weinige specialiteiten uitgezonderd. 

Het concurrentievermogen van onze bedrijvigheid 

herstellen is een eerste noodzaak om in de interna

tionale arbeidsverdeling ons deel te kunnen verove

ren (blz. I 3). Jazeker de reële groei van I à 2 % per 

j aar (wat niet pessimistisch is ) zal gedurende ten

minste één regeerperiode lang geheel in onze nijver

heid worden geïnvesteerd; dat zalleiden tot 40000 

arbeidsplaatsen extra, in de industrie en de zakelij

ke dienstverlening. Ik denk dat dit vrij optimistisch 

is. Een deel van de groei zal moeten worden ge
bruikt om verloren markten te heroveren en leidt 

dus niet meteen tot nieuwe arbeidscheppende in

vesteringen (zolang er nog overcapaciteit in de pro

duktie is). Bovendien moet het streven voortgaan 

om de arbeidsproduktiviteit te verbeteren, wantdat 

bepaalt mede het concurrentïevermogen. Zou de 

gehele groei gaan naar investeringen in arbeidsin
tensieve bedrîjvigheid dan kan men, naar ik becij

fer, op een 6oooo extra arbeidsplaatsen in vijfjaren 

komen. Echter, onze bestaande produktiestructuur 

is vrij sterk kapitaalsintensief en juist die reeds be

staande bedrijven moeten hun concurrentievermo-
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gen eerst herstellen . Becijfer ik wat het nieuw inves

teren van de gehele groei in deze bedrijvigheid kan 

betekenen, dan kom ik netto op vrijwel nul uit. Het 

i droef maar waar, maar dit sociaal contract is in 

fairheid niet te sluiten. Laten we afspreken de reeds 

bestaande spanningen tussen de sociale partners 

niet verder op te voeren door te doen alsof dit wél zo 

i . (Overigens, wat worden de werknemersorgani

aties weinig genoemd in ons program.) 

Dan is er het probleem dat het aspiratie- en oplei

dingsniveau van jongeren dusdanig is dat structure

le tekorten op de arbeidsmarkt naast structurele 

overschotten zullen blijven bestaan. Het beste is 

mijns inziens dit op te lossen door de marktprijs voor 

h t schaarse aanbod te gaan betalen. Dat betekent 

du een aanslag op de netto marges en op het 

concurrentievermogen . 

Verder wenst D '66 in een volgende regeerperiode te 

treven naar levenswaardige zaken als een door de 

onderneming betaald ed ucatief verlof (blz. 2 I), ou

derschapsverlof (blz. 8), arbeidstijdverkorting (ui t

breiding VVUT, blz. 8), deeltijdwerk betaald naar 

rato van de gewerkte uren (blz. 2 I), een grotere 

inschakeling van gehandicapten (blz. 26) en meer 

arbeidsdemocratie, dus inspraak en werkoverleg 

(blz. 6). Dat dient er allemaal van te komen op den 

duur, maar het staat tot mijn spijt nu haaks op de 

eer te prioriteit; het herstel van een slagvaardig 

oncurrerend bedrijfsleven. Het is terugnemen met 

de ene hand wat met de andere wordt gegeven. 

aar mijn schatting zal dit ongeveer 2 van de 5 
jaren groei kosten. Ik ben me bewust dat tussen de 

o iale partners overeenstemming moet komen 

over een blauwdruk voor de toekomst. Uitgangs

punt moet daarbij zijn dat zij die hun arbeid in een 

bedrijfinvesteren in de post-industriële maatschap

pij vergelijkbare rechten krijgen als de kapitaal

vcr chalTer . Daar nu reeds een voorschot op wil

len nemen is het kind met het badwater weggooien. 

Politieke partijen spreken in de regel veel te weinig 

economisch bewuSl.over deze zaken. Maak de som 

eens voor twee medewerkers die één baan delen 

en beiden een halve dag per week voor werkoverleg, 

inspraak via hun kieskring en de dagelijkse werk

overdracht nodig hebben (en dat is niet overdreven 

geschat) . Deeltijdarbeid is in de regel , afgezien van 

rou tinewerk, vrij inefficiënt. 

Vervolgens stelt het program dat verder in milieu

vriendelijke maatregelen dient te worden geïi1.Ves

teerd (blz. 13) . Dat is inderdaad gewenst en het le

vert hier ook werk, indien de investeringen in ons 

land worden besteed (de exploitatiekosten van deze 

investeringen vertegenwoordigen relatief weinig 

extra werk, in de industrie) . In de afgelopen tien 

jaren hebben we ruim één jaar groei hieraan be

steed (7 miljard gulden ongeveer) . Dat nogmaals 

doen, zo moet men beseffen, betekent wederom één 

jaar groei niet bestemmen voor datgene waarvoor 

men hem zei te willen bestemmen, nl. de concurren

tieversterking van de bedrijven. Verder leiden deze 

maatregelen, vanwege hun jaarlasten, tot een netto 

margeverlaging. Ik ben er niet tegen, maar in een 

duidelijk programma wen ik geen dubbeltellin

gen te zien. 

We zijn er nog niet, want we willen ook de veiligheid 

en de werkomstandigheden op de arbeidsplaats 

verbeteren (blz. 20), de produktaansprakelijkheid 

scherper regelen (blz. 2 I), de warenwet meer op het 

belang van de consument toespitsen (met o.a. infor

matieve etikettering en energielabel) en een beroep 

op de kantonrechter door de consument mogelijk 

maken. Prachtig, ook mijn wens. Mag ik een schat

ting doen: het equivalent van krap één jaar groei. 

Tenslotte wensen we een wettelijke regeling 

voor een waarde- of welvaartsvast pen ioen (blz. 

19) en één inkomensdervingsregeling ter vervan

ging van de bestaande sociale regelingen , zonder 

aantasting van verworven rechten (blz. 19). Als dat 

zou kunnen. Aannemend dat het werkgevers- en 
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het werknemersaandeel met een gelijk percentage 

worden verhoogd om dit mogelijk te maken, dan is 
de prij s voor het bedrijfsleven wederom ongeveer 

het equivalent van éénjaar groei. 

Daarmee is er dan feitelijk niets over van de zo 

goede intentie vijfj aar lang de groei volledig te be

stemmen voor de versterking van de marktpositie 

van het bedrijfsleven. De arbeidsplaatsontwikke

ling in d eze sec tor zal dus negatiefblijven. Noch het 
herstel van het economisch draagvlak , noch het 

scheppen van meer werk is aldus bereikt. Het so

ciaal contract per bedrijfstak (blz. 13 en 22 ), waar

bij ik me uit de tekst toch al weinig concreets kan 
voorstellen , blijft leeg. We trachten toch voor Sin

terklaas te spelen. Erger nog, de geringe groei, de 

kleine taart die we wilden verdelen , zal er niet zijn. 

Wel bieden we de taartschep aan , de Nederlandse 

Industriële Vernieuwingsmaatschappij (N IVM ). 

Een taartschep als vlaggeschip. Een vlaggeschip be

mand met walkapiteins. Ik zie er niets in en leg

de dat elders uit (ESB). 

In de landbouw en veeteelt willen we de bestaande 

arbeidsplaatsen behouden. Dat kan bedrijfsecono

misch niet zonder de concurrentiepositie van ook 

deze bedrijfstak aan te tasten , óf de efficiëntie in het 

gebruik van de overige produktiefactoren nog ver

der op te voeren (wat zal botsen met de milieuwet

geving en de gezondheidswet voor dieren , die we 

ook wensen), dan wel toeslagen te geven voor land

schapsverzorgende taken (maar de collectieve las

ten mogen niet toenemen en de boer voelt er in de 

regel niet veel voor) . Een realistisch politiek pro-

"hierboven onderscheiden blokken van wensen is er 

in de volgende regeerperiode hoogstens één te reali

seren. Mijn keuze zou dan vóór onze milieumaa tre

gelen zijn. 

De arbeidsmarkt en de collectieve sector 

Grijpenwed us naa r het van ouds beproefde middel 
om conjuncturele werkeloosheid op te lossen, de 

volkswoningbouw, waar d e nieuwe schaarste reëel 

is. Het voortdurend gebruik van dit patentmiddel is 

overigens één van de redenen geweest dat deze 

bedrijfstak zo ambachtelijk is gebleven. Het voor

stel is 2ooooo woningen in de volgende regeerperio

de te bouwen voor bepaalde categorieën bewoners, 
óf een gelijkwaardig aantal (slechte) woningen te 

verbeteren (blz . 17) . H et laatste is overigens zelden 

een echt goede inves tering. De financiering zal ver

plicht maar bedrijfseconomisch moeten gebeuren 

door (vnl. ) pensioenfondsen. Stelt men dat Jan 

Modaal ongeveer 20% van zijn netto inkomen aan 

huur kan betalen (en vaak niet wenst te betalen), 

clan mag de kostprijs van deze wooneenheden niet 

meer dan 50000 gulden zijn . Kostenbesparende 

(systeem-)bouw is dus nodig, indien al mogelijk. 

Dat zal zeker moeten leiden tot een veel hogere ar

beidsproduktiviteit clan de huidige ( 1; woning per 

manjaar) . Dat zal dus eerder 15000 à 20000 ar

beidsplaatsen betekenen (om het bedrijfsecono

misch mogelijk te maken) dan de in het programma 

genoemde 30000 (blz. I 3); voor vijfjaren, want het 
karwei is eindig. De vraag is overigens niet zozeer of 

het technisch zou kunnen , maar of de kwaliteit kan 

gramma zal er toch vanuit moeten gaan dat de worden bereikt di e met zulke huren overeenstemt. 

kleermaker bij een verandering van snit in een gege

ven doek uit de lengte dan wel uit de breedte moet Dus toch het overheidsapparaat uitbouwen, ook al 

kiezen. mogen de collectieve lasten niet toenemen: 6oooo 

extra plaatsen a ldaar, op te bouwen over één re-
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Mijn zakelijke conclusie is dan ook dat met dit pro- geerperiode en 150000 deeltijdbanen (blz . 13), sa- ket 
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sector op zijn best nihil zal zij n . Van de door mij banen. Netto kosten , na correctie voor de niet Jan- ma 
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ger opgenomen sociale voorzieningen: een halfjaar 
groei extra te be teden voor arbeidskosten all één 
aan de collectieve sector (dus wederom niet aan on

ze bedrijvigheid) . Het effect is dat 150000 werkne
mer hun inkomen zien gehalveerd . Dat overweegt 
men alleen indien men niet voor een inkomensder

vinguitkering in aanmerking zou komen, óf indien 
men bijverdienste ziet (hetgeen dan weinig oplost), 
dan wel onder persoonlijke omstandigheden leeft 
die een volle dagtaak onmogelijk maakt (zodat deze 
nieuwe markt het aanbod en dus de arbeidsreserve 

vergroot). 
Toch moet men een dergelijke maatregel over

wegen voor het deel van de arbeidsmarkt, dat niet 
afhankelijk i vah internationale concurrentie , 
want het is een maatregel die het probleem structu
reel aanpakt. Overigens schat ik dat deze deelmark t 
van part-time banen met een 300000 arbeidsplaat

en al aardig verzadigd zal zijn. Blijven als reële 
structurele oplossingen een selectief immigratiebe

leid (blz. 28) en de maatschappelijke dienstplicht 

(blz. 30) . 

Mijn conclusie is dat bij de complete uitvoering 

van dit programma er een 220000 extra arbeids
plaat en kunnen ontstaan, vrijwel geheel in de col
lectieve sector, mits bij de overheid deeltijdbanen 

kunnen worden gerealiseerd in de omvang die we 
voorzien. Daarvan zijn er 60000 voor het aanpak

ken van nieuwe taken door de overheid. In feite 
komt er zelfs meer mankracht voor nieuwe over

heidstaken vrij, want we wensen de produktiviteit 
in de overheidssector op te voeren (blz. 19), we wen
en deregulatie (blz. 5) - al zal dit tijdelijk tot meer 

werk leiden voordat het effect sorteert - en we wen
en minder bureaucratie (blz. 7) . Nu behoeven we 

niette vrezen dat er voor hen geen werk is, want ons 
programma geeft zulk een veelheid aan wensen 
voor wetgevende en regelende arbeid, dat dit pak

k t een afzonderlijke analyse waard is: Het pro
bleem blijft voor mij echter dat we met dit program
ma uitkomen waar we zeiden niet te willen gaan, nl. 

bij een structurele oplossing gezocht in de collectie
ve sector. De oldsmobiel (de staat) blijkt te worden 
bewogen met een bromfietsmotor (de nijverheid en 

de handel) . 
De geregistreerde arbeidsreserve zal met dit plan 
niet onder de 230000 komen. Zodra de markt voor 

deeltijdbanen bij de overheid echt wordt ontwik
keld , komen daar diegenen bij van de ongeveer 
300000 deeltijdwerkzoekenden, die nog niet ston
den geregistreerd en nog niet zo'n baan vonden; dat 

gebeurt zeker in een tijd waarin de gezinsinkomens 
onder druk staan. Zodra gehandicapten echt een 
arbeidsmarkt voor hen zien ontstaan, wordt de ge

registreerde arbeidsreserve vergroot met diegene 

van de 60000 zintuig-, motorisch- of orgaan
gehandicapten, die best zouden kunnen en willen 
werken , maar zulk werk nog niet vonden . Kortom, 
de netto balans tussen de verwachtingen die we wil
lenscheppen en de mogelijkhedendiewezien, iseen 

geregistreerde arbeidsreserve van ongeveer de hui
dige omvang. 

Een maatschappelijke dienstplicht kan deze re

serve halveren. De invoering daarvan lijkt me ge
wenst. Het is een structurele maatregel. De nood
zaak van meer maatschappelijke dienstverlening 
ter vergroting van de kwaliteit van het leven van de 
grote groepen uit onze bevolking blijkt aanwezig. 

Het kan, indien goed opgezet met de juiste basis

opleiding, ervaren worden als een zinvol bezig zijn, 
dat het sociaal gedrag in latere jaren gunstig kan 
beïnvloeden. Het kan het nadeel hebben dat we de 
puberteit van dejeugd wederom verlengen. 

Een andere structurele maatregel, naast een selec
tiefimmigratiebeleid (blz. 28), zou kunnen zijn een 
actief emigratiebeleid. Daarover spreekt het pro
gramma niet, maar ik denk dat het in de komende 
jaren wel moet worden overwogen. Export van 

goed opgeleide vakmensen is in vele opzichten een 
positief te waarderen zaak. 
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Mettertijd, denk ik, zullen we nog verder moeten 
gaan en nog creatiever moeten nadenken over ar
beid in een post-industriële maatschappij. Ik meen 
dat dit zou kunnen door het profijtbeginsel te accep
teren, waartoe het programma een aanzet geeft 
(bijv. omroep, blz. 10; onderwijs, blz. 33 en sport, 
blz. 25) ' Dit geeft de mogelijkheid een aantal taken 
dat nu de overheid toebehoort of niet word t uitge
voerd maar wel gewenst is, uit te besteden bij inte
kening en volgens contract aan private organisaties, 
welke men een begrensde winstmarge toelaat. 
Hiermee zijn de collectieve lasten te verlagen met 
een equivalent van een half à een jaar groei. De 
aldus geboden diensten krijgen dan wel een markt
waarde in de grootte-orde van een procent van het 
gezinsinkomen. De vraag is dan of ze in dezelfde 
mate zullen worden verkocht als waarin ze nu wor
den versterkt. Dat is de toets die een post-industriële 
maatschappij moet durven aanleggen om niet te 
bureaucratiseren en in verouderde structuren te 
blijven steken . Haar opgave is het informele circuit 
formeel te maken. 

Het inkomen 

Het programma zegt dat de groei zal worden be
steed voor de in de bedrijven te houden winst, ter 
wille van de investeringen. Datdit toch niet zo blijkt 
te zijn, meen ik reeds aangetoond te hebben. 

Het programma zegt voorts dat alle andere beste
dingen op de nullijn zullen blijven. Dat betekent ten 
eerste dat de coll ectieve sector niet zal groeien on
danks het feit dat we daar primair de oplossing zoe
ken voor het werkgelegenheidsvraagstuk. Dat kan 
alleen te rijmen zijn indien we het personeel dat in 
deze sector werkzaam is ten opzichte van de ande
ren extra laten inleveren (ongeveer 1 % per jaar ge
durende de komende regeerperiode). 

Ten tweede zal de totaal uitgekeerde winst, dus 
de vergoeding aan de aandeelhouders/kapitaal
verschaffers, niet mogen toenemen. Die uitkerin-

gen zijn laag. Veel oudere zelfstandigen die op 
deze wijze een appel voor de dorst wilden sparen, 
zijn reeds bedrogen uitgekomen. In de toekomst 

zullen we het naast zelffinanciering door de be
drijven vooral van institutionele beleggers moeten 
hebben. Ik denk dat dit beleidsstandpunt, dat 

slechts impliciet in het programma staat vermeld, 
het investeringsklimaat in ons land niet zal be
vorderen. 

Tenslotte zal de totale loonsom gelijk moeten 
blijven. Met een groei van de beroepsbevolking van 
een procent per jaar en een post ' incidenteel ' (perio
dieken, promotie) van 1

2
% per jaar, betekent dit 

een inkomensachteruitgang per hoofd van 2
2 
% per 

jaar (het aanhangsel aan het programma). In koop
kracht tekent het een groter offer doordat we de 
prijscompensatie willen schonen van geïmporteer
de inflatie (blz. 18) en voor enkele gemeenschaps
diensten het profijtbeginsel willen invoeren. 

Het aanhangsel van het programma geeft een 
staffel van inleveren-naar-inkomen, die naar mijn 
berekening leidt tot een inkomensvermindering 
van slechts de helft van hetgeen vereist is om de tota
le loonsom constant te houden. Ik meen dat we hier 
de volle consequentie niet hebben getrokken. Het 
meest zou het m.i. voor de hand liggen de vrij grote 
post 'incidenteel' aan beperkingen te onderwerpen. 
Hem geheel bevriezen is geen oplossing, als men de 
motivatie niet wil frustreren. Eerder zou men moe
ten denken aan negatieve correcties in het loon voor 
hen die naar de maatstaven van de functiewaarde
ring (blz. 19) minder goed dan wel matigfunctione
ren. Dat geeft de mogelijkheid voor een bedrijf of 
instelling het totale percentage voor de post 'inci
denteel' te begrenzen. 

Het programma gaat zowel uit van stijgende 
aardgasopbrengsten als van afnemende inkomsten 
uit de export van gas (?? beide op blz. 20) . Met die 
inkomsten betalen we nogal wat voorzieningen. Ik 
denk dat het met de daling in inkomsten de volgen
de regeerperiode nog wel mee zal vallen, maar het 
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komt onafwendbaar en het best plannen wedaar nu 
voor. De keuze is óf de voorzieningen die we eruit 
betalen afte schaffen (wat moeilijk kan) ; ófde huis
houdens ervoor laten betalen (wat een verdere ver
mindering van het inkomen gaat betekenen van on
geveer vier procent, ten koste van het vrij besteed
baar deel), óf collectieve voorzieningen goedkoper 
leveren. De meest gewenste oplossing is m.i. de 
laatstgenoemde. Het programma geeft daartoe een 
aanzet voor wat betreft de gezondheidszorg (blz. 
(4)' Niet alleen om de redenen ' aldaar genoemd , 
maar ook vanwege bovengenoemd toekomstpers
pectief verdient deze aanpak eerste prioriteit. (De 
invloed van zulk een beleid op de arbeidsplaatsont
wikkeling in deze sectoren kan ik echter nog niet 
overzien. ) 

De relatie tussen handelsbalans, inkomen en 
koopkracht komt in het programma niet voldoende 
uit de verf. Het helpt nu de variabele kosten van de 
auto te belasten in plaats van de vaste kosten (blz. 
16) n om een internationaal afte spreken belasting 
te overwegen op het luchtverkeer (blz. 32 ). Dat 
moet dan wel zó op te zetten zijn dat het zakelijk 
verkeer van goederen en personen hierdoor niet 
achteruitgaat, want anders treft het de produktie 

van goederen en diensten nadelig. Bovendien moet 
een onbelemmerd grensverkeer mogelijk blijven. 
Beide blijven echter in het totaalbeeld van onze 

handelsbalans relatiefkleine zaken. Ik denk datook 
overwogen moet worden de buitenlandse vliegva
kantie, een grote negatieve post op de betalingsba

lans, extra te belasten (ong. met 10%) . 

Tenslotte, waar de broekriem aangehaald moet 
worden, is het voor mij slecht te begrijpen dat we 
een deel van de noodzakelijke verminderingvan het 
reëel inkomen niet bewerkstelligen door een deva
luatievandegulden, zonder compensatie (5 % inde 
komende regeerperiode). Dit zou onze bedrijvig
heid en zijn export ten goede komen, terwijl er om
standigheden ontstaan waarbij er geen opwaartse 
druk op de lonen vanui t behoeft te gaan. Samen met 
de staffel van inkomensvermindering per loongroep 

(uit het aanhangsel ), waarbij echter nu de mini
mum-inkomens geheel worden ontzien, én een pla
fonering van de post 'incidenteel' per bedrijf tot ~ à 
1% (met de vrijheid voor de werkgever om posi tieve 
én negatieve 'merits' te geven), wordt dan het ge
wenste resultaat bereikt. 
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J.SOETEN~ORST 

Het concept-verkiezingsprogramma en de 
emancipatie 

De vrouwenbeweging, emancipatie enfeminisme 

Het startpunt van de tweede emancipatiegolf ligt 
net als de komst van D '66 in de tweede helft van de 
zestiger jaren. Daarvoor had alles gestaan in het 
teken van de wederopbouw. Vrouwen hadden met 
grote vanzelfsprekendheid hun traditionele rol 
weer opgevat. Trouwen en kinderen krijgen , zor
gen datje man carrière kon maken, dat was het wel 
zo'n beetje. In het onvrede-nummer dat De Gids in 
1967 ui tbracht wist] oke Kool-Smit het onbehagen 
dat bij sommige groepen vrouwen broeiende was, 
trefzeker onder woorden te brengen. Het was de 
klaroenstoot, die de komst van allerlei activiteiten 
op het vrouwenfront begeleidde. Man/vrouw

maatschappij werd opgericht; Dolle Mina ging de 
straat op. Marie wordt wijzer, De Bonte Was, het 
zijn verschijningsvormen van een radicale vrij
heidsdrang waar een nieuwe generatie vrouwen ui
ting aan geeft. 

Nu, zo'n vijftien jaar later, valt te constateren dat 
sommige ideeën uit dat tijdsbestek geheel zijn ver
dwenen, ofaan gewicht hebben verloren. De eman
cipatiegedachte hoort daar niet bij. Zij is in brede 
lagen van de bevolking geaccepteerd geraakt (zo 
blijkt uit opinie-onderzoek) en niet langer uitslui
tend 'in' bij groepen, die als het om vernieuwing 

gaat vooraan liggen, de jongeren en hoger opge
leiden. 

We zien dan ook dat elke partij die zich zelfres-

pecteert een paragraaf aan emancipatie heeft 
gewijd. De staatssecretaris emancipatiezaken is lid 
van het CDA en komt ui t de kring van de tradi tionele 
vrouwenorganisatie, de plattelandsvrouwen. Zij 
heeft een eigen directoraat op het ministerie van 
CRM. Binnenkort komt er de Emancipatie Raad, 
waarin alle kleuren uit het politieke palet vertegen
woordigd zullen zijn. Er worden emancipatienet
werken over het land verspreid. Kortom emancipa
tie is ' ne~es ' . Het is onderdeel van wat wel esta
blishment-politiek wordt genoemd. De wilde uit
wassen zijn ondergronds gegaan, terwijl de rest zo
veel mogelijk is omgebogen tot aanvaardbare vor
men. De vraag is of wij hier blij mee moeten zijn. 
Is hierdoor niet de potentiële vernieuwingsbron die 
in de vrouwenbeweging zit, teruggebracht tot een 
kabbelend stroompje? 

In het concept-verkiezingsprogramma van D'66 
wordt emancipatie getypeerd als 'een persoonlijk 
en maatschappelijk proces van verandering en 
groei'. Het is een zaak van 'de hele samenleving' en 
dus niet iets wat alleen vrouwen aangaat. De tot
standkoming van 'een geëmancipeerde samenle
ving is essen tiëel', zo valt hier te lezen. 

Tot zover geen kabbelend beekje maar een woes
te stroom. Het overheidsbeleid moet gericht zijn op 
het 'opheffen van de achterstandsituatie' (IId). 

Voordat ik inga op de punten uit het concept-
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verkiezingsprogramma is het nodig om voor ogen te 
krijgen wat er met emancipatie wordt bedoeld. Wat 
heeft emancipatie bijvoorbeeld van doen met de 
vrouwenbeweging of - nog enger - het feminisme? 
Wie bij emancipatie nog instemmend zit te knikken 
krijgt rillingen bij het woord feminisme. Het is dus 

kennelijk iets anders. Toch is volgens het woorden
boek het verschil nihil, want emancipatie is daar 
'het gelijkstellen voor de wet', te~'wijl feminisme 
wordt omschreven als 'het streven maatschappelij
ke rechten voor de vrouw uit te breiden'. 

Uit deze definities blijkt hoe juridisch onze denk
trant i , Subtiele verschuivingen in de relaties tus
sen mensen, een ander gevoel, een nieuwe emotie, 
het wordt allemaal vertaald in termen van wet en 
recht. Typische termen en structuren, die weinig te 
maken hebben met 'de vrouwenwereld'. Waar 
vrouwen zich ook moeilijk in herkennen, zoals on
lang zo duidelijk naar voren kwam in het congres 
'Vrouwen Recht'. De moeilijk grijpbare mentali
teitor reer, het eigene, wat de vrouwenbeweging zo 
sterk inspireert, blijft in dit soort definities buiten 
beschouwing, Het klinkt gek, maar woorden schie
ten te kort en daarom wordt er teruggegrepen op 
vertrouwde begrippen uit het bestaande arsenaal. 
We komen dan al gauw terecht bij wetgeving en 
rechten, gelijkheid en achterstand. De essentie is 
niet te vatten en dat is jammer want de kans is niet 
denkbeeldig dat de tweede golf van het feminisme 
uitsluitend vertaald wordt Ïn bureaucratische 
structuren en juridische constructies. 

or men een poli tieke partij kan verwij ten hieraan 
mee te doen is vers twee. Een partijprogram kan 
zich niet te ver verwijderen van de werkelijkheid 
van alledag. Het moet verstaanbaar blijven voor 
veel mensen en een radicaal feministisch geïnspi
reerde denktrant schrikt af. Wat wel kan, is erken
nen dat hier een potentieel voor maatschappijver
nieuwing ligt. Juist een partij als D '66, die het terug 
naar de menselijke maat, als leitmotiv in haar verkie
zingsprogramma naar voren brengt, kan daar de 

inbreng van de vrouwenkant goed bij gebruiken. 
Zij zijn bij uitstek 'getraind' in de 'kleinschalige' 
omgang; het probleem van orde en vrijheid op huis

, tuin- en keukenniveau. Wat een politieke partij 
ook kan is zorgen dat dwarse initiatieven van femi
nistische huize ruimte krijgen. Ditgeld t voor ver uit

eenlopende uitingen zoals op het gebied van de 
kunst, maar ook als het gaat om theorievorming en 
studie. Dit is broodnodig wil het fenomeen vrouwe
nemancipatie niet verarmen tot het tegemoetko
men aan achterstandgevoelens van voornamelijk 
middle-class vrouwen. 

Het echte emancipatiegebeuren speelt zich afin 
kaders die moeilijk grijpbaar zijn voor overheidsbe
leid: het gezin , de school , de sport, het gezelligheids
leven, Opnieuw, het verwaarlozen van dit gegeven 

kan er toe leiden dat emancipatie verengt tot het 
veroveren van een gelijk deel van de koek. In plaats 
van een maatschappij vernieuwende beweging, die 
leidt tot een ander type problemen, maar ook ande
re antwoorden, blijft de vrouwenbeweging steken 
in gelijkheidsaanspraken en tendeert zelfs naar het 
door D '66 zo verfoeide groepsegoïsme. 

Waar staat D'66? 

Om de mate van emancipatiegezindheid van het 
concept-verkiezingsprogramma te toetsen, zijn glo
baal bezien drie opties beschikbaar. 

In de meest vergaande optie verschijnt de vrou
wenbeweging als een bron voor fundamentele ver
andering, waaraan niemand zich kan onttrekken. 
Deze optie is te herkennen in algemene uitspraken 
over de toekomst of over fundamentele veranderin
gen. Ook kan zij verwoord zijn in een beleid dat 
expliciet ruimte geeft aan de niet algemeen aan
vaarde uitingen vanuit die hoek. 

De tweede optie gaat minder ver. Erkend wordt 
dat de vrouwenrol moet veranderen, maar de gege
ven maatschappij met haar dominante waarden en 
geldende moraal is maatstaf. De vrouw heeft daarin 
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een 'achterstand'. In de beleidsmaatregelen plaatst 
men - redenerend vanuit deze optiek - vrouwen op 

één lijn met minderheden, zoals jongeren, invali
den, bejaarden. 

In de derde optie wordtde vrouwenbeweging ge
zien als pure belangenbehartiging. Zij is te vergelij
ken met een vakbond. Het gaat daarbij om het vero
veren van macht op de mannenmaatschappij. Het 
geijkte wapen is bundeling van belangen in eigen 
organisaties. Staking behoort ook tot de mogelijk
heden, maar komt weer dichtbij de eerste meer 
anarchistische optie van waaruit dit fenomeen be
keken kan worden. De strijdijzers zijn hier een voor
beeld van. Vrouwelijke ongehoorzaamheid is de 
nieuwe leus. 

Wie met deze drie opties voor ogen het concept
programma doorleest, komt tot de conclusie dat 
0'66 tussen de twee eerstgenoemde opties in zweeft. 
De derde optie - de pure belangenstrijd - past niet 
in de partijsfeer. Daar heeft men nooit een aparte 
vrouwenorganisatie zien zitten. Het recent opge
richte PEAC (politiek emancipatie-activeringscen
trum) is een gezamelijk initiatief van mannen 
en vrouwen. Objectief bezien bestaat er wel de
gelijk rede om aan belangenbehartiging te doen 
binnen de partij. Zo zijn er verhoudingsgewijs veel 
vrouwen lid. Ook de congressen worden goed be
zocht door vrouwen. In de besturen en partijfunc
ties zijn zij echter sterk ondervertegenwoordigd. 

Het verkiezingsprogram doet wel een uitspraak 
over de tijdelijke voorkeursbehandeling die vrou
wen op de arbeidsmarkt zouden moeten krijgen. 
Dit is een agressieve benadering, die past in de 
vakbond-achtige optie. Deze lijn wordt niet door
getrokken naar de vertegenwoordiging in de eigen 
partij. 

Watde eerste optie betreft, de vrouwenbeweging 
als bron voor maatschappijvernieuwing: in de inlei
ding word t emancipatie geschetst als een fenomeen 
dat de samenleving als geheel raakt. Het is 'een pro-

.ces van verandering en groei'. Het gaatom 'emanci
patie van mensen'. Maar zodra het op concretisering 
aankomt, is er weinig meer terug te vinden van deze 
visionaire uitspraken. Ook bij de bespreking van 
'fundamentele veranderingen in onze maat
schappij' is deze vrijheidsdrang van vrouwen niet 
genoemd. Ook niet als onorthodoxe bron voor nieu
we antwoorden, waar de inleiding om vraagt. Juist 
op het punt van de menselijke maat ligt de inbreng 
van vrouwelijke kant voor de hand. 

Dit betekent dat de tweede optie, de achterstandsfi
losofie, overheerst. De bestaande maatschappij is als 
norm gegeven. Het gaat er om de achterstand van 
vrouwen in de 'startsituatie' op te heffen. Op dit 
moment zou een fundamentele verschuiving in de 
verhoudingen te bereiken zijn door middel van ar
beidstijdverkorting. Een maatregel die mannen én 
vrouwen diep raakt in hun dagelijks bestaan. Een 
stap die ook past in de 0 '66-filosofie van rechtvaar
diger verdeling van (zinvolle) arbeid. 

In het concept-programma wordt algemene ar
beidstijdverkorting genoemd als wens 'op langere 
termijn'. Studie en onderzoek wordt bepleit. De 
korte termijn-voorstellen kiezen voor deeltijdarbeid. 
Een oplossing die de positie van mannen buiten 
schot laat. Deeltijdarbeid creëert banen met een 
tweederangs status. Geen participatie in het bedrijf, 
veelal vervelend werk, zwakkere rechtspositie, 
ideaal om lastige vrouwen, die zonodig willen wer
ken, bezig te houden. 

In het beleidsprogramma over emancipatie is dit be
zwaar ondervangen door de uitspraak dat deeltijd
banen op al deze punten gelijkgesteld moeten wor
den met volletijd arbeid . Het is de moeite waard om 
deze uitspraak bij amendement in het verkiezings
programma te brengen. Hoewel er nogal wat tekst 

aan het onderwerp deeltijdarbeid is besteed, ont
breekt juist dit essentiële element, waardoor het 
voorstel een meer principieel karakter krijgt. 

Het weghalen van de emancipatieportefeuille bij 
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CRM om deze onder te brengen bij Sociale Zaken of 
Algemene Zaken is een beleidsvoorstel dat wél goed 
thuis hoort in de meest fundamentele optiek. Het 
houdt een erkenning in van de stelling dat emanci
patie een beweging is die de samenleving als geheel 
aangaat en niet beperkt blijft tot een stukje welzijn 
voor vrouwen. 

Een tussenconclusie: het concept-programma aar
zelt tus en grote lijnen en kleine stapjes. Er is weinig 
verband tussen de visionaire blik uit de inleiding en 
de concretisering in de verschillende programma
onderdelen. 

Ik zal nu het concept-programma nader bekijken 
op een aantal van deze deelterreinen nl. arbeid, on
derwijs, gezondheidszorg, samenlevingsvormen, 
minderheden en ontwikkelingshulp. 

De deelterreinen 

en andere sleu telfiguren, aandach t worden gegeven 
aan de positie van de vrouw. Speciaal onderwijs 
voor vrouwen die in een later stadium in hun leven 
op de arbeidsmarkt willen terugkeren is ook een 
programmapunt. 

De hele onderwijs paragraaf staat in het teken van 

de achterstandsfilosofie. Dat vrouwen vanuit hun 
situatie ook misschien iets aan te bieden hebben 
waar anderen wat van kunnen leren, is een gedach

te die kennelijk niet leeft. Het taalgebruik is mascu
lien. 'Juist het onderwijs kan de jonge mens wel op 
weg helpen , door hem te leren hoe hij positief kan 
bijdragen aan ook zijn maatschappij.' Jawel , wat 
voor mensbeeld zit hier achter? Opvoeden tot een 

goede ven t, of een ech te kerel waar de maatschappij 
wat aan heeft? Daar moeten weer heel wat tekstjes 
over roldoorbreking tegenover staan om deze 
smaak weg te spoelen. Het lijkt wel of de vrouwen 
voor onderwijsgevenden een aantrekkelijke markt 
zijn; een troost voor het teruglopend leerlingental. 

De hervorming van het arbeidsbestel is hiervoor al Over een leerstoel voor vrouwenstudies wordt niet 
kort aangestipt. De inleiding pleit voor een opwaar
dering van de ' informele economie' waarin het 
werk van huisvrouwen een centrale rol speelt. In het 
hoofdstuk over sociaal-economisch beleid is hier 
weinig meer van terug te vinden, uitgezonderd het 
programmapunt financiële steun aan vrijwilligers
activiteiten. Maar dit blijft een lapmiddel, dat fun

damentele verandering op dit punt eerder in de weg 
taat dan aanzwengel t. 

De voorstellen zijn primair gericht op het weg
werken van de achterstand van vrouwen die al op 
de arbeidsmarkt zijn. Het gaat dan om sociale wet
geving, belastingwetgeving, beloning. De conse
quente individualisering op het punt van de belas
tingen en de sociale verzekeringen is een sterk punt, 
omdat het kostwinnersbegrip wordt losgelaten. 

De bevordering van emancipatie door roldoor
breking, wordt voor een belangrijk deel toebedeeld 
aan het onderwijs. Daar moet in de opleiding van 
leerkrachten, maar ook van arbeidsbemiddelaars 

gerept. 

De paragraaf over ge<;ondheids<;org heeft als sterk 
punt de formulering van het abortusbeleid. De 
vrouw beslist. Aan de andere kant word t geen aan
dacht besteed aan het feit dat vooral vrouwen ge
bruik maken van de gezondheidsvoorzieningen. 
(Of het helpt is een tweede. ) Zij hebben verhou
dingsgewijs veel klachten. Mogelijk is dit een sig
naal met dieper liggende oorzaken. Een teken van 
een onbevredigende leefsituatie voor veel vrouwen. 
Uit een recent uitgebracht armoede-rapport aan de 
EEG blijkt dat juist vrouwen tot de (financieel ) 
meest kwetsbare groepen behoren . 

Meer onderwijs, meerdeeltijdbanen zijn maatrege
len die zich richten op de redzame vrouwen en 
daarvan zijn er relatiefweinig. Om ook de achter
gestelden te bereiken, zullen anderssoortige maat
regelen geboden zijn. 
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De erkenning van het eigen beslissingsrecht van 
de vrouw inzake abortus pas in de 0 '66-traditie 

waarbij de eigen verantwoordelijkheid van het in
dividu gerespecteerd wordt. 

Dit klinkt ook door in teksten waarin het gezin aan 
de orde is. Adoptie door twee 'personen ' moet mo
gelijk zijn. De economische afhankelijkheid moet 
na echtscheiding - niet kunstmatig in stand blijven. 
Eindeloze alimentatieplicht is hiermee in strijd. Dit 
standpunt is consequent. Toch past hier voorzich
tigheid omdat veel gescheiden vrouwen door deze 
verandering op het bijstandsniveau terecht komen . 
Zij gaan dan tot de zwakste groepen in onze samen
leving behoren. Cursussen zijn een te zwak middel 
om deze groep er bovenop te helpen. Vooral om
budsvrouwen worden voortdurend met hun neus 
op deze problematiek gedrukt. 

------

Oe situatie van de vrouw bij culturele minderheden 
krijgt geen speciale aandacht. Hetzelfde geldt voor 

vrouwen in ontwikkelingslanden, waar Nederland 
haar hulp op richt. Dit is verwonderlijk omdat de 
vrouwenconferentie in Kopenhagen (1980) juist op 
dit thema uitvoerig inging. Ook hier zou een zich 
openstellen voor de wensen van die kant, en dan 
vooral voor wat vrouwen te vertellen hebben , een 
voor de hand liggende uitwerking zijn van de 
emancipatiegedach te. 

Conclusie 

Na deze tour d'horizon met het concept-verkie
zingsprogramma als uitgangspunt blijven mijn 
gevoelens gemengd. Misschien is dat nog wel de beste 
vertaling van de emancipatie van man én vrouw. 
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M.VANEMPEL 

Decentralisatie: enkele kanttekeningen 

Hoc staat het concept-verkiezingsprogramma te
genover 'decentralisatie'? Het antwoord lijkt wel
haa t metde vraag gegeven: natuurlijk zijn wij daar 
voor. De specifiek hieraan gewijde passage (onder 
Il- : 'Binnenlands bestuur' ) presenteert zich dan 
ook vrijwel als een vanzelfsprekendheid: 
'Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder, en 
daarbij treedt als vanzelf centralisatie op . Be
zuinigingen bevorderen deze ontwikkelingen nog. 
Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is dat 
het bestuur doorzichtig en grijpbaar moet zijn 

voor de burgers. Daar past centralisatie niet bij , 
maar de huidige ontwikkelingen moeten onze roep 
om decentralisatie nog versterken. Hoe gecompli
ceerder namelijk de samenleving, des te groter is het 
belang van doorzichtigheid van bestuur. Daarom 
moeten zoveel mogelijk bestuurlijke verantwoor
delijkheden naar de basis, de gemeenten, worden 
gebracht, met bijbehorende financiën en zonder a l- . 
lerlei voorwaarden van rijk of provincie bij de be
steding ervan. Ook als er bezuinigd moet worden is 

dit de aangewezen weg, omdat op het laagste ni
veau de beste keuzes voor de besteding van schaars 
geld gemaakt kunnen worden .' 

Opmerkelijk is, dat deze voorkeur voor decentrali
satie wordt afgeleid uit het, als uitgangspunt gestel
de, vereiste van 'doorzichtigheid' en 'grijpbaar
heid' van het bestuur. Door de decentralisatie komt 
(afblijft) het bestuur dicht bij de burger, en die kan 

'op het laagste niveau de beste keuzes voor de beste
ding van schaars geld' maken. Dit sluit direct aan 
bij de eerder - onder II-a: 'Democratisering' - ge
poneerde stelling, dat de mensen 'medeverant
woordelijkheid moeten dragen voor zaken, waar
mee zij in hun levenssfeer rechtstreeks te maken 
hebben . Waarom zouden anderen die beslissingen 
beter kunnen nemen? ' Dat intussen de samenleving 
steeds gecompliceerder wordt - d .w.z. dat steeds 
meer factoren van velerlei herkomst op en tegen el
kaar inwerken - mag, volgens het programma, 
daaraan niet afdoen. Integendeel! Deze ontwikke
ling moet worden gecorrigeerd door meer informa
tie, maar aan de besluitvorming aan de basis mag 
niet worden getornd. 

Als zodanig is de presentatie van het·model con-
istent en het zal velen - binnen en buiten 0 '66 -

zonder moeite aanspreken. Het gaat er echter wel 
van uit , dat de complexe factoren , die de samenle
ving bepalen , zich in het kader van een 'besluitvor
ming aan de basis' op een wijze laten r~gel en , die 
voor alle betrokken groepen zo niet aantrekkelijk, 
dan toch in ieder geval dragelijk is. En anderzijds 
trekt het wel een zware wissel op het informatiebe
leid, dat immers de (groeiende) afstand tussen de 
burgers en de zijn leven bepalende factoren moet 
overbruggen. 

Als wij nu eerst dit laatste punt bezien , dan wacht 
ons een zekere teleurstelling. Het hoofdstukje II-g: 
'Naar een informatiebeleid' legt nl. heel andere ac-
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centen dan een gewenste ondersteuning van de de
centralisatie. Hier wordt niet zo zeer een mogelijk 

tekort aan informatie als probleem gepresenteerd, 
als wel een dreigend teveel: de bedreiging van de 
persoonlijke levenssfeer door de steeds grotere toe

gankelijkheid van allerhande gegevens. Het be
leidsaspect: 'Hoe garanderen we de toegankelijk
heid van de informatiekanalen (aan verzend- en 
ontvangstkant) voor alle maatschappelijke groepe
ringen' lijkt in dit verband welhaast achteraf toe
gevoegd , en verdraagt zich ook niet goed met een 
aantal andere van de genoemde 'beleidsaspecten ' . 
Uiteraard is het, in het verkiezingsprogramma be
nadrukte, probleem van de implicaties van een 
'ongelimiteerde informatietechnologie' van groot 
belang. Maar, zoals gezegd , men wordt teleurge
steld als men zoekt naar suggesties hoe nu die tech
nologie ookjuist ten goede zou kunnen worden aan
gewend, als noodzakelijk complement van het de
centralisatiemodel. Veel verder dan een - gelukkig 
positieve - uitspraak over regionale omroep komt 
het programma in di topzich t niet. Dit is ech ter niet 

meer dan een betrekkelijk simpel, op oude stramie
nen gebaseerde ontwikkeling. De techni~ - via te
lefoon en/of televisie - geeft veel meer mogelijkhe
den, en wel niet alleen voor 'ontvangst', maar ook, 
en juist, voor communicatie in beide richtingen. 
Alleen als wij deze mogelijkheden ten volle uitbui
ten, kunnen wij een serieuze poging doen de slui
pende centralisatie te keren en het decentralisatie

model geloofwaardig te doen zijn. 
Zelfs dan zal het overigens nog wel een hele toer 

zijn. Nog afgezien van de beperktheid van de greep 
van de politiek op de werkelijkheid, en van de prio
riteiten van mogelijke regeringspartners, blijkt ook 
het eigen verkiezingsprogramma moeite te hebben 
de gekozen lijn consequent vol te houden. Wèl dui
delijk spreekt de decentralisatiewens uit bijv. de 
passages over 'De organisatie van de politie' (onder 
II-f), over welzijn (onder V -b) en over volksge
zondheid (onder V-c). Op andere plaatsen in het 

Verkiezingsprogramma blijkt echter het centrali
satie-bloed te kruipen waar het niet gaan kan. 

Een aardige illustratie \·an een meer aarzelen
de houding treft men aan onder 'II_i: Kunsten': 
'Spreiding en amateuristische kunstbeoefening zijn 
gediend met decentralisatie van het kunstenbeleid. 

Vergroting van de provinciale en gemeentelijke au
tonomie mag eventueel niet betekenen dat kwetsba
re en experimen tele initiatieven daardoor in de knel 
komen: garanties daarvoor moeten ingebouwd 
worden.' 

Met andere woorden: 'decentralisatie is prima, 
maar we moeten er wel van uit kunnen gaan, dat 
jullie de in onze ogen goede beslissingen nemen'. 

Enigszins in dezelfde sfeer liggen de voorstellen, 
het subsidiewapen te gebruiken om bepaalde op 
zich zelfstandige/gedecentraliseerde organisaties er 
toe te brengen dit of dat wel ofniet te doen. Zo bijv.: 
'Bewoners van tehuizen en cliënten van de bejaar
denzorg moeten een betere rechtsbescherming 
krijgen; subsidies moeten mede aangewend worden 
ter aanmoediging van vrijwillige toepassing van 
zo'n regeling' (onder V of: 'Ouderen' ) . 

En ook: 
'Subsidies aan welzijnsinstellingen moeten gebon
den worden aan voorwaarden m.b.t. de toegan
kelijkheid van hun gebouwen voor gehandicapten' 
(onder V-g: 'Gehandicaptenbeleid') . 
Het spreekt vanzelf dat de doeleinden die met deze 
voorstellen worden nagestreefd, als zodanig niet an
ders dan toegejuicht kunnen worden. Waar het mij 
hier echter om gaat, is het punt dat het realiseren 
van deze goede doeleinden niet aan de vrije keuze 
van de betrokken instellingen wordt overgelaten, 
maar daaren tegen aan hen word topgelegd (de sub
sidie zal voor hen wel meestal een onmisbare finan
cieringsbron zijn). Dit verdraagt zich niet zo best 
met het in de aanhef geciteerde principe: ... 'met 
bijbehorende financiën en zonder allerlei voor· 
waarden van rijk of provincie bij de besteding er-

van'.Ofge 
gens dit vel 
voor welzij 
en private , 
lerlei positi 

Maar lal 
signaleerde 
lemaal 'ree 
van erg ver 

Meer twij 
hoofdstukk 
sten' en 'Sc 

Om met 
ginnen , SpI 
paar punte 
'Het global 
van Rijksbt 
'Een red eli 
landse lndt 
(onder IV-. 

beleid' ) . 
In het 's 

gramma, a 
'de in alle ( 
komensen 
en het arb. 
van decent 
vraagworc 
centralisati 
overheid al 
gelegd VOOI 

ties? Laten 
contract' d 
traliserend 
sociaal-eco 
immers dal 
onder zo'n 
leen zichze 
bepaalde c 
sterk te ma 



li
n. 

0-

in 
ti. 
u

a-
d 
rd 

a, 
at 

n, 

p 
er 
~ . : 

'r-

n

n-

~n' 

ize 
ln
hij 
en 
lze 
~n, 

lb
ln
est 
'let 
or
er-

idee '66 /jaargang 21 nummer I Ifebruari /98/ 1 blz. 29 

van'. Of geldt, wat wél voor gemeenten geldt, vol
gens dit verkiezingsprogramma dit principieel niet 

voor welzijnsinstellingen en andere semi-publieke 
en private organisaties, waarbinnen de burgers al
lerlei positieve zaken ter hand nemen? 

Maar laten wij eerlijk blijven; de tot nog toe ge
ignaleerde gevallen mogen dan misschien niet he

lemaal 'recht in de leer' van de decentralisatie zijn, 
van erg ver uitglijden is toch geen sprake. 

Meer twijfels heb ik in dat opzicht over de 
hoofd tukken III en IV over 'De nieuwe schaar
sten ' en 'Sociaal-economisch beleid'. 

Om met het 'Sociaal-economisch beleid' te be

ginnen, springen er voor mij in hoofdstuk IV een 
paar punten uit: het 'sociaal contract' (onder lv-a : 
'Het globale kostenmatigende beleid '), het 'College 
van Rijksbemiddelaars Nieuwe Stijl' (onder Iv-b : 
'Een redelijker inkomensverdeling') en de 'Neder
landse Industriële Vernieuwingsmaatschappij' , NIVM 

(onder Iv-e: 'een gericht, vernieuwend structuur
beleid' ). 

In het 'sociaal contract' zouden , volgens het pro-

inderdaad die doeleinden zullen realiseren. Wat 
ligt er dan meer voor de hand, dan hen tevens de 
middelen in handen te geven om deze 'achterban
nen' desnoods in het gareel te dwingen? En daar
mee is de weg wijd open naar een spiraal van telkens 
weer de constatering, dat het met deze middelen 
toch ook nog niet lukt, en dat dus meer greep op de 
achterban noodzakelijk is, en de constatering dat 
ook dat weer niet voldoende is etc., etc. En aan wie 
moeten wij al die middelen dan in handen geven? 
Aan het 'georganiseerde bedrijfsleven ', als partner 
bij het sociaal contract? Maar heeft dat voldoende 
legitimatie om zoveel macht overde 'achterban ' uit 
te oefenen? Of dan toch maar liever de overheid? 

(Door het programma al als alternatief voor het 'so
ciaal contract' opgevoerd. ) Exit decentralisatie! 

Vergelijkbare opmerkingen kunnen worden ge
maakt t.a.v. het voorgestelde 'College van Rijksbe
middelaars Nieuwe Stijl'. Het zal misschien wel een 
middel zijn om bepaalde inkomensverdelingen te 
bereiken , mits keihard toegepast (men herinnere 
zich de spanningen waaraan het College 'Oude 
Stijl ' te gronde is gegaan), maar met decentralisa-

gramma, afspraken gemaakt moeten worden over tie heeft het niets mee te maken. 
'de in alle opzichten gewenste ontwikkeling van in- Is niet langzamerhand voor D '66 het moment ge-
komens en prijzen, de realisering van investeringen, 
en het arbeidsplaatsenbeleid'. Waar is hier sprake 
van decentralisatie? Of moet toch ook hier weer de 
vraag worden gesteld of volgens het programma de
centralisatie een groot goed is zolang het om de 
overheid als zodanig gaat, maar dat dit niet is weg
gelegd voor particuliere en semi-publieke organisa
ties? Laten wij ons goed realiseren dat een 'sociaal 
contract' dat die naam waard is, een zeer sterk cen
traliserende ingreep is in de regulering van de 
sociaal-economisch verhoudingen. Het betekent 
immers dat van de partners die hun handtekening 
onder zo'n contract zetten, verwacht wordt niet al
leen zichzelf te binden t.a.v. de wenselijkheid van 
bepaalde doeleinden , maar wel degelijk ook zich 
sterk te maken dat hun respectieve 'achterbannen' 

komen om zich los te maken van wat op de keper 
beschouwd niet anders is dan 'establishment'
denken: meteen kleine elite op een hoog niveau van 
abstractie gegevens verzamelen en doeleinden for
muleren en dan de troep maar commanderen te vol
gen. Is het ondenkbaar dat D '66 een radicaal alter
natiefkiest en zich losmaakt van de heilloze consen
sus tussen alle partijen, links en rechts, die elkaar 
bestrijden op het scherp van iedere procent prijs
compensatie, maar de hele verstikkende structuur 
eendrachtig in stand houden? Een structuur, die 
juist door de op hol geslagen centralisatie iedere 
deelbeslissing volstrekt oneigenlijke consequenties 
verleent, en daarmee tot een zaak van leven of dood 
maakt. Hier een bewuste politiek van decentralisa
tie voeren, betekent de mogelijkheid openen van 
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een differentiatie die aansluit bij de werkelijkheid, 
en daardoor van een beoordeling van iedere mis
stand, iedere eis, iedere correctie op de eigen meri
tes. Daarmee zou inderdaad van de betrokkenen 
gevraagd worden 'medeverantwoordelijkheid (te) 
dragen voor zaken, waarmee zij in hun levenssfeer 
rechtstreeks te maken hebben' , niet ook nog voor 
veel consequenties, die via allerlei abstracte koppe
lingsmechanismen voor hen volstrekt onoverzien
baar zijn. 

Mijn kanttekening bij de voorgestelde Neder
landse lndustride VemieuwingsmaatschappiJ (N I V M) 

plaats ik met wat meer aarzeling. Ik geloof, dat 
een NIVM zeker nut zou hebben, al was het 
alleen als concreet aanknopingspunt voor een 
serieus engagement op dit punt. Ik wil echter 
wel opmerken dat uit de in het verkiezings
programma gegeven uitwerking duidelijk de geest 
spreekt van een centraal opgesteld schema, waar 
eventueel te steunen projecten in moeten passen. 
M.a.w. een voeding van boven naar onder, niet 
van onder naar boven. Ik vraag mij af, of daar
mee werkelijke innovatie wordt gestimuleerd. Zou 
het kunnen zijn dat men bij deze opzet de, blijkbaar 
zo succesvolle, ondersteuning van de innovatie in de 
land- en tuinbouw voor ogen had? Deze indruk 
wordt versterkt door het voorstel tot opzet van 'sec
tororganen ', even verder in het zelfde hoofdstuk. 
Mocht dit zo zijn, dan wil ik wel wijzen op een we
zenlijk verschil tussen de agrarische sector en de in
dustrie. De ene boer voelt zich geen concurrent van 
de andere1, en dat werkt door, zowel in het markt
als in het structuurbeleid. Een dergelijke mentali
teit willen overplanten naar de industrie, betekent 
overstappen van het concurrentiemodel naar het 
branche-samenwerkingsmodel. Op zich is dat na
tuurlijk wel mogelijk, en veel van de huidige sector
politiek is in feite zonder die vooronderstelling niet 
denkbaar, maar - wederom - het betekent wel een 
duidelijk loslaten van de decentralisatiegedachte. 
Wil men decentralisatie combineren met indus-

------- -

trieel innovatiebeleid, dan zal men zich moeten 
neerleggen bij het idee dat met gemeenschapsgeld 
de ondernemer met een goed idee wordt gesteund, 
en diens concurrenten niet. 

Tenslotte dan een enkele opmerking over 
hoofdstuk lIl, 'De nieuwe schaarsten'. 

Onder het hoofd iIl-c: 'Het schaarse ge;:;onde milieu' 
leest men dat : 
'het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne dient belast te worden met de natuur
en landschapsbescherming ; de sanering van het 
bestaande vergunningenstelsel ; een voortschrijden
de meerjarenplanning die gemeentelijke en provin
ciale plannen overkoepelt en coördineert; verbe
tering van de nalevingscontrole en van de op
sporing en vervolging van milieudelicten ; uitbrei
ding tot een Ministerie voor milieuzaken en volks
gezondheid is gewenst'. 

Onder het hoofd III-d: 'De schaarse ruimte' 
wordt voorgesteld het gemeentelijk gronduitgifte: 
beleid te harmoniseren, liefst op basis van erfpacht, 
waarna volgt, dat een nieuwe 'Raamwet Erfpacht' 
een aantal spelregels zou moeten vastleggen en on
gewenste voorwaarden onmogelijk zou moeten 
maken. 

Tenslotte wordt ook nog gepleit voor de coördi
natie van het woonruimtebeleid van gemeenten 
binnen één regionale woningmarkt (onder III-e: 
'De schaarste aan woningen' ). 

Ik heb hier slechts een aantal expliciete punten 
genoemd. Om een werkelijk beeld te krijgen moet 
men natuurlijk het geheel van wensen en verlan
gens plaatsen tegen de achtergrond van wat nu 
reeds op dit gebied de feitelijke verhoudingen zijn 
tussen de centrale overheid en de overige instanties, 
materieel , regelgevend, financieel etc . Dan blijft er 
m.i. in alle eerlijkheid niet veel over van 'onze roep 
om decentralisatie', integendeel! 

Anders dan t.a.v. de eerder hier besproken pun· 
ten heb ik hier echter het gevoel dat er aan een cen
tralisatie van het beleid niet goed te ontkomen valt. 
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Hetgaathier nl. steeds om punten, waar de uitkom-
ten worden bepaald door factoren die (ver) uit

gaan boven het gedecentraliseerde niveau. Ruim

telijke ordening, woningbouw en milieubeheer 
werkelijk gedecentraliseerd beslissen, betekent de 
weg vrij maken voor groepsegoïsme en hypothi

ceren van het belang van de buurman of de volgen
de generatie. We moeten onder ogen zien dat het 
hier om afwegingen van belangen gaat, die op 
plaatselijk niveau eenvoudig niet op te lossen zijn: 

als karikaturaal voorbeeld moge gelden de situatie 
waarin bij de discussie over het tracé van een auto
weg iedere betrokken gemeente in staat is de eigen 
objectieve milieugroep in het veld te voeren. Maar 

zien wij dit onder ogen, en aanvaarden dus een cen
tralisering van de beslissing op zo'n punt, dan ge
biedt de eerlijkheid ook te erkennen dat aan plaat
e1ijke inspraak en beroepsmogelijkheid een dui

delijkegrens is gesteld. Ander houden wij orde bur
ger, àf de instantie, die het beleid moet zien uit te 

voeren, een fopspeen voor. 
Er is m.i. nog een, meer algemene, overweging 

om juist op het punt 'schaarste' meer welwillend te 

staan tegenover de cen traliseringstendens. De
centralisatie als ordeningsmodel houdt in een er
kenning van de 'eenheid in verscheidenheid': men 

accepteert de verschillen tussen de samenstellende 
delen en de eigen wijze waarop deze menen hun 

zaken te moeten regelen, in het vertrouwen dat het 
gemeenschappelijk belang impliciet of expliciet 
door de samenstellende delen wordt erkend en in 

hun eigen beleid wordt gehonoreerd. Het is goed 
zich te realiseren datin dit model de democratische 
meerderheidsbeslissing niet alleen zaligmakend is, 
maar gefrustreerd kan worden door de gedecentra-

liseerde besluitvorming. Dit alles kan per saldo tot 
tevredenheid van de meerderheid werken in een 
stabiele samenleving, waar een grote mate van 

overeenstemming bestaat over de gemeenschap

pelijke belangen. Komt echter de samenleving on
der spanning te staan, om welke reden dan ook, dan 

blijkt al gauw dat er behoefte bestaat aan een op
nieuw formuleren van die gemeenschappelijke be
langen2, en dáárvoor schiet dan het decentralisatie
model te kort. 

Voorzover er nu werkelijk sprake is van schaarste 
- de term 'schaarste aan werk' werkt m.i. veeleer 
verhullend - meen ik dat inderdaad gesteld kan 

worden dat de samenleving onder spanning staat: 
de kaarten worden opnieuw geschud, er treedt de
nivellering op tussen verschillende groepen in de 

samenleving. Onder die omstandigheden een cen
traal geformuleerd en uitgevoerd beleid voorstaan, 
is niet alleen begrijpelijk, maar ook juist. 

Dan rest nog slechts de geijkte waarschuwing van 
een ieder wien de decentralisatiegedachte dierbaar 

is: hopdt wel de proporties van het probleem in het 
oog en schiet niet over het doel heen. Want decen
tralisatie is als een pijl met weerhaken: makkelijk af 

te schieten, maar moeilijk terug te halen. 

Noten 

[. Zie S.L.Louwes, 'Het gouden tijdperk van het groene front; 
het landbouwbeleid in de na-oorlogse periode' , in: Nederland 
na 1945 (bundel E. W. Hofstee), Van Loghum Slaterus, 
Deventer, [980, blz. 223 e.v. (244). 

2. Vlg. bijv. de situatie in Zwitserland, waar het gevoel van een 
'malaise helvétique' leidde tot fundamentele discussies rond 
een Grondwetsherziening. 
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A.NUIS 

Tussen optelsom en samenhang 

Verkiezingsprogramma's bevatten doorgaans zeer 
algemene uitspraken over het te voeren beleid, 
vooral in de inleiding, en daarnaast, in hoofdstuk
ken en subhoofdstukken, een vaak zeer gedetailleer
de opsomming van wenselijkheden op deelterrei
nen. Als het goed is worden in het algemene gedeel
te de grote lijnen van de problemen en van de voor
gestane oplossingen aangegeven, die dan in de deel
hoofdstukken concreet worden uitgewerkt. Maar 
helemaal goed is het eigenlijk nooit. De verschillen
de specialisten part jes hebben de neiging een eigen 
leven te leiden en zich weinig aan te trekken van 
elkaar of van het gareel van grote lijnen dat elders in 
het programma voor hen is uitgezet. Omgekeerd: 
het algemene gedeelte zingt zich in zijn visie vaak 
wat al te makkelijk los van de weerbarstige materie 
van de werkelijkheid. De spanning tussen algemeen 
en bijzonder is bij elk verkiezingsprogramma een 
dankbaar aanknopingspunt voor kritische opmer
kingen. Ook bij dit programma. 

De verklaring ligt voor de hand: zo'n tekst is, ze
ker in een ook intern democratische partij , een col
lectief werkstuk. Specialisten leveren hun aandeel 
via de werkgroepen, de programmacommissie be
waakt zo goed mogelijk de grote lijn. Helemaal 
naadloos wordt het produkt van die gezamenlijke 
inspanningen nooit. AI moet het wel steeds opnieuw 
geprobeerd worden. Zonder deskundigen krijgt een 
programma geen greep op de werkelijkheid, maar 
een optelsom van specialistenwensen is geen samen
hangend beleid . 

In de rijke jaren achter ons zijn partijprogramma's 
lange tijd niet meer dan zulke optelsommen ge
weest, al of niet versierd met ideologische franje. 
Dat kon, het leek althans te kunnen. Het regerings. 
beleid zelf was een optelsom van departementale 
wensen; van een doordacht prioriteitenstelsel wa 
geen sprake, ieder department maakte zich zo 
breed mogelijk, en Financiën hakte de knopen 
door. 

0'66 heeft in 1971 in dit opzicht tamelijk baan
brekend werk gedaan met zijn eerste beleidsplan. 
In de inleiding daarvan stond, in de optimistische 
toonaard van diejaren: 'een open samenleving; een 
leefbaar land ; zelfbewuste, vrije en creatieve men· 
sen; beheersing, zinvoller aanwending en recht· 
vaardiger verdeling van de welvaart, hier en elder ; 
een cheppende rol bij het bevorderen van vrede, 
vrijheid en veiligheid in de wereld: het zijn doelstel· 
lingen die gemakkelijk tot holle leuzen worden, als 
ze niet worden nagestreefd door een bewust, welo· 
verwogen en samenhangend regeringsbeleid. 
Daarvoor is nodig dat de traditionele vakken waar· 
in de besluitvorming is verdeeld, worden openge· 
broken. Elk van de genoemde doelstellingen vraagt 
maatregelen op vele, zo niet alle conventionele ter· 
reinen van regeringszorg. Die maatregelen moeten 
op elkaar zijn afgestemd, en deel uitmaken van een 
overkoepelend, dynamisch beleidsplan, dat meer 
wil zijn dan een afwikkeling van lopende en onver· 
hoeds opkomende zaken'. 

Hetstuk 'A 

gaf een aant: 
traditionele 
daarmee tot 
kingenafwe 
er - en ook 
hoofdstuk 0' 

verschillend 
ten dele, mé 
concept was 
meest uiteeJ 
bijeengetror 
lang in een I 
wekkende ec 
verwarring J 

Sindsdien 

geleidelijk" 
nu zoiets ah 

niet meer, ' 
regeringsbel 
om hebben 
programma 
tijprogramn 
meeste lede 
nog maar h 
zo'n hoordsl 
vrees dan oe 
van verschil 
uitmaaktev 
bij de niem 
van Loon el 
hand weer ' 
model , waa 
zijn eigen I 
maar zuinig 

Maar nu h 
hoeverre sla 
om? De ee: 

missie in ied 
verkeersage 



-
's 

1-
t . 

,
Ie 

lS 

idee'66 /jaargang 2/ nummer / !februari /98/ / blz .33 

Hetstuk wilde daartoe een eerste aanzet zijn. Het 
gaf een aantal doelstellingen aan die dwars door de 

traditionele beleidshoofdstukken heensneden en 

daarmee tot op zekere hoogte onderlinge vergelij

kingen afweging mogelijk maakten. Bovendien was 

er - en ook dat was toen nieuw - een uitvoerig 

hoofd tuk over de financiële consequenties van de 
ver chilIende voorstellen. De opzet lukte maar zeer 

ten dele, maar het was een boeiende poging. Het 

concept was opgesteld door een stuk of twaalf uit de 

mee t uiteenlopende hoeken van deskundigheid 
bijeengetrommelde mensen, die enkele weekeinden 

lang in een haast wanhopige, vaak de lachlust op

wekkende en uiteindelijk toch vruchtbare spraak

verwarring met elkaar zaten opgescheept. 

Sindsdien is het begrip beleidsplan binnen D'66 
geleidelijk van karakter veranderd . Het betekent 

heden aangetroffen. Heel vaak wordt verwezen 

naar passages elders in het programma, op een ma

nier die duidelijk maakt dat het hier gaat om een 

samenhangende gedachten wereld, waarin op aller
lei terreinen dezelfde hoofdlijnen - innovatie, 

emancipatie, democratisering - telkens terugkeren . 

Ook in de rangschikking is een geslaagde poging 

gedaan om het automatisme van het denken in de
partmenten te doorbreken. Het hoofdstuk 'Naar 

een open samenleving' is in deze samenstelling een 

erfenis van het eerste beleidsplan, het hoofdstuk 'De 

nieuwe schaarsten' is een nieuwe en verhelderende 

vondst. Zo'n onorthodoxe indeling heeft wel tot ge

volg dat er wat herhalingen en losse eindjes ontstaan 

- zo is er veel in het hoofdstuk 'Educatie en welzijn' 

dat evengoed onder de open samenleving had kun

nen staan - maar dat is ze wel waard. 

o nu zoiets als een uitvoerig partijprogramma, juist 
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niet meer, zoals het eerste, een voorstel voor een 

regeringsbeleid in de eerstvolgende periode. Daar

om hebben we nu weer afzonderlijke verkiezings

programma's, die uiteraard op dat uitvoerige par

tijprogramma of beleidsplan zijn gebaseerd. De 

meeste leden komen dat laatste overigens alleen 

nog maar hoofdstuksgewijs tegen, als er weer eens 

zo'n hoofdstuk door een congres wordt herzien. Ik 

vree dan ook dat het element van de confrontatie 

van verschillende deskundigheden, dat het wezen 

uitmaakte van het eerste beleidsplan en dat ook nog 

bij de nieuwe start onder aanvoering van Glastra 

van Loon een belangrijke rol speelde, langzamer

hand weer plaats maakt voor het oude optelsom

model , waarbij elk specialisme vrijwel ongestoord 

zijn eigen hoofdstuk mag beheren - zolang het 
maar zuinig gebeurt. 

Maar nu het concept-verkiezingsprogramma: In 

hoeverre slaagt dat erin meer te zijn dan een optel

om? De eerste indruk is, dat de programmacom

missie in ieder geval goed is geslaagd in de taak van 

verkeersagent. Ik heb geen innerlijke tegenstrijdig-

Bezwaren zijn er ook al wel op het eerste gezicht. Ik 

mis in de financiële verantwoording in het uiterst 

summiere aanhangsel enige aanduiding van wat dit 

programma in zijn verschillende onderdelen moet 

gaan kosten, en waar we het geld voor de dure on

derdelen vandaan moeten halen als het totaal niet 

omhoog mag. 
Wat ook ontbreekt, is een samenvatting van de 

voorstellen tot departementale herindeling. Hier en 

daar duikt een nieuwe bewindspersoon op of wordt 

in meer algemene termen gepleit voor een andere 

rangschikking van overheidstaken, maar dat ge

beurt telkens vanuit een specialistisch gemotiveerde 

behoefte. Nergens vind ik duidelijk uitgesproken 
waternu precies met CRMmoet bijvoorbeeld. Waar 

een algemen visie had moeten staan, en liefst een 

overzicht van wat elders in het programma op dit 

gebied wordt aangedragen, in II-c onder Binnen

lands bestuur, wordt alleen in uiterst behoedzame 

termen op studie aangedrongen en worden eigen 

concrete voorstellen alleen nog maar in het vooruit

zicht gesteld. Dat is de vlucht in de procedure, die 

hier en daar wel meer opd uikt in het programma, en 
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die soms eerder lijkt te getuigen van een ambtelijke 
dan een politieke geest. 

Dan is er, maar dat is vrijwel onvermijdelijk, een 
verschil in gedetailleerdheid tussen de verschillende 
onderdelen, die ten onrechte de indruk zou kunnen 
wekken dat het minder gedetailleerde dus ook wel 
minder belangrijk zal zijn. De praktijk is natuurlijk 
dat de ene werkgroep met een uitvoeriger tekst af
komt dan de andere, die zich meer tot hoofdlijnen 
beperkt, en dat de programmacommissie niet altijd 
alles maar op het gelijkschakelende Procrustesbed 
kan leggen. Het gevolg is dat bijvoorbeeld het op 
zichzelfuitstekende stuk over gehandicaptenbeleid 
de omringende paragrafen over andere welzijnsas
pecten wat bleekjes doet afsteken. Meer dan een 
schoonheidsfout is dat niet. 

Ernstiger vind ik in hoofdstuk VI, 'Een vreedza
me en rechtvaardige wereld ', het overwicht van de 
defensie over het buitenlands beleid in het alge
meen. Ook hier geldt dat het niet ligt aan het defen
siestuk op zichzelf, maar aan het ontbreken van te
genwicht; het had moeten zijn ingebed in een min
stens even sterk uitgewerkte visie op de mogelijkhe
den van creatief optreden van de Nederlandse rege
ring in de wereld. 

Daarmee kom ik op een vraag die verder reikt 
dan de verkeersagentenrol van de centrale pro
grammacommissie. In hoeverre is dit programma 
een gedetailleerde uitwerking van een algemene ge
dachte? Anders gezegd: geven de hoofdstukken het 
antwoord op de vraag die in de inleiding is gesteld? 

Nu wordt in die inleiding nogal wat overhoop 
gehaald, maar in de beschouwingen over de gesple
ten samenleving duikt toch telkens de vraag op of 
die samenleving eigenlijk nog wel te besturen is. Je 
kunt wel regels stellen, maar het lijkt of de wer
kelijkheid zich daar steeds minder van aantrekt. De 
politiek put water met een vergiet. Steeds meer 
groepen en groepjes onttrekken zich in feite aan de 
officiële regels van het spel, soms met uiterst zelf-

ven. De parlementaire democratie krijgt weer ver
wij ten naar het hoofd die sinds de jaren dertig niet 

meer vernomen zijn. Multinationals zijn nationaal 
niet te controleren, maar internationaal ook niet. 
Internationale spanningen maken dat Nederland 
nog kleiner en zeker machtelozer lijkt dan het is. 
Wat doeje daaraan? 

Zodra er ernstige twijfel is aan de deugdelijkheid 
van je stuurinrichting, kun je niet meer volstaan 
met het uitzetten van de koers. Maatregelen beden
ken zonder je af te vragen of ze ook zullen werken i 
dan minder dan ooit raadzaam. Dat leidt op elk 
gebied van overheidsbeleid tot vragen als: kan ik 
het beleid dat ik verwezenlijken wil, gieten in regels 
die zo eenvoudig, doorzichtig en evident rechtvaar
dig zijn dat ze door vrijwel iedereen nageleefd wor

den, en in de uitzonderingsgevallen afdwingbaar 
zijn? Hoe betrekje de mensen bij het bestuur, hoe 
brengje de kleine schaal tot leven door bijvoorbeeld 
decentralisering en stimulering van kleine bedrij
ven, zonder te vervallen in juist nog meer bureau

cratie, en een nieuwe bekrompenheid die bedrei
gend is voor minderheden en voor bijvoorbeeld cul
turele waarden, die gedragen worden door een -
open - voorhoede en niet noodzakelijk door de helft 
plus één? En internationaal: is Nederland inder
daad machteloos en gedwongen tot een keus tussen 
meelopen of overal uitstappen? Of geld t nog steeds 
watin het eerste beleidsplan stond: 'de kwaliteit van 
haar eigen verbeeldingskracht is beslissend voor de 
rol die de Nederlandse regering spelen kan. Ook in 
de wereld . Waar macht staat tegenover macht, is 
vaak niet de macht zelfbi:slissend, maar het vermo
gen om door nieuwe combinaties van gegevens een 
uitweg uit het slop te vinden'. 

Op die vragen ten aanzien van de bestuurbaar
heid, die in de inleiding worden opgeroepen, zijn in 
de verschillende hoofdstukken hier en daar wel 
stukjes antwoord te vinden, maar ik moet er naar 
zoeken. Zelden staat de tekst er met zoveel woorden 

zuchtige, soms ook met heel onbaatzuchtige motie- bij stil, en soms bekruipt me het vermoeden dat de 
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opstellers van een of ander onderdeel in het geheel 
niet in dit perspectief hebben gedacht. Het hoofd

tukover buitenlands beleid noemde ik al, maar ook 

in de andere hoofdstukken word t er wel eens lich t 
overheen gelopen. Ik beperk me tot een voorbeeld: 

de ubhoofdstukjes over parlementaire democratie 

en binnenlands bestuur (I1-b en Il-c). In het pers

pectief van de bestuurbaarheid zou dat een onder
deel van centraal belang moeten zijn. Bovendien 

heeft 0 '66 juist op dit terrein zulke ingrijpende her

vormingsvoorstellen gedaan dat het gezicht van de 

partij er in belangrijke mate door werd bepaald. 
Goed , die voorstellen haalden het niet, maar dat 

mag geen reden zijn om nu over een zo wezenlijk 

onderwerp met een zo weinigzeggende tekst te 
komen . 

In andere gevallen is het eerder een kwestie van 

rang chikking en formulering dan een wezenlijke 

lacune. En ook de kritiek hierboven , hoewel reëel , 

doet niet zoveel af aan de waardering die ik in het 

algemeen voor dit concept-programma heb. Het 
zou wel eens het best doortimmerde verkiezingspro

gramma kunnen zijn dat 0'66 tot dusver heeft ge

had: helder, grond ig, veelomvattend . Er valt goed 

mee te werken, voor de verkiezingen en erna . 

Maar het kan nog beter, en het zou goed zijn als 

er ook in die zin verder mee gewerkt werd. De 
praktijk is meestal dat de programmadenkers in de 

partij na zo'n krachtproef weer uiteenvallen in 

werkgroepen waarin de deskundigheden en interes

segebieden keurig soort bij soort zijn uitgesplitst. 
Terwijl het nu juist interessant zou zijn als ze met 

geheel andere en misschien zelfs tegengestelde des

kundigen en geïn teresseerden zouden worden ge
confronteerd met als inzet een veelzijdig onderwerp 

waar iedereen iets mee te maken heeft, in een ho

pelijk vruchtbare spraakverwarring. 

aar goed 0 '66-gebru ik d u een procedurevoorstel 

tot slot. Desw B zou, ges.teund doorde kamerfractie, 

naast de bekende werkgroepen ook ad hoc
bijeenkom ten moeten initiëren van vogels van 

daartoe geselecteerd, divers pluimage, om daar

mee bepaalde onderwerpen van verschillende kan

ten tegelijk aan te pakken . 'Het gemeentebestuur in 

de toekomst, bijvoorbeeld. Of het 'Rijksspoorwe
genplan' . Het verkiezingsprogramma - en daar

naast natuurlijk ook het uitvoeriger beleidspro

gramma - kan daarbij dienen als referentiekader, 

en a ls wekker bij a l die punten waar de antwoorden 

die het geeft nog onvoldoende te maken hebben met 
de vragen waar we voor staan. 



Strategieën voor 
verandering 

onder redactie van: 
Warren G. Bennis, Kenneth D. Benne, Robert Chin en Kenneth E. Corey 

Dit boek houdt zich bezig met 'geplande verandering': de bewuste, doelgerichte en 
coöperatieve inspanning om. door gebruikmaking van geldende kennis. verbetering aan 
te brengen in de werking van een menselijk systeem, ongeacht of het nu een persoon 

betreft, een sociaal systeem of een cultureel systeem. 
Het accent ligt vooral op de vraag hoe verandering wordt gecreëerd, uitgevoerd, 

beoordeeld, instand gehouden en bevochten. De processen van verandering leiden, 
gezien haar enorme draagwijdte, naar een grote verscheidenheid van terreinen. 

'Strategieën voor verandering' beoogt een beter begrip tot stand te brengen omtrent de 
zich ontwikkelende methodes, de sociale processen die zich bij de toepassing voor

doen, de mogelijkheden en de gevolgen op ethisch en pragmatisch gebied en de 
grenzen van die mogelijkheden. 

De beschreven methoden zijn bruikbaar voor uiteenlopende terreinen als sociologie, 
psychologie, economie en antropologie; ze zijn toepasbaar bij opvoeding, 

maatschappelijk werk en gezondheidszorg. Beroepskrachten (change agents), 
onverschillig binnen welke terreinen ze werkzaam zijn , zullen zeker hun voordeel doen 

met deze langverbeide vertaling. 

Uit de Inhoud: 
I. Over geplande verandering 

1. Geplande verandering historisch bezien / 2. Hedendaagse differentiaties in 
theorie en praktijk van geplande verandering 

11. Diagnostiek van geplande verandering 
3. Systemen /4. De aanwending van kennis / 5. Nieuwe perspectieven van geplande 
verandering in de organisatie / 6. Steun in de legitimatie van veranderingspogingen 

lil. Interventies van geplande verandering 
7. Structuren en processen van planning /8. Opvoeding en heropvoeding / 9. Macht en 

de 'Nieuwe politiek' 
IV. Waarden en doeleinden 

10. Het vinden van richting in geplande verandering / 11 . Enkele waardendilemma's van 
de change agent 

Oorspronkelijke titel: The planning of Change 
Nederlandse vertaling : Heleen ten Holt en Jack Kröner 

Reeks Sociale Bibliotheek 
geb., 512 blz., f 65,- / 1025 BF 

ISBN 9060014766 
Ook verkrijgbaar via de boekhandel 

Van Loghum Slaterus 
Besteladres : Libresso bv, 

Postbus 23, 7400 GA Deventer, tel. 05700-91922 



Léon Deben en Johannes van der Weiden 

Stadsveroudering en 
stadsvernieuwing 

Een sociologische trendstudie 

léon Dellen 
Johannes van der Weiden 

StadsveroUlierlng en 
stadSverf1ieuwing 

Duidelijk is dat er al ontzaglijk veel over stadsvernieuwing is geschreven, 
maar ook wordt er veel óver-geschreven, naverteld, geparafraseerd. In dit 

boek wordt geprobeerd de verworven inzichten te bundelen en lijnen aan te 
geven voor verder onderzoek. Bij dit laatste noemen de auteurs onder meer: 

onderzoek over de rol van actiegroepen, de uiteindelijke gevolgen voor 
gebruikers en het gebruik van a-legale en illegale middelen (kraken, 

bezetting, intimidaties, knokploegen van eigenaren). 
Sterk komt naar voren dat het bij de problemen rond stadsvernieuwing vooral 

om de maatschappelijke verdeling gaat. 
Verschuivingen in macht en belangen zullen nodig zijn om te leren continu 
zorgzaam om te gaan met de gebouwde omgeving en verval en veroudering 

in een beginnend stadium aan te pakken. 

Uit de Inhoud: 
Achtergronden van stadsveroudering en verval/Overheidsbeleid en stads
vernieuwing / Algemene inleidende literatuur / Sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek / De betrokkenen / De gevolgen / De rol van de sociale weten
schappen / Slotbeschouwing, conclusies en aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 

ing., 224 blz. f 35,- / 555 BF 
ISBN 9060016475 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel 

Van Loghum Slaterus 
Besteladres voor Nederland : Libresso bv, Postbus 23, 7400 GA Deventer. 

Besteladres voor België: Distybo bv, Santvoortbeeklaan 21-23, 2100 Deurne-Antwerpen. 
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j.F.GLASTRA VAN LOON 

leder kent ... 

We zijn een verkiezing programma 

en een congres, waarin dat werd 

vastgesteld, verder. Als u dit leest , 

hebben we ook de verkiezingen waar

\'oor dat programma moest dienen 

achter ons. Over de uitslag van die 

verkiezingen ben ik nietpes imisLisch. 

Maar hoedie uitslag ook uitvalt, er is 

in ieder geval reden om met een kriti

sche blik door de bril van de Com

missie Vonhoffnaar ons verkiezings

programma en de manier waarop 

dat is tot stand gekomen, terug te kij

ken. 

0'66 wil de kiezer een samenhan

gend beleidsprogramma voorleggen , 

geen lappendeken en geen Sinter

klaaslij ' l. Ons programma moet ge

baseerd zijn op een maatschappij

analyse die de belangrijkste lange ter

mijn-beleidsproblemen en -mogelijk

heden zichtbaar maakt. Ons beleid 

moet daarop worden afgestemd, on

ze kamerleden moeten in het pro

gramma een leidraad vinden voor 

hun stemgedrag. 

Dieopzet is in het laatste verkiezings-

programma nog wel herkenbaar, 
maar het houdt niet over. Ook in 

0 '66 zijn middelpuntvliedende, zich 

op deelgebieden specialiserende, 
krachten en groepen werkzaam, ook 

in 0'66 zijn de middelpuntzoekencle, 

integrerende krac1llen daartegen-

ver te zwak. Ook binnen 0 '66 ligt 

dat niet zozeer aan de individuele 

personen die aan het tol stand komen 

van onze programma's meewerken 

als aan de manier waarop de besluit

vorming en de voorbereiding daar

van zijn georganiseerd. 

Dat geldt voor de manier waarop zij 

over een aantal werkgroepen ver

deeld delibereren en afzonderlijke 

stukken voor afzonderlijke program

ma-onderdelen bijdragen. Dat geldt 

ook voor de manier waarop congres

sen zonder voldoende overzicht !lp 

het geheel moeten. beslissen over am

mendementen op afzonderlijke pa

ragrafen en artikelen. Het geldt ni et 

minder voor de manier waarop 

hoofdbestuur en programma-com
missie zich door een rijstebrijberg 

van amendementen moeten heen

werken en daarvoor het congres moe

ten adviseren. Je kunt bovendien 

vraagtekens zetten bij de representa

Liviteit van congre sen die in verschil-

lende samenstellingen verschillende 

hoofdstukken van het beleidspro

gramma moeten vaststellen. 

Er is kortom alle reden om de organi
atie, de procedure en de voorberei

ding van de besluitvorming in de par-

tij grondig door te lichten en daar zo 

goed mogelijke alternatieven voor te 

bedenken, opdat de partij zo redelijk 

mogelijk kan beslissen over de ma

nier waarop zij beslissingen neemt. 

Wij zullen in komende nummers op 

deze kwestie uitvoeriger ingaan. Ik 

doe hier vast twee suggesties. 

Het zou goed zijn telkens tijdig voor

dat aan het maken van een landelijk 

programma wordt begonnen, een 

maatschappij-analyse te maken en 

vast te stellen aan de hand waarvan 

vervolgens werkgroepen en pro

grammacommissie hun ontwerpen 

voor het programma moeten maken. 

Het zou goed zijn (als subcommissie 

van de programmacommissie?) een 

centrale sociaal-economische com

missie in het leven te roepen die de 

werkgroepen, de programmacom

missie en het hoofdbestuur tijdens 

hun ontwerpactiviteiten adviseert 

over de economische en budgettaire 

consequenties van de voorstellen die 

7.ij overwegen. 
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JR.WILTON 

Palesti,jnse angsten voor Israéls Arbeiderspartij' 

Inleiding 

Dit artikel werd geschreven vanuit de optiek van 
wat LaurensJan Brinkhorst eens omschreef als de 

'Palestijnse waarheid'. Dit in tegenstelling tot de 
ándere, de 'Israëlische waarheid', die als genoeg

zaam bekend beschouwd mag worden. 

Geen enkele Palestijnse leider- of het nu een PLO

functionaris is of een burgemeester in de bezette ge
bieden- heeft zich tot nu toe positief uitgelaten over 
een mogelijke koerswijziging in Israëls politiek ten 
opzichte van de Palestijnen, indien de Arbeiders
partij van Shimon Peres de verkiezingen op go juni 

a.s. zal winnen. 

Hierbij wijzende Palestijnen op hetfeit dat Peres, 
net zoals Begin, de Camp David-akkoorden aan
vaardt, Israëls annexatie van Oost-Jeruzalem on
dersteunt en de Palestijnen het recht op zelfbeschik
king ontzegt. Voorts menen de Palestijnen nauwe-· 

lijks enig verschil te kunnen bespeuren tussen de 
nederzettingenpolitiek en veiligheidsconcepties van 
de Likoed en Arbeiderspartij. Het beeld dat het 
Westen van de Arbeiderspartij heeft is er een van 

een partij die vrede wil, die een pragmatische en 
humane politiek zal voeren. Dat is een vertrokken 

beeld, want - zo voeren de Palestijnen aan - het 
was de Arbeiderspartij die 'vier oorlogen tegen de 
Arabieren begon of uitlokte', die begonnen is met 

*Voor Israëls politiek in Znid Libanon zie ook: Rienko Wilton, 
'Libanon: slachtoffer van schijnvrede in het Midden Oosten', in: 
Internationale Spectator, nov. '79· 

de joodse nederzettingen in bezet Arabisch gebied, 
met de uitwijzingen, met de onteigeningen, met 
het opblazen van huizen als 'collectieve straf. 

Maar het zijn niet alleen de ervaringen uit het 
verleden met de Arbeiderspartij die de Palestijnen 

willen aanvoeren voor hun afwijzende houding; het 
is vooral het in december r g8o aangenomen politie

ke programma van de Arbeiderspartij dat voor de 
PLO letterlijk de deur dicht doet. Hierin wordt de 
P L o als onderhandelingspartner buitengesloten, 

een territoriaal 'compromis' inzake de westelijke 
Jordaanoever met Jordanië (zgn. Jordaanse optie) 
voorgesteld, en 'actieve zelfverdediging tegen de 
PLO zowel in militaire als ideologisch-politieke zin 

zonodig buiten Israëls grenzen' gepropageerd. Het 
hele programma vormt voor de PLO het bewijs dat 
ook de Israëlische socialisten, eenmaal aan de 

macht, het Palestijnse nationalisme willen verstik
ken en dat Peres Begins politiek van Israëls ver
meende 'right of pursuit' en 'pre-emptive strikes' 
tegen de Palestijnen in Libanon wil voortzetten.* 

Toch zien de Palestijnen diezelfde Begin met 'te
genzin' van het politieke toneel verdwijnen. Im
mers, Begin was in de ogen van de internationale 
gemeenschap het symbool van Israëls onbuigzaam

heid en de hoogmoed in extremis. Begins starheid is 
in feite de beste propaganda geweest voor de Pales
tijnse zaak en de Palestijnen vrezen dat men in het 
westen denken zal dat met het aan de macht komen 
van de Arbeiderspartij 'redelijke' mensen in Israël 

het voor het zeggen krijgen. 
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Interne Palestijnse zaken 

Het Palestijnse wantrouwenjegeni,Peres moet óók 

gezien worden in relatie met andere politieke ont
wikkelingen in de regio: de in Palestijnse ogen 'ver

raderlijke' Sadat werd in februari jl. weer als held in 

West-Europa binnengehaald, het EEG-Vredesini ti
atief in het Midden-Oosten (een duidelijke afwij

king van Camp David) stagneert - Europa wacht 

zowel op Peres als op Reagan wat betreft hun poli

tiek ten opzichte van de Palestijnen - , terwijl de 

Palestijnen zélf verdeeld zijn over de Iraaks-Iraanse 

oorlog, de spanningen tussen Syrië en Jordanië en 

over de effectiefste wijze om de 'Jordaanse optie' te 

bestrijden. 

Er is sprake van een zekere polarisatie binnen de 

PLO tussen enerzijds anti-Jordaanse en pro-Syri

sche groeperingen en anderzijds pro-Iraakse ele

menten met Fatah in het midden. Ondanks de druk 

die er intern en van de zijde van verschillende Ara

bische regimes (en landen daarbuiten) op de PLO 

wordl uitgeoefend, meent Yasser Arafat autonoom 

le kunnen blijven opereren. De aandrang van Syrië 

bijvoorbeeld op de PLO om met koning Houssein 

te breken, schijnt weinig effect te hebben: Arafat 

weigert de Syrische these te onderschrijven dat ko
ning Houssein er op uit is - onder druk van Peres 

en Reagan - Jordanië als substituut voor de PLO 

naar voren te schuiven bij komende vredesonder

handelingen inzake d e Palestijnse kwestie. De PLO 

meent dat de voordelen van een voortzetting van de 

Palestijns-J ordaanse dialoog veel groter zijn dan de 
nadelen van het verzet daartegen van de 'minoritei

ten' binnen de PLO. 

De strategie tegen de 'Jordaanse optie', de eva

luatie van het EEG-vredesinitiatief en veranderin

gen van organisatorische aard - i.C. het weer opne
men in het uitvoerend comité van de PLO van o.a. 

het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina -

waren de agendapunten van de voor april jl. ge
plande zitting van het Palestijnse parlement in bal-

lingschap (PNC). Op kernpunten zou de PNC niet 
overstag gaan: de PLO handhaaft haar handvest en 

blijft streven naar het stichten van een onafhanke
lijke staat op ieder stuk Palestina dat Israël zal ont
ruimen, en naar erkenning van alle Palestijnse rech

ten, inclusief het recht op terugkeer naar de woon

steden van voor 1948. 
De Palestijnen worden er altijd op aangevallen 

dat zij hun handvest, waarin onder meer wordt op

geroepen tot ontmanteling van de zionistische poli

tieke structuur (en niet, zoals tegenstanders van de 
PLO beweren tot fysieke onderwerping van dejoden 

in Israël), niet willen veranderen. Als de PLO dát 

zou doen, zo redeneren veel sympathisanten met de 

Palestijnse zaak, zou vrede met Israël in het ver

schiet liggen. Nee, zegt de PLO , nog afgezien van 
intern-politieke overwegingen, zullen wij ons hand

vest niet veranderen alleen om hel westen te plezie

ren, en ook al zouden we het doen, dan nog zou 

Israël het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht niét er

kennen. De PLO baseert zich hierbij op talloze uil

spraken van Israëlische leiders, ook van de Arbei

derspartij. 

Bezette gebieden en Jordaanse ojltie 

De Palestijnen in de bezette gebieden worden met 

voortdurende fysieke, mentale, sociale, economi

sche en politieke discriminatie van de zijde van Is

raël geconfronteerd. Desondanks, of misschien wel 

hierdóór , en dankzij Camp David viert het 'locale' 

Palestijnse nationalisme hoogtij. Ook voelt men zich 

sterk aangetrokken tot de PLO , wier leiders ~eli -
waar relatief 'veilig' in Beiroet ver weg van de Is

raëlische bezetting zitten - een feit dat nog al eens 

met zekere bitterheid door de Palestijnen op de west

oever en in Gaza wordt vastgesteld - , maar wier 

organisatie in ieder geval conseq uen t voor de Pales
tijnse rechten op internationaal niveau opkomt. 

Alle Palestijnse burgemeesters zeggen keer op keer 

tegen bezoekende politici en staatslieden dat men 
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niet met hén, maar met de PLO moet onderhande

len. Met recht kan de PLO claimen een bevrijdings

organisatie te zijn die een volk, dat demografisch 

verspreid is over verschillende landen in het Mid

den-Oosten, in politieke aspiraties verenigt. 

De PLO afwijzen omdat zij 'nooit gekozen werd 

als wettige vertegenwoordiger van de Palestijnen' is 

politiek niet erg realistisch: de PLO zit democrati

scher in elkaar dan menig Arabisch regime en bo
vendien zou Arafats organisatie bij vrije verkiezin

gen (bijv. onder VN-toezicht) onder alle Palestijnen 

in het Midden-Oosten minstens So% van de stem

men krijgen. Gaston Thorns argument dat de EEG 

de PLO niet officieel kan erkennen omdat deze or

ganisatie 'geen soevereine controle heeft over een 

eigen territorium' is eveneens een nogal eng-lega

listische benadering: de PLO is veel méér dan een 

groep guerilla-organisa ties; het kent eigen politieke 

en sociale structuren en organen, het heeft eigen 

tradities, een gemeenschappelijk doorgemaakte ge

schiedenis, het werkt binnen een eigen economisch
financieel kader, het 'controleert' tot op zekere 

hoogte zijn 'onderdanen', het heeft eigen strijd

krachten, kortom de PLO heeft alle kenmerken in 

zich van een soevereine entiteit, het enige dat de 

Palestijnen inderdaad niet hebben is een eigen staat. 

Om zo'n organisatie onvoorwaardelijk of voor

waardelijk te negeren, getuigt niet van groot staats

manschap. De Arbeiderspartij in Israël blijft des

ondanks opteren voor een 'eindoplossing' van het 
Palestijnse probleem in het kader van een Jordaan

se (-Palestijnse) staat, waar de Palestijnse nationale 

aspiraties nooit tot hun recht zullen komen. Ook 

president Reagan ziet grote mogelijkheden in de 

'Jordaanse optie', omdat het de PLO -volgens hem 

een 'terroristenorganisatie' -buitenspel zet en een 

onafhankelijke Palestijnse staat in Palestina uit

sluit. Probleem voor de Amerikaanse en Israëlische 

diplomatie is dat koning Roussein niet mee wil doen. 

Volgens de PLO doet hij dat niet om principiële re

denen, maar omdat Peres' aanbod van een gedeci-

meerde met joodse nederzettingen bezaaide west

oever met een strook Israëlisch gebied langs de Jor

daan (zgn. Allon plan) zónder Arabisch Oost-J eru

zalem gewoon niet aantrekkelijk voor Roussein is. 

Europees initiatiif 

Onder de Palestijnen zijn er velen die menen dat er 

helemaal geen sprake i's van een op zich zelf staand 

Europees vredesinitiatief dat voldoende afstand 

neemt van Camp David en de PLO uiteindelijk on

voorwaardelijk zal erkennen. Anderzijds wordt in 

gematigde PLo-kringen toegegeven dat in de EEG

Venetië-verklaring essentieel andere taal wordt 

gebezigd (Palestijns zelfbeschikkingsrecht en het 

betrekken van de PLO bij het vredesoverleg) dan in 

de door de Arabieren (afgezien van Egypte) zo ver

foeide Camp David akkoorden. Daarnaast zien de 

Palestijnen positieve elementen in de vier Europese 

vredesprincipes - Palestijns zelfbeschikkingsrecht, 

veiligheid voor alle staten en volkeren in het Mid

den-Oosten, Israëlische terugtrekking uit de bezet

te gebieden en een oplossing voor de kwestieJ eruza
lem - met dien verstande dat men afwijzend staat 

tegenover de relatie die Europa willeggen (de zgn. 

integrale benadering) tussen de Palestijnse rechten 

en Israëls veiligheidsbelangen. Een nadere verfijning 

van het EEG-vredesinitiatief zou neerkomen op 

Israëlische terugtrekking binnen twee jaar uit vrij

wel alle bezette gebieden inclusief Oost-Jeruzalem 

(en ontmanteling van de joodse nederzettingen), een 

referendum onder de Palestijnen die mogen terugke

ren of compensatie krijgen, Europese deelname aan 

een VN-vredesmacht ter beveiliging van de grenzen 

en een de-jure splitsing van Jeruzalem (maar met 

open grenzen) ofinternationalisering van de stad. 

Nog voordat deze ideeën aan de verschillende ge

sprekspartners in het Midden-Oosten werden voor

gelegd, werd een en ander al afgeschilderd als een 

'geheim anti-Israëlisch, pro-Palestijns EEG-plan', 

een onjuiste conclusie want het is een compromis dat 
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fVest· gericht is op het bereiken van vrede in het Midden
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nemen van de gevolgen van militaire en politieke 
agressie die de afgelopen 33 jaar over en weer is 
gepleegd. Omdat Israël de meeste 'faits accomplis' 

heeft geschapen en het Palestijnse nationalisme al
lijd heeft willen ontkennen, zal een zeker terug
draaien van deze situatie - i.e. het tegemoet komen 
aan Palestijnse nationale aspiraties tot op het ni
veau van een ministaat - altijd ten koste gaan van 
lsraëls belangen op korte termijn. Bij iedere realisti
che vredespoging in het Midden-Oosten, zoals het 

EEG-initiatief, zal Israël per difinitie de meeste 'con
cessies' moeten doen. Dan pas zal de strategische 
balans, het machtsevenwicht in de regio , dat nu nog 
sterk in het voordeel van Israël is, hersteld zijn. Een 
werkelijk evenwicht, want bij een eindregeling zul
len de Arabische landen en de Palestijnen - die dan 
inmiddels, wie twijfelt daar nog aan, voor hun eigen 
onafhankelijke staat op de westoever en in Gaza heb
ben gekozen - Israëls bestaansrecht definief moeten 
erkennen. 

D Palestijnen menen dat hun wantrouwen jegens 
d Arbeiderspartij ook in die zin gerechtvaardigd is 
dat Peres' diplomatie, even hard als dat bij Begin 
het geval was, gebaseerd zal zijn op Israëls geweld
dadige militaire macht, dat ook hij zal streven naar 
een versterking van de alliantie met Amerika om de 
toenemende Sovjet-invloed (een nachtmerrie en te
gelijkertijd een geweldige 'ui tdaging' voor een man 
als Reagan) in het Midden-Oosten te keren en het 
vanuit Europa zo voorzichtig gepropageerde Pales
tijn e zelfbeschikkingsrecht te elimineren. De Pales
tijnen zijn bang dat Reagan en Peres Europa's vre
de pogingen willen neutraliseren of willen ombui
gen tot acceptatie van de 'Jordaanse optie'. De EEG 
is kwetsbaar op dit punt, omdat Europa nog niet 
definitief gekozen heeft voor of tegen een onafhan
kelijke Palestijnse staat (Palestijnse optie) of enige 
vorm van eenJ ordaans-Palestijnse con- offederatie 

Uordaans optie met uitsluiten van de PLO) . Aan 
dé andere kant sluit de EEG-Verklaring van Vene
tië (Palestijns zelfbeschikkingsrecht enz.) de Jor
daanse optie als procedure om tot vrede te komen 
eigenlijk uit. Maar als de Palestijnen bij het uitoefe
nen van hun zelfbeschikkingsrecht naderhánd kie
zen voor een ofandere politieke band metjordanië, 
is dat natuurlijk een heel andere zaak. 

Israël meent, dat zal onder Peres niet verande
ren, dat het EEG-initiatief niet alleen op zich al 'pro
Arabisch' is, maar dat het feit dat Europa eigen vre
desideeën naar voren brengt het gevolg is van'Ara
bische olie-chantage'. De Palestijnen benadruk
ken, in een poging om de Israëlische 'ontmoedigings
tactiek' vis à vis Europa te ontmaskeren, dat de EEG 
ándere belangen in het Midden-Oosten heeft dan 
de Amerikanen, dat het een heel legitieme zaak is als 
Europa deze belangen wil veiligstellen door bijvoor
beeld te helpen bij het oplossen van het Palestijnse 
probleem, dat Europa zich niet moet laten meesle- . 
pen in de regionale rivaliteit tussen de beide super
mogendheden (Europese deelname aan Washing
tons 'Rapid Deployment Force' is een schrikbeeld 
voor de Arabieren), en dat de Sovjet-U nie recente
lijk terrein gewonnen heeft in het Midden-Oosten, 
niet alleen ligt aan het feit dat Moskou van nature 
een 'expansionistische grootmacht' is, maar vooral 
aan Amerika's diplomatieke blunders onder Car
ter, Amerika's constante politiek om de Sovjet
Unie buiten het vredesproces in het Midden-Oos
ten te houden, en de voortdurende onvoorwaarde
lijke militaire, economische steun van de Amerika
nen aan Israël, een situatie die de positie van 
Washingtons Arabische vrienden ondergraaft en 
steeds meer Arabische landen in de armen van de 
Russen drijft. 

Sadat en Europa 

In de hartelijke persoonlijke relatie tussen Peres en 
Sadat zien de Palestijnen een groot gevaar. Beiden 
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willen instrumenteel zijn in Reagans terugdrijven 

van de So,jet-invloed en beiden zijn tegen Europa's 

'derde weg' in het Midden-Oosten. De Palestijnen 

zijn ervan overtuigd dat Sadat zijn toehoorders een 

rad voor ogen draaide toenhij in het Europese parle

ment het EEG-vredesinitiatief toejuichde. Saclat 

heeft zich immers altijd verzet tegen Europa's bena

clering die gericht is op het vinden van een 'supple
mentair alternatief voor Camp David, vooral wat 

de Palestijnse kwestie betreft. Saclats afwijzen van 

deJ ordaanse optie zou ingegeven zijn om zijn eigen 
'leidende rol' in het vredesproces niet te moeten 

prijsgeven ten gunste van koning Houssein, en Sa

dats benadrukken van de Palestijnse optie zou niet 
oprecht zijn en slechts ten doel hebben een alterna

tiefvoor de PLO te vinden. In dit licht verklaart de 

PLO Sadats oproep aan de Palestijnen om een 're

gering in ballingschap' te vormen en te komen tot 

een gelijktijdige wederzijdse erkenning van Israël 

en de Palest~jnen. 

Door Sadat te fêteren heeft Europa de Palestijnen 

beledigd. Voor hen is iedere suggestie die in ver
band gebracht kan worden met Camp David of de 

persoon vanSadat verdacht. Deze realiteit hebben 

de Europeanen niet onder ogen willen zien. Aan de 

andere kant wordt van Arabische zijde te weinig 

rekening gehouden met een ándere realiteit, nl. dat 

Sadat sinds zijn vredesinitiatief eind 1977 een ge

weldige politieke populariteit in het westen geniet 
als 'realistisch en vredelievend Arabisch leider'. 

Sadat en \1\1" est-Europabereiden zich beide voor 

op een nieuwe fase in het Midden-Oosten-conflict. 

Beide gaan ervan uit dat het aan de macht komen 

van Reagan en Peres wezenlijke veranderingen met 
zich mee zal brengen, en wel dat Reagan Israël on

der druk zal zetten (gezien Reagans anti-Sovjet

strategie zeer onwaarschijnlijk) en dat de Arbeiders

partij in Israël zich 'soepel' zal opstellen inzake de 

Palestijnse kwestie, wat volgens de Palestijnen zélf 

uitgesloten moet worden geacht. De conclusie is wat 

de Palestijnen betreft duidelijk: Europa's 'toege

ven' aan Sadat, Peres en Reagan is nutteloos en het 

*Voor de Palestijnse positie in Libanon zie ook: Rienko Wilton, 
'De Libanese oorlog: de Palestijnse dimensie', in:.ln[ernationalc 
Spectator, febr. '77. 

EEG-initiatief dient daarom ongestoord te worden 

voortgezet en in principe gericht te blijven op de 

Palestijnse optie. 

Veiligheid en veilige grenzen 

Om de Palestijnse optie voor altijd onmogelijk te 

maken c.q. deJ ordaanse optie veilig te stellen, dient 
de PLO als machts-factor in het Midden-Oosten mi

litair te worden uitgeschakeld. Dat kan alleen in 
Libanon.* Begin maart rg8r (toen dit artikel werd 

afgesloten) verwachttedeP LO dat Israël en de door 

haar bewapende Falangisten in Zuid- en Centraal
Libanon- die elkaar vinden in een uitgesproken 

anti-Palestijnse en anti-Syrische ideologie - nog 

voor de zomer een grootscheepse militaire actie te

gen de Palestijnse guerilla's en de ~yriërs in Liba

non zou beginnen. Het is niet de eerste keer dat de 

Palestijnen de noodklok luiden over op handen zijn

de Israëlische invasies, die achteraf dan niet blijken 

te komen. Ivfaar aan de andere kant staan de Pa

lestijnen in Libanon wél voortdurend bloot aa:n in 

omvang kleinere, maar niet minder doelelijke acties 

van Israël of haar locale bondgenoten (Haddad 

enz.). 

Daarom heeft niet alleen Israël, maar ook de haar 

omliggende Arabische landen en vooral de Palestij

nen veiligheid hard nodig. Israëls veiligheid ligt ove

rigens niet in joodse nederzettingen in Arabisch ge

bied. De moderne militaire technologie maakt het 

concept van militair verdedigbare grenzen in het 

Midden-Oosten achterhaald. Nee, Israëls veilig

heid op de lange duur ligt in de politieke acceptatie van 

haar grenzen door de Arabische landen en de Pa

lestijnen. Mocht dit gebeuren, dan zal een onafllan

kelijke Palestijnse staat op de westelijke Jordaan

oever en in de Gaza-strook nooit een bedreiging 

vormen voor Israëls veiligheid. Een 'Sovjet-arse
naal', zoals de Israëli vrezen, zal zo'n Palestijnse 

. ministaat nooit worden: de Palestijnen zijn net zo 

min terroristen als communisten, het zijn in de eer

ste plaats nationalisten. 
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De Palestijnen en het westen 

Een laatste reden tenslotte voor Palestijnse angsten 
bij het aan de mach t komen van de Arbeiderspartij, 

isdat Peres de Israëlische strategie van het aanmoe

digen van ' radicale' elementen onderde Palestijnen 
zal voortzetten, om het resultaat daarvan: nl. ver
hoogde terreuractiviteit van Palestijnse zijde, als ar

gument te gebruiken om Europa te ontmoedigen in 
haar 'pro-Palestijnse' vredesbenadering in het 
Midden-Oosten. 

In Fatah-kringen in Beiroet steekt men ruet on

der stoelen of banken dat een verdere uitkristallise

ring van het Europese vredesini tiatief - ondanks de 
vele kritiek die de Palestijnen er qua inhoud en 

vorm op hebben - wenselijk is, omdat de gematigde 
tromingonder leiding van Arafatonder toenemen

de druk van de 'radicalen' komt te staan om met 

tastbare resultaten van zijn op het westen georiën
t erde diplomatieke offensief over de brug te ko
m n, en omdat het de Israëlische strategie om de 
radicalen birmen de PLO te provoceren , zal door

kruisen. 
De boodschap van de gematigde stroming bin

nen de PLO aan Europa is dus in feite een noodkreet 
om, voordat het te laat is, aan de Palestijnse mini
mum-verlangens tegemoet te komen, en een waar

schuwing om vooral niet te hoge verwachtingen te 
hebben van Israëls Arbeiderspartij. Dit niet alleen 

om de Palestijnen een plezier te doen , maar ook om 
de belangen van het westen zélf - regionaal en op 
wereld niveau - veilig te stellen. 

De PLO meent het westen op den duur te kunnen 
overtuigen dat de tot nu toe door Europa en Ameri

ka gevoerde strategie in het Midden-Oosten - i.c. 

het vrijwel onvoorwaardelijk steunen van Israël -
uiteindelijk nadelig en chadelijk zal zijn voor we
zenlijke westerse belangen in de regio. Deze belan

gen zijn het veiligstellen van olieroutes en locale 
arzetmarkten, het binnen de perken houden van de 
ovjet-invloed en het voorkomen van nucleaire pro

liferatie. I raël bezit 18 atoombommen, de Arabi-

sche landen proberen ze te maken , een directe be

dreiging voor de wereldvrede. Vrede in het Mid
den-Oosten is derhalve allereerst een westers be
lang. 

Aanbevelingen 

Europese democratische partijen dienen, bijvoor

beeld door het instellen van een Europese parle
mentaire commi sie ter bescherming van de men
senrechten van de Palestijnen , de te voeren politiek 
van een Arbeiderspartij-regering in Israël ten op
zichte van de Palestijnen uiterst kritisch te volgen. 

Blijkt deze op de lange duur qua strategie niet of 
nauwelijks afte wijken van het gevoerde beleid van 
de vroegere regering-Begin , dan dient in overwe

ging genomen te worden sancties tegen Israël in te 
stellen. 

Dit niet nadat uitputtend is geprobeerd de Israëli

sche poli tiek met andere middelen te beïnvloeden. 
In het kader hiervan verdient het aanbeveling alle 
gematigde, tot een dialoog met de Palestijnen be
reid zijnde, stromingen binnen en buiten de Israëli
sche Arbeiderspartij aan te moedigen tot het voeren 
van een realistische politiek. 

Het Europese vredesinitiatief in het Midden

Oosten dient, ondanks de bedenkingen er tegen 
van Israëljsche, Amerikaanse en Egyptische zijde, 
met kracht te worden voortgezet en ruet te worden 

verstoord door de regionale rivaliteit tussen de bei
de supermogendheden, en gericht te blijven op Is

raëlische terugtrekking uit alle sinds Ig6i bezette 
gebieden inclusief Arabisch-Oost-] eruzalem, op 

Palestijns zelfbeschikkingsrecht in de meest letter

lijke zin des woords, en op veiligheidsgaranties aan 
Israël. 

iet beter kan Europa de PGile tijnen effectiefbe
invloeden, meer politieke verantwoordelijkheids

zin geven, op het spoor van verzoening zetten, dan 
door de PLO officieel als enige wettige vertegen
woordiger van het Palestijnse volk te erkennen. 
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E.MORESCO 

Het gemeenteliy'k verkeers- en vervoer beleid* 

f!17at is verkeers- en vervoerbeleid 

Alvorens in te gaan op een aantal onderdelen van 

hetverkeers-en vervoerbeleid is het goed af te spre

ken wat we bedoelen met de verschillende termen, 
omdat die niet altijd op dezelfde manier gebruikt 

worden. 

Vervoer is dan de verplaatsing van personen en 

goederen (en niet alleen openbaar vervoer). 

Verkeer is de fysieke verschijningsvorm van het pro

ces dat dient tot het tot s.tand brengen van vervoer. 

Beleid tenslotte heeft betrekking op het bereiden 

van doeleinden door het inzetten van middelen, 

waarbij belangrijk is dat voor de belanghebbenden 

(de burgers) het resultaat telt en niet zozeer de mid

delen. De doelstellingen van een beleid dienen 
dan ook betrekking te hebben op de gewenste toe

stand. De middelen kunnen tijdens een beleidspe

riode worden bijgesteld, bijvoorbeeld als gevolg 

van veranderde omstandigheden, maar de doelstel

lingen zouden zo goed doordacht moeten zijn dat 

die geldig blijven. Bovendien dienen ze zoveel mo

gelijk gekwantificeerd te worden, zodat kan ;yor

den beoordeeld in hoeverre de gestelde doelen zijn 
bereikt. 

Toegepast op verkeer en vervoer kunnen als (pri

maire) doelstellingen word'en onderscheiden een 

bepaalde mate van bereikbaarheid en verkeersvei

ligheid. Secundaire doelstellingen zijn gerelateerd 
aan elementen van systemen buiten verkeer en ver-

* Dit artikel is geschreven à titre personnel, zodat de daarin 
ingenomen standpunten niet behoeven overeen te komen met 
die van het Ministerie. 

voer in enge zin, dus bijvoorbeeld milieu, energie

en grondstoffenverbruik, en economische activitei

ten. Subdoelstellingen hebben betrekking op sub

systemen van verkeer en vervoer, bijvoorbeeld par

keren.! 

Als voorbeeld moge dienen het nogal eens ver

melde doel om de frequentie van het openbaar ver

voer sterk te verhogen. Na het voorgaande zal het 

duidelijk zijn dat dit geen doel behoort te zijn; het 1 

kan een middel zijn om de bereikbaarheid te verbete

ren. Het draagt daar echter niet onder alle omstan

digheden merkbaar toe bij, en heeft in elk geval ook 

een aantal negatieve effecten, zoals energie- en 

grondstoffen verbruik, verhoogde kosten en geluid

produktie. Deze effecten moeten dan ook meegewo

gen worden. 

Verkeerscirculatieplmwen 

Verkeer en ve1'voer met de subsystemen is reeds een 

gecompliceerd gebeuren. Betrekt men, zoals tegen

woordig gebruikelijk is, de effecten op het sociaal

economisch en ruimtelijk systeem erbij, dan is het 

aantal instrumenten en uitvoervariabelen of indi

catoren al bijna onoverzienbaar. Meestal wordt in 

zulke gevallen door de verantwoordelijke overheid 

dit geheel in een rapport of nota samengevat, met 

daarin de diverse scenario's en de mogelijke beleids

alterna tieven inclusiefhet gekozen alternatief. Dus 

niet door de gemeenten, althans niet op eigen initia-
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tief. Op een doodenkele uitzondering na (bij mijn 

welen alleen Delft) werden tot voor enkele jaren 

geen gemeentelijke verkeers- en vervoerp lannen 

gemaakt. 

Verkeersmaatregelen (stop- en parkeerverbo

den, éénrichtingsregelingen, afsluitingen , profiel
wijzigingen) en beslissingen over infrastructuur

werken werden blijkbaar ad hoè genomen, zonder 

het effect op andere delen van de stad of op andere 

y temen in beschouwing te nemen, laat staan daar 

rekening mee te houden. Redenen of excuses voor 

dit achterwege blijven, zijn wellichtdt': kosten ofook 

de voorkeur van politici om zich zo min mogelijk 

va t te leggen, dan wel om niet te veel verbanden te 

leggen. 

Toch was en is, er a lle reden voor om zo'n plan 

wél te maken. Voor ruimtelijke vraagstukken be

staan al lang bestemmingsplannen en structuur

plannen. Burgers wi llen niet geconfronteerd wor

den met onverwachte bouwplannen waarover geen 

\'oorlichting en inspraak is geweest. Investeerders 

cn middenstand wi ll en weten waar ze aan toe zijn . 

Voor verkeer en vervoer, dat vaak evenveel of meer 

invloed op het dagelijkse leven heeft, geldtdit dus in 
minstens even sterke mate, maar desondanks werd 

blijkbaar geen beleidsplan nodig geoordeeld . 

Aan deze toestand werd voor een aantal gemeen

tcn een einde gemaakt, toen de ko ten voor infra

tructuur en die voor het openbaar vervoer zo hoog 

werden, dat de gemeenten deze niet meer zelfkon- 

den opbrengen. De rijksoverheid sprong bij, maar 

wi lde zieh daarbij verzekerd weten van een ge

meentelijk beleid dat leidt tot een zo efficiënt en 

efTectiefmogeiijk gebruik van de verschafte midde

len. Dat beleid bleek nergen te zijn omschreven. 

Daarom werd als voorwaarde gesteld dat een ver

keers- en vervoerplan werd opgesteld; voorlopig kon 
worden volstaan met een verkeerscirculatieplan (v cp), 

dat in principe uitgaat van de bestaande voorzie

ningen en er op gericht is in die toestand verkeer en 
vervoer te optimali eren. Overigens moest zo'n v C p 

dan wel in hoofdlijnen overeenstemmen met het be

leid dat door het rijk was neergelegd in beleidsno

ta's, zoals het 'Structuurschema Verkeer en Ver

voer' en het geldende meerjarenplan: dekking van 

de exploitatiekosten van openbaar vervoer in een 

gemeente, die door haar beleid (bijv. door aanleg 

van veel lang-parkeerplaatsen ) datzelfde open bare 
vervoer relatief minder aantrekkelijk zou maken, 

lag niet in de bedoeling. 

Was deze rijksvoorwaarde blijkbaar nodig om 

het ook voor zuiver gemeentelijke belangen nood

zakelijke vcp opgesteld te krijgen, er is nog een re

den waarom rijksinvloed in deze nuttigis , zij het dat 

de gouden koorden niet de elegan tste of dankbaar

ste instrumenten vormen. Verkeer stoort zich bij 

uitstek niet aan grenzen, en zeker niet aan gemeen

tegrenzen. Het verkeers- en vervoerbeleid in een 

gemeente kan zware repercussies hebben voor een 
andere (belendende) gemeente. Ook ui t dien hoof

de ware het toe tejuichen dat in a lle gemeenten het 

verkeers- en vervoerbeleid in hoofdlijnen overeen

stemt met dat van het rijk; en ook daarom is het te 

betreuren dat er (nog) geen 'bestuurlijke koorden' 
zijn. Immers, a ll een op gemeenten die subsidie

aanvragen doen , kan enige invloed worden uitge

oefend. 

Richtlijnen voor /zet opstellen van VCP's 

R eed bij het sluiten van de overeenkomst met de 

gemeenten , waarbij het opstell en van een. vcp als 

voorwaarde werd gesteld , werden ook enige richt

lijnen gegeven voor de wijze waarop dit dient te 

geschieden .2 

Deze noemen eigenlUk slechts een aantal princi

pes, en het gevo lg is geweest dat ieder v c p er geheel 

anders uitziet dan all e andere. Dat heeft vele nade

len: het terugzoeken van gegevens is veelal moeilijk 

en tijdrovend , en vergelijking van gegevens tussen 

v c p's onderling i som geheel onmogelijk, doordat 
niet dezelfde eenheden worden gebruikt. Boven-
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dien worden sommige aandachtsgebieden soms in 

het geheel niet behandeld. 

Andere nadelen, waarover veelvuldig geklaagd 

werd, betroffen het ontbreken van garanties voor 

inspraak en overleg met belanghebbenden. 3 

Enkele maanden geleden is een concept voor nieu

we richtlijnen om commentaar toegestuurd aan een 

groot aantal instanties dat betrokken is bij het op

stellen en behandelen van vcp's. In deze nieuwe 

regeling is getracht tegemoet te komen aan de ge

uite bezwaren op technisch en procedureel gebied; 

beleidsmatig behouden de gemeenten evenveel au

tonomie als tevoren. 

f;ll aarheen met het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid? 

Men kan zich afvragen of er nog veel beleid gevoerd 

moet of kan worden: onze steden groeien niet erg 

meer, aanleg van grote gemeentelijke wegenpro

jecten wordt nauwelijks meer overwogen, voor uit

breiding van het openbaar vervoer is geen geld en het 
aantal reizigers zou er bovendien maar weinig door 

toenemen, kortom er lijken niet meer veel grote 'da

den te stellen'. Wie daaruit de conclusie trekt dat er 

niet veel meer te verrichten valt, moet ofwel menen 

dat er zo ongeveer een ideale toestand is bereikt, of

wel dat er toch niets meer aan te doen is. 

Zelf meen ik dat de ideale toestand zeker niet is 

bereikt en dat er wél wat aan te doen valt. Ik zal 

enkele probleemgebieden signaleren en een door 

mij (persoonlijk) voorgestane oplossing aangeven. 

lvfobiliteit en bereikbaarheid 

De termmo bili tei t wordt wel op tweemanieren geïn

terpreteerd: de gereisde totale afstand, of de mo
gelijkheden om zich te verplaatsen. 

Het laatste wordt meestal bedoeld met het Engelse 

'mobility'; in Nederland is het eerstgenoemde begrip 

gebruikelijk, zeker in rijksnota's; in deze betekenis 

zal het ook hier worden gehanteerd. 

Mobiliteit levert kosten en baten op. De baten zijn 

voornamelijk gerelateerd aan het aantal ritten, de : 
kosten voornamelijk aan het kilometrage. Ter op

timalisering dient dus het kilometrage gereduceerd 

te worden zonder het aantal ritten te beperken. 
Iemand die naast zijn werk woont, in zijn tuin re

creëert en in de winkel om de hoek inkoopt, bevre

digt zijn behoefte aan contacten vrijwel zonder 

kilometers te maken. Voor dagelijkse reizen geeft hij 

zelf niets uit en hij berokkent de samenleving geen 
schade. 

Een ander uiterste wordt gevormd door de lange 

afstand-forens. Forensisme was en is aantrekkelijk, 

want buiten wonen is prettig en meestal goedkoop, 

terwijl de meeste arbeidsplaatsen in de stad zijn. De 

eigen reiskosten worden vaak grotendeels gecom

penseerd door het goedkopere huis, of vergoed door 

de werkgever, zodat de forens alleen het grotere 1 

woongenot moet afwegen tegen de reistijd. Maar 

zijn openbaar vervoerkaartje wordt voor een- tot 

tweederde gesubsidieerd, de verkeersinfrastructuur 

kost ruimte en energie en zijn vervoermiddel produ

ceert lawaai, stank, gevaar en kost ook weer ener
gie, dit alles ten nadele van de samenleving. 

Volgens rijksnota's is het beleid er op gericht de 

toename van de mobiliteit te beperken, maar het zal 

duidelijk zijn dat ik ervoor pleit de mobiliteit zelf te 

beperken en dat geldt dan niet alleen voor auto

vervoer, maar vooriederevorm vanreizen (behalve 

lopen en fietsen, want dat is ook 'gezond per kilo
meter'). 

In dat licht is het wellicht tijd om de wenselijk

heid van (relatief steeds stijgende) sudsidiëring van 

het openbaar vervoer te heroverwegen. Deze stamt 

namelijk uit de tijd, dat de auto gezien werd als een 
onstuitbaar natuurverschijnsel, en de enige moge

lijkheid om het openbaar vervoer 'mee te laten doen' 

was om het (letterlijk) koste wat kost in stand te hou
den. 

Die tijd is voorbij. Door middel van een restrictief 
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parkeerbeleid ten aanzien van capaci teit, toegestane 

parkeerduur en tarieven en voorts de beperkte we

gencapaciteit kan de aantrekkelijkheidsverhouding 
tu sen openbaar vervoer (ov) en auto veel meer 

worden beïnvloed dan vroeger. De doelstelling 'be

vordering openbaar vervoer' is een eigen leven 
gaan leiden, waarbij een verkeerde indicator is ge

introduceerd , nl. de toename van het aantal reizi
gerskilometers. 

Door lage abonnementsprijzen e.d. worden grote 
rei afstanden gesLimuleerd i.p.v. tegengewerkt. Dit 

kost enerzijd nog meer subsidie, anderzijds ont
taan 'knelpunten ' die ten koste van nog meer geld 

moelen worden opgelost. Bovendien kan men zich 
in gemoede afvragen of men burger die weinig kilo
meters (willen ) reizen dubbel moet laten betalen 

voor hen die veel kilometers (willen ) reizen. Dub
bel, zowel via de belasting als door de negatieve 

effecten van het verkeer inclusief open baar vervoer. 
AI een drastische verhoging van tarieven het voor 
sommigen onmogelijk zou maken per ov te reizen , 

zou men kunnen overwegen hun meer salaris te be
lalen ofeen uitkering tegeven; zij kunnen dan a ltijd 
nog zelfbepalen , of zij voor dat geld willen reizen of 
cr iets anders mee doen. 

Road Pricing 

Parkeermaatregelen kunnen een belangrijke be

perkende werking uitoefenen op het autoverkeer. 
Met name lang parkeren en daardoor woon-werk

verkeer kan cr door worden geweerd. Toch werkt 
hel instrumen t 'parkeerbeleid ' bepaald nog niet se

lectief genoeg t.o. v. de doelgroepen. og steeds kan 
een ieder het congestiegebied binnenrijden ook al is 
het 'vol' . Bij hoge bezettingsgraad van parkeer

piaat en neem t het zoekend verkeer toe, en kan zelfs 
een groot deel van het totale verkeer gaan vormen. 

Daarbij telt voor ' produktieven (zakelijk verkeer) 
de zoektijd veel zwaarder dan 'niet-produktieven' 
(bijv niet-werkenden), zodat de eersten, die door-

gaans als meer 'essentieel verkeer' worden be

schouwd, eerder geneigd zullen zijn alternatieve 
bestemmingen te kiezen dan de laatsten. 

Er zijn veel ituaties in het leven waar geen over

bezetting kan worden getolereerd, bijvoorbeeld 
theaterzalen, vliegtuigen, of telefoonverkeer. Er 
wordt dan een regelmechanisme gecreëerd waar
door de toegang beperkt wordt, dus kaartverkoop of 
'er zijn nog ... wachtenden vóór u'. Ook in het weg
verkeer bestaat zo'n sys teem. Het heet 'road pri

cing' ofwel tolheffing. Het wordt toegepast in Sin
gapore, en ook in andere steden word t het bestu

deerd. Het komt er op neer dat men betaalt voor 
toegang tot een congestiegebied . In zo'n systeem 
bed enkt men zich wel twee keer voor men een ritje 
door de stad maakt als men er niet iets belangrijks te 

doen heeft. Natuurlijk is het prijsmechanisme te 
combineren met een vergunningenstelsel, waar
door iedereen bijvoorbeeld één keer in de week gra

ties het tolgebied in mag rijden , en voor de rest moel 
betalen. 

Algemeen wordt aangenomen, dat tolheffing in 
Nederland politiek onhaalbaar is. Dit moge zo zijn, 
maar het is toch wel jammer dat selectieve heffingen 

op rijdend verkeer zo onvoorwaardelijk worden af
gewezen, terwijl stilstaande voertuigen zonder (po
litieke) weerstand kunnen worden belast d.m.v. 
parkeergeld. 

Met nadruk wil ik stellen dat ' road pricing' niet 
gelijk staat met lastenverzwaring ; het is een varia
bel maken van autokosten , gedifferentie!;rd naar 

congestie en dus naar marginale maatschappelijke 
kosten, veroorzaakt door de automobilist. Het is 

voorts een bevordering van een beter gebruik van 
de auto, doordat het een stimulans is voor samenrij
den , zoals ook in Singapore is aangetoond. Het is 

bovendien denkbaar dat parkeerheffi ngen geheel of 
gedeeltelijk zouden kunnen worden afgeschaft, ter
wijl de tolheffingen dan afhankelijk zouden kunnen 
zijn van de tijd die men in de tolzone heeft doorge
bracht. De techniek is al lang zover dat men zelfs 
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binnen de zone nog naar congestie kan differentië

ren: in Tokio is reeds een individueel verkeersgelei

dingssysteem operationeel dat hiervoor geschikt zou 

zijn. De fraudegevoeligheid zou nog wel een pro

bleem vormen. 

Het is overigens interessant dat in Amsterdam al 

jaren geleden het idee van de 'parkeerdistricten' is 

gelanceerd, dat in wezen op het zelfde neerkomt, zij 

het voor kleine zones. 

RuimteliJke ordening 

Verkeer en vervoer zijn ten nauwste gelieerd aan 

de ruimtelijke structuur. Reizen gebeurt tussen 

twee plaatsen, en hoe groter de afstand tussen her

komst en bestemming, des te groter het kilometrage 

voor eenzelfde rit. Daarom betekent integraal ver

keers- en vervoerbeleid ook: integratie met het 

ruimtelijke beleid en het grondgebruik. Zoals eer

der onder 'mobiliteit' betoogd,zou het beleid er op 

gericht moeten zijn de noodzaak of aantrekkelijk

heid van het reizen van grote afstanden te vermin

deren, i.p.v. zoals nu gebeurt, die lange reizen op 

niet al te- maar toch wel- schadelijke wijze te laten 

plaatsvinden. Zo'n beleid zou tot doel moeten heb

ben om het maken van lange ritten, voor twee be

langrijke ritmotieven, t.w. woon-werk verkeer en 

winkelbezoek buiten de centra minder attractief te 

doen zijn. Aangezien ook nu reeds kosten (van wo

nen en van vervoer) een voorname rol spelen in het 

keuzeproces bij wonen en winkelen, terwijl t.a.v. 

vervoer daarbij reeds fors door de overheid wordt 

ingegrepen, nl. door subsidies en heffingen, valt 

niet in te zien waarom deze problematiek niet bij 

de wortel kan worden aangevat, en wel door een 

grondprijzenbeleid. Waarom wel parkeerheffingen 

en benzine-accijnzen en ov-subsidies en geen 

grondprijsheffingen c.q. -subsidies? 

Daarmee zou het wonen en winkelen in de steden 

weer financieel aantrekkelijk kunnen worden en 

wordt er voor het buiten wonen en winkels bouwen 

(waardoor na verloop van tijd toch weer een nieu

we vervoer-infrastructuur nodig is) betaald. 

Grondprijsbeleid is voor decentralisten wellicht 

geen attractieve gedachte, maar is de huidige ont

wikkeling dan soms wel gewenst? 

Verkeerstec!zniek 

Kennis van verkeerskarakteristieken en het daarop 

steunende ontwerp van verkeersvoorzieningen is de 

oudste vorm van wetenschap die zich bezig heeft 

gehouden met verkeer; zij werd verkeerstechniek 

('traffic engineering') genoemd. Later ontwikkelde 

zich de verkeerskunde, die zich wijdde aan het ont

staan en de beïnvloeding van verkeersstromen. 

Tenslotte was voor velen het woord verkeer zo in 

diskrediet gebracht dat beoefenaren zich maar lie

ver vervoerkundigen ('transportation engineers') 

gingen noemen om niet tot de autolobby gerekend 

te worden. Het terrein verbreedde zich daarbij tot 

het omvatten van de studie van vervoerstromen, 

met daarna pas een verdeling over de diverse ver

voermiddelen. 

Als vermoedelijk gevolg van de geschetste ontwik

keling lijkt ook de toepassing van de verkeerstech

niek, zeker in stedelijke gebieden, in onbruik te ra

ken. 

Een paar voorbeelden: 

-de markering van opstel- en rijstroken lijkt vaak ' 

op een voortdurend experimenteren: steeds wor

den de witte lijntjes met glimmend zwart overge

verfd, zodat in het donker talloze oude en nieuwe 

markeringen tegelijk zichtbaar zijn: verwarrend, 

gevaarlijk en een toonbeeld van onvermogen of 
1 

gebrek aan belangstelling. Bovendien lijken rij

stroken soms meer op een slalomparcours; 

's avonds volgt de dagelijkse gebruiker de dan 

slecht zichtbare markering, hetgeen tot onver- 1 

wachte capriolen leidt voor de minder goed be

kende automobilist of motorrijder; 

-verkeerslichten worden nog steeds slechts bij uit-
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zondering verkeersafhankelijk geregeld , zodat 
men vaak eindeloos staat te wachten , zonder dat 
er conflicterend verkeer is: irritant en een uitno
diging tot rijden door rood licht. Datzelfde geldt 

als rood licht wordt misbruikt om het verkeer te 
doseren; 

- voorrang d.m .v. borden wordt soms expres 'an
dersom' geregeld, d.w.z. verkeer op de hoofdader 

moet voorrang verlenen aan de kleine zijweg. Mis
schien begrijpelijk vanuit de wens om racen tegen 
te gaan of een soort bescherming van de 'under
dog' , maar strijdig met de principes van logica en 
begrijpelijkheid en daardoor levensgevaarlijk, ze
ker voor ter plaatse niet bekenden. 

Moraal: verkeerstechniek is niet (alleen) een mid
del in het vervoerbeleid , zij heeft ook een eigen ver

antwoordelijkheid. 

Handhaving van verkeersvoorschriften 

luitstuk maar ook hoeksteen van ieder beleid is de 
inwerkingstelling van de maatregelen: instru
menten zonder handvat zijn niet te hanteren, en dat 
geldt ook voor verkeer en vervoer. 

Metdie handhaving nu is het treurig gesteld . Het 
erg t is de toestand bij het parkeren. In sommige 
teden staat eenderde van het totaal aantal gepar

keerde auto's fout geparkeerd. Bij parkeermeters 
wordt niet betaald , plaatsen voor invaliden worden 
niet gerespecteerd en vaak moeten voetgangers de 
rijweg op, omdat de trottoirs zijn volgeparkeerd. 
Maar ook rijdend verkeer schijnt zich weinig meer 
van de regels aan te trekken. Hetis een uitzondering 
als (brom) fietsers stoppen voor rood licht, auto's en 
brommers rijden onverstoord door voetgangersge
bieden en bij dat alles is de kans om gepakt te wor
den miniem. 

Zelfneem ik deel aan werkzaamheden om verbe
tering in deze toestand te brengen en heb daar tot 
mijn verwondering moeten ervaren, dat in zeer veel 

gevallen de 'rech tsbescherm ing voor de overtreder' 

een doeltreffend optreden verhindert. Na zelf eens 
meegemaakt te hebben, dat een brandweerauto met 
loeiende sirenes keurig voor een fout geparkeerde 
auto stond te wachten, kan ik niet anders dan met 
bitterheid concluderen, dat de Nederlandse samen
leving blijkbaar meer belang hecht aan de gemak
zucht van de luidkeels (bij de rechter) protesteren
de foutparkeerder en aan de krasjes op zijn auto, 
dan aan het leven en het bezit van de (veelal indi
recte) slachtoffers van de wetteloosheidsterreur, 
waarschijnlijk omdat ze niet (meer) protesteren. 

Zou de politieke wil bestaan om hier iets aan te 
doen , bijvoorbeeld door op zeer grote schaal van de 
bestaande wegsleepregeling gebruik te maken , dan 
ben ik er van overtuigd dat binnen korte tijd het 
probleem van fout parkeren tot het verleden zou 
behoren. 

Op het ogenblik is het rijk in overleg met de ge
meente Utrecht ter realisatie van een parkeerpro
ject waarin alle wettelijk mogelijke handhavings
instrumenten zullen worden geoptimaliseerd. Uit 
het begeleidende onderzoek zal dan de rol van ieder 
van die instrumenten in het hopelijk bereikte resul
taat kunnen blijken. Het is te hopen dat daaruit 
lering zal worden getrokken, want zonder handha
ving kan men nauwelijks spreken van een gemeen
telijk verkeers- en vervoerbeleicl. 

Slotbeschouwing 

Door de aard van verkeer en vervoer kan' een ge
meentelijk beleid dienaangaande niet geïsoleerd 
gevoerd worden. Gemeentelijke be lissingen terza
ke hebben, meer dan die op veel andere terreinen, 
repercussies buiten het gemeentelijk territoir. Een 
beoordeling van de mate waarin met externe en in
terne belangen rekening wordt gehouden, kan 
slechts plaatsvinden als dat beleid in een overzichte
lijk gefundeerd en vergelijkbaar plan wordt samen
gebracht, met name in een verkeerscirculatieplan. 
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Omgekeerd kunnen burgers, bedr~jven en ande

re overheden alleen rekening houden met het toe

komstig verkeersgebeuren in een gemeente als het 

beleid vastligt in een v c p. Het is te hopen dat zoveel 

mogelijk gemeenten de moeite nemen om zo'n VCP 

op te stellen, ook als zij daartoe niet expliciet 'ver

plicht' zijn. 
In het verkeers- en vervoerbeleid zou daarbij, 

meer dan thans, de nadruk moeten liggen op de 

handhaving van verkeers- (i nel usief parkeer-) voor

schriften, op het marktmechanisme bij het gebruik 

van infrastructuur, en op het bevorderen van een 

selectief reis-consumptiegedrag, niet alleen per 

auto, maar ten aanzien van alle vervoerw~jzen. 
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A.MEERBURG 

De niet-verspreiding van kernwapens* 

Inleiding 

De verspreiding van kernwapens naar steeds meer 

landen word t vr ij a lgemeen door de wereldgemeen

schap als een gevaarlijke ontwikkeling gezien. Een 
situatie waarin vele landen zouden beschikken over 

kernwapens zou ertoe kunnen leid en dat in locale 

conOicten kernwapens zouden kunnen worden ge

bruikt. In bepaalde situaties zo ud en daarbij ge

makkelijk de grootmachten nucleair betrokken kun

nen worden (Midden-Oosten! ) . Kernwapens zou
den in handen kunnen vall en van onverantwoorde

lijke regimes of als pres iemiddel kunnen worden 

gebruikt bij staatsgrepen. 1 Het be taan van meer

dere kernmachten maakt het ook voor de huidige 

kernmachten moeilijker cri es te beheersen: het is 

bijvoorbeeld noodzakelijk zeker te weten wie een 

nucleaire aanval lanceert, wil men deze met de 

dreiging van een tegenaanval kunnen afschrikken. 2 

Metandere woorden : niet a ll een zouden locale con

nicten uiterst desastreuze gevolgen kunnen hebben 

voor de betrokken regio, maar toename van het aan

tal kernwapenstaten zou tevens gemakkelijker kun

nen leiden tot een nucleair conOictop wereldschaal , 

d.w .z. tot het einde . Het is daarom van vitaal be

lang voor de gehele men heid de verdere versprei 

ding van kernwapens tegen te gaan. 

Maar ook al zou een ieder het erover eens zijn dat 

een verdere verspreiding (proliferatie) van kernwa
pens hoogst gevaarlijk i , er blijven belangrijke me-

• Dit artikel heeft een strikt persoonlijk karakter . I n het artikel 
waarin de ingewikkelde problematiek overigens maar zeer glo
baal kan worden behandeld - worden betrekkelijk veel voelllo
Icn gebruikt teneinde d e ho fdlijnen niet teveel te doorbreken 
met all erlei voorbeelden en verk laringen. 

ningsverschillen bestaan over de prioriteit die een 

en ander moet hebben boven andere belangen. Ve

Ie derde wereldlanden beschouwen de huidige kern

wapenwedloop tussen de grootmachten a ls veel ge

vaarlijker dan het eventueel fabriceren van een paar 

ruwe kernbommen door India en Pakistan. De door 

de industriële wereld getroffen maa tregelen tot be

perking van de overdracht van gevoelige nucleaire 

materialen en technologieën teneinde proliferatie 

tegen te gaan, worden door vele derde wereldlan

den dan ook gezien a ls maatregelen die de kern van 

het proliferatievraagstuk niet aanpakken. Zij beper

ken alleen de toepassing van vreedzame kernener

gie. De huidige kernwapenstaten en hun bondgeno

ten tonen in wezen weinig begrip voor deze opvat

tingen: zij bewijzen wel lippendienst aan nucleaire 

wapenbeheersing en ontwapening, doch degenen 

die aan de touwtjes trekken zijn totaal verstrikt ge

raakt in een nucleaire wapenwedloop tussen oost en 

west zonder weerga. Ook in andere opzichten wordt 

de industriële wereld hypocrisie verweten ~ de twee 
vaste militaire a llianties baseren hun vei ligheid op 

kernwapens, doch propageren wel dat andere lan

den deze niet nodig hebben. Sommige land en me

nen ook dat het, hoewel niet tegen de leller dan toch 

tegen de geest van het non-proliferatieverdrag in

gaat dat bepaalde niet-kernwapens ta ten (zoal N e

derland ) kernwapens op hun grondgebied hebben 

en hun troepen trainen om deze te gebruiken . En 

terwijl het westen vr ij veel aandacht besteedt aan 
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het tegengaan van een Pakistaans kernwapen - en 

moord en brand schreeuwt over de mogelijkheid 
van een islamitische bom - is er weinig tot niets ge
daan om het Israëlische kernwapen tegen te hou
den. 

Zolang wij geen antwoord hebben op deze vragen, 
zal de wereldgemeenschap geen consensus kunnen 
bereiken over de te voeren non-proliferatiepolitiek 
en is deze dus - zeker op de lange duur - tot misluk
ken gedoemd. Men kan zich hierbij neerleggen -
wat men in de literatuur steeds meer ziet - of men 
kan trachten een globaal alle omvattend program
ma uit te stippelen waarmee bewust wordt getracht 
verder proliferatie tot staan te brengen . Dat is niet 
niks: zoiets kan alleen als men aan non-proliferatie 
absolute prioriteit geeft. En dat kan alleen als men 
proliferatie inderdaad ziet als een bedreiging voor 
het eigen bestaan. 

In dit artikel zullen wat aanzetten worden gege
ven voor zo'n programma, uiteraard in zeer versim
pelde vorm. 

Nucleaire ontwapening: een randvoorwaarde 

Verderop wordt ingegaan op enkele pecifieke mo
tieven om tot kernbewapening - of niet - over te 
gaan. Men kan echter de verspreiding van kernwa
pens op lange termijn niet los zien van het fei t dat er 
al kernwapens bestaan en dat de huidige kern wa
penstaten en hun bondgenoten niet alleen hun vei
ligheid baseren op het kernwapen , maar bovendien 
gewikkeld zijn in een complexe wapenwedloop. Po
litiek I psychologisch heeft het grote invloed dat het 
kernwapen de basis vorm t van de veiligheid van een 
aantal belangrijke landen in de wereld. Andere lan
den zullen zich aan dit voorbeeld op korte oflange 
termijn willen spiegelen: uit veiligheidsoverwegin
gen, als statussymbool, ja misschien zelfs wel eens 
om druk uit te oefenen op de huidige kernwapens ta
ten om de situatie te veranderen. Politiek maakt het 

daarbij verschil ofde rol van kernwapens toeneemt 

of afneemt. 3 Het gaat er daarbij vaak niet zozeer om 
ofdit in werkelijkheid zo is, maar hoe een en ander 
wordt aangevoeld.4 

In dit verband dient gesteld te worden dat er op 
lange termijn eigenlijk maar twee mogelijkheden 
zijn: óf de kernwapenstaten zijn in een serieus en 
diepgaand proces gewikkeld om het belang van 
kernwapens te verminderen, met het uiteindelijke 
doel geheel van het kernwapen afte komen (waar· 
toe de wereldorganisatie ingrijpend zal moeten wor· 
den aangepast), óf het kernwapen groeit als factor 
in de wereldpolitiek waardoor meer en meer landen 
zowel de militaire noodzaak als de morele recht· 
vaardiging vinden een kernwapen aan te schaffen. 
Of and ers gezegd: over hond erd jaar zij n er geen kern· 
wapenstaten meer of enkele tientallen met een goe· 
de kans dat, als de mensheid nog mocht bestaan, dit 
in ieder geval niet lang meer zal duren . Zo simpel 
ligt dat. En ook al spelen er vele andere specifieke 
motieven om op kortere termijn al ofniet tot kern· 
bewapening over te gaan, nucleaire wapenbeheer· 
sing gevolgd door nucleaire ontwapening i een 
absoluut noodzakelijke randvoorwaarde om proliferatie 
op de lange duur tegen te gaan. Zonder nucleaire 
ontwapening van de bestaande kernwapenstaten 
zullen alle pogingen proliferatie tegen te houden 
uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn. 

Niemand verwacht dat nucleaire ontwapening 
op korte termijn tot stand kan komen. Het wapen is 
er, de kennis bestaat, het speelt een rol in de veilig
heid. Waar het in eerste instantie om gaat, is de 
wereldgemeenschap duidelijk te maken dat er een, 
hoewel langdurig, systematisch proces op gang i 
gekomen waarin serieus gepoogd wordt de militaire 
en politieke rol, en daarmede de rechtvaardiging, 
van het kernwapen te verminderen. 

Men moet o.a. steeds meer regels gaan stellen ter 
beperking van het mogelijk gebruik van kernwa· 
pens. Er moeten betere formele beloften komen 
door de kernwapens ta ten dat zij niet-kernwapen· 
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staten , die niet tot de bestaande bondgenootschap

pen behoren, nooit met kernwapens zullen aanval
len. De situatie op conventioneel gebied in Europa 
dient - via resultaten van de troepenreductiebe

sprekingen lUssen NAVO en Warschau Pact ( MBFR ), 

via vergaande zgn. vertrouwen bevorderende 
maatregelen etc. - zodanig gebalanceerd te worden 

dat de NAVO een belofte kan afleggen nooit als eer
ste kernwapens te zullen gebruiken (d.w.z. een in

grijpende wijziging van de N A V 0- trategie van het 
'flexibele antwoord ') . Een volgende stap zou een 
formele 'onwettig' verklaring moeten zijn van het 

gebruik van kernwapens en de dreiging daarmee. 
Door (de dreiging van) het gebruik politiek onmo
gelijk te maken, maakt men het ook politiek moei
lijk voor andere landen tot kernbewapening over te 

gaan. 
Tegelijkertijd dient het nucleair ontwapenings

proces serieus op gang te komen via een groot aan tal 
maatregelen. Maatregelen die goed verifieerbaar 

zijn, daar zij anders geen vertrouwen scheppen . 
Om er een aantal te noemen: sub tantiële vermin
dering van het in alle opzichten overdreven aantal 
intercontinentale en middellange afstand-syste-

ten hun belofte tot nucleaire wapenbeheersing en 

ontwapening, die zij o.a. in het non-proliferatiever
drag hebben gedaan, nakomen. Pas in een veel later 
stadium - tientallen jaren - kom t men in de buurt 

van nucleaire ontwapening: in dal stadium zal men 

nieuwe internationale structuren moeten hebben 
geschapen , inclusief vergaande wereldwijde con

trolemaatregelen, die zo'n situatie aankunnen. 6 

Een geloofwaardig proces van nucleaire wapen

beheersing en on twapening is hoogst belangrijk om 
politieke druk te kunnen uitoefenen op landen die 

zelf de richting van het kernwapen op gaan. Zo'n 
proces moet dan ook niet gemakkelijk verstoord wor
den door gebeurtenissen als de inval in Afghanistan , 
hoe ernstig op zichzelf ook. Nucleaire wapenbe

heersing moet geen symbool zijn van détente, maar 

vorm t een essentieel onderdeel van de veiligheid op 
lange termijn van de gehele wereld. Enjuist omdat 
wapenbeheersing en ontwapening zo'n moeizaam 

proces is, kan en mag men het niet naar willekeur 
onderbreken . Omdat de nieuwe Amerikaanse rege

ring daar kennelijk anders over denkt, zou een 

scherp signaal vanuit West-Europa terzake van be
lang zijn. 
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van de nucleaire gevechtsveldwapens, een stopzet
tingder kernproeven , stopzetting van de produktie 

Waarom tot kernbewapening overgaan? 

van splijtbare materialen voor kernwapens, stop- In het vorige deel is vooral ingegaan op de nood-

zelling van tests van nieuwe kernraketten, verbod 
op anti-satelliet-oorlogvoering5 , serieuze discussie 
over en instelling van kernwapenvrije zones (ook in 

Europa). 
Ik heb weinig hoop te veronder tellen dat er de 

komende jaren veel terech t kom t van bovenstaand 
programma, ondanks het feit dat over de meeste 

zaken al onderhandeld wordt ofwerd. Toch is een 
en ander nog maar bescheiden omdal de status van 
de huidige kernwapenstaten en de bondgenool

chappen niet wezenlijk wordt aangetast. Maar het 
ontwapeningsproces is politiek zo belangrijk als sig
naal aan de rest van de wereld dat de kernwapensta-

zaak van een proces van nuclaire wapen beheer ing 

als randvoorwaarde om proliferatie op lange ter
mijn tegen te gaan. Hieronder zal heel kor.t worden 
ingegaan op specifieke motieven om tot kernbewa

pening over te gaan. Met deze specifieke motieven 
moet worden rekening gehouden als men een ge
concerteerde politiek wil voeren om op kortere ter
mijn proliferatie tegen te houden. 

De motieven om tot kernbewapening over te gaan 
zijn complex en voor elk land verschillend (geweest). 
De Amerikaanse kernmacht werd geboren tijdens de 

oorlog als angst voor een mogelijke Duitse bom. De 
Sovjets wensten een Amerikaans monopolie terzake 
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niet te accepteren. Het Verenigd Koninkrijk was nog 

een grootmacht vlak na de oorlog, had de kennis tot 
de bom en wildezijn wereld rol blijvenspelen; m.a.w. 
ook een soort statussymbool. Dit was in nog sterkere 

mate het geval met de Fran e kernbom, a l werd die 

gemotiveerd met het Franse ongeloof in de Ameri
kaanse nucl aire garantie. De Chinese bom werd 

vermoedelijk geboren om niet door de Sovjet-Unie 
gechanteerd te kunnen worden. De Indiase bom is 
vooral een statussymbool, ook om te laten zien wat 
India technologisch kan. De Pakistaanse ontwik

keling is een reactie op de Indiase bom in een per

manente rivaliteit tussen deze twee landen. Het Is
raëlische kernwapen - aannemende dat dit be taat 
- heeft een vei ligheidsrnotier. Een mogelijk Zuid
afrikaans wapen wellicht vooral om de bedreigde 
blanke bevolking moreel op te vijzelen. Argentijnse 
en Braziliaanse opties hebben een statussymbool

functie waarbij de rivaliteit tussen die twee een be

langrijke rol speelt. De opties zullen voorlopig niet 
tot en kernwapen leiden, lijkt me. Andere opties 
worden op het ogenblik gecreëerd: Irak, en Libië 
zou wel willen, oftewel de 'islamitische' bom. En in 

Nigeria komen stemmen op om, namens zwartAfri
ka, de nucleaire hand ehoen op te nemen tegen 
Zuid-Afrika. 

Interessant is natuurlijk ook waarom vele landen 

niet tot kernbewapening zijn overgegaan, ook als zij 
dit technisch zouden kunnen. In de grote militaire 
bondgenootschappen was het mogelijk onder de 
paraplu van de grootmachten af te zien van het 

kernwapen. Ook verschillende neutrale landen a ls 
Zweden - dat erieus aan een kernwapen werkte 

kwamen tot de conclusie dat weinig gewonnen en 
veel verloren kon gaan met een eigen kernmacht. 
Vele andere landen hadden de technologische en 
financiële mogelijkheden niet om tot kernbewape

ning over te gaan. 
Juist vanwege het gevoelde gevaar van een ver

dere verspreiding van kernwapens kwam in de zes
tiger jaren het non-proliferatieverdrag ( NPV)? tot 

stand met o.a. als belangrijk resultaat dat landen als 

de Bondsrepubliek en Japan ook formeel van het 
kernwapen afstand deden. Ongeveer 115 landen 
zijn nu partij bij dit verdrag, waarondervrüwel a ll e 

industriële naties. Maar helaas niet een aantal be

langrijke derde wereld-landen, om verschi ll ende 
redenen. Op initiatief van Mexico kwam een ver

drag tot stand voor een kernwapenvrij Latijn
Amerika, doch helaa is dit Verdrag van Tlatelolco 
nogniet van kracht voor Argentinië, Brazilië en Cu

ba.8 

Hoewel er veel is gewerkt aan het NPV, aan speci

fieke maatregelen om het gebruik van nucleaire 

energie voor vreedzame doeleinden in goede banen 
te leiden (zie verder) , is er betrekkelijk weinig poli
tieke actie geweest om - bijvoorbeeld a ls groep we -
terse landen of anderszins - (potentiële) kern wa· 

penontwikkelingen in bepaalde regio 's tegen te 
gaan. Om een paar voorbeeld en te noemen. Men 

zou zich kunnen voorstellen dat bij het Midden
Oosten-initiatief van de landen van de Europese 
Gemeen chap de nucleaire component word t mee
genomen, waarbij op de achtergrond een kern wa
penvrü Midden-Oosten zou moeten staan. Of: wal 

doen we a ls Pakistan zijn eerste bom laat ontploffen 
en een nucleaire wapenwedloop tussen India en Pa

kistan ontstaat. Mag dit van invloed zijn op onze 
ontwikkelingshu lp ofjui t niet? Of zijn andere di

plomatieke acties gewenst? Juist vanwege de ver
schi llende motieven en situaties waarin potentiële 
kernwapens ta ten verkeren, zal men heel specifiek te 
werk moeten gaan bij het analy eren van de situatie 
en het uitwerken van actiemogelijkheden. Van
wege het gevoelige karakter is grote behoedzaam
heid geboden, terwijl men ook moet kijken welke 

landen het geschiktst zouden zijn om bepaalde pro
bleemlanden te benaderen. 

Ik zou mij kunnen voorstellen dat in het kader 
van de Europese Politieke Samenwerking van de 
land en van de Europese Gemeenschap in bepaalde 
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gevallen goede aanzetten voor een beleid terzake 

zouden kunnen worden gedaan, uiteraard in nau

we amenwerking met bijvoorbeeld de Verenigde 
taten en (soms) de Sovjet-Unie. Hier valt nog veel 

te doen. 

De technologische mogelijkheden 

Ook al zou men een kernwapen willen maken , 

dan is dit nog geen sinecure. 9 De meeste derde we

reld-landen beschikken niet over de technische mo

gelijkheden en materialen een kernwapen te produ

ceren. Aan de andere kant moet men de moeilijkhe

den ook weer niet overdrijven: tientallen industrië 
Ie en enkele derde wereld-landen zijn in staat, a ls zij 

dat zouden wenscn , enkele kernexplosievcn te ver

vaardigen. Erg duur i dat ook niet. Veel kostbaar

der i de opbou w van een operationeel nucleair wa

pen: de draagsystemen (vliegtuigen, raketten, on

derzeeërs), de benodigde commando- en verbin

dingsstructuur etc. Het hangt er dus maar van af 

watje wil t: een sophisticated systeem à la Frankrijk, 

of enkele ruwe bommen om de nucleaire status te 

bereiken (India) en eventueel een potentiële tegen

stander chrik aan tejagen. 

Er i uiteraard een relatie tussen de toepa sing van 

vreedzame kernenergie en de mogelijkheid kern

wapen te maken. 

Bij de nu meest gebruikte vorm van kernenergie, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijk of 

licht verrijkt uranium)O komen geen materialen te 

pas die voor kernwapens geschikt zijn. Wel kan de 

verrijkingstechnologie zelfgebruik t worden voor de 

aanmaak van bommateriaal , terwijl bij eventuele 

opwcrk ing plutonium wordt vrijgemaakt. Opwer

king en verrijking noemt men wel 'gevoelige' tech

nologieën. Als men vreedzame kernenergie toepast, 

krijgt men bovendien ook ervaring met het omgaan 

mct nucleaire zaken , wat uiteraard helpt bij het 
eventueel opbouwen van een kernmacht. In de 

praktijk moet echter geconstateerd worden dat de 

vijf officiële kernwapens ta ten a ll en met een militair 

programma zijn begonnen en geen gebruik hebben 
gemaakt van civie le installaties voor de aanmaak 

van kernwapens. Alleen India, dat vlak na de oor

log een groot civiel researchprogramma was begon

nen, kon dit gebru iken voor zijn eerste bom. 

De meeste nucleaire materialen in de niet-kernwa

penstaten staan onder controle van de Internatio

nale Organisatie voor Atoomenergie. Hierbij moet 

verder bedacht worden dat in de meeste landen geen 

materialen in omloop zijn die direct ge chikt zijn 

voor kernwapens, terwijl ook de verrijkings- en op

werkingstechnologie lang niet overal voorhanden 

I. 

Hierin lijkt nu verandering te komen: steeds meer 

landen krijgen de beschikking over gevoelige tech

nologieën) I , terwijl bij de toekomstige mogelijke toe

passing van de zgn. kweekreactor (zoals Kalkar) op 

grote schaal zeer grote hoeveelheden plutonium ver

werkt, getransporteerd en gebruikt zullen gaan wor

den. Juist deze ontwikkelingen leidden de laatste 

jaren tot een zeer uitvoerige internationale discus

sie, die nog lang niet i afgerond. J2 

Tijdens de Internationale Splijtstofcyclus Eva

luatie ( INFCE) bleek dat vele landen niet van plan 

zijn de 'plu toniumeconomie' -optie op te geven. Met 

het huidige type reactoren, dat niet efficiënt omgaat 

met het uranium, kan men niet erg ver in de volgen

de eeuw vooruit. Met de kweekreactor lig.t dat heel 

anders, maar die heeft weer het nadeel dat een zgn. 

'plu toniumrivier' ontstaat: plutonium dat de drem

pel naar een kernwapen verlaagt, doch ook i n han

den kan vallen van terroristen met a ll e chantage
mogelijkheden vandien J3 , wat weer leidt tot een vrij 

uitgebreid bewakingssysteem etc., al heb ik de term 

'atoomstaat' a l tijd overdreven gevonden. 

Persoonlijk vind ik het onverstandig de kant van 

de sne ll e kweekreactor op te gaan alvorens we de 
komende tientallen jaren zeer goed hebben onder-
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zocht welke andere mogelijkheden voor energie

opwekking bestaan. Want dat de plutoniumecono
mie tot continue spanning in de maatschappij zal 
leid en, daarvan ben ik overtuigd. Aan de andere 
kant is het zo'n belangrijke energie-optie dat het,. 
gezien de vele onzekerheden in de energiesituatie, 
hoogst onverstandig zou zijn als niet op enkele plaat
sen in de wereld - in internationaal verband - de 
kweekreactor werd ontwikkeld. 

Het internationale overleg zal de komende jaren 
vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een nieu
we wereldwijde 'deal' over vreedzame kernenergie. 
Naast een systeem van leveringszekerheid van nu
cleaire materialen en uitrusting dienen een aantal 
maatregelen getroffen te worden die het gebruik van 
vreedzame kernenergie zo veilig mogelijk maken. 
Naast het verkrijgen van safeguards op alle nucleai
re materialen (zgn. fu ll scope safeguards) dient van
wege de bijzondere gevaren van plutonium een ef
fectiefinternationaal plutonium opslagregime aan
vaard te worden. Gevoelige delen van de splijtstof
cyclus kunnen het beste een multilateraal beheer 
krijgen, waardoor misbruik door één der deelne
mende landen zeer moeilijk wordt. Tenslotte dient 
er aan de controletechnieken nog wel het nodige 
gedaan te worden. Vele jaren intensief internatio
naal overleg ligt hier voor de boeg, maar de situatie 
ziet er op deze punten zeker niet hopeloos uit. 

Samenvatting en conclusies 

Als men de verspreiding van kernwapens als een 
serieus probleem ziet voor de toekomst van de we
reldgemeenschap, dan dient men op alle manieren 
dit probleem aan te pakken en prioriteit te geven. 
De internationale discussie over hoe vreedzame 
kernenergie op zo'n wijze kan worden toegepast dat 
zo weinig mogelijk kans op misbruik ontstaat, is in
tensief op gang gekomen. Het zo veilig mogelijk op
zetten van de splijtstofcyclus, en het zo goed moge-

lijk controleren daarvan, kan echter niet verhinde· 
ren dat een land toch t.Z.t. tot kernbewapening kan 
overgaan, al zal het daarvoor vaak een in ternatio· 
nale overeenkomst - met a lle repercu sies vandien -
moeten schenden. Veel te weinig is bestudeerd wel
ke specifieke politieke en militaire motieven een 
land heeft om tot kernbewapening over te gaan, ter
wij l de westerse landen tekort zijn geschoten hierop 
effectief in te spelen. Hier ligt een belangrijke taak 
voor de komende jaren. Alle pogingen proliferatie 
tegen te gaan zullen echter uiteindelijk - of mis
schien al vrij snel - falen als geen perspectief ont
staat dat het kernwapen door de huidige kernwa
pen ta ten zal worden ui tgebannen, eerst al politiek 
wapen en later fysiek in een daartoe aangepaste we
reldgemeenschap. 

Goed geverifieerde nucleaire wapenbeheersing 
dient een continu proces te zijn, ongestoord door 
de mate van 'detente': het gaat om de veiligheid 
van de gehele wereld op de lange termijn. 

Noten 

I. De eerste Franse kernbom had in handen kunnen vallen van 
het leger van de opstandige 'colons' in Algerije, de OAS. 

2. Kan men nog argumenteren dat in de oost-west-context een 
stabiele wederzijdse deterrent bestaat, bij het ontstaan van 
andere machtscentra wordt de stabiliteit aangetast. In dil 
verband wordt in de westerse vakliteratuur weinig aandacht 
besteed aan de ingewikkelde situatie waarin de Sovjet-Unie 
nu reeds verkeert, doordat het vier min ofmeer onafhankelij
ke kernmachten tegenover zich vindl. Hoe zou de Sovjet
Unie moeten weten of een aanval werd gelanceerd door een 
Amerikaanse, Franse ofin de toekomst wellicht Chinese on
derzeeër? 

3. Na het gebruik van atoombommen opJapan was de situatie 
rijp om vergaande maatregelen te treffen de kernbewapening 
te stoppen. Door het uitbreken van de koude oorlog mislukte 
dit en nam de dreiging van het gebruik van kernwapens lOe 
(Korea, Quemoy etc. ) . In de daaropvolgende periode werd 
het eventuele gebruik van kernwapens politiek steeds moei
lijker, een situatie die eigenlijk nog steeds bestaat. Maar een 
en ander lijkt nu weer de verkeerde kant op te gaan: steed 
nauwkeuriger kernwapensystemen om 'surgical strikes ' uit te 
voeren en de aanpassing van de nucleaire doctrines daaraan, 
discussies over invoering van het neutronenwapen waar
door de atoomdrempel verlaagd lijkt te worden, discussies 
over de beperkte kernoorlog etc. 
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4. In de nucleair-strategische wereld speelt 'perceptie' altijd 
een grote rol vergeleken met rationele overwegingen . Zowel 
de vs als de su vinden het politiek bijv. van het hoogste be
langtenminste 'gelijkwaardig' tezijn aan deander, terwijl dit 
voor de uitvoering van een afschrikkingsstrategie - militair 
gezien - helemaal niet nodig is: één onkwetsbare onderzeeër 
op zijn post is voldoende om onacceptabele schade toe te bren
gen aan de tegenpartij. 

5. De ontwikkelingen op het gebied van anti-satelliet-oorlog
voering in de su en de vs zijn buitengewoon zorgwekkend 
vanwege de mogelijke instabiliteiten die daaruit kunnen ont
staan. 

6. Met anclere woorden: we zijn nog lang niet toe aan de door 
Hans van Mierlo geschetste situatie van volledige nucleaïre 
ontwapening, waaraan inderdaad in de huidige politieke 
verhoudingen en structuren grote gevaren kleven. 

7. Het NP v bevriest het aantal kernwapens ta ten formeel op vijf, 
bevat een belofte van de kernwapens ta ten dat zij serieus aan 
nucleaire wapenbeheersing zullen werken , voorziet in over
dracht van technologie op het gebied van vreedzame kern
energie alsmede in een uniek systeem van internationale con
trole (safeguards) op alle nucleaire materialen in de niet
kernwapenstaten (partij bij het verdrag) en op nucleaire ex
porten naar andere niet-kcrnwapenstaten. Elke vijf jaar wordt 
het verdrag 'getoetst ' . Bij de laatste toetsing in 1980 kwamen 
ernstige moeilijkheden naar voren, vooral i.v.m. de voort-

8. 

9· 

gaande nucleaire wapenwedloop. 
Het verdrag van Tlatelolco verbiedt alle kernwapens in La
tijns-Amerika, terwijl de kernmachten op zich hebben geno
men geen kernwapens tegen de partijen te zullen gebruiken. 
Ook hier worden de in voetnoot 7 genoemde safeguards op de 
vreedzame nucleaire industrie door de Internationale Opga
nisatie voor Atoomenergie (IAEA) toegepast. 
Dit nog afgezien van het feit dat de meeste landen dan een 
internationale overeenkomst zouden moeten schenden: het 
NPV of middels nucleaire exporten opgelegde afeguards. 

10. Natuurlijk uranium bevat 0,7'% direct splijtbaar materiaal 
(U-235). In de meeste reactoren (zoals Borssele en Dode
waard) wordt uranium gebruikt dat tot enkele procenten U-
235 'verrijkt' is, materiaal dat nog steeds ongeschikt is voor 
kernbommen: daarvoor gebruikt men ± 90% verrijkt ura
nium. Het verrijken vindt plaats in speciale fabrieken, zoals 
de ultracentrifuge-installaties in Almelo. Men kan ook pluto
nium (Pu) voor kernbommen gebruiken . Pu wordt gevormd 
in reactoren en wordt in peciale installaties - opwerkings
fabrieken - weer uit de zeer radioactieve gebruikte splijtstof 
gehaald. Pu uit energiereactoren i overigens nieterggeschikt 
voor kernwapens. 

I I. Een mooi voorbeeld is de zgn. Khan-affaire, waarbij een Pa
kistaan de Nederlandse verrijkingstechnologie bemachtigde 
en cleze nu toepast voorde aanmaak van de Pakistaanse bom. 
En niet te vergeten de (één of meerdere) Nederlandse bedrij
ven die, zonder ook maar het geringste verantwoordelijk
heidsgevoel te tonen, aan deze zaak doelbewust hebben mee
gewerkt. 

12.De vs en andere uraniumleveranciers telden strenge export
eisen t.a.v. de opwerking van het door dat uranium gefabri
ceerde plutonium, terwijl tevens een gigantische studie werd 
verricht om alle splijtstofcycli met elkaar te vergelijken (In
ternationale Splijtstofcyclus Evaluatie, I N FeE). Inmiddels 
werd , mede op Nederlands initiatief, een studie begonnen 
naar een internationaal plutonium op lagregiem. Eveneens 
in IAEA-verband beginnen nu onderhandelingen - die nog 
vele jaren zullen duren - over een soort 'nieuwe deal' op 
vreedzaam nucleair terrein waarin leveringzekerheid van 
nucleaire materialen en uitrusting moet verkregen worden 
tegenover strenge controle-eisen. 

13. Niet dat een plutonium-bom zo gemakkelijk te maken is: een 
vrij uitgebreid team van experts van verschillende discipbnes 
is nodig en een en ander is gevaarlijk voor de terroristen zelf. 
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].VANGINKEL 

Energie, de kwaliteit van de discussie* 

Inleiding 

In het debat over de inrichting van de energiehuis
houding van Nederland worden stelselmatig een 
aantal overwegingen over het hoofd gezien of gene
geerd. Terwijl steeds nadrukkelijk de vraag 'kern
energie ja of nee?' centraal is komen te staan, is de 
vraag naar de zekerheid van de toekomstige ener
gievoorziening naar de achtergrond verschoven. Zo 
lijken de grote onzekerheden m. b. t. de toekomstige 
bijdragen van olie en kolen aan de Nederlandse ener
gievoorziening in de negentiger jaren en de grootte 
van aardgasreserves na de eeuwwisseling slechts een 
ondergeschikte rol te spelen in de beschouwingen 
over de aanvaardbaarheid van kernenergie. 

De relatie tussen de sociaal-economische doel
stellingen en de noodzaak een daarmee overeen
stemmend niveau van energieverbruik te kunnen 
garanderen, wordtslechts door een enkeling gelegd. 

De sociaal-economische situatie en de concur
rentiekracht van het bedrijfsleven laten evenwel 
weinig speelruimte voor het ongestraft begaan van 
vergissingen. De fouten die in het verleden zijn be
gaan m.b.t. de aardgasexploitatie en de kolenwin
ning hadden vérstrekkende gevolgen. Ze bleken pas 
toen het te laat was. Mede hierdoor is de bewegings
ruimte voor Nederland om een van de omringende 
landen afwijkende energiepolitiek te voeren wel 
buitengewoon klein. Zorgvuldigheid bij de besluit
vorming is derhalve een a llereerste eis. 

* De auteur schreef dit artikel op persoonlijke titel; auteur 
schreef O.m. twee boekjes resp. over 'non-proliferatie' en 'de ge
schiedenis van de oliecrisis van 1973' (Staatsuitgeverij) . 

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn er 
weinig aanwijzingen dat deze zorgvuldigheid in acht 
zal worden genomen. Poli tieke partijen hebben zich 
verschanst achter stellingen die een open discu sie 
blokkeren. Hoe aanvech tbaar diestellingen ook zijn, 
ze oefenen grote aan trekkingskrach t ui t op hen voor 
wie onzekerheid en onduidelijkheid een gruwel is. 
Wie dan vraagtekens zet achter de houdbaarheid 
van die stellingen, wordt als 'voorstander' of'tegen
stander' gestigmatiseerd. De propagandastrijd laat 
op deze manier steeds minder ruimte voor intellec
tuele twijfel (als daar aanleiding voor bestaat). Be
dachtzaamheid raakt in diskrediet. Programma
makers van radio en tv hebben in het a lgemeen wei
nig weerstand geboden aan de verleiding het pro
bleem in zwart-wit termen te presenteren. Hel is 
althans opvallend hoe weinig aandacht zij besteed
den aan de categorie 'bezorgde twijfelaars' voor wie 
kernenergie een probleem is van afwegen van overi
gens moellijk vergelijkbare risico's. 

De onevenwichtige pre entatie van het probleem 
heeft de indruk gewekt dat de invoering van kern
energie, gezien de veronderstelde alternatieve op
lossingen, sowieso een dwaasheid is. In deze sfeer 
was het niet verwonderlijk dat de vraag 'kern
energieja ofnee?' in het algemeen met 'nou nee' of 
'in godsnaam niet' werd beantwoord. Waarom al 
die risico's, bezwaren en gevaren op de hals halen 
als het niet nodig is, als het anders kan? De belofte 
van een ander energiebeleid dat Nederland verlo t 
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van zijn dilemma's en tot voorbeeld strekt aan an

dere landen, werkte aanstekelijk. Borssele en Dode
waard 'stilleggen' dus (D'66), of'sluiten' (PVdA). De 
kiezers behoefden ten aanzien van de positie die de 

progressieve partijen in de aanstaande brede maat
schappelijke discussie zouden innemen, niet in het 
cl uis ter te tas ten. 

Binnen 0'66 was de vraag om 'duidelijkheid' zo 

groot dat een op het verkiezingscongres jn februari 
ingediend 'last minute'-voorstel tot verdere aan
scherping van de passages van het beleidsplan over 

Borssele en Dodewaard kon worden ingediend en 
aanvaard, zonder mogelijkheid van weerwoord door 

de tegenstanders van deze aanscherping. Voor velen 
in de partij is echter de twijfel over de vraag ofhet in 
de verdere toekomst ook zonder kernenergie kán, ge
bleven: is de ruimte voor het uitsluiten van de kern

energie-optie inderdaad aanwezig? Is de energie
voorziening van Nederland in de toekomst ook zon
der kernenergie te garanderen op een peil dat kwan
titatief en kwali tatiefnodig is om de Nederlandse sa

menleving naar 'lichaam en geest' gezond te hou
den? En met welke mate van stelligheid kan deze 
vraag worden beantwoord? Zo deze vraag niet met 

stelligheid is te beantwoorden, wat zijn dan de maat
schappelijke risico's van het nu al uitsluiten van de 
kernenergie-optie? 

Politieke uitspraken over 'herstel van industriële 

concurrentiepositie', 'herstel van werkgelegenheid ', 
'instandhouding van het stelsel van sociale voorzie
ningen', 'het ontzien van sociaal zwakken', 'het 

ruimte scheppen voor de (industriële) ontplooiing 
in de derde wereld', 'het voorkomen van mondiale 

spanningen' etc. hebben weinig waarde als de wijze 
waarop gewerkt wordt aan de allereerste voorwaar

de voor de inlossing van deze uitspraken - Lw. een 

verzekerde en ook internationaal gezien verant
woorde energievoorziening - ongeloofwaardig is. 
Wat stellen partijprogramma's nog voor als ze uit
sluitend bij mooi weer - en dat 20 jaar lang - kun
nen worden uitgevoerd? 

.. 

Voor wat de kernenergiekwestie betreft, moet 

daarom alsnog duidelijk worden gemaakt wat de 

gevolgen kunnen zijn van het voorlopig niet-invoe
ren respectievelijk 'het definitief afzien' van kern

energie voor: 

[. de sociaal-economische vooruitzichten; 
2. de internationaal-politieke verwikkelingen; 
3. de mogelijkheden om de slinkende binnenlandse 

aardgasreserves door andere bronnen te vervan

gen. 
Daarbij dienen dan uiteraard de alternatieve oplos
singen die de bezwaren en risico's van niet-invoe

ring op papier zouden kunnen verkleinen op hun 
realiteitsgehalte te worden getoetst. 

Een dergelijke eis mag met name worden gesteld 
aan het voorstel om energieplafonds voor het bin
nenlands energieverbruik vast te stellen. Een toet

sing als deze is natuurlijk niet, een, twee, drie ver
richt. Bovendien zal men geen eenduidige uit pra
ken mogen verwachten. Daarvoor zijn de onzeker

heidsmarges nu eenmaal te groot. Wél kan bij stuk
jes en beetjes het inzicht over de reikwijdte van de 
mogelijke effecten van wel- en niet-invoering wor
den vergroot, evenals 'het gevoel' voor de noodzaak 

om - juist gezien die onzekerheden - ongewoon ver 
vooruit te kijken. 

Navolgende beschouwingen over de genoemde 

drie toetsingspunten zijn bedoeld om het belang van 
nader onderzoek toe te lichten. 

De gevolgen voor de sociaal-economische ontwi.kkelingen 

Van welke signatuur het volgende kabinet ook zal 
zijn, het zal aan de werkgelegenheid en het herstel 
van het economisch draagvlak voor de sociale voor

zieningen een zeer hoge prioriteit toekennen. 
De verleiding om terwille van de financiering van 

een economisch herstelprogramma de aardgaspro
duktie op te voeren, zal groot zijn. Een extra inzet 
van 4 miljard m3 aardgas scheelt waarschijnlijk 2 à 
2,5 miljard gulden op de betalingsbalans. Zonder 
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deze extra inzet zou, volgens berekening van het 

Planbureau, het tekort op de betalingsbalans voor 
energiedragers oplopen van 5,5 miljard gulden in 
1980 tot 10 à 1 1 miljard gulden in 1985, Afgezien 
van het betalingsbalansvoordeel krijgt de overheid 
de beschikking over extra fondsen. De in sommige 
kringen levende gedachte is dat de overheid deze 
tijdelijk verhoogde middelen niel gebruikt ter leni

ging van de budgettaire nood , maar inzet voor 'ge
richte steun' aan het bedrijfsleven. Als deze politiek 
de 'revitalisering' van de Nederlandse industrie zou 
bewerkstelligen, zou de sterk oplopende energie
rekening die het buitenland Nederland in rekening 
brengt, betaalbaar blijven. 

Er zijn redenen om dejuistheid van deze theorie 
in twijfel te trekken. De belangrijkste is wel dat -
zolang er geen protectie is - uiteindelijk de winst
gevendheid van de afzetkansen van in Nederland 
vervaardigde produkten bepaalt of een investering 
in ons land zinvol is. Ergo, investeringen in Neder
land zijn ofwel winstgevend - en dan is overheids
steun geen beslissende factor - of niet winstgevend 
en dan is overheidssteun - op de lange termijn ge
zien - onverstandig. 

We zullen andere wegen moeten inslaan om uil 
het slop te geraken. Een actief beleid gericht op het 
stimuleren van innovatie kan nieuwe kansen schep

pen. Hogere uitgaven ter wille van de industriële 
'research and development' zijn echter pas te ver
wachten wanneer de hoge risico's die aan dit soort 
uitgaven kleven, worden beloond met winstgeven
de investeringen in ons land. Herstel van de concur
rentiepositie van de Nederlandse industrie en in het ' 
algemeen Nederland als vestigingsplaats is daarom 
voorwaarde no. één. Investeren in Nederland moet 
in de eerste plaats weer lonend worde~ Gebeurt dat 
niet, dan word t desituatie in ons land bepaald grim
mig. Het snel toenemend leger van inactieven raakt 
meer en meer in de kou. Waar geen perspectieven 
bestaan op herstel en de overheid door gebrek aan 
middelen tot machteloos toezien is gedoemd, kan een 

democratie - zelfs in Nederland - niet gedijen. 

Geen land in Europa ziet zich geplaatst voor de 
opdracht in zo'n korte tijd zo'n grote bron van in
komsten door nieuwe verdiensten te vervangen. De

ze opdracht heeft vérstrekkende gevolgen voor de 
ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishou
ding. Ten eerste betekent het streven naar herstel 
van de ind ustriële prod uktie, dat vooralsnog de daar
mee samenhangende economische groei als politie
ke doelstelling word t geaccepteerd. Di t zal zo moe
ten blijven totdat de noodzakelijke herstructure
ring van de Nederlandse economie is voltooid en het 
draagvlak van de collectieve voorzieningen is her
steld. Pleidooien voor een nulgroei in de industrie 
(wel te onderscheiden van een nulgroei in de con
sumptieve sfeer) komen te laat. De optie van de 
'steady state economy' is verloren gegaan toen e
derland in de jaren na de oliecrisis van 1973 een ge
weldige uitbouw van de consumptieve bestedingen 
én zijn sociale voorzieningen toeliet, zonder acht te 
slaan op de noodzaak voor al dit moois een evenre
dig stevig economisch fundament te bouwen. Dit 
moet nu alsnog geschieden. 

Een en ander houdt in dat de hiermee samenhan
gende groei van het energieverbruik wordt geac
cepteerd. Besparingen kunnen de groei van het ener
gieverbruik nl. wél aanzienlijk beperken, maar bij 
een niveau van 2% groei van het bruto binnenlands 
produkt (BNP) waarschijnlijk niet tot nul reduce
ren. 

In de tweede plaats moet worden geconcludeerd 
dat Nederland zich geen energiehuishouding kan 
permitteren die wat de industrie aangaat, duurder 
is dan het buitenland. Een groot deel van de indus
triële produktie in Nederland is zeer energie-inten
sief. Zo bedraagt de gemiddelde energie-intensiteit 

van de Westduitse chemie slechts eenderde van die 
van Nederland. Zolang niet hiervoor in de plaats in 
ijltempo een geheel nieuw energie-extensief pro
duktie-apparaat opgebouwd kan worden, dienen 
we te voorkomen dat Nederland zich in de concur-
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rentieslag met het buitenland om de gunstigste ener- moeten afzien van hun voornemen te investeren in 

gietarieven uit de markt prijst. 
De prijs van elektriciteit op basis van kernenergie 

in vergelijking tot die op basis van kolen en olie is 

daarom geen onbetekenende factor. Het Koninklijk 

Instituut voor Ingenieurs ( KIVI ) berekent in een 
recente studie de kostprijs van kernenergie in N e

derland op 7,3 cent netto per kwh (bij een bedrijfs

tijd van 5700 uur, overeenkomend met een belas
tingfactor van 65 procent). Voor een kolencentrale 
berekent KIVI een kostprijs van 10,5 cent, voor een 

olie- of gasgestookte centrale [3 cent. Overigens 

lijktde conclusie van dit Instituut dat de kosten van 
verwerking van het kernsplijtingsafval van onder

geschikte betekenis zouden zijn aanvechtbaar als 

voor slechts een beperkt aantal kerncentrales een 

opbergmijn van [ miljard moet worden aangelegd. 
De prijs zou dan weleens, cent hoger kunnen uit

komen. In ieder geval zou deze zaak een nadere 

studie verdienen, al was het maar om de gevolgen 

van dergelijke prijsverschillen voor de investerings

plannen van energie-intensieve bedrijven te leren 

kennen: bij welke prijsverhouding kan Nederland 

als plaats van vestiging de concurrentie niet meer 

aan? 

Zolang kernenergie , ook blijkens andere studies en 

overzichten zoals die in 'Shell Briefing number one 

'98,', aanzienlijk goedkoper blijft dan kolen , zal 
daarvan een matigende invloed uitgaan op de we

reldkolenprijs (gesteld althans dat de bouw van kern
centrales met name in de grote industrielanden 

doorgaat). Zou er slechts geringe uitbouw van kern

energie in de westerse wereld plaatsvinden, dan moet 

gevreesd worden dat de kolenprijs de prijs van olie in 

energie-equivalenten tot omstreeks 80% zal benade

ren. De gevolgen van zo'n ontwikkeling zijn drieër

lei: ten eerste zouden landen met veel kernenergie 

in een uitermate voordelige concurrentiepositie ko
men. Ten tweede zouden de daarvoor in aanmer

king komende industrieën in Nederland weleens 

• Verondersteld wordt een cumulatieve importquote van 50%, 
hetgeen wil zeggen, dal voor het verwezenlijken van een additio
nele export van 1 100150 aan goede~en en diensten moeten 
worden geïmporteerd. Het netto positief effect op de betalings
balans is dan 150. In het begin van de jaren '70 bedroeg de 

(kolengestookte) energiebesparende warmte! 

kracht-installaties . Tenslotte zou de Nederlandse 
betalingsbalans nog verder inJlegatieve zin worden 

belast. 
Wat dit laatste betreft het volgende: de omvang 

van het negatiefsaldo op de energierekening zal na 

'9go nog in versneld tempo oplopen. Wanneer bij 

een gemiddelde groei van het bruto nationaal pro

dukt (BNP) ná 'g8, van 2% , het energieverbruik 
gemiddeld met 1,2 % zou toenemen, zou het totaal 

binnenlands energieverbruik stijgen van 67 miljoen 

ton olie-equivalent in 1980 tot ca. 83 miljoen ton 

olie-equivalent in 2000. Bij dat niveau zou zonder 

kernenergie ca. 57 miljoen ton olie-equivalenten 

(mtoe) geïmporteerd moeten worden. Om de ge

dachten te bepalen: ,6 mtoe kolen, 7,5 mtoe gas en 

34 mtoe olie (zie de tabellen 1 t!m 4). Daar zouden 

dan in het geheel géén aardgasexporten meer tegen

over staan. Bij een matige stijging van de reële olie

prijs met 2% zou het tekort op de energiebalans 

oplopen tot ca. 35 miljard gulden (de waarde van 

kolen is daarbij verondersteld de helft te zijn van 

olie) . De extra exportinspanning om alleen dit te

kort te compenseren zal gigantisch zijn. Om hier

van een voorstelling te maken is het aardig om te 

weten dat het hele haven- en industriegebied van 

Rotterdam goed is voor zo'n 20% van de Neder

landse export van ca. [75 miljard, meer dan 35 
miljard dus. Aangezien voor een netto-betalings

balanseffect van 35 miljard tenminste 70 miljard 

geëxporteerd moet worden, zou de conclusie zijn 
dat we nog twee 'Rotterdamse haven- en industrie

gebieden' nodig hebben om het energiedeficiet op 

de betalingsbalans tot nul te reduceren.* Ook al 

zouden deze cijfers bij nadere berekeningen iets an

ders uitpakken, ze geven toch een goed beeld van de 

omvang van de problematiek en van de beperkt

heid van de economisch-politieke bewegingsruim

te. 

cumulatieve importquote nog 42 %. Sindsdien opgetreden en 
nog volgende ruilvoetverslechteringen leiden ertoe dat de cumu
latieve importquote van het Nederlands exportpakket omhoog 
gaa t. 
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Internationale verwikkelingen 

Vele discussies over de toekomstige inrichting 
van de Nederlandse energiehuishouding worden 
gekenmerkt door een zekere blindheid voor het pro
bleem. van de aanvoerafhankelijkheid . Zo worden 
bouwplannen van de elektriciteitscentrales voorna
melijk beoordeeld aan de hand van 'binnenlandse 
criteria': hoe groot zal de groei van het elektrici
teitsverbruik zijn; hoe groot is de overcapaciteit nu; 
wanneer zijn de oude centrales afgeschreven; hoe~ 

veel warmtekracht (wiK ) vermogen is haalbaar; 
hoeveel nieuw vermogen moet derhalve wanneer in 
gebruik worden genomen. 

Het overgrote deel (ca. 80%) van het thansopge
stelde vermogen voor opwekking van elektriciteit 
t.b.v. het openbare net is gebaseerd op de inzet van 
olie of aardgas. Deze cen trales zijn voor het meren
deel in dejaren zestig en zeventig gebouwd. Afge
zien van de hierboven besproken concurrentie-over
wegingen kan de versnelde vervanging van de zeer 
dure elektrici teit leverende olie- en gasgestookte cen
trale ook uit het oogpunt van beperking van olie
importen en het ontzien van de aardgasreserves zeer 
gewenst zijn. Het probleem doet zich evenwel voor 
dat Nederland, als gevolg van een overschatting van 
de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik, op
gescheept zit met een te groot elektrisch produktie
vermogen. Plannen tot het in aanbouw nemen van 
nieuwe steenkoolcentrales zijn daarom naar een ver
dere toekomst verschoven. Tot 1990 is - uit het ge
zichtspunt van benodigd vermogen - slechts behoef
teaan hoogstens 2 IOomegawatt (Mwe) (tervergelij
king: een grote moderne kolencentrale heeft een ver
mogen van 600 Mwe). De uitkomst kan nog lager 
zijn als de ontwikkeling van de vraag naar elektrici
teit nog lager uitvalt dan de 2,3% waar men nu 
rekening mee houdt (2,3% betreft het zogenaamde 
lage scenario; gedurende de periode 1974- 1978 be
droeg de groei van het verbruik 4,3%) . 

Wanneer men niet tot versnelde vervanging van 

deze centrales beslui t, zal veel langer méér olie moe
ten worden geïmporteerd dan aanvankelijk in de 
bedoeling lag. De huidige ontwikkeling van ver
vanging van aardgas als middel tot ondervuring van 
centrales door olie stelt ons land al aan veel buiten
landse kritiek bloot. De harde woorden aan ons 
adres zijn begrijpelijk. Terwijl het internationale 
streven erop gericht is de olie-importen uit OPEC
landen te beperken , gaat Nederland meer olie im
porteren en dát dan nog uitgerekend ten behoeve 
van een toepassingsgebied - de elektriciteitsopwek
king - waar de mogelijkheden tot vervanging van 
aardolie door andere brandstoffen het grootst zijn! 

Men zou de buitenlandse kritiek nog naast zich 
neer kunnen leggen wanneer de vooruitzichten van 
de internationale oliemarkt tot optimisme zouden 
kunnen stemmen. De verwachtingen daaromtrent 
laten echter nauwelijks plaats voor een 'komt tijd , 

komt raad '-houding. Sinds 1973 zijn de olieprijzen 
(in dollars van 1970) tienvoudig gestegen. De laat
ste prijsexplosie na de Iraanse revolutie en het begin 
van de schermutselingen tussen Iran en Irak had 

een desastreus effect op de economieën van de wes
ter e landen. Volgens de OESO zou het gezamenlijk 
bruto nationaal produkt van de westerse industrie
landen eind I 98 I 400 miljard dollar (of 500 dollar 
per persoon) hoger hebben kunnen liggen wanneer 
de olieprijzen stabiel waren gebleven. 

Nu net als tijdens de oliecrisis van 1973 ten tweede 
male blijkt dat kleine onevenwichtigheden op de 
oliemarkt onevenredig grote internationale reper
cussies oproepen, i het beleid van het Internatio
naal Energie Agentschap (IEA) erop gericht struc
turele veranderingen in wereldoliemarkten vóór te 
zijn. Wanneer in de komendejaren een zekere ont
spanning op de oliemarkten optreedt- als gecombi
neerd resultaat van de recessie, de prijsstijgingen en 
de verbeterde prijspolitiek in de Verenigde Staten 
dan mag ons dat niet in slaap sussen. Het IEA acht 
daarom ook in de komende 10 jaar een 'geplande' 
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beperking van de olie-invoer nodig. Volgens de 
nieuwste verkenningen door dit agentschap zou het 
olie-aanbod door de OP Ec-Ianden vooral ná 1990 
nog verder dalen. Deze daling zal hoogstwaar

schijnlijk niet gecompenseerd worden door sub
stantiële produktiesurplussen in landen als Mexico 
en andere ontwikkelingslanden . De vermindering 
van het oPEc-aanbod na, 990 moet vooral worden 
toegeschreven aan het gereedkomen van de om
vangrijke investeringen in landen als Algerije, Ve
nezuela, Indonesië en Saoedië-Arabië. Door het 
wegvallen van de behoefte aan oliedollars - men 
gaat nu immers industriële produkten exporteren, 
terwijl import van kapitaalgoederen afneemt - is 
een hoge olieprod uktie voor deze landen niet alleen 
zinloos, maar - bij gebrek aan zekere beleggingen 
ook nog gevaarlijk. Bij dit alles komt nog datook het 
eigen verbruik in de 0 P E c-Ianden sterk zal toene
men. Op grond hiervan kan aangenomen worden 
dat de westerse industrielanden in dejaren '80 hun 
gezamenlijke olie-importen met' 5 % zullen moe
ten terugbrengen. Tussen 1990 en 2000 zou daar 
nog eens een red uctie van 15% bovenop moeten 
komen. 

Als Nederland zich - gezien de gevolgen van een 
politiek en diplomatiek isolement- naardezestreef
cijfers zou voegen, zou dit ons land op een 'rantsoen' 
zetten van 25 miljoen ton (olie-import) in [990 en 
20 à 2 [ miljoen ton in 2000 (ter vergelijking: de olie
invoerin [980 bedroeg ca. 29,5 miljoen ton). Bij een 
binnenlandse produktie van 2 miljoen ton (o.m. in 
Schoonebeek) kan dus min ofmeer 'vast' gerekend 
worden op een verzekerd aanbod van 27 miljoen 
ton in [990 en 22 à 23 miljoen ton in 2000. 

Wanneer men nu deze cijfers stelt naast die welke 
voorkomen in het zogenaamde lage groeiscenario 
uit de energienota's van de regering, dan blijkt het 
veronderstelde olieverbruik in '990 en in 2000 daar 
vér boven te liggen. Zelfs ná aanpassing van de cij
fers in verband met het effect van de prijsstijgingen 
en van de recessie blijkt de hoeveelheid olie die met 

een na '98, hervatte BNP-groei van 2% samen

hangt, nog 7 à 8 miljoen ton te hoog te zijn. Wan
neer geen kernenergie beschikbaar komt, stijgt het 
olietekort in 2000 tot 13 miljoen ton per jaar. Een en 
ander is verwerkt in onderstaand overzicht. De cij
fers in dit overzicht zijn ontleend aan de Energienota 
deel" alsmede aan recente cijfers van het Centraal 
Planbureau over de Nederlandse economie tot 

1985. 
Tabel! geeft het totaal binnenlands energiever

bruik (TVB) weer volgens het zogenaamde 'lage 
energiescenario ' in miljoenen tonnen olie-equiva
lent (mtoe). Bij deze cijfers 'hoort' een groei van het 
bruto binnenlands produkt (BNP) van 2,2 % ovel 
de periode, 977-2000. Energiebesparingen zijn er
in verwerkt op basis van de in begin 1979 geldende 
olieprijzen. In tabel 2 zijn de additionele bespariFlgs
effecten verwerkt die te verwachten zijn op grond 
van de na begin '979 opgetreden (olie)prijsstijgin
gen. In tabel 3 is een forse correctie aangebracht in 
verband met de in 1980 ingetreden recessie. Tabel4 
tenslotte laat het tekort in 2000 zien wanneer Ne
derland zijn olie-importen zou beperken tot het ni
veau dat, gelet op de ontwikkelingen op de wereld
oliemarkt, naar internationale maatstaven aan
vaardbaar kan worden geacht. 

Gezien de mogelijk zeer ernstige gevolgen van 
dergelijke tekorten voor zowel de Nederlandse eco
nomie als voor de mogelijkheden van ons land om 
aan zijn internationale (morele) verplichtingen te 
voldoen, kan men zich afvragen of een nqg grotere 
besparingsinspanning als in de tabellen veronder
steld, uitkomst kan bieden. 

In de nieuwste berekening is gerekend met een 
groei vanaf, 980 van het totaal binnenlands ener
gieverbruik (TVB) van 1,1 %. Bij een gemiddelde 
BNP-groei van 1,85% over de periode 1980-2000 
zou de verhouding tussen toename van het energie

verbruik en stijging van het BNP ongeveer 0,55 % 
bedragen. Zo'n verhoudingscijfer is nog iets lager 
dan het nieuwste streefcijfer van het Internationale 



idee'66/ Energie / blz. 64 

Overzicht van het totaal binnenlands energiegebruik 

( TBV) volgens /zet lage energiescenario in miljoe
nen tonnen olie-equivalent (mtoe)1 

Tabel J. TB V volgens het' lagtentrgiescwario' (inclusiifbesparingen ) 

kolen olie gas overige totaal 

Ig80' 3,8 3 1, 1 3 1 , J 1,1 67,1 
1985 7, 1 36,4 33,6 1,2 78,2 
Igg0 9,0 38,7 33,8 1,2 82 ,6 
Woo 10,3 42,7 3°,5 13 ,0 3 g6,4 

Tabel 2. Tabel J gecorrigeerd i.v.m. de olieprijsstijgingtll in J979 til 

JglJo (9 ,J mtoe méér besparingen in 2000) 

kolen olie gas overige to taal 

Ig85 7,1 34,5 32,4 1,2 75,2 
Igg0 g,o 33,9 32,4 1,2 76,5 
2000 ' 5,7 34,7 29,3 7,6' 87.3 

Tabel3· Tabel 2 gecorrigeerd i.v.m. ingetredtIl recessie (TB V 4,4 mtoe 
lager) 

kolen olie gas overige totaal 

'g85' 5,6 3 , ,8 32 ,2 1,2 70,8 
Igg0 1.5 3

'
,2 32,2 1,2 72,' 

2000 '5,7 3°,3 29,3 7,6' 82,g 

Tabel 4. Binatlliandse produktie (zonder keT71energie) en importen in 
2000 

kolen oli e gas overige totaal 

binnen/. produktie 2,0 21,8 l ,g 25,7 
noodz. importen ' 5,7 34,0 1.5 57,2 
mogelijk gezien de 
wereld-oli emarkt ' 5,7(?) 21,0 M(?) 44,2 
tekort (?) 13,0 (?) 13,0 

I , Inclusicf non-energc lisch gebruik ; excl usicCbunkers. 
2. Recente becijferingen van het Centraal Planburea u. 
3. Waarvan 1,9 mloe altcrnati eveencrgiebronnen en 11 , 1 mloe 

kernenergie. 
4· Waarvan 1,9 mloe alternatieve energiebronnen en 5,7 mloe 

kernenergie. 

Energie Agentschap. Daarbij moet bedacht wor
den dat het aandeel van aardgas in het ·bruto natio
naal inkomen zal teruglopen. Produktie van aard
gas kost relatiefweinig energie. Het aardgasaandeel 
zal derhalve moeten worden vervangen door meer 
energie-intensieve activiteiten in de nijverheidssec
tor. Anders gezegd: zonder besparingen zou de groei 
van het energieverbruik de toename van het BNP 

waarschijnlijk overtreffen. Een nog lager verhou
dingscijfer dan 0,55 zou slechts d'enkbaar zijn als 
Nederland er in slaagde in korte tijd een herstructu
rering van de industrie tot stand te brengen, waarin 
het accent veel meer dan tot nu toe op kennisinten
sieve en kapitaal- respectievelijk energie-extensieve 
goederen en diensten zou komen te liggen. 

Juist op deze gebieden is de internationale concur
rentie binnen de westerse wereld echter bikkelhard. 
Het vestigingsplaats-voordeel van Nederland moet 
wel heel groot zijn, wil op deze terreinen een indus
triële groei plaatsvinden die meer dan compensatie 
biedt voor de achteruitgang in de energie-intensie
ve sectoren. Zoals de zaken er nu voorstaan , ziet het 
er veeleer naar uit dat ons land de energie-intensie
ve industrie nog heel hard nodig zal hebben om de 
eindjes aan elkaar te knopen. 

Ook op andere terreinen kan op economische gron
den (wél te onderscheiden van technisch-fysische 
gronden) word en betwijfeld of een nóg hoger tempo 
van de energiebesparingen haalbaar is. In de bouw
markt, een sector die voor zeer grote energiebespa
ringen kan zorgen, is de klad gekomen. Ook andere 
sectoren hebben te kampen met lage of negatieve 
bedrijfsresultaten en hoge rentes. Als de economi
sche groei zich her telt tot een niveau van 2 % ge
middeld, zou dat vanwege het te incasseren grote 
ruilvoetverlies en de blijvend hoge collectieve lasten 
toch weinig ruimte laten voor winstherstel. Het net
to reëel beschikbaar inkomen voor particulieren zal 
in de komende jaren waarschijnlijk fors achteruit 
gaan. Slechts een zeer gunstige rentestand zou de 
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vereiste hoge investeringen voor energiebesparin

gen kunnen uitlokken. Maar ook daar kan niet al te 

zeer op worden gerekend. Onder zulke omstandig

heden zou het al een klein wonder zijn wanneer de 

in de tabellen verdisconteerde - verhoogde streef

cijfers voor energiebesparingen inderdaad gehaald 

worden. Er zij aan herinnerd dat met de realisering 

van de streefcijfers tot 2000 een (geschat) bedrag 

van 60 miljard gulden gemoeid is. Afgezien van het 

elTect van nieuwe technische vindingen zullen ver

dergaande investeringen overigens relatief steeds 

minder besparingen opleveren. 

Het idee om álles geforceerd op de ene kaart van 

de besparingen te zetten, moet daarom als té riskant 

van de hand worden gewezen: de oplossing moet 

zeker óók in de aanbod zijde worden gezocht. 

Ook nulgroei als middel om ui t de energieproble

men te geraken is, gelet op de zeer hoge prioriteit in 

alle politieke programma's voor werkgelegenheid 

en handhaving van de essentiële onderdelen van de 

sociale voorzieningen, geen werkelijke optie. Wie 

dit wél zegt, neemt zijn eigen politieke programma 

niet au sérieux. 

Nederland zal zijn 'verkregen rechten' voor zo

ver doenlijk weer met een échte inspanning moeten 

verwerven. Dit zal tot uiting moeten komen in een 

langdurige en substantiële groei in m.n. de indus

triële sector. Zonder deze groei is een versneld pro

ces van nationale verarming en afbraak van sociale 

voorzieningen onon tkoom baar! 

Mogelijkheden om de slinkende binnenlandse 
aardgasreserves te vervangen 

Bij alle aandacht voor de energieproblemen in de 

komende IO-20jaar mag de situatie ná 2000 (d.i. al 

over Igjaar!) niet uit het oog worden verloren. De 

invoerafhankelijkheid zal dan 70% bedragen. In

zet van alternatieve energiebronnen zullen dit cijfer 

niet substantieel kunnen drukken. 

Afgezien van kernenergie en eventueel nieuwe zeer 

grote aardgasvondsten zouden alleen kolen voor 
een verdere substitutie van olie en aardgas kunnen 

zorgen. Een verdere verhoging van de koleninzet 

kan echter stuiten op het probleem van de verwer

king van de enorme hoeveelheden vast afval. Het 

onderzoek naar acceptabele verwerkingsmethoden 

staat nog in de kinderschoenen. Wanneer voor dit 

probleem geen oplossing wordt gevonden, zal de 

grens van de nog net aanvaardbare verontreiniging 

van oppervlaktewater met de toxische stoffen uit 

het kolenafval wellicht een limiet stellen aan de toe

passing van kolen op grote schaal. Afgezien van het 

probleem van het vaste kolenafval zal de uitstoot 

van S02 verder gereduceerd moeten kunnen wor

den, wil deze uitstoot binnen voor Nederland ac

ceptabele proporties blijven. Ook dat is nog niet 

zeker. In recente studies (Hamstra, febr. I g8 I als

mede Bosma en Oostvoorn, jan. Ig81 ) wordt mede 

op deze gronden twijfel geuit of een veel grotere 

inzet van steenkool in een dichtbevolkt land als het 

onze wel mogelijk is. 

Als laatste uitweg uit alle dilemma's kan tenslotte 

het aardgas worden gezien. Mag en kan men reke

nen op nieuwe aardgasvondsten die een verhoogd 

binnenlands produktieniveau op langere termijn 

ook na 2000 rechtvaardigen? De Gasunie meent 

voor de verwezenlijking van haar afzetdoelstelling 

(het 'Plan van de gasafzet 1980) tot en met 2004 

1650 miljard m3 aardgas nodig te hebben. Volgens 

haar berekening zouden de bewezen reserves en ge

contracteerde importen nét voldoende zijn om dit 

te realiseren. Als geen nieuwe aardgasvondsten 

worden gedaan respectievelijk nieuwe importcon

tracten zouden worden gesloten, zou er dus geen 

perspectief bestaan op een voortgaande aardgas

voorziening na de eeuwwisseling. 

De Gasunie rekent er echter min ofmeer op dat 

die hoognodige vondsten wel worden gedaan: teza

men met de nog te contracteren importen zou voor 

de aardgasvoorziening na 2004 nog ruim goo mil-
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jard m3 resteren, waarbij het aandeel van de nieuwe 
vondsten op 400-600 miljard m3 wordt geraamd. 
'Maar', zo stelt de Gasunie, 'hierbij dient de nodige 
omzich tigheid in acht te worden genomen: de thans 
geraamde nog op te sporen gasvoorraden zijn niet 
aangetoond; verrassingen - ook in negatieve zin -
zijn geenszins uitgesloten'. 

Op basis van deze vrij summiere gegevens kan 
niet anders worden geconcludeerd dan dat een ho
ger uitputtingsniveau in 2000 dan de opgevoerde 2.2 

miljoen ton olie-equivalent (overeenkomend met 
29 miljard m3 aardgas) niet erg verantwoord lijkt. 
Daar komt bij dat de instandhouding van de Sloch
terense reserve van eminente betekenis moet wor
den geacht. Zolang het Slochterense veld groot ge
noeg is, kan het fungeren als een strategische reserve 
bij wegvallend aanbod van andere geïmporteerde 
energiedragers. Gezien de zeer hoge importafhan
kelijkheid van Nederland omstreeks 2000 (t.w. 
70%) is zo iets van nauwelijks te onderschatten eco
nomische en politieke betekenis. 

Vooralsnog zou daarom iedere mogelijkheid om 
op aardgasverbruik te besparen, moeten worden 
aangegrepen. De inspanningen om een zo groot 
mogelijk aandeel in de aardgasimporten uit Noor
wegen, Afrika, Rusland en het Midden-Oosten te 
verwerven zijn terecht: zonder een gasimport van 

10 miljard m3 aardgas (of 7,5 mtoe) zou de strate
gische aardgasreserve na 2000 geen lang leven meer 
zijn beschoren. 

Is het zeker dat Nederland zonder kernenergie kán? 

De bezwaren tegen kernenergie zijn hier niet aan de 
orde gewee t. Dit moet niet worden misverstaan. 
De risico 's van proliferatie, de problemen van af
valverwerking en veiligheid zijn van dien aard, dat 
een onomwonden keuze vóór kernenergie niet mo
gelijk is. Echter, zo goed als het noodzakelijk is om 
de gevaren en risico's van wél-invoering van kern
energie te onderkennen, zo nodig is het ook om de 
gevaren van niet-invoering in te zien. 

Mijn grootste zorg in het tot nu toe gevoerde de
bat over kernenergie binnen n'66 betrofhet feit dat 
een aantal overwegingen die uitermate relevant zijn 
voor andere politieke prioriteiten, zoals (op het ge

bied van) werkgelegenheid, de sociale voorzienin
gen alsmede de internationale positie van Neder
land, niet of nauwelijks gehoor vonden. De gang 
van zaken op met name het verkiezingscongres 
vormden wat mij betreft een dieptepunt. 

Overigens lijkt het niet praktisch te stellen 
dat wij in Nederland aan de gevaren en risico's van 
kernenergie zouden kunnen ontsnappen, wanneer, 
zoals het geval is , verdere invoering van kernener
gie buiten Nederland doorgaat: vele nucleaire in
stallaties staan al vlak over de Nederlandse grens 
opgesteld. 

Wat onze eigen kerncentrales betreft, de situatie 
wordt er niet beter op, wanneer opwerkingscon
tracten of onderzoek naar mogelijkheden voor op
slag van verwerkt kernsplijtingsafval worden ge
blokkeerd. Zo gezien had de afdeling Zeeland gelijk 
toen zij stelde nietmetde gevolgen van deze politiek 
opgezadeld te willen worden. Sluiting van Borssele 
en Dodewaard is evenwel geen oplossing. Of men 
nu met een hoeveelheid van x dan wel 2 of 3 x kern
splijtingsafval zit, maakt in wezen niet uit. Boven
dien zou door sluiting de kennis en ervaring verlo
ren gaan, die nodig is om de veiligheid van de kern
centrales rond de Nederlandse grens te beoordelen. 
Nederland zou ook internationaal geen enkele stem 
meer hebben en dus over de condities waaronder 
kernenergie wordt ingevoerd, niet meer kunnen 
meespreken. 

Politieke besluiten waarbij volstrekt aan de conse
quenties van zowel niet- als wel-invoering van 
kernenergie respectievelijk van sluiting van be
staande kerncentrales alsmede van blokkering van 
afvalcontracten wordt voorbijgegaan, zijn een vol
wassen democratische partij onwaardig. 

Ik hoop met het bovenstaande duidelijk te heb-

bengemaak 
kernenergie 
stige sociaa 
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ben gemaakt, dat de vraag ofN ederland het zonder 

kernenergie kán stellen, gezien de eventueel ern

stige sociaal-economisch en (internationaal) poli-

tieke gevolgen van een definitieve afwijzing een meer 

serieuze behandeling verdient. 
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S. PRUYT 

Reactie op G. P. Hoifnagels' 
'De kroning en de woning'* 

De heer Hoefnagels schrijft dat de 

vragen van huisvesting en vragen 

van de monarchie op go april rg8o, 

niet of nauwelijks herkenbaar waren. 

Dat is zeker niet juist. Hier wordt 

voorbij gegaan aan het feit, dat de 

monarchie de laatste jaren zeer ge

duchte klappen heeft gekregen. 

De monarchie wordt niet ten onrech

te verbonden aan de conservatiefste 

groeperingen van Nederland. Wij 

hoeven maar te wijzen op het Lock

heed-schandaal en op de onthullin

gen die prof. L. de Jong heeft gedaan 

in de laatste verschenen werken van 

zijn beschrijving van Nederland in 

oorlogstijd. Daarnaast is het elke Ne

derlander wel bekend welke sommen 

er zijn uitgegeven voor de huisves

ting van de nieuwe koningin van Ne

derland en dat zijn wetenschappen 

die bij mensen die huisvesting wen

sen niet direct in goede aarde zijn ge

vallen. Daarnaast komt ook een dui

delijk herhalingseffect. Iedereen 

kon verwachten dat, nu het aanzien 

van het vorstenhuis zeker sinds het 

huwelijk van Beatrix is achteruit ge

gaan, er nieuwe problemen bij haar 

intrede in Amsterdam zouden ont

staan. Elke insider weet ook dat het 

begin van 'go april' werd ingeluid 

* Idee'66, jrg. 1, no. 4, december rg8o, 
p. 102. 

met het politie-optreden tegen straat

feesten in de Kinkerbuurt. Dit poli

tie-optreden was ook gericht tegen de 

gegeven richtlijnen. Vele mensen die 

geen enkele bedoeling hadden om te 

vechten, werden door dit optreden 

bijzonder kwaad en dat heeft voor de 

rest van de dag beslissende gevolgen 

gehad. 
De krakers zijn ook geweldloos be

gonnen. Wat betreft het inzetten van 

het geweld door de politie, is ook de 

voorge~chiedenis belangrijk. De ver

dere teneur van de heer Hoefnagels 

is gericht op de criminalisering van 

krakers. De oorzakelijke factoren 

worden wel opgenoemd, echter on

volledig, maar daaruit wordt niet 

de conclusie getrokken dat de werke

lijke schuldhebbers aan de onstane 

problemen de banken zijn, die al of 

niet met buitenlands kapitaal de hui

zen en grondspeculanten gebruiken 

als marionetten. \'\Tie daar nog over 
twijfelt, moet maar eens door Am

sterdam lopen en het grote aantal on
bezette, onverkochte kantoren zien, 

waaraan nog steeds nieuw onbezette 

en onverkochte kantoren toegevoegd 

worden. 

De heer Hoefnagels gaatniet in op de 

vraagstelling dat het vernielen, het 

moedwillig vernielen van nog be

woonbare huizen in deze tijd een cri

minele daad is, die mijns inziens straf

rechtelijk vervolgd moet worden en 

niet met een boete, maar met een de

tentie en deze activiteiten worden 

aan de lopende band door project-

ontwikkelaars verricht in hun pogin

gen op de verkrotting van wijken te 

bespoedigen. 

De oplossing die de heer Hoefnagels 

ons biedt, is te vinden op de laatste 

bladzijde. Onder het hoofdstuk 'Een 

alternatief geeft hij aan dat er een 

pop-festival had moeten plaatsvin

den in het Olympisch stadion, onder 

de begrotingspost relpreventie. Hij 

vergeet, dat de kraakbeweging een 

alternatief feest heeft gehad in het 

Oasterpark en dat er zeker van deze 

zijde een poging is gedaan om het pu

bliek van Amsterdam iets te bieden 

op deze van bovenaf opgelegde vrije 

dag. Het is wel erg naïefvan de heer 

Hoefnagels, te denken dat zijn oplos

sing de oplossing voor de problemen 

zou zijn geweest. Hij tracht zich wel 

tegen kritiek te vrijwaren met de me

dedeling dat hem niet gevraagd is om 

een bijdrage te leveren aan het hoofd

stuk 'relpreventie', maar dat neemt 

niet weg dat hij al wel zijn voorkeur 

laat blijken. 
Ik vraag mij af welke andere ludieke 

invallen de grote witmaker nog in zijn 

portefeuille heeft. 

Samenvatting 

De visie zoals die is weergegeven 

door prof. Hoefnagels is volstrekt on

volledig. De schijn van objectiviteit is 

des te gevaarlijker, omdat zijn visie 

niet stoelt op feitenkennis of althans 

op onvoldoende feitenkennis. 
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lvi.B.ENGWIRDA 

Het n'66-verkiezingsjJrogramma 
biedt nieuwe jxrspectieven zon
der de grenzen van de realiteit 
uit het oog te verliezen. Een 

reactie ojJ het artikel van 
JIV.].Beek 

'Verkiezingsprogramma's zijn rea

listische verbeeldingen, niet geschre

ven om te lezen, maar om elkaar na te 

vertellen met een eigen inkleuring. 
Een realist, met zelfs maar milde cy

nische trekken, moet ze niet analyse

ren.' Aldus WieroBeek in een bespre

king van het concept-verkiezings

programma van n'66 in het vorige 

nummer van idee '66. \Vaar zo'n ana
lyse toe leidt, blijkt uit het vervolgvan 

zijn artikel dat vooral is toegespitst 

op de sociaal-economische paragraaf 

van het verkiezingsprogramma. 

'vVe trachten voor Sinterklaas te spe

len', zo luidt tenslotte de conclusie, 
waarmee Beek de krantekoppen van 

onder meer NRC-Handelsblad en de 

Volkskrant haalde. Is zijn beschou

wing echter wel realistisch, of eerder 
! cynisch? Ik houd het op het laatste 

en zal proberen dat in deze reactie te 

onderbouwen. 

Het artikel van Beek staat overigens 

niet op zichzelf. Ik bespeur een toe

nemende tendens, ook onder journa

listen, om de verkiezingsprogram

ma's van politieke partijen op hun re
alisme te toetsen en daaraan min of 

meer (meestal meer) cynische con

clusies te verbinden. In het licht van 

de gebeurtenissen van de afgelopen 
jaren is dat ook eigenlijk nauwelijks 

verwonderlijk. \V ie heteindresultaat 

van het sociaal-economisch beleid 
van het huidige kabinet vergelijkt 
met de doelstellingen uit de nota Be
stek '81 is, door de ervaring wijzer ge

worden, tot realisme, zo niet puur cy
nisme geneigd. Daaraan zit ook wel 

een goede kant, voor zover politieke 

partijen door een dergelijke houding 

geelwongen worden hun verkiezings
programma's in realistische.zin bij te 

stellen. Aan die tendens zit echter ook 

een heel gevaarlijke kant. Het is im

mers niet denkbeeldig, dat de balans 

te ver doorslaat naar de andere kant. 

Dat de wil om de samenleving te ver

beteren, om nieuwe wegen naar de 

toekomst uit te zetten gesmoord 

wordt in een toenemende neiging tot 
realisme en cynisme. Ik denk dat dat 

gevaar de laatste jaren sterk is ge

groeid. DoOI· de onmacht van hethui

clige kabinet om nieuwe wegen uit te 

zetten, door niet verder te willen gaan 

dan op de winkel te passen, om zelfs 

dat nog niet eens naar behoren te ver

richten, is de neiging tot realisme en 

cynisme bij velen versterkt. 

Ik acht dat gevaarlijk en vind, dat 

n'66 als hervormingsgezinde, pro

gressieve partij tot taak heeft zich te
gen die tijdgeest, tegen datdoemelen

ken te verzetten, uiteraard zonder de 

grenzen van de realiteit daarbij uit 

het oog te verliezen. 

\V anneer ik het verkiezingsprogram

ma van n'66 en in het bijzonder de 

sociaal-economische paragraaf van

uit die instelling lees, dan meen ik dat 

ons programma de toets van de kri

tiek van realisten, cynici en doem
denkers ruimschoots kan doorstaan. 

Het programma zet heel duidelijk 

nieuwe wegen uit naar de toekomst, 

met name op het gebied van verster

king en vernieuwing van de indus
trie, de woningbouw, de energiebe

sparing en het bevorderen van een 
betere verdeling van het beschikbare 

werk (deeltijdbanen). Het biedt 

daardoor, zowel op de korte als op de 

lange termijn kansrijke wegen ter ver
betering van de werkgelegenheidssi

tuatie in ons land. Bovendien is het 

sterk gericht op de emancipatie door 

de voorgestelde maatregelen om 

vrouwen en mannen zowel in de sfeer 

van het betaalde werk als in de sfeer 
van het niet-bdaalde werk gelijkere 

ontplooiingskansen te bieden. 

Maar daarbij wordt niet vergeten om 

de rekening te presenteren, zowel aan 

de overheid als aan de particuliere 
inkomens. Voor wat betreft de over

heid verwijs ik in dit verband naar de 

financiële verantwoording van het 

verkiezingsprogramma, zoals dit 

door mij is opgesteld en op 2 I maart 

jl. door de adviesraad is goedge
keurd. Tegenover de extra uitgaven, 

die uitvoering van het verkiezings

programma voor de overheid met 
zich meebrengt, zijn in die financiële 

verantwoording voor het jaar I gS 5 
voor een totaalbedrag van 4 miljard 
gulden aan voorstellen tot bezuini

ging op het bestaande beleid opgeno

men, ondermeer op het gebied van 

de defensie-uitgaven, overheiclsper
soneelsbeleicl en de gezondheids

zorg. Daardoor is nu een sluitende fi
nanciering van de kosten van het ver

kiezingsprogramma verkregen. 
lVIaar ook voor de particuliere inko

mens wordt in het verkiezingspro
gramma de rekening in alle duide

lijkheid gepresenteerd. Een minlijn 

van gemiddeld 2 à 2,5% bruto, resp. 

I ,5% netto per jaar geeluren de ko-



mende kabinetsperiode zal waar

schijnlijk niet op het Sinterklaas-ver
langlijs~e van veel kiezers voOl·ko

men, maar wordt door n'66 toch als 
noodzakelijk gepresenteerd om: 

a. de rendementspositie van het be

drijfsleven te verbeteren; 

b. de collectieve voorzieningen en de 
sociale uitkeringen de komende ja

ren betaalbaar te laten zijn. 

Ik zie er nu maar even van af om diep 

in te gaan op de zeer willekeurige ma

nier waarop Beek berekent dat de 

wensen van het n'66-programma op 
het gebied van arbeidstijdverkor

ting, investeringen in milieuvriende

lijke maatregelen, verbetering van de 

werkomstandigheden en de invoering 

van een aanvullende pensioenplicht, 
de gehele economische groei in de ko

mende kabinetsperiode zullen opei
sen. Ik zou in dit verband willen ver

wijzen naar het artikel dat Hans 

Wijers in de Volkskrant als reactie op 

het artikel van Beek schreef. Ik voeg 
daaraan nog slechts de volgende op

merkingen toe. 

De stelling, dat deeltijdarbeid in de 
r I fi . . k .. rege , a gezien van routlnewer , vnJ 

Naschrift W.J.Beek 

Engwirda's kritiek geeft me een pro

bleem. Als redacteur van idee'66rea
geer ik anders dan als schrijver. 

Eerst mijn reactie als redacteur. 

Engwirda geeft weinig feiten, maar 
schrijft een verkiezingsstuk. Daar

mee maakt hij mijn stuk tot een anti

verkiezingsstuk en idee'66 tot een 

verkiezingskrant. Dat is in mijn ogen 

niet de functie van dit blad. Het 

doodt alle zelfkritiek en dit maakt 
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inefficiënt is, is naar mijn gevoel vol
strekt onbewezen. Tegenover de or

ganisatieproblemen, die de in het ver
kiezingsprogramma bepleite creatie 

van gooooo à 40oooo deeltijdbanen 

in de komende 4 jaar met zich mee 

zullen brengen, staat immers de 
winstvan de hogere produktiviteit en 

het lagere ziekteverzuim, die bij kor
ter werken verwacht mogen worden. 

vom><d oit he< V<okiuinR"P''"'''"m~~ 
ma om te komen tot één inkomens- i 

dervingsverzekering ter vervanging 

van de bestaande sociale regelingen. 

Heeft hij soms over het hoofd gelezen 
dat het daarbij de bedoeling is de ver
zekering? Realiseert hij zich niet dat 

niveau te handhaven met daarnaast 

de mogelijkheid van vrijwillige ver
zekering? Realiseert hij zich niet dat 

Bovendien vormt Beeks artikel naar juist dit voorstel ertoe zal kunnen lei-

mijn mening één groot pleidooi voor 
de noodzaak van arbeidstijdverkor

tende maatregelen. Hij is namelijk 

nog pessimistischer dan het verkie

zingsprogramma over de mogelijk

heden van de totstandbrenging van 

full-time arbeidsplaatsen in zowel 

het bedrijfsleven als bij de overheid. 
Realiseert hij zich dan niet dat het 

afwijzen van deeltijdarbeid ertoe zal 

leiden dat de lasten van de sociale 

voorzieningen, ook voor het bedrijfs

leven, evenredig zullen groeien? Rea

liseert hij zich niet dat dan het pers

pectief tot verbetering van de werk
gelegenheidssituatie in ons land hele

maal dreigt weg te vallen? 

Even onbegrijpelijk vind ik de be

zwaren die Beek aantekent tegen het 

den de lasten van de sociale voorzie

ningen, ook voor het bedrijfsleven, op 

den duur aanzienlijk terug te drin

gen? 

Neen, Beek heeft de strekking en de 

onderlinge samenhang van de so

ciaal-economische paragraaf uit het 

verkiezingsprogramma helaas niet 

goed begrepen. Ik houd het erop dat 

ons verkiezingsprogramma op vele, 

noodzakelijke punten nieuwe wegen 
aangeeft zonder de grenzen van de 

realiteit uit het oog te verliezen. n'66 
hoeft zich er niet voor te schamen 

daarmee voor de kiezers te verschij

nen. Integendeel. Wij bieden geen 

Sinterklaaslijstjes, maar een realis

tisch perspectief. 

het een lid-schrijver, die wordt ge- ring van de problemen sta en voor 

vraagcl zijn visie te geven, onmoge- · nog geen so% achter de huidige sa
lijk. ciaal-economische uitwerking daar-

Het is natuurlijk verv.elend dat ancle

ren via idee'66 meeluisteren met on

ze verschillen van mening. Het alter

natiefvoor mij is echter geen idee'66 
uitgeven. De partij make uit wat hij 

wil. 

Mijn punt als schrijver is dat ik voor 

meer clan rso% achter de benade-

van; Ergo, ik zou nooit voor dit nu 

goedgekeurde programma enige ver

antwoordelijkheid willen dragen. 
Dat behoort bij de duidelijkheid die 

we wensen. Ik hoop dat ik, als dit 

blad is wat het pretendeert te zijn, 

daarop na de verkiezingen kan te

rugkomen. 
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DOCUMEN1 ATIECI!NTRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

J.GRUIJTERS 

Niet twee keer zo machtig 

De dag na de Tweede Kamer-ver

kiezingen analyseerde Maurice de 
Hond de electorale verschuivingen 

die daarbij waren opgetreden. Wat 

D '66 betreft bleek het resultaat een

voudig: van de negen zetels winst 

kwámen er per saldo zes van de PvdA, 
twee van het CDA en één van de VVD. 

Naar mijn gevoel viel met negen ze

tels die winst niet tegen, maar de oor

sprong ervan wel. Dat we het hoge 

niveau van peilingen (zoals die -

eveneens afkomstig van Maurice de 
Hond - in de 'Rode Haan' bekend 

werden gemaakt) uit de jaren '79 en 
'8o en het begin van 'Sr niet zouden 

handhaven, stond praktisch vast. Tij

dens de verkiezingscampagne viel 

iedereen over de gewraakte winnaar 

heen, in een poging om 'eigen', bijna 

verloren kiezers toch nog terug te ha

len. Bij de forse winst, die voorD '66 

in het verschiet lag, kon het niet an
ders of een groot aantal kiezers dreig

de zijn trouw aan de 'eigen' partij op 

te zeggen en voor het eerst de stap 

naar D'66 te zetten; en dan kon het 

ook niet anders of een tegenactie zou 

succes hebben. Het CDA en de VVD 

hebben die actie inderdaad met suc
ces uitgevoerd en hun verlies be

perkt, de PvdA heeft op dat punt ge

faald en werd de manifeste verliezer. 
Van die socialistische nood heeft het 

CDA zijn eigen deugd gemaakt en zic~Aft!~~~~e analyse van de problemen 

-ondanks een zetel verlies- tot win

naar uitgeroepen. 

Had D '66 kans gezien voor enkele ze

tels meer bij CDA en vvDin te breken, 
dan zou het politieke beeld er vol

strekt anders uitgezien hebben: de re
gering duidelijk verslagen, CDA en 

PVdA nagenoeg even sterk en D

'66 winnaar naar alle richtingen. 

Voorkomen was dat de regeringsvor
ming onmiddellijk onder druk was 
geraakt van de claim van het CD A om 

daarin als grootste leiding te geven 

op basis van de premisse dat de rege

ring 'eigenlijk' niet verslagen was. 

Anders gezegd, D '66 heeft wel gewon
nen, maar vooral ten koste van een 

andere oppositiepartij. Gaat het om 

de verhouding van regering en oppo
sitie, dan is er nauwelijks wat veran

derd. En zodoende maakt onze winst 

ons wel twee keer zo groot, maar niet 

twee keer zo machtig. 

Niet de vraag naar het verschil tussen 
resultaat en peilingen behoort gesteld 

te worden, maar de vraag, waarom 

D '66 naar één kant de winst wel wist 

vast te houden en naar de andere niet. 
vVaren wij in de ogen van de kiezers 

misschien toch niet veel meer dan een 

gewone linkse partij geworden, wat 

vriendelijker ogend dan de PvdA en 

daarom een aardig alternatief voor 

een socialistische stem, maar aller
minsthet 'redelijk alternatief, dat op 

grond van een eigen programma in 
beginsel aanspraak kon maken op de 

stem van iedere praktische kiezer die 

en de aangedragen oplossingen van 
D '66 eens was, ongeacht of hij of zij 

van links of van rechts kom ti' 
Een onbillijke gedachte. Zeker, maar 

hebben we er geen voedsel aan ge

geven door als partij een sfeer op te 
roepen die weinig past bij de nuchte

re redelijkheid waarop we prat gaan? 

Levendig herinner ik me het gejuich 

dat tijdens een congres losbarstte na
dat een meerderheid besloot de slui

ting vandeN ederlandse kerncentra

les in het programma op te nemen. 

Een standpunt dat te verdedigen valt, 
maar dat een verstandig mens slechts 

met pijn kan innemen, gezien de ho
ge kosten en de verloren inventiviteit 

en arbeid. Wie dan ook nog juicht, 

roept de verdenking op van bewogen 
onverstand en schrikt voor een soort 

partij als de onze meer kiezers af dan 

hij aantrekt. 
Een vleugje fanatisme valt niet te ont

kemien als we beslissen over kwesties 

van energie en ecologie en ook onze 

hernieuwde belangstelling voor be

ginselen is naar mijn indruk niet vrij 

van een irrationele hang naar zeker

heid. 
Impressies, toegegeven. wiaar ook 

vingerwijzingen voor zelfonderzoek. 

Glastra van Loon verdient daarom 

steun als hij- zoals in het vorige num

mer van dit blad - pleit voor een 
maatschappij-analyse als grondslag 

van ons programmatisch werk. \'Vant 

meer dan op beginselen en overtui

ging komt het aan op analyse en ver
nuft. Ook electoraal. 
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STUDIEGROEP MARKER WAARDVAN DE 
AFDELING LELYSTAD D'66* 

Markermeer of Markerwaard. Een biJ'drage tot 
de discussie over al of niet inpolderen 

I. Inleiding 

Het denken over al of niet inpolderen van het Mar
kermeer, de laatste stap in het levenswerk van ir. C. 
Lely, is voor iedere politieke partij een actuele zaak. 
Bij de voorbereidingen van deze laatste stap zijn er 
heftige discussies losgebarsten. Zoals zo vaak bij dis
cussies moet ook hier worden vastgesteld dat niet 
helemaal, of helemaal niet, is te overzien op grond 
van welke argumenten men nu pro of contra is. Het 
kabinet-Van Agt heeft het beleidsvoornemen geuit 
te zijner tijd inpoldering van een gebied van ca. 
40 ooo hectare te overwegen, zij het dat het wel van 
mening is dat een uiteindelijke beslissing voorafge
gaan moet worden door een brede maatschappe
lijke discussie. In dit verband is door de Ministeries 
van Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening de nota 'De ontwikkeling van 
het Markerwaardgebied' uitgebracht. 1 

Het landelijk standpunt van D '66 is duidelijk: 
geen Markerwaard. De noodzaak tot inpoldering 
is niet aangetoond. De argumentatie pro (met name 
de landbouw) heeft aan belang ingeboet; nieuwe 
argumenten (milieu) maken een herwaardering 
noodzakelijk. De stelligheid waarmee recentelijk het 
'neen' tegen inpoldering werd geponeerd, doet ver
moeden dat eventuele problemen voor onze partij 
voor eens en voor altijd zouden zijn opgelost. Dit 
kan natuurlijk niet het geval zijn. Aangezien onze 
partij zich bij uitstek presenteert als de partij die oog 

*N.F.Abcouwer, C.Berger, G.F.de Boer, H.vanDord, w·.van 
Lubeck, A.G.Renkema, L.J.v.d.Veen, G.H.Wooldrik en 
F.C.Zuidema. 

heeft voor alternatieven, verdient het aanbeveling 
te luisteren naar argumenten van tegen- en voor
standers teneinde het partijstandpunt op zijn meri
tes te kunnen beoordelen én, indien dit nodig is, dit 
op basis van nieuwe informatie aan te vullen dan 

wel te wijzigen. 

Met dit artikel beogen wij een aantal aspecten die 
een rol hebben gespeeld bij onze oordeelsvorming 
over het al dan niet inpolderen, te behandelen en 
daarbijdePKB-nota en de 3DG-nota2 als toetssteen 
te gebruiken. Een afdelingsnota over dit onderwerp 
uit 19793 wordt hiermee geactualiseerd. Het is geens
zins onze bedoeling tot een nietes-welles spelletje I discus
sie te komen. Wel willen wij op basis van rationele 
argumenten een bijdrage tot een verbreding en ver
dieping van de discussie leveren. 

In dit artikel is voor een sectorgewijze benade
ring gekozen. Aan het ruimtelijk aspect wordt bij 
iedere sector aandacht besteed. In de slotbeschou
wing is een aantal conclusies opgesomd en komen 
wij tot een voorzichtige stellingname door tot een 
invulling van de Markerwaard over te gaan. Bij die 
'invulling' is geen rekening gehouden met de aanleg 
van een tweede nationale luchthaven. Ons lande
lijk standpunt ter zake is duidelijk geargumenteerd. 

Geen aandacht is besteed aan het revolutionaire 
plan van ir. L. W. Lievense4 dat voorziet in de con
structie van een stuwmeer van ongeveer 5 500 hec
tare, omgeven door 25 meter-hoge dijken in het 

Mark 
lens d 
kunn1 
van d 
par te 
advie 
positi 
ervan 
'in po 
over; 
kerw: 

Tenl 
in cle 

genn 
staat] 
vane 
holla 
meer 
daar< 
deR 
Wan 
het v 
ring: 
mi te: 
dam· 
halte 

den' 
Nom 

w 
vanë 
leid i: 

lang 
gen 1 

teit. 
In 

Veel 
1n ee 

van1 



tot 

,beveling 

en voor

:ijn meri

:lig is, dit 

tllen dan 

~eten die 

vormmg 

delen en 

Jetssteen 

derwerp 

:is geens

ief discus
:ationele 

gen ver-

benade

vordt bij 

Jeschou

rr komen 

r tot een 

rr. Bij die 

Ie aanleg 

ts lande

enteerd. 

ttionaire 

L de con

soo hee
n in het 

idee'66j jaargang 2/ nummers/ september I98I I blz. 73 

Markermeer. Op die dijken staan ca. 400 windmo
lens die in combinatie met waterkracht elektriciteit 

kunnen opwekken door voortdurende 'regulering' 

van de waterhoogte in het stuwmeer. Een interde

partementale werkgroep heeft zich onlangs in een 

advies aan de Minister van Wetenschapsbeleid in 

positieve zin over dit project uitgelaten. De kosten 

ervan worden echter vijfmaal zo hoog als die van 

'inpoldering' geraamd. Een speciale bijdrage hier

over zou voor een voortgang van de discussie 'Mar

kerwaard-Markermeer' hoogst interessant zijn. 

2.De waterhuishouding en de gevolgen ervan 

Ten behoeve van de toekomstige waterhuishouding 

in de zuidwest-hoek van het IJsselmeerwil de re

gering een aantal opties op de uitvoering van water

staatkundige werken openhouden, o.a. de aanleg 

van een tweede Oostvaardersdijk tot aan de Noord

hollandse kust als noordelijke begrenzing van de IJ

meerboezem. Terecht laat de regering de beslissing 

daarover nog open, waarmee zij afwijkt van het door 

de Raad voor de \'\laterstaat uitgebrachte advies. 

Want al ziet men de functie van deze dijk vooral in 

het vrijwaren van het Markermeer (of bij inpolde

ring: de randmeren) van verontreiniging bij cala

miteiten op de intensieve scheepvaartroute Amster

dam-IJsselmeet~, en in het verlagen van het zoutge

halte, de vraag zou eerst beantwoord moeten wor

den voor welke gewassen en voor hoeveel hectare in 

Noord-Holland dit zoetere water nodig zou zijn. 

Wellicht zijn er goedkopere oplossingen om elders 

vanuit het I]sselmeer water in te laten of met pers

leidingen aan te voeren. Zo dient dit landbouwbe

lang van Noord-Holland te worden afgewogen te

gen de nadelen van een I] meer met slechte kwali
teit. 

In dit verband wordt het volgende opgemerkt. 

Veel van de Nederlandse meren zijn wateren waar 

in een gedeelte van het jaar, of zelfs continu, bloei 

van een Oscillatoria-soort, dit is een blauwalg, aan-

wezigis (Friese meren, meren in de kop van Overijs

sel, zuidelijke randmeren, meren in Zuid- en Noord

Holland). Volgens de nieuwste inzichten is niet al

leen de concentratie waarin de voedingsstoffen voor

komen van belang, maar ook de diepte van het wa

ter, het slibgehalte, de verticale menging en de ver

blijftijd. De beste Oscillatoria-milieu's zijn die wa

teren waarin de alg zijn eigen lichtregiem creëert. 

Voldoende voedingsstoffen en niet te diepe meren 

zorgen dan voor een grote biomassa met een hoge 

mate van zelfbeschaduwing. Zo ontstaat dan don
ker water waarin de Oscillatoria-soorten, met de 

hoogste produkties t.o.v. andere algensoorten bij de 

lage lichtintensiteiten de competitie winnen. Op dit 

moment is de verwachting dat de westelijke rand

meren vanwege hun hoge slibgehalte geen geschikt 

Oscillatoria-milieu zijn. Een wisselend slibgehalte 

stoort namelijk de lichtregulatie door de alg zelf. 

Een en ander is echter nog volop in studie en ge

poogd wordt om met modellen te achterhalen welke 

factoren in de westelijke randmeren bepalend zijn 

voor de waterkwaliteit. De PKB-nota gaat o.i. te 

veel uit van een in de toekomst aanvaardbaar blij

vende waterkwaliteit. 

3. Land- en tuinbouw 

Het landbouwbeleid is sinds r 945 steeds gericht ge

weest op het stimuleren van de produktie, waarbij 

de prijs van het consumptiepakket zo laag mogelijk 

diende te blijven. De agrarische bevolking was dan 

ook genoodzaakt om, terwille van het verkrijgen 

van een redelijk arbeidsinkomen, steeds meer te pro

duceren. Produktieverhoging werd mogelijk dank

zij o.a. goedkoop kapitaal dat de overheid verschaf

te, omvangrijke onderzoeksinspanningen van over
heid en bedrijfsleven en de sterk verbeterde pro

duktie-omstandigheden. De Nederlandse landbouw 

produceert slechts ten dele voor de eigen voedsel

voorziening. Het overgrote deel is bestemd voor ex

port. In 1979 bedroeg de totale exportwaarde van 
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onze landbouw- en voedingsmiddelenindustrie on
geveer 29 miljard gulden, dit is een vierde deel van 

onze totale uitvoer. De bijdrage van de Nederland
se land- en tuinbouw aan de netto betalingsbalans 

was ca. ro miljard gulden. Te weinig wordt deze 
bijdrage van een relatiefkleine groep van de bevol

king aan onze nationale economie gewaardeerd. 

Tegenstanders van de Markerwaard zien geen 
aanleiding om het Nederlandse landbouwareaal 
door middel van een nieuwe inpoldering te verrij
ken. Ten eerste, zo stellen zij, is er een behoorlijk 

overschot aan landbouwprodukten in de EG; ten 

tweede is de Nederlandse landbouw nauwelijks 
grondgebonden, waardoor de noodzaak van extra 

grond gering zou zijn. Deze voorstelling van zaken 
is echter niet juist. De produktiever hoginginde vee
teelt werd namelijk mogelijk gemaakt door de enor

me invoer van veevoer vanuit het buitenland. Be
dacht dient te worden dat energie en grondstoffen 
bij een dergelijke intensieve produktiemethode in 

de nabije toekomst een beperkende factor kunnen 
worden. Daarom zal het landbouwbeleid in de rich
ting van meer grondgebonden produktiemethoden 

moeten worden omgebogen. In dat geval wordt het 
gebruik van geïmporteerde grondstoffen voor vee
voer en kunstmest zoveel mogelijk beperkt. De gro

te bijdrage aan de export en de genoemde verschui
vingen in produktiemethode zijn dus belangrijke ar
gumenten in een afweging over al of niet inpolde

ren. Daarbij moet men zich richten op de jaren ne
gentig, want dan pas kunnen de eerste oogsten wor
den verwacht. 

Beschikbare cultuurgrond 

In de toekomst zullen we erg zuinig moeten zijn op 
hoog-produktieve grond. Want al zal de produktie 

per hectare in de komende jaren nog wel enigszins 
stijgen, dit effect wordt volledig teniet gedaan door 
eenjaarlijks verlies aan duizenden hectares cultuur
grond. 

Van de toekomstige Markerwaard dient o.i. de 

helft ingericht te worden ten behoeve van land- en 
tuinbouw. Een visie die overeenkomt met de 3DG

nota. Hiermee zullen vele knelpunten op het oude 
land kunnen worden opgelost, vooral in bevolkings

agglomeraties waar woningbouw, recreatie en bos
aanplant landbouwgronden opeisen, of waar margi
nale landbouwgronden als natuurgebieden beheerd 
zullen gaan worden. Het effect van de doorstroming 
van boeren naar de nieuwe polder is daarmee veel 

groter en komt véél meer mensen ten goede dan cij
fers lijken aan te geven. Zo kan bijvoorbeeld een uit
breidingsplan worden gerealiseerd, kunnen een stads

park, volkstuinen of een bedrijvenpark tot stand ko
men. En ook het landbouwstructuurbeleid op het 
oude land kan daardoor gestalte krijgen. In een na
tionaal ruimtelijk beleid is een dergelijke veelzijdi

ge 'uitlaatklep' van onschatbare waarde.lVlaar ook 
macro-economisch gezien zijn er voordelen: in de 

Markerwaard kan zeer goedkoop landbouwgrond 
worden verkregen waarop efficiënt kan worden ge
produceerd. Inpolderings-en ontginningskasten ste

ken gunstig af tegen de kosten voor ruilverkavelings
projecten die ter verbetering van agrarische pro
duktie-omstandigheden worden opgezet. 

Werkgelegenheid in de land- en tuinbouw 

VI/ emoeten ons realiseren dat de produktie in land

en tuinbouw door slechts I 2% van de totale beroeps
bevolking wordt verzorgd. Daarvan is ongeveer de 
helft werkzaam in de aanverwante bedrijven, dus 
slechts 6% werkt rechtstreeks in de land- en tuin

bouw. Het gaat op dit moment om slechts I 25 ooo 
bedrijven, waarop ongeveer goo ooo mensen een ar

beidsplaats vinden. Bij een gedeeltelijke landbouw
kundige bestemming van de Markerwaard kunnen 
in de directe sfeer 8oo à I 6oo arbeidsplaatsen wor

den gecreëerd, en nog eens I 500 bij toeleverings
bedrijven. Tot dusver heeft de industrie de sterke 
leegloop in de agrarische bedrijfstak kunnen opvan-

1 
I 
\ 

pr 

pr 
ge 
bi 
ht 

gt 

gr 
pc 

n 

tu 

p< 
la 
Zl 

Cé 

eb 
hi 
eb 
te 

w 

V< 

Z\ 

l\1 

te 

c 
n 

n 

Ir 



ent o.i. de 
nland-en 

~t de 3DG

) het oude 
evolkings
tie en bos
mrmargi
n beheerd 
rstroming 
rmee veel 
!e dan cij
ld een uit
een stads
.standko- · 

:id op het 
[neenna
veelzijdi
Maarook 
len: in de 
1uwgrond 
orden ge
losten ste
cavelings
sche pro-

:w 

einland
: beroeps

seveer de 
jven, dus 
·en tuin

s 125000 

~neenar

ndbouw-
1 kunnen 
tsen wor
everings
:Ie sterke 
nopvan-

idee'661 jamgang 21nummer3 I september r98I I blz. 75 

gen. Maar die tijd is voorbij. We moeten daarom 
proberen zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in deze 
primaire sector te behouden. Het nieuwe landelijk 
gebied zal leefbaar worden doordat landbouwers 
binnen de eigen bedrijfstak het werk op een voor 
hen acceptabele wijze kunnen voortzetten. De ar
gumentatie voor tuinbouw en bloembollenteelt als 
agrarische bestemming is ongeveer dezelfde als voor 
akkerbouw en veeteelt, met als extra pluspunten de 
grotere bijdragen tot de werkgelegenheid en de ex

port. 

4.Bosbouw 

Bosbouw vervult, al naar de beheersvorm, belang
rijke functies, zoals behoud en ontwikkeling van na
tuurlijke waarden, openluchtrecreatie, landschap
pelijke vormgeving enhoutproduktie. Alleenhet be
lang van de laatste is goed te kwantificeren. Zo voor
ziet de binnenlandse houtproduktie slechts voor cir
ca 8% in de jaarlijkse behoefte aan hout en houtpro
dukten. In geheel \!\Test-Europa neemt het tekort 
hieraan snel toe. Doordat ook de ontwikkelingslan
den per hoofd van de bevolking meer houtproduk
ten zullen gaan gebruiken, zal het aanbod op de 
wereldmarkt afnemen. Uitbreiding van het bosare
aal op hoog-produktieve grondsoorten verdient in 
West-Europa dan ook ruime aandacht. Dergelijke 
grondsoorten zijn echter vrijwel volledig in gebruik 
voor de landbouw, zodat telkens een afweging dient 
plaats te vinden. 

De gronden in de Markerwaard zijn door hun 
zuurgraad en mineralenrijkdom bosbouwtechnisch 
gezien bij uitstek geschikt voor de teelt van populier. 
Maximale houtproduktie gaat hier gepaard metkor
te (ro-2ojaar) ofzeer korte omlopen (5-rojaar). 
Ontwikkeling van natuurlijke waarden en openlucht
recreatie zullen echter bij de zeer korte omlopen 
nauwelijks tot hun recht komen. Wel betekent een 
intensieve populierenteelt over ca. 5 ooo hectare 
een toename van de binnenlandse pulpproduktie 

van ca. 25 %·Ook uit landschappelijke overwegin
gen is de aanplant van bos van betekenis, waarbij 
verwevingmet landbouw- en natuurgebieden voor
op zal staan. 

5· Visteelt 

Een ogenschijnlijk vreemde gedachte om bij inpol
dering van de Markerwaard aan vis te denken, maar 
toch ... Globaal wordt een derde deel van de totale 
wereld-eiwit-produktie door de visserij geleverd. 
Het overige tweederde deel van de eiwitproduktie is 
afkomstig van diverse vormen van veeteelt, welke 
met de term roodvleesproduktie kunnen worden 
aangeduid. Het eiwittekort in de wereld kan niet 
door middel van een verhoging van de roodvlees
produktie worden opgeheven. Als alternatieve vorm 
van eiwitproduktie komt visteelt in zoet en zout wa
ter in aanmerking en wel omdat bij diverse vormen 
van visteelt is aangetoond dat een voedselconversie 
(is omzetting van diervoeding in hoogwaardige ei
witten) kan worden bereikt die een veelvoud is van 
die bij roodvleesproduktie. 

Overwogen dient te worden of en in hoeverre een 
deel van de Markerwaard voor visteeltprojecten kan 
worden bestemd. De aanleg van visvijvers in een 
bosrijk gebied kan bovendien een aantrekkelijk 
landschap opleveren. Een visuele recreatieve func
tie is hiermee tevens gewaarborgd. Dergelijke pro
jecten, die van toekomstig levensbelang zijn, ver
dienen een kans. Een kans die wij niet in de gno- en 
de PKB-nota terugvinden. 

6.Natuur 

Vooropgesteld zij dat met de inpoldering van de 
Markerwaard een natuurgebied verloren gaat. Ter 
compensatie van het verlies aan natuur moet een 
geheel ander, eigensoortig natuurgebied, vergelijk
baar met de Oostvaardersplassen, zich kunnen ont
wikkelen. Het stand still-principe waarbij natuur-
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waarden niet achteruit mogen gaan, willen wij im
mers zo goed mogelijk toepassen. De derde nota 

ruimtelijke ordening spreekt zich ook voor het stand 

still-principe uit. Nu leidt multi-functioneel gebruik 

van de ruimte niet tot optimale omstandigheden 

voor elk van de functies; zo zullen recreatie, zand

winning en koelwatergebruik de natuurwaarden 

van het westelijk IJsselmeergebied kunnen aantas

ten. Vandaar dat- uitgaande van handhaving van 

het stand still-principe- garanties nodig zijn dat de 

natuurwaarden in het IJsselmeergebied ook bij in

poldering minimaal geschaad zullen worden. Een 

complicatie is dat natuurwaarden moeilijk of in het 

geheel niet te meten zijn. Hierdoor zullen verande

ringen als gevolg van de aanleg van de Marker

waard ook moeilijk of in het geheel niet te voor
spellen zijn. 

In weerwil van het bovenstaande willen wij een 

poging doen de na tuurwaarden van het IJ sselmeer

gebied mét en zónder Markerwaard te beschrijven 

aan de hand van de voedselproduktie voor twee 

groepen overwinterende watervogels ( duikeenden 

en viseters) en zo een indicatie te geven van wat we 

aan natuurwaarden in de Markerwaard nodig ach
ten. 

Duikeenden en driehoeksmossels 

Duikeenden (met als belangrijkste soorten toppereend, 
kuifeend, tafeleend), de meerkoet en de brilduiker eten 

voornamelijk driehoeksmossels. Deze komen op de bo
dem voor. Diepten tot 5 meter zijn bereikbaar voor duik

eenden. Driehoeksmossels hebben een harde bodem no
dig om zich te vestigen. In het Markermeer met zijn slap

pe kleibodem komen derhalve weinig driehoeksmossels 
voor, in hetIJsselmeermet zijn zandbodem zijn er veel te 
vinden. 

De duikeenden, die overdag in het Markermeer wor
den waargenomen, rusten daar op de luwe plaatsen en 
zijn er waarschijnlijk niet zo zeer vanwege het voedsel. 
Het is denkbaar dat de driehoeksmossels over enige jaren 
in geringere mate zullen voorkomen in het IJsselmeerdan 

nu. De Oscillatoria-bloei in de jaren 1974 en 1976 in het 
I]sselmeer- en het is niet ondenkbaar dat deze bloei zich 
herhaalt - heeft de stand van de driehoeksmossel geen 

goed gedaan. Ten gevolge van de continue Oscillatoria
bloei in de zuidelijke randmeren zijn de driehoeksmossels 
daar in de jaren zeventig verdwenen, waardoor deze als 
fourageerg~bied voor de duikeend verloren zijn gegaan. 

Er is een tendens zichtbaar, zij het een zwakke, dat het 
IJsselmeergebied voor de produktie voor driehoeksmos
selen iets aan betekenis heeft ingeboet. Verslechtering in 
de driehoeksmosselen produktie ontstaat indien het IJ meer 
een blauwalgen-water wordt; verbetering ontstaat indien 
de zuidelijke randmeren worden gesaneerd en indien 
door natuurbouw (bijv. het leggen van dakpannen op de 
bodem als vestigingsmateriaal voor de mosselen) hun le
vensomstandigheden worden verbeterd. Dit laatste kan 
in principe ook in de Niarkerwaardplassen geschieden. 

Viseters en vissen 

De belangrijkste visetende watervogels in het Ijsselmeer
gebied zijn de aalscholver, zaagbekken (o.a. het nonne
tje) en futen. Het voedselaanbod wordt bepaald door de 
visrijkdom, het doorzicht van het water en de ontsnap
pingskansen van de vis. Het doorzicht is o.a. gekoppeld 
aan de algensoort en de biomassa. Overgang van de hui
dige kiezel-groenalgen-meren naar Oscillatoria-water 
leidt tot een geringer doorzicht en dus tot een geringere 
grijpbaarheid van de vis. Bovendien verandert de opbouw 
van de visstap el. De belangrijkste vissoorten zijn spiering, 
voorn, pos, baars, snoekbaars en aal. Voor sommige vogel
soorten, zoals het nonnetje, vormt de spiering een hoofd
bestanddeel in het voedselpakket. Het huidige paaige
bied van de spiering ligt bij Pampushaven, de Oostvaar
dersdijk doorlopend naar Kamperhoek, Urk, Lemmer. 
De weg van dit paaigebied naar het opgroeigebied in .Mar
kermeer en IJ sselmcer is kort en direct. Het is de vraag of, 

na inpoldering van de Nlarkerwaard, zeerjonge spiering 
het dan op grotere afstand gelegen noordelijke deel van 
de westelijke randmeren in dezelfde dichtheid zal bevol

ken als thans het geval is. Of er dan paaigebieden in de 
westelijke randmeren zelfzullen voorkomen, is onzeker. 
Wolderwijd, Gooi- en Eemmcer en Tjeukemeer zijn dit 

op het ogenblik niet. 
In de Markerwaardplassen zal ongetwijfeld een spie-
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ringstand met een veel geringere dichtheid dan in het 
Markermeer voorkomen. De Markerwaardspiering is im
mers geïmporteerd via kanalen en sloten. \-\lel is de vis
produktie per hectare en de bejaagbaarbeid en grijpbaar
heid van de vissen in dat natuurgebied veel groter dan in 
het Markerm eer. Een belangrijke vraag daarbij is in wel
ke mate spieringetende vogelsoorten kunnen omschake
len op andere visjes van gelijke grootte. 

Het natzuugebied in de 1\1arkerwaard 

Het karakter van een natuurgebied in de Marker
waard zou o.i. overeen moeten komen met dat van 

de Oostvaardersplassen: gesloten en open rietvel
den, uitgestrekte lisdoddevelden, kleine waterpar
tijen, en één of meer grote waterpartijen. Spontaan 

ontstane wilgenbossen die nestgelegenheid bieden 
aan diverse vogelsoorten. 

De kompenserende oppervlakte is afhankelijk van 
de waterkwaliteit in de westelijke randmeren en van 

de draagkracht van het IJsselmeergebied voor wa
tervogels buiten de Markerwaard. Ook de vormen 

en dimensies van het plassengebied zijn nog niet 

helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is 50 tot 70% 
open water optimaal. Grotedelen vanhetreservaat 

kunnen, als de vestiging van diverse vogelsoorten 

gestabiliseerd is, opengesteld worden voor stille re
creatie en natuurobservatie. Het natuurgebied huis
vest niet alleen de vogelsoorten die nu in het lVIar
kermeer en IJ sselmeer voorkomen, maar veel ande

re soorten wier biotoop ligt binnen moerasbossen, 

rietvelden en uitgestrekte overgangsgebieden van 
land naar ondiepe en diepere waterpartijen. De soor
tenrijkdom is zeer groot. 

Voor- en nadelen van J\1arkerwaardplassen t.o.v. een open 
1\1arkermeer 

De natuurwaarden van J\!Iarkermeer en Marker

waardplassen worden niet alleen door duikeenden 
en viseters bepaald. Daarom worden in onderstaan
de punten ook andere te verwachten ontwikkelin-

gen, die wij bij de totale afweging van belang ach
ten, samengevat: 
r. het fourageergebied voor duikeenden en viseters 

wordt bij inpoldering kleiner, waardoor bepaal
de populaties wat inkrimpen. De oppervlakte aan 
luwe gedeelten zal echter groter worden. Zowel 
duikeenden als viseters zoeken deze op om te rus
ten. Door natuurbouw-maatregelen kan de popu

latie van driehoeksmosselen toenemen; 
2. het voedselaanbod voor viseters blijft gelijk of 

wordt groter dankzij de veel grotere produktie 

per ha in de J\!Iarkerwaardplassen en de betere 
vangbaarheid. Kustgebonden vogelsoorten zul
len bij inpoldering door de grotere oeverlengte 

meer voedsel kunnen vinden. De aalscholverpo
pulatie neemt toe, mede omdat de vliegafstand 
van de kolonie naar de visgronden kleiner is; 

3. de populaties van veel soorten moerasvogels neemt 
toe (lepelaars, de zeldzame grote en kleine zilver
reiger, purperreigers, roerdompen, rallen). De 

drie soorten kiekendieven, die achteruitgegaan 
zijn door het in cultuur brengen van Zuidelijk 

Flevoland, nemen weer in aantal toe; 
4· de kleine zoogdieren zoals bunzing, hermelijn, vis

otter en vos vinden een geschikt milieu in en bui
ten de Markerwaard plassen; 

5· de kwetsbaarheid van de natuur in en om de :tvlar
kerwaard, wordt groter omdat de natuurgebie

den (Markerwaardplassen, westelijke randme
ren) dichter in de invloedsfeer van de mens en zijn 
activiteiten liggen; 

6.in bepaalde gebieden van de Markerwaard ko
men geleidelijke overgangen voor in bodemsa

menstelling, hoogteligging en grondwaterregime. 
Deze gebieden hebben een hoge potentie voor een 
soortenrijke natuurlijke ontwikkeling. Zij kunnen 

bij een goede inrichting en beheer uitgroeien tot 
reflugia van zeldzame planten en dieren; 

7. Natuurobservatie en stille recreatie krijgen meer 

kans bij inpoldering; 
8. de beheerskosten per ha zijn bij een plassengebied 

groter dan bij een Markermeer. 
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In de 3D a-nota wordt weliswaar een actiefbeleid

gericht op veiligstelling van natuurwaarden- be

pleit, maar er wordt geen onderbouwing gegeven 

van de keuze om 4000 hectare te bestemmen als 

natuurgebied ter compensatie van verlies aan be

staande natuurwaarden in het Markerm eer. Ook is 

de 3DG-nota vaag ten aanzien van de situering van 
dit gebied. Wij zijn van mening dat het stand still

principe zoveel mogelijk moet worden geëerbiedigd, 

maar vinden dit onvoldoende in deP KB-nota terug. 

Daarom pleiten wij voor verder onderzoek naar oe

cologische samenhangen zoals tussen IJsselmeer, 

Markermeer en ondiepe natte natuurgebieden. Dan 

pas zal kunnen blijken hoe beide soorten gebieden 

door hun functionele samenhang verrijkend kun

nen zijn voor natuurlijke ontwikkelingen in het IJs

selmeergebied. 

7. Recreatie 

Recentelijk zijn verschenen het 'Structuurschema 

voorde openluchtrecreatie' van de l\1inistervan CRM 

en de nota van de Stichting Rekreatie 'Het Marker

meerfde Markerwaard'. In beide rapporten gaat 

het om een evaluatie van bovengenoemde alterna

tieven voor de watersport, dag- en verblijfsrecrea

tie. 

Watersport 
Hoe moeilijk het ook is om een niet-emotionele dis

cussie te voeren over oude botters en klippers en hun 

rol in havens als van Hoorn en Enkhuizen, toch kan 

gesteld worden dat het water van het Markermeer 

in de huidige situatie gezien moet worden als een 

uniek watergebied voor weinigen. Uniek door zijn 

omvang en zijn rust. Echter voor weinigen, omdat 

aan schipper en boot hoge eisen gesteld moeten wor

den op dit soms verradelijke water. 

Bij inpoldering ontstaan randmeren vergelijkbaar 

met het Deltagebied. De capaciteit van de dan over

gebleven wateren is voor de watersport naar schat-

ting groter dan die van het Markermeer. Deze ca

paciteitsvergroting wordt vooral bereikt door gro

tere geschiktheid van de randmeren voor de catego

rie middelgrote boten (die het meest in de knel zit) 

en betere mogelijkheden tot aanleg vanjachthavens 

(aan de te bouwen dijken). Een veel grotere groep 

watersporters zal hiermee gediend zijn. De geschat

te capaciteit bedraagt I 3 ooo à I 4000 boten. Benut

ting hiervan kan kwetsbare gebieden op hd oude 

land ontlasten. 

Voor de 'bruine vloot' blijft vooral in het zgn. 

kleine IJsselmeer nog een oppervlakte water over 

die ca. drie maal zo groot is als de Markerwaard. 

Dagrecreatie 
Het tekort aan dagrecreatieplaatsen in de regio Am

sterdam bedraagt meer dan I oo ooo, waarvan alleen 
al 65 ooo in de oeverrecreatie. ('Structuurschema 

openluchtrecreatie'). Door de concurrentie met an

dere bestemmingen is in de onmiddellijke omgeving 

van de hoofdstad weinig ruimte voor deze vorm van 

vrijetijdsbesteding beschikbaar. Het huidige Marker

meer heeft weinig potenties voor deze vorm van re

creatie, terwijl bij inpolderen deze recreanten op 

stranden en in bossen een plek kunnen vinden. 

Aparte vermelding verdient nog de sportvisserij. 

Van de ca. 6sooo sportvissers die nu in het gebied 

vissen, zijn maar liefst 54 ooo vissers 'vanaf de kant'. 
De mogelijkheden voor deze goedkopere en weers

ouafhankelijkere vorm van sportvissen wordt aan

merkelijk uitgebreid bij aanleg van de Marker

waard. Daarbij spelen dan vooral de dijken en de 

kanalen een rol. 

Verblijftrecreatie 
Het goed inpassen van verblijfsrecreatie op het ou
de land blijkt veelal een groot probleem te zijn. Dit 

leidt tot allerlei semi-legale en illegale caravanter
reinen en zomerhuisjescomplexen. Verreweg de bes

te oplossing is het planologisch 'sturen' van de ont

wikkeling door middel van het aangeven van goed 
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gelegen plekken. De Markerwaard kan, gezien zijn 
ligging, daarin een grote rol spelen. Een reservering 
van ca. 300 hectare is op zich weliswaar geen reden 
voor inpoldering, maar wel een positief argument 
op de weegschaal. 

8. Nfarkerwaard en de werkgelegenheid 

Handhaving Nfarkenneer 
Gaan wij uit van de huidige situatie, dan is duidelijk 
dat het Markermeer weinig voor de werkgelegen
heid betekent. Bij niet-inpoldering zal de bestaande 
werkgelegenheid in de beroepsvisserij van ca. 350 
arbeidsplaatsen behouden blijven. Bij inpoldering 
zal het te bevissen areaal fors afnemen, maar dit zal 
toch niet betekenen dat de gehele beroepsvisserij 
ten gronde zal gaan. Het negatieve effect voor de 
beroepsvisserij wordt geschat op 25-35% van alle 
arbeidsplaatsen. 

Door het niet aanleggen van de Markerwaard 
zullen in de loop van een aantaljaren in totaal on
geveer r ooo arbeidsplaatsen bij de Directie Zuider
zeewerken en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol
clers verloren gaan; en daarmede tevens voorN eder
land én daarbuiten een stuk know-how op het ge
bied van 'inpoldering', in cultuur brengen en tot ont
wikkeling brengen van nieuw land. Daarnaast zal 
het indirecte effect zijn dat de economische ontwik
keling van Lelystad moeizamer zal verlopen. Qua 
opzet en ligging is Lelystad immers zodanig geko
zen dat het bij een volledig ingericht IJsselmeerge
bied, dus inclusief de Markerwaard als bestuurlijk, 
economisch en recreatief centrum, zal kunnen func
tioneren. Nader bekeken moet worden ofLelystad 
zonder Markerwaard voldoende draagvlak heeft. 

Aanleg 1Harkerwaard 
Het aantal benodigde manjaren voor aanleg en in
richting van de Markerwaard is afhankelijk van de 
gekozen variant. Bij een polder van ca. 40000 hec
tare bedraagt het totaal benodigd aantal ma~ aren 

ca. 30000. Hierbij is tevens rekening gehouden met 
indirecte werkgelegenheid die elders in Nederland 
wordt gegenereerd. 

Men zou kunnen stellen dat door inpoldering van 
de Markerwaard per saldo voorN ederland een cre
atie van nieuwe arbeidsplaatsen overeenkomend 
met de benodigde arbeidsplaatsen voor een agi'ari
sche, recreatieve enjof natuurbestemming ontstaat. 
Van alle overige bestemmingen kan men stellen dat 
de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid van 
elders in Nederland afkomstig is c.q. elders in Ne
derland niet zou ontstaan. Door aanlegvan de Mar
kerwaard zal een betere regionale spreiding van de 
werkgelegenheid mogelijk zijn c.q. kan de druk el
ders verlicht worden. 

9· De Nfarkerwaard en de overloopproblematiek 

De behoefte aan woningen en woonruimte wordt in 
hoge mate bepaald door veranderingen in de bevol
kingssamenstelling en de eisen die men aan het wo
nen stelt. Er valt een duidelijke afname van de be
volkingsgroei in het algemeen waar te nemen, die 
echter in de grote steden en wel met name in Am
sterdam weer deels gecompenseerd wordt door de 

immigratie van grote groepen uit het Middelland
se Zeegebied en rijksgenoten. Tevens valt een sterke 
toename van het ruimtegebruik per woning en een 
afname van de woningbezetting te constateren. 

Tenslotte speelt de woningverbetering en de aan
pak van de stadsvernieuwing (een veel ruimte vra
gend proces) bij de behoefte aan woningen een gro
te rol. Iedereen is het er over eens dat de vraag naar 
nieuwe woningen de komende jaren groot zal blij
ven en dat in de groeikernen nog veel zal moeten 
worden gebouwd. Daarbij moeten we uitgaan van 
hetvoeren van een verantwoord verstedelijkingsbe
leid (concentratie en integratie van wonen, werken 
en voorzieningen( en vanhet tegengaan van subur
banisatie. De vraag is echter of het bevorderen van 
ontwikkelingen in de groeikernen, de uitbouw van 



idee'66flvfarkermeerojJ11arkerwaard /blz. Bo 

bestaande steden en het stimuleren van stadsver

nieuwingsprojecten voldoende soulaas zal bieden 

op middellange termijn. Een aanpak van de over

loopproblematiek zal zeer beslist de eerste decennia 

de drie aangegeven mogelijkheden moeten inhou

den. Opgemerkt wordt dat nieuwe stedelijke gebie

den een kostbaarder interlocale infrastructuur ver

eisen, maar wel zal daar in korte tijd in een groter 

deel van de behoefte kunnen worden voorzien dan 
wanneer de prioriteit bij stadsvernieuwing wordt 

gelegd. 

Toch is er een aantal ontwikkelingen gaande die 

t.a.v. de overloop tot nadenken stemmen. Allereerst 

de mogelijkheden van de gemeente Amsterdam zelf. 

Een onlangs uitgebracht rapport van de Amster

damse Raad voor de Stedebouw geeft aan dat door 

het gebruiken van lege terreinen in Amsterdam on

geveer Ioooo woningen gebouwd kunnen worden. 

Op zich goed nieuws, maflr recente nieuw- en her

bouwcijfers geven een dermate laag tempo van rea

lisering aan, dat de Amsterdamse bouwplannen op 

korte en middellange termijn zeer optimistisch aan

doen. Het woningtekort waarvan de stuurgroep 

Noordelijk Deel Randstad m.b.t. Amsterdam uit

gaat, wordt minimaal op 24000 woningen tot I985 

geschat. 
Van belang is verderdat traditionele overloopge

bieden voor Amsterdam, als Alkmaar, Hoorn en 

Purmerend en in mindere mate het Gooi, omstreeks 

I985 meer dan vol zijn en zelfmet eigen ruimte

claims op tafel zullen komen. Lijkt een stedelijke 

ontwikkeling in de Markerwaard op dit moment niet 

noodzakelijk, de eerstkomende I 5 jaren zal men in 

het noordelijk deel van de Randstad, onafhankelijk 

van het al of niet starten van inpolderingswerken, 

vooral aangewezen zijn op de groeikernen Lelystad 

en Almere. Deze kunnen ondanks een hoog bouw

tempo slechts een deel der woningzoekenden aan 

een woning helpen. Een logisch gevolg van alle bo

vengenoemde stedelijke ontwikkelingen is dat de be

hoefte aan ruimte groter wordt. 

Een beslissing nu, voor reservering van ruimte 

voor morgen en overmorgen in de Markerwaard, 

zal ons dán in dank worden afgenomen. 

JO. Slotbeschouwing 

In het voorgaande hebben we geanalyseerd welke 

voor- en nadelen verbonden zijn aaninpoldering en 

welke vormen van grondgebruik in aanmerking zou

den kunnen komen. De conclusies kunnen als volgt 

worden samengevat: 
I. uit landbouwkundig oogpunt is inpoldering van 

de Markerwaard een alleszins aantrekkelijke 

zaak. In de eerste plaats vervult de landbouw een 

zeer belangrijke plaats in deN ederlandse export. 

Ten tweede maakt inpoldering van de Marker

waard structurele en noodzakelijke ruimtelijke 

ingrepen op het 'oude land' mogelijk. En ten der

de wordt de mogelijkheid geboden op de nieuwe 

middelgrote bedrijven efficiënte grondgebonden 

produktiemethodes toe te passen; 
2. de mogelijkheden op het gebied van de bosbouw 

en de visteelt doen de weegschaal duidelijk in de 

richting van 'inpolderen' doorslaan; 

3· wat betreft de waterhuishouding van het IJssel

meer is al of niet inpolderen geen cruciale factor. 

Daarnaast zal inpoldering geen grote wijzigingen 

in de waterhuishouding van noord-west-Neder

landals geheel teweeg brengen; 

4.in verband met natuur- en milieu-aspecten van 

de randmeren wordt de voorkeur gegeven aan een 

Markerwaard zonder vaste dijkverbinding met 

Noord-Holland; 

5· aanleg van een groot natuurgebied in de Marker

waard is noodzakelijk ter compensatie van na

tuurwaarden van het l\1arkermeer die verloren 

gaan; 

6. de Markerwaard en de randmeren bieden voor 

een groter publiek veelzijdige mogelijkheden op 

het gebied van watersport, oever- en landrecrea

tie; 
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7. op zich kan aan de werkgelegenheid niet een be
langrijk argument voor inpoldering worden ont
leend. \,Yel kan het als een aanvullend argument 
ten gunste van inpoldering worden beschouwd; 

S.in het kader van de overloopproblematiek is in
polderen t.b.v. additionele woningbouw op dit 
moment (nog) niet opportuun. Geconstateerd kan 
worden dat de beperkte mogelijkheden voor wo
ningbouw in de komendejaren zowel in Amster

dam, het Gooi als in de rest van Noord-Holland 
het belang van de J\!Iarkerwaard als reserverings

gebied op middellange termijn noodzakelijk ma
ken; 

g. alhoewel schattingen over inpolderingskosten in 
de verschillende nota's uiteenlopen (tussen 0,5 en 

I ,5 miljard) blijven deze kosten aanzienlijk lager 

dan verwervingskosten van grond elders in ons 

land. 

Tellen we alle wensen op, dan komen we ver boven 

de oppervlakte van 40000 hectare land en zoooo 
hectare randmeren (d.i. de variant waarvan in de 
PKB-nota wordt uitgegaan). Er zal dus een even
wichtig inrichtingsplan moeten worden ontwikkeld, 

dat recht doet aan een aantal .randvoorwaarden. 
Bovendien zal dit plan de beschreven bestemmingen 

moeten omvatten en een gefaseerde uitvoering en 
ingebruikneming van de gronden (net zoals bij de 

andere IJsselmeerpolders) mogelijk moeten maken. 

Bij de uitwerking zou veel aandacht besteed moeten 
worden aan integratie van functies, zowel ruimte
lijk als qua beheer. 

Het zou te ver voeren dit alles hier nog verder uit 
te werken. \,Yij volstaan met globaal aan te geven 

een o.i. wenselijke en evenwichtige indeling van het 
gebied van 4oooo hectare. vVie op deze wijze naar 

de 'polder' Markerwaard kijkt, ziet een afwisselend 

landschap voor zich, waarvan 50% der gronden 
voor de land- en tuinbouw is ingericht; zo% bossen; 

voor open water en natte natuurgebieden I 5%; voor 
drukke recreatie 5% en voor overige bestemmingen 

Io% van de oppervlakte. 
Op basis van het voorgaande zijn wij vooralsnog 

geneigd deze geboden kans en uitdaging tot het 
creëeren van een nieuw leefklimaat voor komende 

generaties aan te grijpen. 

Noten 

I. De ontwikkeling van het 1Harkerwaardgebied, Min. van Verkeer en 
vVaterstaat, iVIin. van VRO, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 
I98o. 

2. Beleidsanalyse 1Harkerwaard, Nota van de Directeuren Gene
raal van de Rijkswaterstaat, de Planologische Dienst en de 
Rijksbegroting, I 980. 

3· De 1Harkerwaard, een diskussie meer dan waard, Nota n '66, afde
ling Lelystad, I 979· 

4· Rapport-Lievense, Min. v. Wetenschapsbeleid, I981. 



I. KLAASSEN EN F. HIJMANS 

Open Nlarkenneer: een 
verantwoord standpunt/ 

Het minste dat je van het artikel 
'Markermeer ofMarkerwaard' kunt 
zeggen, is dat het een verrassend stuk 
is. Dat verrassende effect zit zowel in 
het moment van publikatie als in de 
(geringe) kw a !i tei t van de aangedra

gen argumenten vóór inpoldering en 
de argumenten op grond waarvan 
een heroverweging van het D '66-
standpuntwordtgesuggereerd. Inde
ze reactie wordt daarom op de vol
gende aspecten beknopt ingegaan: 
1. de interne besluitvorming t.a.v. al 

dan niet inpolderen; 
2. de inhoud van de in het artikel aan

gevoerde argumenten, toegespitst 
op de onderwerpen landinrichting 
en verstedelijking. 

I. Interne besluitvonning 

De schrijvers van het artikel zeggen 
het zelf: D '66 is duidelijk- géén in
poldering! Die duidelijkheid bestaat 
al eenjaar of zes. Recent is dit stand
punt - al neergelegd in het verkie
zingsprogramma van 1977 - nog 
weer eens krachtig bevestigd, toen op 
het congres over het verkiezingspro

gramma 1981-1985 een amende
mentvan de afdeling Lelystad, strek
kende tot heroverweging van ons 
standpunt 'geen inpoldering', door 
een overgrote meerderheid werd ver
worpen. 

Waarom een duidelijk standpunt 
ook een te simpel standpunt zou zijn, 
zoals het Lelystadse. artikel sugge
reert, is ons niet duidelijk. Het is in elk 
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geval niet zo, dat het D '66-standpunt 

over het openhouden van het Mar
kermeer is ontstaan na onvoldoende 
overweging of op grond van onvol
ledige informatie. Wij vrezen dat die 
bewering van onvoldoende onder
bouwing berust op, op z'n minst, vier 
essentiële denkfouten: 

a. Die duidelijke en eenvoudige stel
lingname 'geen inpoldering' kwam, 
uiteraard, totstand najaren discussie 
in de partij. Landelijk bijvoorbeeld 
in de werkgroepen Ruimtelijke Or
dening en Milieu, vooral ter yom·be
reiding van standpunten van de Ka
merfractie wanneer dat geboden was, 
en bij de voorbereiding van beleids
programma-hoofdstukken. Maar een 

heel groot deel van de discussie heeft 
vooral ook plaatsgevonden op regio
naal en locaal niveau in en rond frac

ties en werkgroepen. Die discussie is 
gevoerd op basis van een geweldige 
hoeveelheid literatuur (zij het niet 
noodzakelijk uitsluitend dezelfde li
teratuur als die waarop men zich in 
Lelystad baseert) en heeft geleid tot 
vele hecht met argumenten doortim
merde standpuntbepalingen. Men 
leze bijvoorbeeld de nota 'Marker
waard. De argumenten gerangschikt 
en gewogen' van de D '66-afdeling 
Edam-Volendam.1 

b.o'66-leden zijn geen mensen die 
buiten de maatschappij staan! De 
laatstejarenis er een grote stroom in
formatie over de maatschappij uitge

stort met betrekking tot de Marker
waard-kwestie, waarvan natuurlijk 
ook D '66'ers aan alle kanten hebben 
kennis genomen. Daarnaast zijn 
D '66-leden in allerlei verband direct 
of indirect (bijvoorbeeld via milieu
organisaties) bij de problematiek van 
het IJsselmeer betrokken. Ook de al-

dus op velerlei wijze vanuit de maat
schappij verworven informatie heeft 
vanzelfsprekend bijgedragen tot de 
standpuntbepaling en bij D '66- een 
partij met van meet af aan grote be
langstelling voor de milieuproblema
tiek - leidde dat noodzakelijkerwijs 
tot het afwijzen van inpoldering. Dat 
brengt ons bij de derde denkfout in 
het artikel. 
c.Het standpunt ten aanzien van al 
dan niet inpolderen kan- ook dat is 

toch eigenlijk vanzelfsprekend- niet 
los worden gezien van de rest van het 
D '66-programma. Wie beziet wat het 
D '66-standpunt is op punten als na
tuurbehoud, landinrichting en ver
stedelijking, kan niet anders dan con
cluderen dathet Markermeer-stand

punt daarmee volstrekt consistent is, 
daar logisch uit voortvloeit, daar
door wordt onderbouwd.2 

d. Wie er van uitgaat dat tegenstan
ders van inpoldering 'hun gelijk moe
ten bewijzen', draait ten onrechte de 
bewijslast om. In de gehele D '66-be
nadering ligt besloten dat grote ingre

pen in, in hun huidige situatie waar
devolle, onvervangbare gebieden al
leen gerechtvaardigd kunnen wor
den wanneer een werkelijk onvermij

delijke noodzaak aangetoond kan 
worden om tot zo'n ingreep over te 
gaan; dat brengt met zich mee dat 
voorstanders van inpoldering niet 
kunnen volstaan met het uitmeten 

van mogelijke bestemmingen, maar 
zouden moeten waar maken dat dit 
de enige echte oplossing.is voor pro
blemen die door geen enkel alterna
tiefkunnen worden verholpen. Daar
van is geen sprake. 

Inpolderen van het Markermeer 
als 'oplossing' voor bepaalde proble
men moet worden vergeleken met an-
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dere mogelijke- en fundamenteler
oplossingen voor die problemen 
(waarbij ook het aspect van het doel
matigst gebruik van financiële midde

len onder ogen moet worden gezien). 
Die vergelijking ontbreekt in de bena
deringvan de studiegroep uit Lelystad. 

Maar bovendien kan een Marker
waard voor die problemen niet meer 

dan een beperkt, tijdelijk soelaas ge
ven en blijven de oorzaken van ruim
tetekort er ten principale onopgelost 
bij. (De studiegroep illustreert dat zelf 
treffend met de constatering dat alle 
in hun stuk vertolkte wensen opge
teld ver komen boven de oppervlakte 
van 40 ooo hectare land en 20 ooo hec
tare randmeren die een Marker
waard zou opleveren ... ) Het aandra
gen van een tentatieflijs1je van grond
gebruiksmogelijkheden, ter tijdelijke 
leniging van problemen op zijn 
vroegst over tien jaar, geeft dan ook 
niet meer dan uitstel van tenslotte 
toch onontkoombare beleidsombui
gingen. Daaruit valt met de beste wil 
niet het harde bewijs van dwingende 
noodzaak te herleiden dat onomkeer
bare aantasting van het waardevolle 
IJsselmeergebied zou moeten recht
vaardigen. 

2. De inhoud van de argumenten 

De studiegroep vormt met zijn arti
kel geen uitzondering op het hierbo
ven gesignaleerde falen in redene
ringen vóór inpolderingdat geen vol
waardige afweging wordt weergege
ven. 

Men stuurt aan op een heroverwe
ging, maar gaat er aan voorbij dat 
alle aangevoerde argumenten in de 
discussie al uitgebreid aan de orde zijn 
geweest. We gaan ze dan ook niet nog 

weer eens allemaal langs, maar lich
ten er bij wijze van voorbeeld een 
paar punten uit. 

a.Landbouw en landinrichting 
De schrijvers stellen zelf al dat de boer 

bij het huidige beleid gedwongen is 
steeds meer te produceren en te in

vesteren. Een goed landbouwbeleid 
zou er juist op gericht moeten zijn de
ze dwangsituatie te doorbreken en 
een steeds verdergaande uitstoot van 

arbeid uit deze sector te voorkomen 
(vergelijk bijvoorbeeld de 8oo tot 

r 6oo 'nieuwe' arbeidsplaatsen in een 
Markerwaard met de totale voor de 
komende tijd voorspelde uitstoot van 

agrarische arbeid van 6oooo plaat
sen). Die uitstoot is het gevolg van, of 
gaat gepaard met, steeds energie-in

tensiever bedrijfsvoering en het ge
bruik van natuurvreemde middelen. 
Terecht signaleert de studiegroep dat 
hier knelpunten liggen; is het echter 

niet zo, dat juist dát dan ook pleit té
gen het vestigen van grootschalige 
landbouwbedrijven in een nieuwe 
polder? 

Verder zou de Markerwaard soe
laas moeten bieden voor allerlei pro
blemen m.b.t. de landinrichting. Dat 
is echter de zaak omdraaien: die pro

blemen ontstaan door grootschalige 
ingrepen in de inrichting van het ou
de land (ingrijpende ruilverkavelin
gen bijvoorbeeld) en een veel te uit
bundig gebruik van ruimte voor ste
delijke functies. Jaarlijks valt daar
aan 130 km2 ten offer, en daarvoor 
zou die hele Markerwaard (en dan 
nogpasover rojaar) hooguitdriejaar 
soelaas bieden. Er is dan ook dringend 
behoefte, niet aan een Markerwaard, 
maar aan een beleid gericht op zuinig 
en zinnig gebruik van de ruimte en 

een kleinschalige, gedifferentieerde 
landinrichting. Dát is volstrektin lijn 
met het D '66-programma. 

b. Verstedelijking 
Op dit punt maakt de Lelystadse 
groep het echt heel bont! Bijna alles 
wat wordt beweerd, is een ontken
ning van wat er in de loop van jaren, 
met recht en reden, op dit terrein in 

het D '66-programma is opgenomen. 
Wat grote groepen immigranten, wat 
andere economisch zwakke groepen 
in onze samenleving te winnen zou

den hebben bij verstedelijking op mi
nimaal vijftig kilometer afstand van 
alle centra van werkgelegenheid en 
voorzieningen, wil ons niet duidelijk 
worden. Waar de studiegroep in we
zen een vurig pleidooi houdt voor 
spreiding, is men echt flagrant in 
strijd met het D '66-standpunt in deze 
problematiek: niet alleen in strijd met 
het landelijk programma - dat ge
richt is op de compacte stad, integra
tie van wonen, werken en voorzie
ningen, en behoud en herstel van het 
economisch draagvlak van de steden 
-maar vooral ook in strijd metwat de 
betrokken regio's als beleid hebben 
geformuleerd. Een eventuele Jviar
kerwaard kan slechts een rol spelen 

in de verstedelijking van het Gooi en 
de Amsterdamse conurbatie; juist in 
die regio's heeft men (en heus niet al
leen van de zijde van D '66) een- en 
andermaallaten weten aan de aan
leg van de Markerwaard ter oplos

sing van volkshuisvestingsproblemen 
geen behoefte te hebben. Waar in de 
fase van beleidsombuiging naar zin
nige verstedelijking behoefte is aan 
bouwlocaties moeten en kunnen de
ze gevonden worden in de zuidelijke 
IJsselmeerpolders en de noordrand 



van het Groene Hart. Alweer: ook dat 
is volstrekt in lijn met het D '66-pro
gramma. 

c. Enige verdere kanttekeningen 
Het door de studiegroep aangedra
gen materiaal wekt op de keper be
schouwd een onzorgvuldige en on

volledige indruk. Bijna nergens vindt 
men bronvermeldingen, maar ook 
zonder dat kan een aantal cijfers snel 
naar het rijk der fabelen worden ver
wezen. 

Voorbeelden: het artikel rept van 
350 arbeidsplaatsen in de beroepsvis
serij; Langstraat echter3 schat alleen 
al in de beroepsvisserij het verlies van 
arbeidsplaatsen bij inpoldering op 

r 375· Amsterdam komt in aanvul
lende woningbouwprogramma's tot 
mogelijkheden voor 6oooo woning
en4, niet roooo zoals de studiegroep 
beweert. 

Naschrift Studiegroep 111arkerwaard 

De reactie van I na Klaassen en Frans 
Hijmans ademt de sfeervan irritatie; 
alles leek zo mooi afgerond en nu laait 
de discussieweer op. Zij trachtendan 
ook vooral aan te tonen dat én pro
cedureel én inhoudelijk de besluit
vorming waterdicht was en derhalve 
nu gesloten is. 

De redactie biedt ons de gelegen
heid zeer kort hierop te reageren, 
waarvoor onze dank! Gelukkig vol
doet idee' 66 steeds meer als forum voor 
onderwerpen die het waard zijn 
inhoudelijk van verschillende kan ten 
te worden belicht. 

Wij blijven als democraten van me

ning dat in een turbulente tijd als de 
onze en in een dynamische partij als 
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Een opvallende lacune in het Lely
stadse betoog is bijvoorbeeld ook dat 
nergens aandacht wordt besteed aan 
gevolgen van inpoldering voor het 
oude land van Noord-Holland, zoals 
grote infrastructurele werken in het 
kwetsbare \.Yaterland en daling van 
het grondwaterpeil. 

3. Tot besluit 

Met het al zo vaak herbevestigde, 
duidelijke afwijzingsstandpunt wordt 
vanzelfsprekend door D '66-fracties op 
landelijk, provinciaal en gemeente
lijk niveau in de praktijk gewerkt 
(bijvoorbeeld in het kader van de, on

langs afgesloten, PKB-inspraakperio
de). Ook nu weer wordt in het nieuwe 
Statenprogramma voor Noord-Hol

land en de nieuwe gemeentepro
gramma's in die provincie gewerkt 
aan ruimtelijkeordenings-en milieu-

paragrafen die van een afwijzing van 
de J\t[arkerwaard uitgaan. Toch nog 
weer het plaatselijk Lelystadse 
standpunt verder in D '66 ingang wil
len doen vinden doet dan ook heel 
wat meer denken aan het van stal 
blijven halen van een stokpaard, dan 
dat dat gezegd zou kunnen worden 

van het consequent doortrekken van 
de door de partij - de tegenstanders 
luid en duidelijk gehoord hebbend
steeds met grote meerderheid uitge
zette lijn in ándere richting. 

r. Geïnteresseerden kunnen zich wenden 
tot het afdelingssecretariaat: J. J\t 
Schilder, Langemeerstraat 14, Edam. 

2. Zie de paragrafen rnc, rnd en rvi van 
het Verkiezingsprogramma I g8 I- I 985. 

3· Langstraat, D.J., De visserijbelangen aan 
de baggerlaars gelapt. 

4· Locaties waarwoningbauw mogelijk is, Eer
ste rapportage van de Stuurgroep Aan
vullende vVoningbouw,januari Ig8o. 

n'66 het verstandig is open te staan port is in ons artikel genoemd) om-
voor de nieuwste ideeën en nieuwe streden zijn. Ook zij onderkennen 
informatie te toetsen aan onze uit

gangspunten, met als doel die partij 
te zijn die oog zegt te hebben voor de 
problemen van de jaren tachtig. Het 
hoofdbestuur heeft door recentelijk 
een ad hoc-werkgroep Markermeer 
in te stellen ('t.b.v. de D '66-inbreng 
in de brede maatschappelijke discus
sie') kennelijk wél oog voor die nieu
we ontwikkelingen (die zich voor
doen in de wetenschap, op maat
schappelijk niveau - denk aan de 
PKB, plan-Lievense enz.- en op het 
partij-politieke vlak). 

I. Klaassen en F. Hijmans geven 
aan dat de cijfers op het gebied van de 

visserij (de onze zijn ontleend aan de 
PKB-nota) en de woningbouw (rap-

daarmee het belang van een voort
gaande discussie, want het verschil in 
cijfers vraagt op zijn minst om ophel
dering. Het zou te simpel zijn om te 
stellen dat de een of de ander het bij 
het verkeerde eind heeft. 

Beide auteurs beoordelen onze in

houdelijke bijdrage slechts op twee 
paragrafen (landbouw en overloop) 
en bovendien worden de daaruit ge
kozen passages foutief geïnterpre
teerd. Dit kan nauwelijks serieus be
doeld zijn. Illustratie op die wijze als 
pseudo-bewijsvoering is in ons tijd
schrift niet zo nodig. Wél een inhou

delijke discussie en die uitnodiging 
staat nog steeds overeind. 
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W.DIK 

Besluitvorming binnen D-'66 in het licht van het 
rapport van de Commissie Hoofdstructuur 

Ri.Jksdienst (Commissie Vonhoff) 

De situatie 

'Aan de orde is amendement 6487. Wil de indiener 
toelichten? Nee? Hoofdbestuur? 

Het Hoofdbestuur ontraadt het amendement 
meneer de voorzitter. 

Stemcommissie? 

In stemming komt amendement 6487. Wie is 
voor? Wie tegen? Wie onthoudt? 

Amendement 6487 is verworpen.' 

En daar ging voor de zoveelste keer een zorgvuldig 
opgebouwd amendement tenonder in het congres
geweld. Een amendement bijvoorbeeld, waarmee 
een swE1-werkgroep trachtte nog de essentie te red
den van maanden studie en schrijfwerk, nadat con
densatie door de programmacommissie en een aan
tal te elfder ure ingediende amendementen van in
dividuele congresgangers hun verwoestend werk 
dreigden te doen. Of een amendement waarmee en
kele perifere afdelingsleden trachtten een in hun re
gio brandend onderwerp in de belangstelling te 
krijgen. Vergeefs als een door overmaat aan papier 
vermoeid congres het stadium van blindelings vol
gen van het HE-standpunt bereikt heeft en het HE er 
niets in ziet. 

Zijn dit op zich dan fouten? Neen, binnen de nu 
in D '66 geldende structuur heeft eenieder binnen be
paalde spelregels het recht amendementen in te die-

werkgroepen en de democratie wordt gediend door 
de stem die telt. 

Het HE bereidt zich zo goed en zo kwaad als dat 
gaat voor op de in te nemen standpunten en géén 
congres is verplicht de (lok)roep van het HE te vol
gen. Vl/aarom dan toch de toenemende onvrede? 

Problematiek 

r. Kan het HE zich wel afdoende voorbereiden? 
2. Kan een congresdeelnemer zich voldoende in de 

te verwachten problematiek verdiepen? 
3· En zo niet, is er tijd om hem adequaat en in balans 

voor te lichten? 
4-Hoe met alle niet-congresgangers?2 Voelen zij 

zich toch betrokken bij het wel en wee van hun 
partij? 

5· Wie verzorgt nu eigenlijk de input van een con
gres, bijvoorbeeld de vast te stellen onderdelen 
vanbeleids-of verkiezingsprogramma? 

Het HE? Dat verlaat zich (terecht) op de program
macommissie. Deze organiseert de teksten, schrijft 
ze zelf of herschrijft die van anderen geheel of ge
deeltelijk. Ze is daarbij uiteraard afhankelijk van 
wat ze in handen krijgt en van de specifieke deskun
digheid in haar eigen midden. 

D '66 worstelt met een toenemende complexiteit, 
als partij en in vrijwel al zijn samenstellende en bij-

nen. Daarbij bestaat géén voorkeursposi.tie voor behorende instituties. Op zichzelf is daar niets 
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vreemds aan, het is min of meer een normale ont
wikkelingsgang. Er zijn echter twee elementen die 

er een wat specifiek karakter aan geven: 
-de ontwikkeling voltrekt zich in een stormachtig 

tempo en structuren blijven daar per definitie bij 
achter; 

-de democraten hebben een over-ontwikkeld ge

voel voor doorzichtigheid en controleerbaarheid 
en dat is, hoe fundamenteel juist ook, grotendeels 

strijdig met efficiënte bestuurbaarheid in een cri
sissituatie. 

De besluitvorming op een congres werd door mij als 
voorbeeld en inleiding gebruikt. Maar het pro
bleem van de vervreemding dringt zich in snel tem

po overal op: 
-hoe kan een hoofdbestuurslid uit een (perifere) re

gio doeltreffend meebesturen wanneer het fysiek 
onmogelijk is op voldoende terreinen actief te zijn 

om tot zinvolle beslissingen te komen? Via goede 
probleemstelling door de vak-HB-leden?3 Als die 
al toekomen aan het schrijven van heldere en be
knopte notities bij de te behandelen agendapun

ten, dan ontstaat er minstens een berg papier voor 
elke vergadering (nu al per vergadering ca. een 

pond) die voor de gemiddelde vrije tijdsbestuur
der praktisch niet door te nemen valt. Dus ont
staat een vergelijkbaar beeld met dat in de aanhef 

van dit artikel: het HB volgt in vele gevallen het 
DB. 

Zo kan ik doorgaan met het functioneren van af

delingen, regio's, de swB, de fi·usterende relaties tus
sen HB, kamerfracties en werkgroepen: iedereen 

werkt als een paard, ongeveer in de richting van het 
goede doel en slikt welgemeende maar verkeerd uit
gepakte adviezen en ondersteuning. Maar steeds 
vaker struikelen velen languit en geïrriteerd over 

hoeveelheden dubbel verricht of in het geheel niet 
verricht werk, waarbij kostbare energie door gebrek 

aan doelmatige coördinatie verloren gaat. Bij gebrek 
aan (andere) klare thema's besteedt een bestuur 

dan onevenredig veel tijd aan zijn financiële pro
blemen\ want 'dat is tenminste concreet!' en de we
zenlijke zaken blijven liggen of worden terug ver
wezen naar groepen of erger, individuen die dan 
plotseling wél het mandaat krijgen dat ze wellicht 

allang hadden moeten hebben. 
Wie mij tot hiertoe gevolgd is, moet zich niet aan 

de indruk kunnen onttrekken dat hij een en ander 
vaker gehoord heeft. Binnen D '66 wellicht, maar 
ongetwijfeld (ook) er bui ten: de vergelijking met de 

problematiek van de bestuurbaarheid en de contro
leerbaarheid en de geloofwaardigheid van hetstaats
apparaat dringt zich onweerstaanbaar op 

D'66 heeft het rapport-Vonhoffbegroet als een 
uiterst welkome studie over verdergaande demo
cratisering van de overheid. De democraten riepen 

al jaren om gegraven kanalen, bij het bestuur be
trokken burgers, openbare lichamen op menselijke 

maat en wat dies meer zij. Hoe duidelijker de taken 
en bevoegdheden, hoe beter de controle. Ik kijk 
naarzo'n reactie als naar de vlucht van een boeme

rang: vanuit eigen gelijk geworpen, scheert hij drei
gend over het hoofd van de overheid, zoemt instem

mend langs de rijkscommissie en knalt daarna luid 
op de reeds zo organisatorisch gepijnigde schedel 

van de werper, i.c. D '66. 

Wat zegt de commissie Vonlw.ff? 

Op pagina r 3 van het rapport staat: 'Het algemene 
beeld dat hieruit naar voren komt, is dat door het 

niet goed functioneren van de delen van het politiek
bestuurlijke stelsel de rijksdienst steeds zwaarder 
wordt belast. Ditzelfde geldt in het bijzonder voor 

de mensen die in de rijksdienst de voornaamste po si
ties bekleden. Deze overbelasting heeft op zichzelf 
weer tot gevolg dat de organisatie van de departe
menten niet goed werkt en dat het vermogen ont

breekt om daarin de noodzakelijke verbeteringen aan 
te brengen. Dit gebrek aan bestuurskracht vermindert 
de kwaliteit van het bestuur en zo is de vicieuze cirkel 

weer gesloten. 
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Dit beeld kan op een groot aantal aspecten van 
het functioneren van de rijksdienst verder worden 
aangescherpt: 
-steeds meer signalen over maatschappelijke pro

blemen komen op de rijksdienst af (eisen en ver
langens op deelgebieden). Keuzen welke onder
werpen wel en welke niet op de agenda komen, 
worden onvoldoende systematisch overwogen. 
Als problemen eenmaal op de agenda zijn geko
men, is er onvoldoende politieke greep op het zoe
ken naar samenhangende oplossingen voor die pro
blemen; 

-advisering door externe adviesorganen geschiedt 
vooral op deelgebieden. Overheid en maatschap
pelijke organisaties weten redelijk wat ze aan el
kaar hebben, doch dat geldt alleen voor deze deel
gebieden. Zicht op het totaal ontbreekt nagenoeg 
geheel; 

-decentralisatie van rijkstaken komtslecht op gang, 
dit levert veel frustratie op en hoge bestuurlijke 
kosten; 

-organen in de top van de rijksdienst zijn zwak ge
organiseerd, worden geteisterd door onduidelijk
heden over bevoegdheden, zijn zwaar overbelast 
en missen overzicht over het totaal; 

-belangrijke instrumenten als wetgeving, planning 
en financiering zijn slecht op elkaar afgestemd, 
hetgeen verbrokkeling en gebrek aan zicht van 
burgers op het beleid in de hand werkt; 

-organisatie- en personeelsbeleid zijn in de rijks
dienst zwak ontwikkeld en niet berekend op de 
eisen van een dergelijke grote organisatie; 

-evaluatie van resultaten van beleid wordt nage
noeg niet verricht'. 

Lezen we hier (vrijwel) overal voor 'de rijksdienst' 
'het partijbestuur' of 'de partij-organisatie', dan 
zijn we weer terug bij ons onderwerp. 

Voor n'66 komt daar overheen nog de saus van 
het 'enthousiaste amateurisme': de vele bevlogen 
vrijwilligers met het heilige moeten, waarmee he-

laas, oh mirabele dictu, maar al te vaak de overge
voelige lange tenen samengaan. Wie veel vrije tijd 
en veel energie om niet steekt in een schone zaak, 
vindt het vaak uiterst moeilijk kritiek op zijn doel
matigheid en aanpak te accepteren. 

Wat stelt de rijkscommissie voor haar gebied in 
hoofdlijnen voor en wat valt daar voorD '66 mee te doen? 

Het is uiteraard niet mijn bedoeling het complete 
model van 'elk kent de laan' als een muts over het 
hoofd van democráten '66 te trekken. Maar er zijn 
teveel parallellen om de schoenen die ons passen 
niet haastig aan te trekken (p. r 5 e.v. van het rap

port): 

a. Partij-organisatie en omgeving 
-verbeter de participatie door voor het partijbeleid 

belangrijke doch zwakke signalen te versterken; 
-vergroot het anticiperend vermogen van de partij

organisatie door een versterking van de rol van 
algemene en specifieke adviesorganen; 

-beperk het aantal adviesorganen, dat zich over 
één aspect uit moet spreken; 

-pas de werkwijze van de Algemene Leden Verga
dering aan ter versterking van de nadruk op sa
menhang en afweging, ten koste van details en deel
beslissingen; 

-laat de ALV haar eigen functioneren regelmatig 

onderzoeken5 ; 

-maak duidelijke werkafspraken tussen partijlicha
men enHB; 

-ontlast de centrale partij-organisatie zover moge
lijk door delegatie naar regio's en afdelingen en. 
voor taken die daarvoor niet geschikt zijn naar 
functionele deelgebieden; 

-onderzoek met name de afstoting van allerlei rou
tinematige zaken naar 'ondernemingsachtige 
structuren' (binnen het ledenbestand!). 
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b. Organisatie van de partij 
-versterk het HB als besluitvormingsargaan voor de 

partij-organisatie als geheel, vooral door verbetering 
van de systemen van afweging; 

-verklein de omvangvan het HB, bijv. door cluster

vorming voor regio's; 

-actualiseer beleids- en verkiezingsprogramma 

door het onderbouwen volgens geplande studie en 

verslagleggingvan actiepunten, die in een bepaal

de periode hun beslag zouden moeten krijgen. Dit 

als mobilisatie voor de partij en als steun voor de 

fracties; 
-onderzoek de 'vak'-verdeling van het HB en richt 

deze zo in dat de voornaamste beleidsterreinen 

bestreken worden. Evenzo naar het programma 

toe voor 'belendende percelen' als SWB en PSVI; 

-maak voor elk beleidsgebied de voorzitter of één 

van de vice-voorzitters verantwoordelijk en voeg 

er een penningmeester aan toe. Wanneer dan nog 

twee regio HE-leden een specifieke rol krijgen per 

deelgebied, ontstaan deelbesturen met een ge

biedsmandaat op besluitvormings- en financieel 

terrein; 
-zorg in elk geval voor de beleidsgebieden6 : bin

nenlandse politiek; buitenlandse politiek; finan

ciën; partij-organisatie: extern (afdelingen, re

gio's), intern (bureau, personeelsbeleid); coördi

natie met fracties, adviesraad, swB. 

c. Bestuursinstrumentarium 
-verbeter de structuur van de samenwerking tussen 

programmacommissie en SWB-werkgroepen door 

het sectiecoördinatiemodeF van de swB óók in de 

andere organen door te voeren, zodat per onder

werp tot een gebundelde, gecoördineerde en in de 

tijd bewaakte aanpak wordt gekomen; 
-laat deze gecoördineerde groepen8 tevens het voor

portaal zijn voor alle andere bijdragen op dit be

leidsterrein vanuit de partij; 
-regel de besluitvorming over deelgebieden per 

deelcongres, nadat alle potentiële deelnemers en 

geïnteresseerden kennis hebben kunnen nemen 

van de stofwaarover besloten moet worden. 

PLANNING 

-ontwikkel een voortschrijdende programmering 

en bewaak met name de onderlinge samenhang; 

-laat per beleidsgebied, zowelorganisatorisch ( H B) 

als politiek-inhoudelijk (PcjswB) per kwartaal 

rapporteren. 

FINANCIERING 

-zorg voor een mee1jarenraming; 

-bewaak per deelgebied, met de gedelegeerde ver-

antwoordelijkheid geschetst als boven. 

PERSONEEL 

-door, in samenhang met het algemeen organisa

tiebeleid, met 'raden' per deelgebied te opereren 

zoals bovengeschetst, wordt het aanmerkelijk een

voudiger om personen te selecteren die geschikt 

zijn voor opvolging9 ; 

-bevorder een grote mate van mobiliteit tussen ver

schillende partijonderdelen met name centripe

taal en centrifugaal, zodat enerzijds 'regenten' en 

anderzijds 'randstadcentrering' wordt vermeden. 

INFORMATIE 

-verbeter de coördinatie van de informatievoorzie

ning: het Documentatie en Infocentrum D '66 zal 

een centralere en agressievere rol moeten gaan spe
len als producent en bewaker van de informatie

stromen. 

d. Veranderingsstrategie 
-laat een afzonderlijke werkgroep geleidelijk in de 

komende twee jaar de voorgestelde aanpassingen 

initiëren, implementeren en begeleiden volgens 

één samenhangende strategie. 
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Hoe gaat dat er nu uitzien? 

Hoewel gedeeltelijk in het voorgaande te voorschijn 
komende, lijkt het dienstig de verschillende struc
turen waarin gewerkt zal gaan worden nog eens on
der de loupe te nemen. 

HetHB 
Vijfhoofdbeleidsgebieden dus, met de (vice-)voor
zitter aan de leiding, en zinvol aangevuld tot een 
beleidsteam. Daarvan wordt dan ook deel uitge

maakt door regio-RB-leden, wier taak daardoor 

meer specifieke inhoud krijgt naast hun regiobe
lang. J\!l.m. vijfregionale clusters: noord, oost, zuid, 

west en midden met twee vertegenwoordigers per 
cluster. 

In de vergadering alleen punten van samenhang 
en afweging, onderbouwd door vooraf geprodu
ceerde notities (dat gebeurt nu al voor een deel, 
maar moet bindend worden). 

Een en ander leidt dan gemakkelijker tot vereniging 

van standpunten vooraf en dus tot vereenvoudiging 
van de lobby-procedures op een congres. Is geen 

vereniging mogelijk, dan doet de democratie zijn 
werk; de discussie wordt op de ALV gevoerd, maar 
dan wel met bestudeerde voorkennis van elkaars 
zienswijze en de AL v beslist. 

Wat is de waarde van de mededeling voorafdat 
'het HB iets overneemt of verwerpt'? Ik ben van me
ning, dat we aan de stelling moeten dat die waarde, 

behalve voor zware politieke beslissingen (Marker
meer, kerncentrales, lange afstandraketten etc.) 

twijfelachtig is. Ik grond dat op het feit dat het HB 
niet in staat is, nu niet en in de nieuwe structuur 
niet, om grondig en deskundig een onderbouwd 
standpunt over van alles en nog wat te hebben. Het 
HB moet dat dan ook overlaten aan de bovenge
noemde beleidssecties voor wat betreft de voorberei

dingen aan de AL v sec voor wat betreft de beslissing! 

Zaken van bureau beheer, personeelsbeleid, fi- De ST1VB 
nanciën etc. niet méér dan tweemaal perjaar in het 

HB. 
Coördinatie naar overige delen van de organisa

tie (het vijfde gebied) is dan niet meer een onder

ontwikkeld sluitstuk, maar een volwassen beleids
terrein. 

DeAL V 
Wie zich via motie of amendement over welk onder
werp dan ook wil uitspreken, komt (ook nu) in een 

voorportaal. Alleen is dat nu de rapportagecommis
sie en wordt het in de voorgestelde structuur de be
treffende beleidssectie, gevormd door PC en swB
sectie. Dit vergt weliswaar een iets langere tijds
spanne vóór het congres maar heeft twee in het oog 

springende voordelen: 

-de eventueel betrokken werkgroep neemt tijdig 
kennis van andere inzichten en kan daarop inspe
len, met indieners; 

-de indiener kan nader gehoord worden. 

De Stichting Wetenschappelijk Bureau zal zich 
naast haar min of meer autonoom politiek-weten

schappelijk onderzoek nog sterker dan nu via de 
beleidssector planmatig en gecoördineerd moeten 

richten op het geleidelijk onderbouwen van de pro
grammapunten van D '66. Dit leidt dan tevens tot de 

door haar zelf zo gewenste samenhang tussen het 
werk in werkgroepen voor fracties, voor de pro
grammacommissie en ten behoeve van op die ter

reinen liggende nota's. 

Tenslotte, maar niet tenminste 

De niet-congresganger! Hij staat nog in de kou, o.a. 

omdat zo'n parallel bij Vonhoff c.s. niet voorkomt 
of het zou de ambtenaar moeten zijn die stug door

werkt, standpunten produceert maar zich zelfnooit 
buigt over de politieke implicaties van zijn arbeid. 

We kunnen nooit naar congressen met de meer
derheid der leden. Vroegere commissies over be-
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sluitvorming (Van Eerkom c.s. in 1978) hebben al 
uitvoerig betoogd dat trapsgewijze mandatering10 

niet strookt met de opvattingen over democratie 
binnen D '66. Hoe komt dan hij/zij, die niet wil of 
niet kan, aan zijn invloedsgerief? 

Een positieve ontwikkeling ligt in deelcongressen 
per beleiästerrein. Het is niet nieuw in D '66, het 
heeft het bezwaar van sectoraal denken, het is duur, 
maar het vergroot de besliscapaciteit en dus het 
aantal deelnemers aan de besluitvorming. 

Ik zie echter méér in een verdere uitbouw van de 
sectie-gedachte naar de regio's toe, en wel als volgt: 
wie echt zèlf wil meebeslissen over de belangrijke, 
partij-politiek bepalende onderwerpen: hij/zij ko
me naar de ALV. Maar als het gaat over verkeer en 
vervoer, milieu, belastingen, de PLO, kortom issues 
op sectieterreinen, laat dan de afdeling/ (sub )regio 
de belangstelling én de deskundigheid van zijn le
den peilen en kanaliseren. Geheel in lijn met wat 
hierboven gezegd is over een vergaande decentra
lisatie is het m.i. mogelijk dat méér dan tot nu toe de 
leden hun invloed weerspiegeld zien in de door hen 
via afdeling of regio ingediende voorstellen, nota's, 
moties en amendementen. Het is het overwegen 
waard deze uitspraken te voorzien van de relatieve 
getalssterkte waarmee ze tot stand kwamen: 'de ver
gadering van de afdeling Y (aanwezig 6o leden) is 
vanmening (met 50 tegen 8 + 2), dat diteen zinvol 
voors tel is'. 

Absoluut wegen en tellen kan moeilijk (vereist 
bijna een notaris) maar als vingerwijzing voor 
Pc/ swB-sectie is het alleszins bruikbaar. 

Kortom: wie derwaarts gaat, ontmoet óók voetangels en klem
men, maar smaakt wellicht het genoegen van minder chaos, 
overspanning en frustratie. 

Noten 

I. Gebruikte afkortingen: 
AL v -Algemene Leden Vergadering 
DB -Dagelijks Bestuur 
HB -Hoofd Bestuur 
Pa - Programma Commissie 
PSVI- PolitiekScholingsen VormingsInstituut 
SWB -Stichting Wetenschappelijk Bureau. 

2. Een gewoon congres wordt door zo'n 6oo- I ooo mensen be
zocht. Een congres met een 'spannend' onderwerp (kernwa
pens!) door I 5ooman (en vrouw, PEAD!). Dat is 5 à 10% van 
de leden! 

3· Vice-voorzitter organisatie, secretaris organisatie; vice-voor
zitter politiek, secretaris politiek; secretaris buitenland, pen
ningmeester(s), publiciteits-coördinator. 

4· De lezer gelieve niet te denken dat n.m.m. financiën onbe
langrijk zijn. Maar een HB (of swB) dat bij een vergader
agenda met I 5 tot 25 punten, waaronderpolitiek belangrijke, 
meer dan 2 uur over geld praat, heeft zich onvoldoende voor
bereid. 

5· Congresgangers klagen regelmatig over de inadequate be
sluitvorming en 'dragen het HB daarop voorstellen ter ver
betering in te dienen'. Waarom niet een commissie uit het 
Congres? 

6. Hoewel de vakplaats publiciteitscoördinator de laatste jaren 
met verve vervuld is, is zij m.i. een verfijning door alles heen, 
die slechts tijdens campagnes tot groter belang stijgt. 

7. Het algemeen bestuur van de swB kent vijf secties met ieder 
twee bestuurders: welzijn, economie, buitenland, ruimtelijke 
ordening en bestuurlijke en juridische zaken. 

8. Zo'n groep wordt dus gevormd door: 

-twee SWB-bestuursleden J 
-twee PO-leden met een vaste voorzitter. 
-een betrokken HB-lid 
-een betrokken adviesraadlid 

g. Het is nu een vrijwel structureel verschijnsel dat het HB maan
den moet lobbyen om zijn voornaamste functies bezet te krij
gen. 

r o. Sommige partijen kennen het afgevaardigdensysteem, waar
bij afdelingsleden naar gelang van hun getal naar gewesten 
afvaardigen en die weer naar congressen. De heer X heeft 7 I I 

stemmen! 
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M.P.GANS 

Renteperikelen 

Nog niet zo heellang geleden was het niveau van de rentestand een kwestie die eigenlijk alleen 
sommige economen en de bankiers vermocht te interesseren. De rente is de laatste jaren evenwel zo hoog 

geworden dat de betekenis van dit verschijnsel tot in de huiskamers is doorgedrongen, zij het, 
opmerkelijk genoeg, nog niet of nauwelijks in de programma's van politieke partijen. In dit artikel 
bespreken wij eerst een aantal gevolgen van de hoge rentestand. In/zet tweede deel gaan wij in op de 

vraag of Nederland zelfstandig een beleid zou kunnen voeren gericht op een verlaging van de rentestand. 

Enkele gevolgen van de hoge rentestand 

I .Rente en bedrijfsrendement 
Vrijwel alle politieke partijen, D '66 niet uitgezon
derd, zijn van oordeel dat de bedrijfsrendementen 
dienen te verbeteren. Merkwaardig evenwel is dat 
hierbij als middel voornamelijk gedacht wordt aan 
matiging van de loonkosten. Toch spelen ook de 
rentelasten een belangrijke rol. De gezamenlijke Ne
derlandse beursondernemingen (exclusief financiële 
instellingen en internationals) zagen hun rentelasten 
in I979 t.o.v. hetjaar daarvoor met go% stijgen, 
tegen 7% voor de loonkosten.1 Het gevolg was dat, 
hoewel de resultaten vóór rentelasten, uitgedrukt 
als een percentage van het totale geïnvesteerde ver

mogen, in I 979 met 8% zijn toegenomen, het netto
rendement, na aftrek van rentelasten en belasting, 
op het eigen vermogenjuist aanzienlijk daalde, en 
wel van 6,7% tot 5,7%. 2 Toch moet dit netto-ren
dement eigenlijk ook minimaal gelijk zijn aan het 
rendement op staatsobligaties, dat in I 979 bijna 

Io% bedroeg. Volgens het laatste ontwerp wet ver
mogensaanwasdeling is zelfs pas van overwinst spra
ke als dit netto-rendement gelijk is aan het rende
ment op staatsobligaties, vermeerderd met drie pro

cent. 
Een verbetering van de bedrijfsrendementen via 

loonkostenmatiging draagt dus alleen bij tot een ver
betering van het rendement op het eigen vermogen 
als de stijgingvan de brutoresultaten niet wordt op
geslokt door een vermeerdering der rentelasten. Dit 
houdt in dat het loonbeleid en het rentebeleid- on
derdeel van het monetaire beleid-op elkaar dienen 
te worden afgestemd. Voorts dat het nauwkeuriger 
is als politieke doelstelling te hanteren dat de relatie 
tussen bedrijfsrendementen en rentestand dient te 
worden verbeterd, in plaats van uitsluitend te spre
ken over de verhoging van bedrijfsrendementen. 

2. Rente en investeringen 
De rentestand is van grote betekenis voor het al dan 
niet uitvoeren van nieuwe investeringsplannen. Dit 
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kan het beste worden geïllustreerd aan de hand van 

een eenvoudig voorbeeld. Stel dat met een project 

f I miljoen is gemoeid en dat hiervan gedurende 5 
jaar een opbrengst van f 2 5 o ooo, navennootscha ps

belasting, perjaar wordt verwacht, exclusief finan

cieringskosten. Op de correcte manier uitgerekend 
bedraagt het rendement op deze potentiële inves

tering 8%. Als de financieringskosten meer dan 8% 

zijn, zal het project niet voldoende rendabel zijn. 

Aangezien de rentestand een belangrijke rol speelt 

bij de bepaling van de financieringskosten zullen bij 

een hogere rentestand minder nieuwe investerings

plannen worden uitgevoerd. 

3. Rente en woningbouw 
Een woningwetwoning die door de staat wordt gefi

nancierd enf I 25 ooo kost, moet bij een rente van 

I2% alleen al vanwege de rentekostenji5ooo aan 

huur opbrengen, bij 8% rente is ditf wooo. Het 
verschil tussen de 'economische huur' endefeitelijke 

huurwordt door de overheid gesubsidieerd. Dit houdt 

in dat er ofwel, bij een gegeven omvang van de sub

sidiepot, minder van deze woningen gebouwd kun

nen worden naarmate de rentestand hoger is, ofwel 

dat de subsidieuitgaven bij een gelijk bouwvolume 

sterk stijgen. Hetzelfde geldt voor premiewoningen 

die door (institutionele) beleggers worden gefinan

cierd, maar door de staat gesubsidieerd. Immers, 

deze beleggers zullen, behoudens dwang of vrees 

voor dwang, hun rendementseisen voor woningen 

evenveel verhogen als het rendement op staatsobli

gaties stijgt. Tenslotte nemen voor eigendomswo
ningen de rentelasten onder invloed van rentestij

ging toe, waardoor hun verkoopwaarde daalt, ge

heel los van de ontwikkeling van de kosten om ze te 

bouwen, die best kunnen stijgen. Als ze meer gaan 

kosten dan ze, gezien de hypotheekrente, waard 

zijn, worden ze gewoon niet meer gebouwd. Een en 

ander zal worden versterkt door een beperking van 

de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente. Ook 

bestaande woningen dalen door de stijging der rente 

in waarde, zeker voor zover ze aanvankelijk een 
'premie' deden boven de reproduktiewaarde. Dit 

laatste is in ons land het geval (geweest), doordat 

kopers dachten dat de premie via een continue waar
destijging binnen de kortste keren zou zijn 'inver

diend'. 

Deze korte beschrijving verklaart niet alleen de ma

laise in de woningsector, onder invloed van de hoge 

rente, maar maakt bovendien duidelijk dat het rea

listisch zou zijn indien in de programma's van poli

tieke partijen een verbinding werd gelegd tussen op

vattingen over het huurbeleid enerzijds en het ren

tebeleid anderzijds. Het is bij een rentestand van 

w%, ofhoger, wel zeer weinig realistisch te stellen 

dat gestreefd wordt naar een situatie waarbij de Ne

derlander bereid is voor zijn woning te betalen wat 

hij kost. Voor nieuwe woningwetwoningen komt 

men dan minstens op een kale maandhuur van 

ji 250, d.w.z. een stijgingvanongeveer !50% t.o.v. 
het bestaande niveau. 

4.Rente en banken 
Buitenstaanders zullen de neiging hebben aan te 

nemen dat een hoge rentestand gunstig is voor de 

winst van de banken, daar deze meer voor hun kre

dieten en andere uitzettingen zullen gaan ontvan

gen. Om verschillende redenen is dit te simplistisch 

gedacht. Banken hebben immers niet alleen rente

dragende bezittingen, zij financieren zich voor g8% 

met rentedragende schulden. Of de rentewinst toe

neemt onder invloed van een hoge en stijgende ren

testand hangt dus af van de vraag of de rente-op

brengst van de activa al dan niet meer toeneemt dan 

de rentekosten van de toevertrouwde middelen. Als 

complicatie komt hierbij, dat de activa en passiva 

van banken zijn samengesteld uit componenten 

met een verschillende looptijd. De rentewijziging 

kan verschillend zijn voor ieder dezer componen

ten, zo kan de korte rente meer of minder stijgen dan 

de lange rente. De ontwikkeling der rentewinst 
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hangt dus mede af van de structuur der bezittingen 

en schulden en van de omvang der rentestijging op de 

verschillende financiële deelmarkten. Een sprekend 

voorbeeld is dat terwijl normaliter de korte rente 

lager is dan de rente voor langere perioden het de 

laatste tijd regelmatig is voorgekomen dat dit an

dersom ligt ('omgekeerde rentestructuur'). Banken 

die relatief veellange activa bezitten en zich met 

kort geld financieren, kunnen als zo'n situatie zich 

lang voordoet in ernstige moeilijkheden komen, zo

als bijvoorbeeld momenteel dreigt voor de Ameri

kaanse Savings and Loan Associations. Ook de om

standigheid dat sommige Westduitse grote banken 

over hetjaar rg8o geen dividend konden uitkeren, 

is voor een deel toe te schrijven aan enerzijds de 

rentestijging en anderzijds de gewijzigde relatie tus

sen korte en lange rente. 

Niet onvermeld mogen nog de volgende factoren 

blijven. Een stijging van de rentestand zet de winst 

van ondernemingen onder druk, waardoor voor de 

banken de kredietrisico's toenemen. Ten laste van 

hun winst moeten zij in dit verband voorzieningen 

vormen, waarmee in ons land per jaar honderden 

miljoenen guldens zijn gemoeid. Een tweede aspect 

is dat de vraag naar kredieten afneemt. Men denke 

aan bedrijfskredieten voor de financiering van 

nieuwe investeringsprojecten en aan een vcrminde

ring van de vraag naar hypothecaire leningen. Ook 

de vraag naar consumptief krediet wordt door de 

hoge rente negatief beïnvloed, wat weer gevolgen 

heeft voor omzet en winst van ondernemingen die 

(duurzame) consumptiegoederen produceren en 

verhandelen. 

Alles bij elkaar ben ik van oordeel dat het belang 

van de banken - en over gespecialiseerde instel

lingen als hypotheekbanken is dan nog niet gespro

ken- met een hoge rentestand geenszins is gediend. 

Zelfs kan de stellingworden verdedigd dat de solidi

teit van ons financiële apparaat door de hoge rente 

dreigt te worden ondermijnd. 

5. Rente en risicokapitaal 
Evenals obligaties en woningen dalen ook aandelen 

in marktwaarde onder invloed van een stijgende 

rentestand, zelfs in de verwachting dat de onder

nemingswinsten en de rendementen op het eigen 

vermogen gelijk blijven, maar deze gaan door een 

hoge rente juist naar beneden. Een daling van de 

aandelenkoersen leidt er niet alleen toe dat aandeel

houders armer worden, maar maakt het bovendien 

voor ondernemingen moeilijk of onmogelijk nieuwe 

aandelen uit te geven. Als er nieuw geld moet wor

den aangetrokken, dient het daardoor tegen een ho

ge rente te worden geleend, wat winsten en aande

lenkoersen extra onder druk kan zetten, en hiermee 

begint de cirkelgang opnieuw. 

In de zestiger en het begin van de zeventiger jaren 

kozenNederlandseondernemingen uit vrije wil voor 

een maximale financiering met geleend geld, op 

grond van de (overigens foutieve) redenering dat 

het in tijden van inflatie altijd voordelig is geld te 

lenen in plaats van nieuwe aandelen uit te geven. De 

laatste jaren is evenwel in de meeste gevallen niet 

meer van een vrije keuze sprake, doordat de aan
delenkoersen mede onder invloed van de hoge rente 

zo laag zijn. 
Iedereen spreekt dan ook over een 'tekort aan 

risicodragend kapitaal'. De prevalerende mening is 

dat hierin door middel van overheidsgaranties moet 

worden voorzien, hetgeen politiek is vertaald in het 

instituut van de Particuliere Participatie Maat

schappijen. In sommige constellaties, zoals begin

nende ondernemingen, kunnen bepaalde vormen 

van overheidshulp inderdaad nuttig zijn, hoewel 

van de reeds lang bestaande mogelijkheden op dit 

gebied in feite slechts mondjesmaat gebruik werd 

gemaakt. Het meest probate middel om het gebrek 

aan risicodragend vermogen op te heffen, zou even

wel een fikse verlaging van de rentestand zijn, al

thans voor ondernemingen die op zichzelf, afgezien 

van rentelasten, voldoende rendabel zijn. Onder-
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nemingen die onvoldoende rendabel zijn, hebben 

niets aan risicodragend kapitaal. Wil men ze laten 
voortbestaan, dan moeten ze subsidies hebben. 

6.Rente en werkgelegenheid 
Als hetjuist is dat een stijgende en hoge rentestand 
leidt tot een daling van bedrijfsrendementen (op 
het eigen vermogen), tot het verwerpen of uitstellen 

van investeringsplannen, tot een malaise op de wo
ningmarkt, tot een aantastingvan definancierbaar
heid van ondernemingen hetzij via leningen hetzij 

via aandelenemissies, en tot een verminderde groei 
van consumptieve kredieten en daardoor van de be

stedingen voor duurzame consumptiegoederen, dan 
leidt een stijgende en hoge rente eveneens tot een 

toeneming van de werkloosheid. 

7. Rente en financieringstekort 
Als de overheidsuitgaven groter zijn dan de inkom
sten en in dit financieringstekort via leningen wordt 

voorzien, zullen deze leningoperaties een stijging 

van de rentestand veroorzaken, al is een nadere 
precisering van deze stelling vereist- hierop kom ik 

in het volgende onderdeel terug. Het is dan ook ge
meengoed het financieringstekort van de overheid 

te zien als de binnenlandse oorzaak bij uitstek van 
de hoge rente. Helaas evenwel is het minder gemeen
goed dat ook de omgekeerde relatie geldt, nl. dat 

een hoge rente het financieringstekort van de over
heid vergroot. De uitgaven van de staat wegens ren

tebetalingen stijgen. Hetzelfde geldt bij ongewij
zigd beleid voor werkloosheidsuitgaven (bijdragen 
sociale verzekeringen, bijstand) en woningsubsidies. 

Daarentegen nemen de staatsinkomsten af doordat 

de ondernemingswinsten dalen, evenals de inko
mens van mensen die werkloos worden alsmede de 
goederenomzetten, hetgeen de belastingopbreng
sten doet verminderen. Hier staat weliswaar tegen
over dat er beleggers zijn die hun inkomsten zien 

stijgen dankzij verhoging van de rente-ontvangsten, 
maar de ontvangers van deze rente-inkomens zijn 

veelal niet aanNederlandsebelasting onderworpen 

(pensioenfondsen, buitenlanders). 
Onvoldoende begrip voor het effect van de hoog

te van de rentestand op de omvang van het finan

cieringstekort van de overheid is één van de oorza
ken voor het feit dat de voorspellingen omtrent de 
grootte hiervan telkens weer onderschattingen blij
ken te zijn. Voor degenen die dit verband wel zien, 

zijn deze onderschattingen een bron van verbazing. 

Nationale remedies tegen de hoge rente 

De oorzaken van de hoge rentestand kunnen ge
splitst worden in twee groepen, te weten externe, 
buitenlandse factoren en het in ons eigen land ge

voerde beleid. 
Hoe belangrijk de externe oorzaken van de hoge 

rente ook zijn, wij dienen ons toch af te vragen in 
hoeverre het in Nederland mogelijk zou zijn ons aan 

deze internationale invloeden (enigermate) te ont
trekken. In feite evenwel voeren wij een beleid dat 

de internationale factoren zo al niet versterkt dan 
toch onverminderd laat doorwerken. De interne in
vloeden hangen samen met de omvang van het fi
nancieringstekort van de overheid en met de wijze 
waarop dit tekort wordt gedekt. Dit houdtin dat de 
rentestand in ons land verlaagd zou kunnen worden 
via een vermindering van het financieringstekort 

maar ook door een andere manier om hierin te voor

Zien. 

Controversen inzake het financieringstekort 
De eerste remedie-verlaging van het financierings

tekort- is op zich zelf niet controversieel. Alle poli
tieke partijen zijn het er over eens dat dit een aan
vaardbare doelstelling is, al verschillen de menin

gen over de prioriteit die hieraan moet worden ge
geven. Geenszins uniformiteit bestaat echter inzake 
de opvattingen over de manier waarop deze doel

stelling moet worden gerealiseerd. Het beleid van 
het (eerste?) kabinet-VanAgt was erop gericht door 
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middel van bezuinigingen en matigingen op een 
rechtstreekse wijze het negatieve verschil tussen de 
inkomsten en de uitgaven van de overheid te ver
kleinen. Anderen daarentegen- en schrijver dezes 
rekent zich hiertoe- zijn van oordeel dat deze recht
streekse methode juist zalleiden tot een stijging van 
het financieringstekort. Bezuinigingen en mati
gingen leiden in ieder geval onmiddellijk tot een 
afneming der nationale bestedingen en dus tevens 
tot een daling van de overheidsinkoms~en en een 
stijging van de overheidsuitgaven. Afgewacht moet 
worden of, en zo ja op welke termijn, de afzetmoge
lijkheden van het bedrijfsleven bij wijze van com
pensatie zullen gaan toenemen dankzij een mati
ging van bepaalde bedrijfskosten en de hieruit re
sulterende verbetering der internationale concur
rentiepositie. Tegenover een vaststaand onmiddel
lijk negatief effect op het financieringstekort staat 
dus een onzeker positief effect op langere termijn. 
Vermindering van het financieringstekort kan 
slechts worden bereikt, aldus deze opvatting, voor 
zover matigingen en bezuinigingen hand in hand 
gaan met een stimulering van bestedingen gericht 
op een herstructurering van de economie en hier
aan zelfs ondergeschikt worden gemaakt. Binnen de 
groep die van oordeel is dat voor verlaging van het 
financieringstekort in ieder geval mede een stimu
leringsbeleid moet worden gevoerd, bestaat dan 
nog een onderscheid tussen degenen die door glo
bale methoden de economie willen stimuleren, bij
voorbeeld door een algehele belastingverlaging, en 
hen die voorstander zijn van een min of meer cen
traal geleide stimulering van de investeringen in 
specifieke bedrijfstakken. 

De dekking van hetfinancieringstekort 
Zelfs als wij er niet in zouden slagen het financie
ringstekort van de overheid te doen dalen, zouden 
wij nog tot een verlaging van de rentestand kunnen 
komen door het op een andere wijze te dekken. Het 
beleid dat wij in dit opzicht voeren is op zijn best 

inconsequent te noemen en leidt in ieder geval tot 
een opdrijving van het renteniveau. 

In beginsel kunnen twee manieren om in het fi
nancieringstekort van de overheid te voorzien, wor
den onderscheiden, naar gelang dat al dan niet ge
paard gaat met een toeneming van de geldhoeveel
heid3. Plaatsing van langlopende leningen, zoals 
staatsobligaties, bij beleggers die in Nederland zijn 
gevestigd, leidt niet tot een stijging van de geldhoe
veelheid. Alle andere vormen wél, zoals: plaatsing 
van schatkistpapier bij De Nederlandsche Bank of 
plaatsing van obligaties bij buitenlandse beleggers. 
In dit laatste geval vindt kapitaalinvoer plaats, die 
de geldhoeveelheid in ons land doet toenemen. 

De beleidsinstanties beweren nu het financierings
tekort zoveel mogelijk te willen dekken op de bin
nenlandse kapitaalmarkt teneinde vermeerdering 
van de geldhoeveelheid te voorkomen. Maar daar 
die binnenlandse besparingen niet hoog genoeg zijn 
om al deze leningen op te nemen, worden de voor
waarden van deze leningen zó vastgesteld - qua 
rente en looptijd - dat zij aantrekkelijk zijn voor 
buitenlanders. En met succes. Van de door de staat 
uitgegeven obligaties bevond zich ultimo r g8of I 5, 7 
miljard ofwel 30% van het totaal in buitenlandse 
handen. Door het importeren van al dat kapitaal 
neemt de geldhoeveelheid in ons land toe, en wel 
met ongeveerfs miljard per jaar.4 

Maar dit betekent dat wij dan net zo goed een 
methode kunnen toepassen die weliswaar ook de 
geldhoeveelheid doet toenemen, maar de rente niet 
zo opdrijft, zoals bij voorbeeld het plaatsen van f 5 
miljard extra per jaar aan schatkistpapier bij De 
Nederlandsche Bank- dit zou de facto de rente
lasten voor de overheid metruimf soo miljoen doen 
verminderen daar de rentewinst van de bank toch 
door de staat wordt afgeroomd- ofwel het recht
streeks plaatsen van leningen in het buitenland die 
niet in guldens luiden, maar in een andere geld
soort. Hierdoor zou de kapitaalmarktrente in Ne
derland minder worden opgedreven. 
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Deze alternatieve dekkingsmetboden zijn in Ne
derland merkwaardig genoeg niet bespreekbaar.5 

Het Ministerie van Financiën verzet zich er met 

hand en tand tegen. President Zijlstra heeft in het 

laatste jaarverslag van De N ederlandsche Bank in 

dit verband zelfs gesproken in termen van 'degrada

tie uit de eredivisie', evenwel zonder te vermelden 

dat ook de thans toegepaste methode tot geldschep

ping leidt, of dat praktisch alle landen ter wereld, 

waaronder \Vest-Duitsland, wel degelijk andere fi

nancieringsmethoden toepassen. 

Conclusie 

Om tot een werkelijk drastische en structurele ver

laging van de rentestand te komen, zullen de interna

tionale factoren die aan het hoge niveau ten grond

slag liggen zeker aan invloed moeten inboeten. Maar 

wij kunnen de schuld niet uitsluitend bij het buiten

land leggen. Zelfzijn wij verantwoordelijk voor de 

omvang van het financieringstekort van de over
heid en voor het ontwerpen van een effectiefbeleid 

voor de verkleining hiervan. Daarnaast dienen al

ternatieve methoden tot financiering van het tekort 

bespreekbaar te worden gemaakt, en niet, onder 

verwaarlozing van de gevolgen van de hoge rente
stand, op grond van nogal arbitrair aandoende uit

spraken te worden verworpen. Vooral niet als deze 

uitspraken op een curieuze manier worden toege

past, zoals het principe dat het financieringstekort 

van de overheid op de 'binnenlandse kapitaal

markt' moet worden gedekt, terwijl deze in feite à 
raison van ca.J 5 miljard per jaar door het buiten

land wordt gevoed. Erkenning van de desastreuze 

en wijdvertakte gevolgen van de hoge rentestand is 

in ieder geval een eerste vereiste. 

Noten 

I. Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de Miljoenen
nota I 98 I betekent I% rentestijging een verzwaring van ren
tclasten voor het bedrijfsleven metf I miljard. 

2. Als de belastingdruk in I 979 gelijk zou zijn geweest aan die in 
I978 zou het netto-rendement gedaald zijn tot 6,4 %· 

3· In Nederland hanteren wij terecht liever het ruimere begrip 
liquiditeitenmassa. 

+Jaarverslag I98o, De Nederlandsche Bank nv. p. 6o. 
5· '·Vij moeten, gezien de plaatsruimte, allerlei aspecten van de 

alternatieven buiten beschouwing laten, zoals de relatie met 
hetwisselkoersbeleid en de vraag of geldschepping in de !midi
ge situatie identiek is met geldontwaarding (inflatie). 
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K.POLDERMAN 

Volksvertegenwoordiger en volk 

I. Inleiding 

De heer J .J. Vis noemt zijn artikel 'Volksvertegen
woordiger en partij' in idee'66 vanjuni rg8o 'een 
bijdrage tot de opinievorming over de problema
tiek van de verhouding tussen volksvertegenwoor
diger en politieke partij.' 

Terechtstelthij dathet antwoord op de vraagwie 
in een meningsverschil tussen volksvertegenwoor
diger en partij het laatste woord moet hebben tot 
verschillende conclusies kan leiden. Met de conclu
sies van Vis, namelijk dat nóch partijmandaten 
nóch terugroepingsrecht wenselijk, aanvaardbaar, 
dan wel opportuun zijn, kan ik mij volledig vereni
gen. Zijn motivering, en datgene wat hij ter ad
structie aanvoert, vind ik echter wat summier. Dit is 
geen kritiek: het probleem is veelomvattend en is 

slechts een onderdeel van het vertegenwoordigings
vraagstuk in zijn totaliteit. Niet voor niets .spreekt 
Vis van slechts een 'bijdrage'. Ook het onderstaan
de heeft niet de pretentie méér te zijn. 

In het navolgende zal echter worden uitgegaan 
van een ruimere vraagstelling: 'moet een volksver
tegenwoordiger doen wat zijn kiezers willen, en is 
hij dus gebonden aan hun mandaten en instructies? 
Of moet de volksvertegenwoordiger vrij zijn om te 
handelen zoals het hem, al of niet in hetlicht van het 
welzijn van de kiezers, het beste lijkt?' 

2.De Grondwet 

Onze Grondwet lijkt een vrij duidelijk antwoord op 
de gestelde vraag te geven. Artikelg6luidt: 'Dele
den (bedoeld zijn de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal) stemmen zonder last van of 
ruggespraak met hen, die benoemen' (in artikel I o I 
wordt e.e.a. ook op de Eerste Kamer van toepassing 
verklaard. Provincie- en Gemeentewet kennen een 
dergelijk gebod voor respectievelijk Provinciale 
Staten en Gemeenteraad). 

Het beginsel dat aan dit artikel ten grondslag ligt, 
namelijk het voorkómen dat parlementsleden, voor
zien van opdrachten en instructies, slechts belangen 
van delen der bevolking behartigen, wordt al sinds 
I 8 I 4 in onze Grondwet verwoord. 

De Republiek der Verenigde Nederlanden 
( I588- r 795) was een zgn. statenbond. De Staten
Generaal, hoewel een bovengewestelijk regerings
lichaam belast met het behartigen van aangelegen
heden die de Republiek betroffen, bleef wat zij 
reeds sinds het midden van de vijftiende eeuw ge
weest was: een gezantenvergadering, waar de ge
westelijke afgevaardigden met bindend mandaat 
naar toe werden gezonden. In lastbrieven van de 
gewestelijke (soevereine) Staten werd aangegeven 
hoe de afgevaardigden zich bij stemmingen moes
ten opstellen. Voorzag de lastbrief niet, dan waren 
de afgevaardigden in beginselverplicht terug te ke
ren naar hun gewest voor het houden van rugge-
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spraak met de Staten. Op deze manier wilde men de 

eigen soevereiniteit blijven benadrukken en voor

komen dat de gewestelijke belangen werden opge

offerd aan de belangen der Republiek. 

Na de Bataafse omwenteling in I 795 probeerde 

men al snel af te rekenen met het bindend mandaat, 

geheel in de lijn van de inmiddels door o.a. Mon

tesquieu gepredikte nieuwe representatieleer: de af

gevaardigden vertegenwoordigen het volk als ge

heel, zónder bindend mandaat. Een en ander paste 

ook veel beter in het streven naar de centralistische 

eenheidsstaat. 

De Grondwet voor de Verenigde Nederlanden 

van I 8 I 4 ging op de ingeslagen weg door. Het ver

bod van last en ruggespraak werd opgenomen, ener

zijds uit praktische overwegingen (géén terugkeer 

naar de omslachtige en tijdrovende besluitvor

mingsprocedure van vóór I 796), anderzijds omdat 

een dergelijke regeling geheel paste in het karakter 

van de Staten-Generaal zoals met name Van Ho

gendorp zich die gedacht had: een vertegenwoordi

ging van het gehéle Nederfandse volk en geen be

pleiters van de belangen van kleine kringen. Het in 

I8I4 opgenomen artikel werd, afgezien van enige 

summiere tekstwijzigingen, tot op heden gehand

haafd. 

De Proeve van een nieuwe Grondwet (I 966) en de 

Staatscommissie Cals-Donner (I 97 I) stellen voor 

een in een nieuwe Grondwet op te nemen artikel de 

volgende redactie te geven: 'De leden stemmen zon

der last'. Het verbod van last wordt gehandhaafd 

om aan te geven dat elk bindend mandaat van een 

volksvertegenwoordiger nietig is. Zo zal bijvoor

beeld nooit de nietigheid van een stemming kunnen 

worden ingeroepen op de grond dat een lid van de 

Kamer anders stemde dan in diens fractie was over
eengekomen. 

Het verbod van ruggespraak wordt geschrapt, 
omdat het de onjuiste indruk zou kunnen wekken 

dat het voeren van overleg voor de leden van de Sta

ten-Generaal verboden is. 

In het wetsontwerp no. I4 2 24 met betrekking tot 
de Grondwetsherziening, waarvan de eerste lezing 

onlangs door de Tweede Kamer is voltooid, werden 

redactie en argumentatie van de Proeve en de Staats

commissie overgenomen. 

3.De theorie 

Oorsprong, ontwikkeling en theorie van het ver

schijnsel vertegenwoordiging moeten helaas in het 

kader van deze bijdrage onbesproken blijven. Op

gemerkt zij slechts dat er tijdens de middeleeuwen 

sprake was van 'standenvertegenwoordiging': ver

tegenwoordigers van de verschillende standen, met 

bindende mandaten, en met als voornaamste func~ 

tie bescherming tegen de 'vorstelijke almacht'. 

De veranderingen die de Renaissance in het gehe

le menselijke bewustzijn teweegbracht, hadden ook 

invloed op het denken over vertegenwoordiging. 

Niet langer was er sprake van afgevaardigden der 

standen, maar van afgevaardigden van 'het volk'. 

Ook het doel van vertegenwoordiging werd gelei

delijk een ander, en wel: verwezenlijking van de 

soevereiniteit van het volk. 

Uitgaande van het verschijnsel vertegenwoordi

ging zullen we ons verder bezighouden met de wijze 
waarop vertegenwoordigd moet worden. Welk ka

rakter hecht men aan de rechtsband tussen verte

genwoordiger en vertegenwoordigden, en op welke 

wijze behoren de politieke gedragingen van de ver

tegenwoordiger zich te verhouden tot de politieke 

opvattingen van de vertegenwoordigden? Moet een 

vertegenwoordiger op het standpunt van hen die hij 

vertegenwoordigt gaan staan, of wordt er juist van 

hem, bijvoorbeeld op grond van deskundigheid, een 

eigen standpunt verwacht? 

De belangrijkste klassieke opvattingen zijn de 

(voornamelijk uit het achttiende-eeuwse Frankrijk 

afkomstige) leren van respectievelijk het imperatief 

afbindend mandaat en van het representatief man

daat. (De voornamelijk in Duitsland gepropageer-
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E.P. WELLENSTBIN 

Singing in the rain 

Enkele kanttekeningen bij de vooruitzichten voor het buitenlands beleid van een kleine Westeuropese 
mogendheid aan de vooravond van een coalitiewisseling 

Woord vooraf 

Gevraagd om een artikel te schrijven voor een pe
riodiek van een partij, die de redelijkheid in haar 
vaandel voert en daarmee een opmerkelijk succes 
bij de kiezers heeft behaald, moet mij allereerst 
van het hart dat de internationale politiek- waar 
dit opstel over gaat- zeer vaak allerminst een re
delijk bedrijf is. Nu geldt dat ook wel voor de bin
nenlandse politiek (zie de afgelopen kabinetsfor
matie): uit haar aard kán politiek niet uitsluitend 
een redelijk bedrijf zijn. Naast beredeneerbare 
doelstellingen, vaak redelijk toetsbare middelen
in-relatie-tot-die doelstellingen, maken immers 
van het mixtum compositum dat men politiek noemt 
ook deel uit elementen als ambitie, autoriteit, 
macht, frustratie, jaloezie, geldingsdrang, ver
trouwen/wantrouwen, enz. 

In de economie geldt het fraaie relativerende 
woord 'welfare is a state ofmind'; hoe vaak is ook 
een politieke opvatting eerder een 'state of mind' 

I 

dan een beredeneerde, logisch opgebouwde con-
clusie! Er zijn dus grenzen aan wat de redelijkJ 
heidin de politiek vermag. Met die vaststelling i~ 
geen pleidooi tégen de redelijkheid in de politiek 
bedoeld; zij beoogt alleen ervoor te waarschuJ 
wen, voorbij een bepaald punt zich teveel op eiJ 

I 
gen redelijkheid te verlaten, waar anderen- wel1 
bewust dan wel onbewust - ónredelijk worden of 
zijn. 

Geldt het bovenstaande reeds in een relatie\ 
huiselijke samenleving als de Nederlandse, hoej 
veel meer nog is het waar voor het international~ 
politieke verkeer! De redelijkheid van de één is 
niet die van de ander: tussen Staphorst, Wassel 
naar, de bisschop van Roermond en de krakers; 
beweging zal moeilijk een communis opinio te vinJ 
den zijn omtrent wat redelijk is in een gegeven si~ 
tuatie. De redelijkheid van de ayatollah Chomei; 
ni echter heeft een geheel ander referentiekade~ 
dan die van alle vier bovengenoemde categoriei 
en, die voor hem niets anders dan variaties op ééri 

I 
I 
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en dezelfde hem wezensvreemde en onwelgevalli
ge samenlevingsvorm zijn. 

Trias politica 

Het buitenlands-politieke bedrijf heeft dan ook 
een geheel eigen aard, niet vergelijkbaar met de 
binnenlandse staatkunde, waar - ik spreek nu 
van 'onze' Westelijke landen - krachtens de re
gels van de democratische rechtsstaat - zolang en 
voorzover die goed blijft functioneren - uiteinde
lijk de éne of de andere beleidskeuze tot stand 
komt en in praktisch beleid wordt vertaald. In 
het internationale verkeer is dat lang niet altijd 
het geval: ernstige problemen en schokkende si
tuaties kunnen heel lang, ja eindeloos zonder op
lossing blijven, 'stalemate' is een normaal ingre
diënt van het internationale verkeer tussen staten 
en het beleggen van een conferen tie of een verga
dering is lang niet altijd een teken dat partijen 
naar overeenstemming streven. 

De geestelijke vaders van het moderne staat
kundige denken, Locke en Montesquieu, hadden 
dan ook reeds een geheel aparte plaats ingeruimd 
voor die activiteit van de staat, die op de betrek
kingen met de buitenwereld gericht is. Zij neemt, 
naast de trias der wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht, een eigen positie in, zij het dat 
ook hier van een echte 'scheiding' der machten 
eigenlijk geen en met de tijd steeds minder sprake 
is. Het vervullen van deze 'externe' functie, met 
als doel het verzekeren van de continuïteit en de 
plaats van de staat binnen de gemeenschap der 
volkeren, is nog lang, ook toen de macht der 
volksvertegenwoordigingen geleidelijk toenam, 
het domein bij uitstek van de eigen bemoeienis 
van staatshoofden en koningen gebleven. Im
mers, het gaat hier niet zozeer om besturen als 
om sturen, hetgeen in het vaak chaotische inter
nationale verkeer der staten persoonlijke behen

digheid en kennis van de eigenaardigheden en 

gedragingen der andere verkeersdeelnemers ver
eist. Sommigen rijden links, anderen rechts, an
deren weer in het midden of al naar luim en in
geving van het moment; algemeen erkende ver
keerstekens zijn er weinig, spookrijders doemen 
telkens op. Om de gevaren van de rit te vermin
deren, kan men in konvooi gaan rijden, doch er 
is geen centraal commando dat het konvooi 
samenstelt, zodat het bijeenhouden van de colon
ne een kunst op zichzelf is. Het 'regeren naar bui
ten' is dan ook een andere bezigheid dan het re
geren naar binnen, dat zich leent tot objective
ring en neutralisering van grote beleidsterreinen 
in de vorm van wetgeven, besturen en rechtspre
ken. Op het externe vlak is zulk een objective
ring/neutralisering slechts in zeer beperkte mate 
mogelijk; mede daardoor speelt het persoonlijke 
element er een veel grotere - en onvermijdelijke 
- rol, getuige talloze oudere en jongere voorbeel
den als Talleyrand, Bismarck, Edward VII, presi
dent Wilson, Winston Churchill, Roosevelt, De 
GaulIe, Chrustchew, Kissinger en Sadat, om 
slechts enkele willekeurige grepen te doen. 

Het 'primaat> van de buitenlandse politiek 

Omdat de externe activi teit van de staat gericht 
is op het verzekeren van de plaats van die staat 
binnen de gemeenschap der volkeren, spreekt 
men wel van het 'primaat' der buitenlandse poli
tiek. Als de gevaren of risico's van buiten (het 
(voort)bestaan van) de staat bedreigen of bela
gen, moeten binnenlandse problemen en deside
rata wijken voor hetgeen de externe situatie ver
eist. Zo ziet men ook, vooral in tijden van span
ning en crisis, en vooral in staten die een belang
rijke rol in de wereld spelen, dat rivaliserende po
litieke partijen geneigd zijn om op het terrein van 
de buitenlandse politiek de strijdbijl te begraven 
ten gunste van een 'bipartisan policy' of zelfs van 

een 'right or wrong, my country' standpunt. Zo 
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bijvoorbeeld de Duitse socialisten bij het uitbre
ken van de eerste wereldoorlog. Als spanning en 
crisis voorbij zijn of lijken, kan een dergelijke 
eensgezindheid weer plaats maken voor verdeeld
heid, zo bijvoorbeeld het niet ratificeren door de 
Verenigde Staten van president Wilsons geestes
kind, de Volkenbond. In het geval van de vs 
moet nog worden opgemerkt, dat de Amerikaan
se constitutie destijds met opzet zó geconstrueerd 
is, dat de president niet de vrije hand zou hebben 
om met Europese monarchen en andere vreemde 
potentaten te pacteren en marchanderen, waar
door de nieuwe wereld verstrikt zou kunnen ra
ken in de machtsstrijd der toenmalige grote mo
gendheden. Vandaar de grote macht op het ter
rein van de buitenlandse betrekkingen van het 
Congres en met name van de Senaat, niet alleen 
m.b.t. het sluiten van verdragen, maar ook t.a.v. 
het algemene beleid, de benoemingen van am
bassadeurs en andere topambtenaren, enz. 

Aan het primaat van de buitenlandse politiek 
en het eensgezind optreden naar buiten ont
breekt dus soms wel het een en ander, ook bij we
reldmachten. Toch is het waar, dat bijvoorbeeld 
de regeringswisseling in Frankrijk na de verkie
zingsoverwinning van president Mitterand geen 
wezenlijke veranderingen in de externe posities 
van dat land met zich mee heeft gebracht. Zo be
staan er ook geen wezenlijke verschillen tussen de 
standpunten van de Duitse Bondskanselier t.a.v. 
de buitenlandse politiek en die van de cou-op
positie; afwijkende standpunten vindt men bin
nen de eigen partij van de Bondskanselier, zoals 
ook in het Verenigd Koninkrijk de linkervleugel 
van Labour in oppositie is tegen het buitenlands 
beleid van de Conservatieven, die echter met de 
gematigde vleugel van Labour zeer wel een 'bi
partisan policy' zouden kunnen bedrijven. 

Stellig is er een groot verschil in tonaliteit en 
in middelen tussen de benadering der wereldpro
blemen van president Carter voorheen en van 

president Reagan nu; toch moet men niet uit het 
oog verliezen dat de doelstellingen parallel lopen 
op alle wezenlijke punten. 

En bij ons 

Ook in ons land werd sinds de vorige eeuw de 
fundamentele instelling t.a.v. het buitenlands be
leid geschraagd door een brede consensus, al wa
ren er verschillende modulaties m. b. t. de noodza
kelijke mate van bewapening, het koloniale be
leid, de betrekkingen met het Vaticaan e.d. Dat 
Nederland een politiek van neutraliteit tussen de 
rivaliserende mogendheden diende te voeren, 
daarbij ijverende voor de ontwikkeling van de 
internationale rechtsorde en een zo vrij mogelijk 
internationaal economisch verkeer, werd echter 
door niemand bestreden. Zo bleven wij zoveel 
mogelijk buiten de gevaarlijke zones van de grote 
internationale politiek; totdat in 1940 die inter
nationale politiek, waar wij ons zo min mogelijk 
mee bemoeiden, zich rechtstreeks met óns ging 
bemoeien en aan de periode van on- en afzijdig
heid abrupt een einde kwam. 

Door de nood gedwongen, maar ook met toe
nemende overtuiging en succes, werd de vooroor
logse neutraliteitspolitiek verwisseld voor een zo
genoemde 'actieve buitenlandse politiek', een 
ontwikkeling die trouwens bij de Belgen en de 
Luxemburgers geheel parallel verliep. Voor deze 
nieuwe, geëngageerde instelling ten aanzien van 
de internationale politiek werd zeer ruime steun 
gevonden, die men tegenwoordig als 'kamer
breed' zou bestempelen. 

Enorm was intussen het contrast tussen de 
vooroorlogse internationale verhoudingen en de 
ontwikkeling der nieuwe internationale samenle
ving, zoals die zich spoedig - gezien de omvang 
der aangerichte verwoestingen en ontreddering 
fantastisch spoedig! - na het beëindigen der 
vijandelijkheden in [945 begon af te tekenen. 
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Reeds tijdens de oorlog waren de grondslagen 
voor een multilaterale behandeling der mondiale 
economische en monetaire problemen gelegd; 
tussen 1945 en 1950 werden deze beginselen ook 
toegepast op het terrein van de handelspolitiek 
(het GATT), van de liberalisatie der handelsstro
men binnen West-Europa (de OEES, voorloper 
van de OESO), van het deviezenverkeer (de te 
spoedig vergeten Europese Betalingsunie) en van 
de defensie (Pact van Duinkerken - West Euro
pese Unie - NAVO). Daarnaast ontwikkelde zich 
het netwerk der vN-organen. En reeds in 1950 
werd de grondslag gelegd voor de eerste der 
Europese Gemeenschappen, de EGKS (kolen en 
staal) . 

Gidsland 

Men spreekt tegenwoordig wel van 'gidsland' en 
'gidslandrol'. Welnu, toen de regeringen in bal
lingschap van de Benelux-landen nog tijdens de 
oorlog besloten om een douane-unie en daarna 
een economische unie tot stand te brengen, speel
den zij inderdaad een dergelijke rol door voor een 
model te kiezen, dat later uitbreiding zowel als 
navolging zou vinden. Zij liepen in feite vooruit 
op hetgeen in de OEES begonnen en in de Euro
pese Gemeenschappen voortgezet zou worden. 
Het blijft de onschatbare verdienste van de Bene
lux-staatslieden, al in Londen het fundament 
voor deze naoorlogse ontwikkeling te hebben ge
legd. 

Maar er was meer: niet alleen in hun eigen 
creatie, de Benelux-douane-unie, maar eigenlijk 
in alle nieuwe multilaterale organisaties - en wel 
zeer bijzonder in de Europese - bleken de Benelu
xianen de tekenen des tijds goed te verstaan en 
zeer succesvol te opereren. Zij waren daar als een 
vis in het water, constructief, gezaghebbend en 
overal aanwezig. Dat is zelden helderder onder 
woorden gebracht dan een tiental jaren geleden, 

toen de Belgische NA va-ambassadeur De Staerke 
bij het afscheid van zijn Luxemburgse collega 
Lambert Schaus de volgende woorden sprak: 'IJ 
a démontré .. . que des pays comme Ie sien et Ie 
mien peuvent "être" en même tem ps que "paraî
tre", parce que la diplomatie multilaterale - ou 
Ie talent peut aller aussi loin que la puissance -
leur donne une chance qu'ils n'ont jamais eue: 
celle d'influencer leur sort.' 

De stoot tot de Raad van Europa was gegeven 
op een Congres in Den Haag, één van de eerste 
voorzitters van dat nieuwe lichaam was Spaak. 
Toen de weg langs die kant dood liep, speelden 
de Benelux-landen een zeer actieve rol in het tot
stand brengen van de Europese Gemeenschap
pen; de vormgeving van de EEG ging zelfs terug 
op een voorstel van Beyen en Spaak tezamen. 
Daarmee trokken zij de lijn door, die Stikker in 
de pioniers tijd van de OE E S met zoveel verve - en 
met zoveel succes - had geëntameerd dat hij, 
naar ik meen als eerste, in de Verenigde Staten 
de bijnaam 'Mr. Europe' kreeg. Ettelijke namen 
van Nederlanders, en trouwens ook van Belgen 
en Luxemburgers, werden binnen de Gemeen
schappen tot synoniemen voor Europees beleid: 
ik doe niemand tekort als ik Mansholt noem voor 
de landbouw, Jean Rey voor de buitenlandse 
handelspolitiek (Kennedy-ronde in het bijzon
der) en Werner - thans weer Luxemburgs minis
ter-president - voor het streven naar een econo
mische en monetaire unie. Nederland stond toen, 
samen met zijn Beneluxpartners, voortdurend 
middenin het internationale gebeuren . 

Dat gold overigens ook in het Atlantische en 
het mondiale vlak, bij de NA va, bij de OESO, bij 
het IMF, bij de VNo 

En als de Nederlandse krantelezer met voldoe
ning vaststelt, dat het gelukt is in afwijking van 
eerder gesloten contracten van onze buurlanden 
een aanmerkelijk verhoogde prijs voor ons aard
gas los te krijgen, dan beseft hij anno 198 I ver-
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moedelijk niet, dat zulks te danken is aan het ka
pitaal aan relaties, vertrouwen en gezag, dat onze 
onderhandelaar Spierenburg in die verre jaren 
met veel talent en inzet had opgebouwd. 

Kentering 

Ook nu bekleden Nederlanders nog belangrijke 
plaatsen in internationale en Europese organisa
ties, en hebben daar gezag. 

Het probleem ligt echter elders, namelijk bij de 
inbreng en bij de betrokkenheid van ons land bij 
de ontwikkeling der internationale politiek. Deze 
is sterk verminderd respectievelijk achteruit
gegaan. Ten tijde van de crisis over de Europese 
Defensie Gemeenschap noemde de toenmalige 
Franse minister-president de Benelux-landen 
eens 'nos alliés minuscules'; dat was in 1954. In 
de twintig daarop volgende jaren was de rol van 
onze landen echter juist uitzonderlijk actief. 
Thans lijkt het gevaar te bestaan, dat wij achteraf 
aan die kwalificatie van Mendès France een 
schijn van rechtvaardiging geven. 

Wel moeten wij erkennen, dat er een aantal 
objectieve factoren zijn, die de invloed van lan
den als het onze verkleinen. Allereerst is daar de 
macht van het getal. Op wereldschaal komen we 
dit probleem ook tegen: aanvankelijk had de Be
nelux in de Verenigde Naties drie stemmen op 
ongeveer vijftig; thans zijn het er drie op meer 
dan honderdvijftig, waarbij de Westelijke groep 
numeriek geheel in de minderheid is geraakt. 

Binnen de Gemeenschap is het natuurlijk heel 
iets anders om als Benelux-landen de helft van 
het aantal lid-staten te vormen in het zgn. kleine 
Europa van de Zes, dan om zoals nu tot de groep 
van zes kleine lid-staten te behoren, naast VIer 
grote, in de tegenwoordige Gemeenschap van 
Tien. 

Objectief verslechterd is ook de economische 
positie van onze landen - maar dat hebben wij 

met onze Europese partners gemeen -, zodat de 
marges van de politiek nog smaller en de ruimte 
voor constructieve houdingen en acties naar bui
ten geringer zijn geworden. Het wil mij echter 
voorkomen, dat de plaats en de rol van ons land, 
evenals die van de Benelux-partners, sterker ach
teruit is gegaan dan objectief gezien onvermijde
lijk zou zijn geweest. 

Voor een deel is dat terug te voeren op een al 
te simplistische perceptie van de buitenwereld: 
zwart-wit beelden doen opgeld, of het nu om de 
noord-zuid verhouding dan wel om oost-west
vraagstukken of de relatie Europa-Amerika gaat. 
Onze buren dicht men vaak eigenschappen en at
titudes toe, die zij niet in overwegende mate heb
ben. Daar komt bij, dat voor de wereldverbete
raar in ons de chaos van 1940-1945 waarschijn
lijk al tè ver achter ons ligt, dan dat wij nog kun
nen aanvaarden dat de verbetering der interna
tionale verhoudingen een werk van eindeloze 
kleine stapjes is, met af en toe een doorbraak, 
maar ook met échecs. Het gezegde van Saint 
Just, dat het onmogelijk is geheel in onschuld te 
regeren, spreekt ook niet meer aan. Zo ontstaat 
de neiging, op de wereld een ideaalbeeld te pro
jecteren, waaraan niemand - ook wij zelf niet -
voldoet en zich dan wat mokkend afzijdig te hou
den. De politieke partijen gaan daar ongaarne 
tegenin; het is een ondankbaar werk en er zijn 
voldoende binnenlandse politieke 'issues' die bij 
de media gemakkelijker liggen, en die de kiezers 
meer aanspreken. 

Onwezenlijk 

Zo ontstaat een situatie, waarin gedurende meer 
dan honderd dagen kabinetsformatie voor ons 
land zeer essentiële politieke kwesties of wel in het 
geheel niet aan de orde zijn gekomen, ofwel met 
een 'agreement to disagree' terzijde werden ge
schoven respectievelijk werden uitgesteld. Dit 
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proces zal er bijvoorbeeld toe leiden, dat wij tot 
de door ons zo vurig - en terecht - gewenste poli
tiek van wapenbeheersing als Nederland geen en
kele bijdrage zullen leveren, zoals wij in de afge
lopen periode ook geen invloed in die richting 
hebben kunnen uitoefenen. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid schreef in 1977 in zijn rapport De 
komende 25jaar - een toekomstverkenning van Nederland 
dat in de belangenstrijd op wereldschaal West
Europa één geheel vormt, ofhet wil ofniet als één 
geheel wordt behandeld en ook gedwongen is als 
zodanig op te treden. Met 'gedwongen' wordt 
vermoedelijk bedoeld: zonder eensgezind optre
den heeft West-Europa geen invloed op het ver
loop van het wereldgebeuren. Inderdaad, het 
verbrokkelde Westeuropese front heeft de mo
gelijkheden om de beleidskeuzen van de nieuwe 
Amerikaanse president in de door alle Europese 
partners gewenste zin te beïnvloeden in het afge
lopen jaar verkleind en zal dat in de toekomst 
waarschijnlijk weer doen. 

In een andere studie van de Wetenschappelij
ke Raad is in 1977 ook het thema 'Internationale 
Macht en interne autonomie' behandeld. De au
teur, dr. ir.]. Voorhoeve, stelde daarin: 'De Ne
derlandse "nationale" economie is eigenlijk een 
onderdeel van die van West-Europa'. Hij wees er 
verder op, dat slechts dank zij het 'hechtere en 
uitgebreidere rechtskader' van de Europese Ge
meenschap de daaruit voortvloeiende kwetsbaar
heid uiteindelijk meevalt. Voorhoeve schreef dat 
nu alweer enkele jaren geleden; wellicht had hij 
thans, wetende met welke problemen de Ge
meenschappen de laatste jaren kampen, minder 
geruststellende woorden gebruikt. Voor N eder
land, dat zich de afgelopen twintig jaar economi
sche dusdanig sterk, en soms bepaald té eenzijdig, 
op de markten van de Gemeenschap heeft gecon
centreerd, zou het wegvallen van de zekerheden 
van de EG een ware ramp betekenen. Er dreigen 

reële gevaren. Maar de politieke discussie in 
Nederland gaat over talloze economische en fi
nanciële problemen behalve juist dit. Dat doet 
onwezenlijk aan, en het schept de illusie dat wij 
in isolement ons economisch beleid bepalen kun
nen. Doch het is zoals Voorhoeve heeft gesteld: 
gelijkgericht beleid van ons grote partners is van 
nog grotere invloed dan het eigen, afzonderlijk 
gevoerde beleid. De relatie met die partners is dus 
een levensbelang. 

Dringende problemen 

Het is de ironie van de geschiedenis dat juist toen 
de integratiemethode binnen de Europese Ge
meenschappen een doorslaggevend succes leek te 
zijn geworden, en de kandidaten zich verdrongen 
om als lid te worden toegelaten, een reeks ingrij
pende structurele wijzigingen in de wereldecono
mie de door de eerste uitbreiding van zes tot ne
gen leden nog moeizaam functionerende EG 

zwaar op de proef begon te stellen. Energiecrisis, 
wegvallen van de groei, steeds verder toenemen
de werkloosheid, financieringsproblemen met 
name van de landbouwpolitiek, hevige interna
tionale valutailuctuaties, steeds verder oplopende 
rente, dat alles tegen de achtergrond van interne 
wrijvingen over budget-, visserij- en andere pro
blemen, het was genoeg om veel van het oor
spronkelijke elan verloren te doen gaan. Het is 
echter van het grootste belang dat deze malaise 
wordt overwonnen en dat binnen afziènbare tijd 
voor de volgende problemen een oplossing wordt 
gevonden: 
-de herstructurering van de Europese begroting 

i.v.m. de financiering van de landbouwpolitiek, 
mede om te vermijden dat deze laatste tot on
draaglijke en onevenredig verdeelde lasten gaat 
leiden die de uitbouw van de verdere sociaal
economische politiek in feite onmogelijk zou 
maken; 
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- het behoud en de consolidatie van een behoor
lijk functionerende gemeenschappelijke markt, 
met name door het onder controle brengen van 
regeringssubsidies aan noodlijdende bedrijven 
en het bevorderen van een industriële herstruc
turering; 

- het consolideren van het Europees monetair 
stelsel samen met die lid-staten, die daartoe be
reid en in staat ziin; 

-voortgang op het gebied van een Gemeenschaps
energiepolitiek; 

-in onderhandeling elimineren van onaanvaard
bare situaties in de handelsbetrekkingen met] a
pan en de vs, handhaven van een open handels
beleid t.a.v. de ontwikkelingslanden. 

Bij ieder van deze punten is het economisch be
lang van Nederland zeer rechtstreeks betrokken; 
als het beleid binnen de Gemeenschap op deze 
punten echt vast zou lopen, zou dat op geen en
kele wijze binnen het Nederlandse kader weer 
goedgemaakt kunnen worden. Des te verwonder
lijker is het, dat over deze en dergelijke proble
men hier nauwelijks of niet gediscussieerd wordt, 
men ziet geen ideeën, geen oplossingen, geen 
noodkreet ook. Voor de activiteit van het nieuwe 
Nederlandse lid van de Europese Commissie, mr. 
F. Andriessen, is nauwelijks aandacht, hoewel hij 
een portefeuille beheert die voor het tweede der 
hierboven opgesomde voorbeelden van essentieel 

belang is. Het gebrek aan kennis en interesse gaat 
zover, dat bijv. het dagblad dat met een verve
lend cliché onze kwaliteitskrant genoemd wordt, 
naar aanleiding van de toewijzing van die zeer 
belangrijke portefeuille meende te moeten spre
ken van een 'derde keus'. Inmiddels is in Brussel 
door het optreden van Andriessen wel anders ge
bleken, doch wie volgt dat hier? 

Binnenstebuiten 

Vele hefbomen van de Nederlandse welvaart en 
het Nederlandse welzijn bevinden zich, wij heb
ben het gezien, buiten de machtssfeer van de Ne
derlandse overheid . Om die hefbomen te bedie
nen, moet men naar buiten treden, samenwer
king met anderen zoeken en bedrijven, zich aan
passen en inleven in die anderen, gesteund door 
een thuisfront dat daar begrip voor heeft en zich 
zo eensgezind mogelijk opstelt. 

Doet men dat niet, dan verliest men de greep 
op die hefbomen: buitenlandse politiek kan men 
niet in het binnenland bedrijven . Probeert men 
dat toch, dan wordt het 'singing in the rain': aar
dig, zolang men in het zomerkamp maar een 
voorbijgaand buitje hoeft te doorstaan, doch heel 
frustrerend als het buiten guur en onherberg
zaam wordt. 

5 september 1981 
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J. VIS 

De praktijk van de resolutie. D'66 in de 
formatie-,jung le 

Als de kiezer gesproken heeft, begint in Den 
Haag naar oud-vaderlandse trant de slij tageslag 
die we kabinetsformatie noemen. Hoe de afloop 
zal zijn, valt nooit te voorspellen, want de nuch
tere percentages van de verkiezingsuitslag spelen 
slechts een beperkte rol. Veel belangrijker zijn 
het uithoudings- en incasseringsvermogen van de 
onderhandelaars, hun ervaring, improvisatieta
lent en overredingskracht. Wie kwaad wegloopt 
verliest - maar wie te mild is, verliest óók. 

Eén ding stond op de avond van de verkiezin
gen al snel vast: de oude coalitie kon niet terugke
ren. Voor het eerst na de oorlog waren de verkie
zingen niet geheel uitslagloos.1 En verder konden 
er een aantal elementen worden aangeduid die 
ongetwijfeld een rol zouden spelen - al wist nie
mand hoe sterk die rol zou zijn. Het CDA was de 
grootste partij en zou dus alles op alles zetten om 
de premier te leveren. Ook al waren er cDA'ers 
die binnenskamers toegaven dat een reprise van 
Van Agts premierschap moeilijk te slikken zou 
zijn voor PVDA en 0'66 - ze voegden er met over
tuiging aan toe dat Van Agt de personificatie van 
het CDA was, onmisbaar voor de partij omdat al
leen hij de divergerende bloedgroepen bijeen
hield en over de hoofden van de partij-elite heen 
de achterban wist te biologeren. Zonder Van Agt 
zou het CDA nooit geworden zijn wat het nu is, 
zo luidde de vaak gehoorde slotsom. Door hem 
voor de centrum-linkse coalitie als premier te pre-

senteren zou het CDA duidelijk maken dat het 
nog steeds de spil was van het partijpolitieke be
stel: we buigen niet naar links, we buigen niet 
naar rechts, we voorzien ons van de noodzakelij
ke steun om in het zadel te blijven. 

De PVDA zag een vierjarige oppositie be
kroond met een klinkende nederlaag en had al
dus geleerd dat regeren zinvoller is dan oppone
ren. De partij zou veel willen offeren om toch mee 
te doen. In elk geval programmapunten - en mis
schien ook nog wel de aanspraken op een kabi
net-Den Uyl n. 

0'66 won na al die enquetes eindelijk ook eens 
de échte verkiezingen. Het electoraat had de 
boodschap goed begrepen: 0'66 zou geen redmid
del zijn voor de versleten coalitie van Van Agt en 
Wiegel, maar een brug naar de coalitie van CDA, 
PVDA en 0'66. 

Maar verkiezingsuitslagen bepalen hooguit de 
krijtlijnen voor de slijtageslag van de lijsttrekkers. 
Het gevecht eindigt pas als de concurrenten net 
niet bezweken zijn, maar wel zo uitgeput zijn dat 
ze de ander met rust moeten laten. De lijsttrekker 
die dan nog een alternatief heeft is de winnaar -
maar goed beschouwd hadden Terlouw en Den 
Uyl geen alternatieven; van Van Agt waren we 
niet helemaal zeker, maar achteraf bleek de 
'Staphorster variant' dan wel de ontslagwei
gering van het demissionaire kabinet plus ver
vroegde verkiezingen, nooit een serieuze vlucht
weg te zijn geweest. 
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Eén ervaringsregel dient nog te worden ver
meld . Wie in de verkiezingen het meest gewon
nen heeft, kan rekenen op een genadeloze behan
deling in de formatie. Alle concurrenten keren 
zich juist tegen hem. Voeg daarbij voor deze for
matie de slechte economische situatie die het uit
reiken van troostprijzen in de vorm van aardige 
dingen voor de mensen uitsloot - en de entourage 
is ongeveer voltooid. Speciaal bij deze formatie 
was nog iets bijzonders aan de hand: de grote en 
vrij plotselinge belangstelling voor de organisatie 
van het nieuwe kabinet, gestimuleerd door het 
rapport-Vonhoff. Het rapport was voor de ver
kiezingen met zoveel instemming ontvangen dat 
het zeker een rol zou gaan spelen bij de formatie. 
De suggesties van Vonhoff c.s. konden een nu ttig 
instrument worden voor ieder die er brood in zag 
de traditionele posities en verhoudingen binnen 
het kabinet te veranderen. Wie programmatisch 
niet aan zijn trekken zou komen door de leegte 
van de schatkist kon met de Vonhoff-voorstellen 
altijd nog proberen nieuwe machtsposities te 
creëren. Voor deze ene kabinetsformatie kon een 
slimme bestuurskundige wel eens profijtelijker 
zijn dan een ervaren rekenmeester. 

Dat is inderdaad gebeurd - de adviezen van 
Vonhoff waren in deze formatie belangrijker dan 
die van Zijlstra. 

Van Agt aan de man 

De openingsronde had een vriendelijk karakter. 
De koningin wees twee informateurs aan, die zich 
weliswaar meteen als formateurs gingen gedra
gen, maar die overigens bekend stonden als poli
tici van wie men een serieuze poging tot construc
tie van een centrum-links kabinet mocht ver
wachten. Enige verbazing verwekte de stelligheid 
waarmee ze hun uitgangspunt verdedigden: het 
CDA kandideert de premier en dat is Van Agt. De 
Koning verzon er nog een motivering bij: 'omdat 

in Nederland de regel geldt dat de grootste partij 
de minister-president levert'.2 Dat is staatsrechte
lijke onzin die bovendien duidelijk maakte dat 
Lubbers en De Koning helemaal niet informeer
den, maar als leden van de CDA-fractie slechts dat 
probeerden te doen wat die fractie van hen ver
wachtte: Van Agt aan de man brengen. Dat een 
dergelijke sterk gekleurde politieke activiteit nog 
steeds wordt aangeduid met 'informatie' valt ver
moedelijk alleen te verklaren met de overweging 
dat het technisch bezien inderdaad geen echte 
'formatie' is. De activiteit hangt tussen formeren 
en informeren in - en zou dus een aparte bena
ming verdienen. De informatie-opdracht sprak 
ook in dit geval weer van 'mogelijkheden te 
onderzoeken', maar het was al snel duidelijk dat 
Lubbers en De Koning niet alleen mogelijkheden 
onderzochten, maar tevens probeerden te creë
ren. Informateurs van het type Lubbers en De 
Koning zou men dus eigenlijk moeten aanduiden 
met het woord 'createur'. 

Op I I juni noemde Van Agt het premierschap 
'bespreekbaar',3 maar hij voegde er aan toe dat 
het zo zou zijn als met het bespreken van het 
weer: je kunt er best over praten, maar er valt 
niets aan te veranderen. Bedenkelijker dan dit al
les was het gedrag van Wiegel en de andere de
missionaire liberale bewindslieden: het niet in
zenden van de geloofsbrieven, waardoor de feite
lijke combinatieperiode van ministerschap en ka
merlidmaatschap met vele weken werd verlengd. 
Dat moest wel met instemming, althans voorken
nis van Van Agt zijn gebeurd en dat deed ver
moeden dat binnen de boezem van het demissio
naire kabinet nog flink gerekend werd op een re
vanche, nadat eenmaal de centrum-linkse poging 
zou zijn mislukt. 

Op 15 juni begon het echte onderhandelen 
over het concept-regeringsprogramma en op 25 
juni gingen de concept-conclusies naar de frac
ties. Over de verdeling van de portefeuilles was 
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tot dan toe niet onderhandeld maar slechts in

ventariserend gesproken; daarom wekte het nog
al wat verbazing dat de informateurs bij de voor
stellen4 ook meteen een voorstel tot zetelverdeling 
voegden. De sleutel 6-6-3 was kennelijk een goed 
bod, want in de daarop volgende weken is er 
nooit meer op teruggekomen. 

De toedeling was als volgt: 
CDA: premierschap en Algemene Zaken, Justi

tie, Onderwijs, Ontwikkelingshulp, Fi
nanci~n , Landbouw; 

PVDA: Binnenlandse Zaken tevens vice-premier
schap, CRM, Buitenlandse Zaken, Sociale 
Zaken, Volkshuisvesting; 

D'66: Economische Zaken, Defensie. 

Over de twee resterende portefeuilles - Volks
gezondheid en Verkeer - bleven de informateurs 
nogal mistig. Ze stelden voor de keuze tussen deze 
portefeuilles over te laten aan PVDA en D'66, 
waarbij de PVDA de eerste keus zou hebben. In 
de visie van de informateurs zou de minister van 
Sociale Zaken tevens project-minister voor de 
emancipatie worden (een functie die was bedacht 
door de commissie-Vonhoff maar waarvan de 
exacte betekenis nogal vaag was). Dat de post 
Wetenschapsbeleid in de lijst niet meer voor
kwam, had natuurlijk alles te maken met het ma
ken van een aanvaardbare sleutel- en nauwelijks 
iets met het advies van de commissie-Vonhoff om 
het aantal ministers te verminderen. Als dat laat
ste de echte drijfveer was geweest, zou ook Ont
wikkelingshulp zijn gesneuveld. 

De zetelverdeling was duidelijk bedoeld om 
het premierschap van Van Agt aanvaardbaar te 
maken. De informateurs lieten dat in hun toelich
ting trouwens vrij duidelijk doorschemeren: 
' ... menen wij dat ons uitdrukkelijk gekozen ver
trekpunt met betrekking tot het premierschap 
niet tot bijziendheid heeft geleid. Integendeel, de 
bezwaren hiertegenover naar voren gebracht van 

de zijde van PVDA en D'66 hebben hun rol ge
speeld bij onze afwegingen'.4 

Wat betreft de programmatische suggesties 
hadden PVDA en D'66 niet veel reden om sterk af
wijzend te zijn. Maar de verhouding met Van 
Agt werd bepaald vervelend toen Van Agt op een 
persconferentie verklaarde dat de program voor
stellen een voortzetting betekenden van het hui
dige kabinetsbeleid. á Een beetje bijgebogen in de 
richting van de PVDA. Den Uyl noemde dat een 
hoogmoedige vaststelling6 en Terlouw maakte 
per open brief aan Van Agt duidelijk dat hij door 
dit soort uitlatingen zeker niet aanvaardbaarder 
werd als premier. 

Begin juli trad er een stroomversnelling op 
door het voorstel van Terlouw dat Van Agt en 
Den Uyl allebei hun kandidatuur zouden terug
nemen ten gunste van een (andere ) cDA-kandi
daat. Van Agt kwam - zonder overleg met zijn 
fractie - tot een tegenbod: alle amendementen op 
het concept-program laten vallen als PVDA en 
D'66 dat ook doen en akkoord gaan met het pre
mierschap van Van Agt. De volgende dag schreef 
Den Uyl dat de premier voor alle drie partijen 
acceptabel zou moeten zijn en dat de PVDA even
tueel zou willen overwegen haar claim op het 
premierschap op te geven. 

Uiteraard was op dat moment de CDA-achter
ban reeds flink in beweging gekomen. Op 6 juli 
kwam de doorbraak toen D'66 akkoord ging met 
het premierschap van Van Agt. Een dag later 
volgde de PVDA, maar Den Uyl c.s. verbonden er 
voorwaarden aan. Niet alleen moest er program
matisch wat veranderen in de sfeer van de mini
ma en de kernwapens, ook moest de PVDA 
Onderwijs krijgen in plaats van Volksgezondheid 
dan wel Verkeer - en bovendien moest de infor
matie worden voortgezet door een andere CDA'er 
plus een vertegenwoordiger van de PVDA, dit 
laatste om meer gelijkwaardigheid te brengen bij 
de oplossing van de nog resterende punten. 
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Op 9 juli werden de fractievoorzitters het eens 
over Van Thijn als derde informateur en de vol
gende dag werd Van Thijn benoemd tot mede
informateur naast Lubbers en De Koning. De 
eerste ronde was afgelopen. 

PvdA en D'66 - verschil in reactie 

Wat in deze fase vooral opvalt, is het verschil in 
gedrag van PVDA en 0'66 bij het accepteren van 
Van Agt. De Democraten begrepen dat Van Agt 
onvermijdelijk was: een rationeel standpunt dat 
niet sterk werd ondergraven door emoties. Het 
verzet van de PVDA was veel emotioneler en 
duurde langer. De Democraten waren niet onte
vreden over het programma - al viel er nog wat 
te wensen. De gedachte dat er in ruil voor het ac
cepteren van Van Agt wat viel binnen te halen, 
moeten veel Democraten als niet erg fatsoenlijk 
hebben afgewezen. Ze deden het in elk geval niet. 
De PVDA, groot geworden in de Nederlandse 
coalitiepolitiek, van huis uit vertrouwd met alle 
trucs, bovendien emotioneel geladen zoals echte 
politieke dieren vaak zijn, zag er geen been in om 
flink te eisen. De socialisten wisten dat het CDA 
geen echte kandidaat voor Onderwijs had en dat 
hier waarschijnlijk sprake was van wisselgeld. 
Van Kemenade was voor hen een belangrijk 
symbool - en bovendien hadden ze nog een ge
heim wapen achter de hand: Van Thijn. 

Terlouw heeft later gezegd : ik wilde niet ook 
nog een D'66-informateur. 7 Het standpunt is be
grijpelijk - maar gezien de uitkomst van de daar
op volgende informatie onjuist. Verder heeft de 
betrekkelijke aantrekkelijkheid van het program
ma wellicht geleid tot een zekere bijziendheid ten 
aanzien van de portefeuilles. Op dat moment had 
0'66 zich moeten realiseren dat noch Defensie, 
noch Economische Zaken, noch Verkeer (want 
de PVDA zou heus wel Volksgezondheid en Mi
lieu kiezen) portefeuilles zijn waarmee de identi-

teit van de partij wordt versterkt. De door ons ge
propageerde innovatie en nieuw industrieel elan 
zijn activiteiten die zich vooral in de particuliere 
sector moeten afspelen. De overheid kan hier 
slechts voorwaarden scheppen en begeleiden. 
Verkeer is een technisch departement en Defensie 
is om voor de hand liggende redenen ook niet zo 
aantrekkelijk. 

0'66 heeft van oudsher (om dat woord dan 
maar te gebruiken) twee identiteitsterreinen: be
stuur/bestuurlijke reorganisatie/democratisering 
en milieu/energie. Omdat het belangrijkste be
stuursdepartement (Binnenlandse Zaken) evi
dent was bestemd voor Van Thijn had de partij 
zich zeer sterk moeten maken voor het andere 
identiteitsgebied: milieu/energie. Het is achteraf 
bezien toch niet goed te begrijpen of te aanvaar
den dat uitgerekend 0'66 genoegen heeft geno
men met een ondergeschikte post in de milieusec
tor. Het milieubeleid heeft daarmee toch de geur 
gekregen van een tweede soort beleid - zeker als 
men bedenkt dat minister Gardeniers niet bekend 
staat als een milieudeskundige, noch als een 
krachtige bewindsvrouw. Zoals de PVDA een 
sterk punt maakte van het werkgelegenheids
beleid had 0'66 een hard punt moeten maken 
van het milieubeleid - niet alleen omdat werk
gelegenheid en milieu vaak polair zijn, maar ook 
omdat het terughouden van een authentiek en 
daardoor legitieme identiteitsdrang later in de 
coalitie spanningen kan veroorzaken die fataal 
kunnen zijn. Populair gezegd: in deze formatie 
heeft niemand er over gepiekerd om Landbouw 
aan de Christen-Democraten te ontzeggen. Wij 
hadden er voor moeten zorgen dat eenzelfde van
zelfsprekendheid zou zijn ontstaan ten aanzien 
van de bezetting van Volksgezondheid en Milieu 
door 0'66. 
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D'66 moet betalen 

De tweede ronde kan kort beschreven worden als 
de ronde waarin de PVDA de prijs in de wacht 
sleepte voor het accepteren van Van Agt. De pro
grammatische veranderingen laat ik kortheids
halve rusten - ook het fenomeen van de 'kern wa
penvoetnoot' . 

Belangrijker in dit verband is de uitkomst van 
de tweede ronde: de zwarte dag van de 20stejuli. 
Uit het zgn. nadere zetelvoorstel8 van de drie in
formateurs bleek duidelijk dat Van Thijn zijn 
werk uitzonderlijk goed had gedaan en dat de 
prijs werd betaald door D'66, de partij die niet 
brutaal genoeg was geweest om een 'eigen' infor
mateur te claimen. Dat Onderwijs naar de PVDA 
ging in ruil voor twee cDA'ers als staatssecretaris 
bij Van Kemenade lag voor de hand. Dat de so
cialistische bezetting van 0 en w gecompenseerd 
werd door het toedelen van Volksgezondheid en 
Milieu aan het CDA was een bittere pil voor D'66 
die slechts verguld werd door de gedachte dat wij 

ook in het eerste voorstel al niet veel kans maak-

D'66 reageerde op dit alles verbitterd. Op 24 juli 
schrijft Terlouw dat de fractie slechts dan met de 
voorstellen kan instemmen als de minister van 
Economische Zaken integrerend minister zal 
zijn.11 In een interview in Het Parool van 25 juli 
stelt hij het nog wat duidelijker. 'Als ik niet mijn 
zin krijg wat de taken van de minister van Econo
mische Zaken betreft, komt dit kabinet er niet. ' 

De kwestie van de project- en integrerende mi
nisters verdwijnt overigens opmerkelijk snel uit 
de aandacht van de publiciteit, vermoedelijk 
vooral omdat juist in die periode enige bonje ont
staat binnen de cDA-gelederen. Hoewel Van Agt 
in eerste instantie de voorstellen acceptabel acht, 
komt zijn fractie - die weinig wordt geraadpleegd 
- in krachtig verzet en eist advisering door een 
aantal instellingen zoals De Nederlandsche Bank 
en het Centraal Plan Bureau. Het geruis uit de 
cDA-fractiekamer overstemde aldus een kwestie 
die zeer belangrijk was en die in die periode niet 
goed is ingeschat - behalve door Van Thijn die 
de rapporten van de commissie-Vonhoff vrijwel 
uit z'n hoofd kent. 
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onthutsend: de minister van Sociale Zaken zou 
een super-minister worden: project-minister voor 
de werkgelegenheid, integrerend minister in de 
sociaal-economische sector, vice-premier en be
windsman voor de Antillen. Het project-minister
schap voor de emancipatie kwam wat losser in de 
portefeuille van de minister, het zou ook een 
staatssecretariaat kunnen worden. 9 De minister 
van Volksgezondheid en Milieu zou project-mi
nister voor het milieu beleid worden,IO maar dat 
die taak ook vervuld zou kunnen worden door de 
staatssecretaris van dat departement viel niet uit 
de voorstellen af te leiden. De minister van Eco
nomische Zaken zou vice-premier worden - meer 
zat er voor D'66 niet in het vat. Natuurlijk waren 
er een aantal beloftes: staatssecretarissen m de 
verhouding 7-7-3, integrerende ministers in de 
verhouding 2-2- I . 

Project-ministers 

In tegenstelling tot wat velen toen nog dachten, 
zijn project-ministers veel belangrijker dan inte
grerende ministers. De laatste soort heeft slechts 
procedurele bevoegdheden (agenda, voorzitter
schap), terwijl de eerste soort de ruimte en de 
mankracht krijgt om beleid te ontwikkelen. In 
een notitie12 van de (latere) formateurs Van 
Thijn en Kremers staat te lezen dat per project 
een aparte ambtelijke beleidsafdeling wordt ge
vormd, waaraan nog externe adviseurs kunnen 
worden toegevoegd. Bovendien zullen ten behoe
ve van het project ambtenaren van andere depar
tementen, die werkzaam zijn op het gebied waar
op het project betrekking heeft, tijdelijk worden 
gedetacheerd bij de project-ministers. Uit diezelf-
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de notie blijkt dat de project-mInIster voor de 
werkgelegenheid een afdeling van tien beleids
ambtenaren mag vormen, exclusief de externe 
adviseurs. In de Haagse verhoudingen is dat niet 
gering - zeker in een periode van bezuiniging. 
Het politieke initiatief ligt immers daar waar de 
know-how ligt opgeslagen, dan wel kan worden 
geconcentreerd. Door het aantrekken van ambte
naren van andere departementen krijgt de pro
ject-minister een soort kennis-monopolie. Als het 
beleid eenmaal in planvorm is verwoord zal de 
kritiek van andere ministers, alleen al door ge
brek aan kennis, vrij zwak zijn. De project-minis
ter hééft aldus het initiatief en kan het lang hóu
den. Dat is natuurlijk bevorderlijk voor het pro
ject maar het levert binnen een coalitiekabinet 
een evidente verschuiving op in machtsposities. 

Eind juli eindigt de informatiefase nogal on
duidelijk. Op 3 augustus ronden de drie informa
teurs hun werk af met een informatieverslag aan 
de koningin met een aantal laatste voorstellen die 
niet meer aan de fractievoorzitters zijn voor
gelegd. Met de eis van het CDA inzake externe 
adviezen kunnen ze wel akkoord gaan; het minis
terschap inzake de Antillen willen zij laten rusten 
tot de formatie,13 wat betreft de taken van de 
twee CDA-staatssecretarissen onder onderwijs 
vermelden zij dat de fractievoorzitters tot over
eenstemming zijn gekomen zonder de inhoud van 
die overeenstemming te vermelden14 (begrijpe
lijk, want het vastleggen van taken van staatsse
cretarissen kan staatsrechtelijk alleen maar ge
schieden door de betrokken bewindslieden en 
hoort formeel d us buiten de informatie of forma
tie). Voorts nemen zij het integrerend minister
schap voor de minister van Sociale Zaken terug .13 
Zij stellen voor het hele probleem van integreren
de en project-ministers later, na afloop van de 
formatie, te laten uitwerken door een ministeriële 
commissie. Terlouw trok daaruit de niet weer
sproken conclusie dat bij die uitwerking de minis-

·ter van Economische Zaken integrerend minister 
voor de sociaal economische sector zou worden. 

Koninklijke ingreep 

Het eindverslag van de drie informateurs is 
staatsrechtelijk een vreemd geval. Er zitten con
clusies in die door de drie partijen niet worden 
onderschreven. Terlouw wijst ze af; Den Uyl en 
Van Agt doen dat niet, maar geven er verschil
lende interpretaties aan.l5 Maar koningin Beatrix 
laat zich niet van de wijs brengen, ontbiedt de 
drie fractievoorzitters en verleent Van Thijn en 
de Limburgse gouverneur Kremers een formatie
opdracht om op basis van het eindverslag een ka
binet te vormen. Hier was duidelijk sprake van 
een overigens gerechtvaardigde koninklijke in
greep. Of de drie fractievoorzitters haar deze stap 
hebben aangeraden, is onduidelijk. Hun advie
zen zijn nooit gepubliceerd en behoren dus tot 
het geheim van het Huis ten Bosch. Een interes
sante en belangrijke fase blijft aldus in nevelen 
gehuld. 

De derde ronde, het formateurschap van Kre
mers en Van Thijn, werd duidelijk overheerst 
door het polsen van kandidaten, de daarmee 
samenhangende heisa binnen het CDA (alle 
bloedgroepen moesten evenredig voorkomen in 
de sfeer van de ministers en staatssecretarissen) 
en bovendien begon Van Agt duidelijk dwars te 
liggen met bezuinigingseisen die ontleend werden 
aan de begrotingsopstelling van het demissionai
re kabinet. Op de bezuinigingseis loopt de forma
tiepoging tenslotte kapot - hetgeen niet wil zeg
gen dat er niets werd bereikt. Het project-minis
terschap werd verder uitgewerkt, de minister van 
Binnenlandse Zaken zou project-minister worden 
voor de reorganisatie van de rijksdienst en boven
dien verantwoordelijk zijn voor de planvorming 
in de quartaire sector,12 de staatssecretariaten 
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werden verdeeld en bemand en de minister van 
Sociale Zaken kreeg toch de zorg voor de Antil
len. 

Dieptepunt uit die formatie is natuurlijk de 
grote verdeeldheid in de CDA-fractie na Van Agts 

ontboezeming dat hij het resultaat niet accepta
bel acht. Van Agt wordt ziek, legt zijn fractie
voorzitterschap neer, wordt opgevolgd door Lub
bers, maar blijft beschikbaar als kandidaat-pre
mier. Voor het zover kwam, leidde de onenigheid 
binnen het CDA tot hernieuwde eisen op reeds af
gehandelde punten en vragen om uitstel. De er
gernis werd zo groot dat De Gaay Fortman het 
CDA openlijk kapittelde. 16 

De vierde en laatste ronde was rijk aan ironie. De 
koningin bruskeerde Van Agt door De Gaay 
Fortman tot informateur te benoemen en niet de 
door hem 'beoogde' formateur Steenkamp.l7 Van 
Agt maakt openlijk bezwaar hetgeen hem op een 
schrobbering van de informateur komt te staan. IS 

Van Agt zou met zijn bezwaren kritiek op de ko
ningin hebben uitgeoefend, hetgeen in ons stelsel 
niet is toegestaan. De Gaay heeft hier, lijkt mij , 
ongelijk. Ook informateurs zijn verantwoordelijk 
voor hun eigen optreden - net als ministers. Be
zwaar maken tegen het optreden van een bepaal
de informateur is niet hetzelfde als kritiek uitoefe
nen op de (onschendbare) koningin. Zoals een 
minister kritiek op zijn optreden niet mag beant
woorden met het argument dat hij door de konin
gin is benoemd en dat de kritiek dus de konink
lijke beslissing geldt - zo min mag een informa
teur kritiek op zijn benoeming afdoen met het ar
gument dat het hier om een koninklijke keuze 
gaat die (dus) buiten discussie staat. 

In de vierde ronde is Van Agt het kennelijk 
beu. Hij capituleert met in de hand een bezuini
gingstekst19 van Lubbers die vooral bedoeld lijkt 
als een middel tot 'gezichtsbehoud'. Het PVDA
congres geeft op 9 september het verwachte fiat. 

Op 10 september volgt het constituerend beraad 
- waar 0'66 nog een puntje binnenhaalt. De 

staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieu 
zal project-bewindsman mogen worden. 20 

Conclusie 

De derde en vierde ronde heb ik beknopt weer
gegeven - vooral omdat die rondes voor 0'66 ze
ker niet de belangrijkste zijn. Onze functie was 
vooral in het begin belangrijk - de fase waarin de 
voornaamste cOA-eis (het premierschap van Van 
Agt) aan de orde was. Daarna liep onze betekenis 
sterk terug en kwamen we in de ongunstige hoek. 

Het lijkt mij evident dat ons formatiegedrag en 
de uitkomst van de formatie in sterke mate is be
paald door de bekende strategieresolutie met als 
prioriteit de thans gevormde coalitie. De resolutie 
heeft heilzaam gewerkt in de campagne, ze bood 
de kiezers de duidelijkheid die 0'66 van nature 
wil bieden. 

Maar toen de verkiezingen waren gewonnen 
en de coalitie was verslagen, ondervonden wij 
duidelijk de nadelen van het ontbreken van een 
alternatief. We wilden deze coalitie, maar we 
konden ook niets anders meer willen - en getals
matig had men ons kunnen missen. De nadruk 
dient hier te liggen op getalsmatig - politiek-psy
chologisch gezien, was een centrum-linkse coali
tie zonder 0 '66 (dus met alleen maar verliezers) 
niet goed denkbaar geweest. Die overweging had 
tot een hardere opstelling in de formatie kunnen 
leiden en tot betere resultaten. Het ontbreken 
van een project-ministerschap is onbevredigend . 
Project-beleid in de sfeer van de werkgelegen
heid, de emancipatie en de bestuurlijke reorgani
satie zal op het conto komen van de P v D A; pro
ject-beleid in de sfeer van het milieu zal slechts 
gedeeltelijk op ons conto komen. Misschien dat er 
nog een project-ministerschap technologie in zit, 
maar op het moment waarop ik deze beschou
wing afsluit is dat nog niet duidelijk. 



idee'66/ De praktijk van de resolutie / bl;:,o J 20 

Alles overziende kom ik tot de conclusie dat 0'66 

volstrekt integer is opgetreden, doelbewust de be
oogde coalitie heeft nagestreefd, maar op strate
gische momenten kansen heeft laten lopen. In de 
meedogenloze jungle van de coalitie-onderhan
delingen moeten wij onze weg nog vinden. 

Noten 

I.Alle naoorlogse kamerverkiezingen leverden uitslagen op 
die zowel een centrum-linkse als een centrum-rechtse coa
litie mogelijk maakten. De verkiezingen van Ig7 1 zou 
men van deze reeks kunnen uitzonderen; de confessionele 
drie en de VVD verloren toen hun meerderheid. Het elec
toraal succesrijke os'70 bleek evenwel bereid het gebrek 
in de coalitie te verhelpen. Zou de VVD anno Ig81 werke
lijk hebben gedacht dat 0'66 ook tot zoiets bereid was? 

2 . Interview 'Veronica INFO' , 5/6/81 . 
3. Volkskrant, 12 /6/81. 
4. Bijlage Handelingen Tweede Kamer zitting Ig81, stuk nr. 

17000/2, p. 28. 

5. Trouw, 27/6/81 . 
6.'Achter het Nieuws', Ned. 11,25/6/81. 

7. Parool, 25/7/8 1. 
8.Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 1981, stuk nr. 

17000/2, p. 38. 
g.Idem, p. 60. 

10. Idem, p. 63· 
I 1. Staatscourant, 24/7/8 1. 
12. Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 1981, stuk nr. 

17000/3, p. 5/6. 
13. Idem, p. 8g. 
14. Idem, p. 3· 
15. Staatscourant, 6/8/81. 
16. 'Den Haag Vandaag', 18/8/8 1. 
q.Interview Van Agt, Vrij Nederland, Ig/g/81. 
18. Trouw, 22/8/81 en Haagsche Courant, 26/8/81. 
Ig.Bijlage Handelingen Tweede Kamer, 1981 , stuk nr. 

17000/6, p. 8g. 
20. Idem, p. 31. 
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A.BESTMAN 

Emancipatie van mensen met een handicap 

I. Inleiding 

Wanneer men plotseling geconfronteerd wordt 
met iemand die een handicap heeft, wordt men 
onwillekeurig besprongen door gedachten als 
'wat zielig toch' , 'hij /zij kan niets meer doen en 
zal dus wel thuis zitten', 'ik zou het niet graag 
hebben, want dan kanje niets meer doen'. Intus
sen kan dat tegenwoordig wel iemand zijn die een 
volwaardige universitaire studie achter de rug 
heeft of een belangrijke positie in het bedrijfsle
ven inneemt; soms ziet men nog wel mensen met 
een handicap op straat, die het een of ander mu
ziekinstrument bespelen en daarmee trachten al 
bedelende geld te verkrijgen. De tijd ligt nog niet 
zolang achter ons, dat een dergelijke activiteit 
een normaal verschijnsel was; vele gehandicapten 
waren bij voorbaat tot de bedelstaf veroordeeld. 
Aan het begin van de vorige eeuw vond de 
samenleving dit een onaanvaardbaar straatbeeld 
en ging men ertoe over de gehandicapten van 
straat te halen en hen tot allerlei ambachtelijk 
werk aan te zetten; het waren vooral organisaties 
van vrouwen die zich hiertoe voelden aangespro
ken. De gehandicaptenzorg kreeg een ander jasje 
aan; in diverse streken van ons land werd het krij
gen van een handicap gezien als een straf van 
God, maar dankzij de gezondheidszorg - hoe be
perkt dit vergeleken met nu ook was - bleken di
verse handicaps sterk terug te dringen te zijn. Te-

gelijkertijd waren de charitatieve instellingen in 
opkomst. Zij stichtten werkplaatsen, waarin de 
gehandicapte stoelen kon maken, matten kon 
vlechten, manden kon maken enz. Zelfs ging men 
denken aan het stichten van opleidingsmogelijk
heden via internaten (toen nog gestichten gehe
ten ) en zelfs werden gehandicapten financieel 
ondersteund in het dagelijks levensonderhoud 
(de armenbedeling) . Met de restfuncties die ge
handicapten nog hadden, gingen zij zich oriënte
ren op de kunst en muziek en dat vaak heel ver
dienstelijk. 

Dit beeld zette zich zo voort tot begin deze eeuw; 
via het particulier initiatief werd de gehandicap
tenzorg toen meer structureel aangepakt, mede 
doordat een handicap als een ziekte werd be
schouwd. Via de weg van de revalidatie, geba
seerd op de traditionele gezondheidszorg, onder
vonden de gehandicapten scholingen en kregen 
zij ook werk buiten de werkplaatsen: Schuchter 
ondernamen gehandicapten ook meer gecompli
ceerde studies, zelfs op universitair niveau; voor
waarde was echter, dat men bijvoorbeeld goed 
gesitueerde ouders had. Er ontstonden ook orga
nisaties voor gehandicapten, waarvan men lid 
kon worden om hulp te krijgen. Hoewel nog op 
zeer beperkte schaal begon ook de overheid op 
dit gebied een taak te zien, vooral op gemeente
lijk niveau. De charitatieve fondsen beleefden 
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gouden tijden en de gehandicapten ontvingen 
veel hulp van die zijde, mits men maar 'braaf 
was. 

Na de tweede wereldoorlog nam de gehandi
captenzorg in ons land een geweldig grote vlucht, 
zonder twijfel onder invloed van de toenemende 
overheidsbemoeienis en de verbetering van onze 
sociale wetgeving. De economische omstandighe
den van onze bevolking werden steeds beter en 
ook de gehandicapten mochten in deze welvaart 
meedelen, zij het als sluitpost van deze ontwikke
ling. Begrijpelijk is dan ook, dat men juist in de 
kringen van de gehandicapten zich thans zo sterk 
verzet tegen de bezuinigingsoperaties van van
daag. 

Door de toenemende overheidsbemoeiing, 
vooral via de gezondheidszorg, en allerlei parti
culiere instellingen die zich met de gehandicap
ten bezig hielden, ontstond de behoefte bij de ge
handcapten zelf zich beter en hechter te gaan or
ganiseren. Door verbetering van de opleidings
mogelijkheden werd men zich bewuster van de 
eigen mogelijkheden, knelpunten en positie. Ge
heel volgens het bekende verzuilingspatroon in 
Nederland werden er gehandicaptenorganisaties 
opgericht, die zich wierpen op de eigen proble
matiek en lotgenoten hulp gingen aanbieden. Het 
tijdperk van 'over u en zonder u' maakte plaats 
voor een tijdperk van 'voor u en met u', wat thans 
nog geheel in ontwikkeling is. In de zeventiger ja
ren wenste de overheid zelf een structureel gehan
dicaptenbeleid te ontwikkelen, waartoe onder het 
kabinet-Den Uyl de eerste aanzetten werden ge
geven. Ofschoon statistieken geduldig kunnen 
zijn, is men thans toch algemeen van mening dat 
het gehandicaptenbeleid zich richt op ongeveer 
anderhalf miljoen mensen in Nederland. 

Het is niet de bedoeling van dit artikel de ge
hele ontstaansgeschiedenis na te vorsen, maar 
slechts een schets te geven van het huidige gehan
dicaptenbeleid in ons land. Met dit artikel beoog 

ik slechts wat meer begrip voor de mensen met 
een handicap in onze samenleving te kweken. Er 
is reeds veel geschied, maar er ontbreekt nog veel; 
te vaak ondervinden de gehandicapten nog ach
tersteUingen en het is dan ook volstrekt begrijpe
lijk, dat zij zich ook tot de Verenigde Naties heb
ben gewend, die in 1976 de Verklaring van de 
Rechten van de Gehandicapte Mens proclameer
den, gevolgd in dit jaar door het Internationaal 
Jaar van Gehandicapten. Centraal staat daarin: 
'fuU participation in equality', in Nederland ver
taald door: 'meedoen in gelijkwaardigheid'. La
ter kom ik hierop nog nader terug. 

2. Wat is een handicap? 

Velen hebben tot dusver getracht een sluitende 
definitie te vinden voor het begrip 'handicap'. 
Op het eerste gezicht lijkt dit erg simpel, maar 
naarmate men meer en meer zich verdiept in 
deze materie, wordt het duidelijk dat het om een 
uiterst gecompliceerde zaak gaat. Daarbij beho
ren vragen beantwoord te worden als: is een hart
patiënt als gehandicapte aan te merken, is ie
mand die een aan tal vingers moet missen aan te 
merken als gehandicapte, is iemand die ziekelijk 
is aan te merken als gehandicapte, enzovoort? 

Wordt daarop dan bevestigend geantwoord, 
dan krijgt men volop te maken met een stuk 
weerstand en emotionaliteit bij de lichamelijk, 
visueel en auditief gehandicapten, die dit hart
grondig zullen ontkennen. Immers, zij zijn niet 
ziek en daarom hebben zij juist afstand genomen 
van de geneeskundige aspecten van de handicap, 
waarmee patiënten ten volle te maken hebben! 
Toch is het bijvoorbeeld in verband met de wet
geving van het hoogste belang een definitie te ge
ven. Tot dusver vindt men de oplossing langs de 
weg van interpretatie en jurisprudentie, maar een 
ieder kwalificeert dit als een onbevredigende si
tuatie. 
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Thans is de Interdepartementale Stuurgroep 
Gehandicaptenbeleid druk doende om tot een 

keuze te komen. Voorshands is deze groep tot de 
conclusie gekomen dat in algemene zin gezegd 
kan worden dat diegenen als gehandicapt wor
den beschouwd die langdurig of blijvend beperkt 
zijn in hun mogelijkheden om overeenkomstig 
hun levensfase in relatie met hun sociaal-culture
le context te functioneren en zich te ontplooien 
als gevolg van lichamelijke, zintuigelijke of 
geestelijke gebreken of stoornissen. Hoewel er nog 
wel wat te zeggen is over deze definitie, ben ik 
van mening dat voorlopig hiermee best te werken 
is. Vastgesteld moet echter worden, dat degenen 
die in hun mogelijkheden beperkt dreigen te wor
den, hier buiten vallen; de discussie hierover is 
nog volop gaande. Het ligt echter niet in de opzet 
van dit artikel verborgen om op dit vraagstuk na
der in te gaan; het doel is slechts het aanstippen 
van de problematiek. 

3. Wie houden zich met het gehandicaptenbeleid bezig? 

Uit de inleiding zal reeds duidelijk geworden 
zijn, dat velen zich met het gehandicaptenbeleid 
bezig houden. Dit is ook niet zo verwonderlijk, 
want de problematiek van de mensen met een 
handicap is een samenlevingsvraagstuk dat ei
genlijk een ieder raakt. Als we het hebben over 
het toegankelijk maken van bijvoorbeeld gebou
wen, dan krijgen we te maken met Bouwen Wo
ningtoezicht van de gemeenten, architecten, aan
nemers, eigenaren van gebouwen zoals winke
liers, bedrijven, de overheid, hotelliers, directies 
van culturele centra, schouwburgen enz. Spreken 
we over het toegankelijk maken van de samenle
ving voor de gehandicapten, dan praten we over 
een mentaliteitskwestie en dan richt men zich tot 
een ieder; de conclusie ligt dan voor de hand dat 
we met het onderwijs moeten beginnen, of de 
communicatiemedia als televisie, radio, pers (he-

laas laten zij het in de voorlichting nogal eens da
nig afweten! ) . Is de hulpverlening aan de gehan

dicapten aan de orde, dan wendt men zich bij
voorbeeld tot de Kruisverenigingen, de zelfhulp
organisaties van de gehandicaptenorganisaties, 
de instituten voor de gehandicapten, de Gemeen
schappelijk Medische Dienst, het maatschappe
lijk werk in het algemeen, maar ook tot de buur
man of -vrouw van een gehandicapte. 

Zo zijn er nog legio voorbeelden te geven. Op 
de achtergrond speelt dan voortdurend de vraag: 
wie zal dat betalen, de overheid of particuliere 
organisaties of fondsen dan wel de gehandicapten 
zelf? De praktijk wijst uit, dat het antwoord hier
op van geval tot geval en van situatie tot situatie 
verschillend gegeven wordt. Zaak is wel, dat de 
gehandicapten zelf wars zijn van inzamelings
acties als zij zelf niet nauw bij deze actievoering 
betrokken zijn, zowel qua doeleinden als de in
houdelijke kant van de actie. Zij accepteren niet, 
dat over hun rug geld ingezameld wordt en niet
gehandicapten weer allerlei fraaie doelen verzin
nen; m.i. terecht! 

Helaas heeft een ieder te laat onderkend, dat er 
een te grote wildgroei in allerlei organisatievor
men op het gebied van het gehandicaptenbeleid 
zich aan het voltrekken is geweest. Er kwamen 
organisaties voor en van gehandicapten naar de 
richtingen van allerlei levensbeschouwelijke op
vattingen. Nu staan we voor de taak om hierin 
structuur te brengen, zodat het gehandicapten
beleid in een goede samenhang bepaald en uit
gevoerd kan worden. Hiervoor sprak ik reeds van 
de Interdepartementale Stuurgroep voor het Ge
handicaptenbeleid (rsG). Een stuurgroep die stel
lig zijn uiterste best doet, maar tot een echte 
coördinatie nog niet is kunnen komen. In het ka
binet-Van AgtfWiegel was de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne belast 
met de coördinatie van het gehandicaptenbeleid; 
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helaas is daar bitter weinig van terecht gekomen, 
want diverse ministeries namen tegengestelde be
leidsbeslissingen, doordat niet vanuit één beleids
visie gewerkt wordt. Het Ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen bewierookt tot nu toe het 
buitengewoon oftewel het specifiek onderwijs, 
terwijl de voornoemde Staatssecretaris de bevor
dering van de deelname van de gehandicapten 
aan het gewone onderwijs nastreeft; de gehandi
capten zelf pleiten ervoor, dat ouders en leerlin
gen tenminste een keuze kunnen maken zonder 
dat er een tegenstelling tussen het gewone en 
buitengewone onderwijs ontstaat, want beide 
hebben elkaar nodig. Het Ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening financiert 
het aanpassen van woningen slechts wanneer de 
naam van de toekomstige gehandicapte bewoner 
bekend is, ongeacht of het om nieuwbouw of om 
verbouw gaat. De ministeries van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk Werk en dat van So
ciale Zaken die verantwoordelijk zijn voor de be
nodigde hulpverlening bij het zelfstandig wonen 
van gehandicapten, bepleiten flexibiliteit hierin, 
zodat ook de gehandicapten vallen onder een 
normaal volkshuisvestingsbeleid en dus gemakke
lijk kunnen verhuizen, zodat de gehandicapten 
niet naar de voorzieningen worden gebracht, 
maar de voorzieningen naar de gehandicapten. 
De gehandicapten zelf kiezen voor een normale 
volkshuisvestingspolitiek ten aanzien van gehan
dicapten, zodat zij kunnen kiezen waar ze willen 
wonen . Voorwaarde om zo zelfstandig mogelijk 
als gehandicapte in de samenleving te kunnen 
functioneren is o.a. het toegankelijk maken van 
de gebouwen en hun omgeving (dus ook straten, 
bushaltes, openbaar vervoer enz.). De regering 
bepleit dit evenzeer, maar dit beleid zal in het al
gemeen wel door de gemeenten en provincies 
moeten worden uitgevoerd. Deze nemen dit ech
ter in zeer onvoldoende mate over, ook al omdat 
de regering op haar beurt niet voor voldoende fi
nanciële middelen zorgt. 

. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk wenst - en terecht - dat 
de gehandicapten van de normaal aanwezige 
welzijnsvoorzieningen gebruik kunnen maken en 
in de plannen ook hiermede rekening wordt ge
houden. Bij de gemeentelijke welzijnsplanning 
echter wordt hoegenaamd hiermede geen reke
ning gehouden; nogal eens komt men tegen dat 
bijvoorbeeld sportaccommodaties, culturele cen
tra enz. niet aangepast zijn - zelfs bij nieuwbouw! 
- en als dit wel het geval is er in het activiteiten
programma in onvoldoende mate ervan uit
gegaan is dat ook gehandicapten hieraan moeten 
kunnen deelnemen. Het Ministerie van Sociale 
Zaken wil de werkgelegenheid van de gehandi
capten bevorderen o.m. door van werkgevers, in
clusief de overheid, te verlangen dat tenminste 
5% van hun werknemersbestand uit gehandicap
ten bestaat. Echter in het beleid ten opzichte van 
de Sociale Werkvoorziening, ook vallend onder 
dit ministerie, wordt schromelijk tekortgeschoten 
in het bevorderen van de doorstroming van de 
gehandicapten van de sociale werkplaats naar 
het gewone bedrijfsleven. Bovendien om de werk
gelegenheid te bevorderen is het nodig dat de ge
handicapten over - uiteraard binnen hun mo
gelijkheden - optimale opleidingen kunnen be
schikken; evenwel de bekostiging van deze oplei
dingen via de Algemene Arbeidsongeschiktheids
wet (AAW) wordt niet mogelijk gemaakt door 
ditzelfde ministerie; met name de vroeggehandi
capten zijn hiervan de dupe. Komen zij nu te 
werken beneden hun capaciteit, bekwaamheid en 
ambitie - wat bij een gebrekkige opleiding als re
gel het geval zal zijn, ware het al doordat men 
vrijwel voor zijn gehele leven op het wettelijk mi
nimumloon zal staan - dan leidt dit zonder twij
fel tot grote psychische spanningen bij de gehan
dicapten, hetgeen vroeg of laat tot een zgn. psy
chische decompensatie leidt en dat zal meestal ar
beidsongeschiktheid tot gevolg hebben, terwijl 
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ditzelfde ministerie nu het aantal WAo'ers wil 
terugdringen. Vervolgens worden dan ook nog de 

uitkeringen verlaagd, daarbij gaat men dan wel 
gemakshalve eraan voorbij, dat het ministerie 
zelf in hoge mate verantwoordelijk is voor die si

tuatie door het gevoerde beleid . 

Met het voorgaande heb ik wat schijnwerpers op 
de huidige stand van zaken van het gehandicap
tenbeleid in ons land willen richten. De voorbeel
denreeks kan gemakkelijk uitgebreid worden, ter
wijl ik natuurlijk slechts oppervlakkig op elk ge-

I bied heb kunnen ingaan. Wel hoop ik duidelijk 
gemaakt te hebben, dat er in ons land nog geen 
sprake is van een gecoördineerd gehandicapten
beleid terwijl dat een eerste voorwaarde is om tot 
een goed gehandicaptenbeleid te kunnen komen. 
Er is weleens gedacht aan de oprichting van een 
ministerie voor Emancipatiezaken met aan het 
hoofd een minister voorzien van goede bevoegd
heden om het beleid te coördineren. In zo'n mi
nisterie kunnen dan de emancipatievraagstukken 
van de diverse groepen in onze samenleving ge
concentreerd worden. Het ministerie kan bestaan 
uit enige kleine directoraten-generaal, bijvoor
beeld voor vrouwenemancipatie, bejaarden, ge
handicapten, culturele minderheden enz. Vanuit 
dit ministerie kunnen dan aandachtsfunctionaris
sen op de diverse departementen geplaatst wor
den, die dan het beleid van dat ministerie kunnen 
toetsen op de aan hen opgedragen emancipatie
vraagstukken gebaseerd op het door de emanci
patieminister bepaalde beleid op dat gebied. De 
op de diverse departementen ontstane afzonder
lijke afdelingen voor bijvoorbeeld gehandicapten 
kunnen dan worden opgeheven, hetgeen de inte
gratie van beleid ten goede kan komen. Dat aan 
deze gedachte nog heel wat vastzit, spreekt van
zelf, maar naar mijn mening is het interessant ge
noeg om nader te bestuderen. 

Evenzeer is het noodzakelijk, dat het gehandi
captenbeleid zich zoveel mogelijk afspeelt aan de 
basis van onze samenleving. Dit houdt in, dat ge
meentebesturen veel meer hierop ingespeeld 
moeten raken. Een bijzondere omstandigheid is 
wel, dat dit voor grotere gemeenten eenvoudiger 
is dan voor de kleinere wegens het aantal mensen 
waarop dat beleid zich moet richten. Een stuk re
gionalisatie is daarbij dan ook onontkoombaar, 
maar daarin kan de provincie dan een voortrek
kersfunctie vervullen. Een eerste aanzet hiertoe 
kan dan zijn dat er overlegsituaties tot stand ko
men tussen gehandicapten, dienstverleners en de 
overheid (gemeen ten en 1 of provincies). In di t 
verband is een belangwekkende ontwikkeling in 
gang gezet in de provincie Utrecht via het Pro
vinciaal Beraad Gehandicaptenbeleid Utrecht. 
Het wordt tijd, dat in gemeenteraden en provin
ciale staten niet meer volstaan wordt met mooie 
woorden, maar dat het gehandicaptenbeleid een 
wezenlijk onderdeel wordt van het gemeentelijk 
enlofprovinciaal beleid. Dit betekent echter niet, 
dat op rijksniveau niets behoeft te gebeuren; het
zelfde proces dient zich ook hier te voltrekken. 
Politieke partijen behoren zich meer en meer met 
het gehandicaptenbeleid bezig te houden, want 
het stellen van prioriteiten - en dat is ook voor 
het gehandicaptenbeleid nodig - is het doen van 
keuzen en dat is maar al te vaak een politiek pro
bleem maar bovenal ook een taak van die poli
tiek. Het is toch te dol, dat tijdens de kabinetsfor
matie met geen woord naar buiten gellproken is 
over het gehandicaptenbeleid, terwijl dat toch 
om anderhalf miljoen inwoners van Nederland 
gaat! 

4. Integratie of emancipatie 

Alom in den lande komt men de roep om integra
tie van de mensen met een handicap in de samen
leving tegen. Het integratievraagstuk is echter 
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niet alleen maar een kwestie van dat de samenle
ving omgeturnd moet worden naar een samenle
ving waarin de gehandicapten onbelemmerd 
kunnen functioneren. Dat is ook een vraagstuk 
van de gehandicapten zelf; ook zij zullen bereid 
moeten zijn de samenleving te aanvaarden zoals 
deze is en dat betekent, dat men welhaast altijd 
geconfronteerd zal worden met allerlei belemme
ringen die overwonnen moeten worden. Er zal 
gewerkt moeten worden aan beide kanten. Of

schoon het wel een middel kan zijn, is het ook 
geen echte integratie door zo nu en dan een acti
viteit te organiseren voor gehandicapten en niet
gehandicapten. Bijvoorbeeld het organiseren van 
een sportinstuif voor gehandicapten en niet-ge
handicapten is niet voldoende, als men niet daad
werkelijk bereid is ook de sportverenigingen van 
niet-gehandicapten open te stellen voor gehandi
capten en hun mogelijkheden bewust in het ver
enigingsbeleid op te nemen. 

Voor alles gaat echter, dat de samenleving be
reid is de mensen met een handicap te accepteren 
als volwaardige mensen; mensen die toevallig een 
handicap hebben, maar verder individuen zijn 
als ieder ander. Het verschil is evenwel, dat zij zo 
nu en dan hulp nodig hebben om een activiteit te 
kunnen verrichten, bijvoorbeeld boodschappen 
doen, aankleden, soms bij reizen, deelnemen aan 
verkeer, aan het onderwijs, aan het arbeidsproces 

waarvoor dan aanpassingen of bijzondere maat
regelen nodig zijn . Het is vooral een mentali
teitskwestie; men behoort bij het ontmoeten van 
een gehandicapte deze niet tegemoet te treden als 
het zoveelste verschijnsel op deze aarde, maar als 
een ontmoeting die niets bijzonders is. Bij het 
treffen van maatregelen, het ontwikkelen van be
leid, het maken van gebouwen, wegen, vervoer
middelen enz. dient eraan gedacht te worden, dat 
ook gehandicapten hiervan gebruik moeten kun
nen maken; dit vraagt om een stuk integraal den
ken en dat is - ik geef het gaarne toe - erg moei-

lijk, maar het moet wel. Gehandicapten en niet
gehandicapten dienen zich bewust te worden van 

de mogelijkheden die er zijn om gehandicapten 
zelfstandig te kunnen laten functioneren. Dit be
wustwordingsproces is een lange weg, maar wel 

een weg die bewandeld behoort te worden. Bin
nen deze totale context is dan ook meer sprake 
van emancipatie van de gehandicapten dan van 
integratie. Dat brengt mij dan ook tot de conclu
sie, dat een gehandicaptenbeleid eerst en vooral 
een emancipatievraagstuk is. Emancipatie houdt 
een attitude in van over en weer accepteren van 
de mens zoals deze is, ongeacht of deze nu een 
functiegebrek heeft ofniet. Een dergelijk proces is 
een kwestie van volhouden, een proces waarin 
een complex van maatregelen genomen moet 
worden, wat men niet van de ene op de andere 
dag bereikt en ook niet bereikt door het organise
ren van de een of andere integratie-activiteit als 
hiervoor geschetst, hoewel het wel een bijdrage 
aan dat proces kan zijn. Voorwaarde is dan wel, 

dat de gehandicapten zelf in dit proces voortdu
rend erbij betrokken worden, want het gaat om 
hun emancipatie. 

5. Het Internationaal Jaar van de Gehandicapten 

In [976 proclameerden de Verenigde Naties het 
jaar [g8 [ tot het Internationaal Jaar van de Ge
handicapten (IJG). Wat men nu verder van der
gelijke proclamaties vindt, het is een feit en dan 

staje voor de vraag wat doeje er mee. In Neder
land werd op 20 oktober [g80 in een feestelijke 
plechtigheid in de Ridderzaal in aanwezigheid 
van H.K.H. Prinses Juliana de Nationale Com
missie voor het IJ G door de Staatssecretaris van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne geïnstalleerd. 
De Commissie is samengesteld uit vertegenwoor
digers van overheid, gehandicaptenorganisaties 
en dienstverlenende organisaties voor gehandi
capten. 
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De Commissie toog aan het werk, zij het rijke
lijk laat. Zoals het met dergelijke internationale 
jaren gaat, komt alles zeer langzaam op gang en 
wordt alles geconcentreerd aan het einde van dat 
internationale jaar. Dat is helaas nu niet anders. 
Bovendien schieten de financiën tekort om de ac
tiviteiten te kunnen ontplooien. De Commissie is 
echter helaas wel tekort geschoten op het terrein 
van de coördinatie van de activiteiten, het onder
steunen van de organisatoren van die activiteiten 
en het geven van goede voorlichting aan die or
ganisatoren. Nu is alles op één hoop geveegd aan 
het einde van het jaar. Diverse in een laat sta
dium ontstane provinciale commissies-IJ G heb
ben niet alleen een chronisch gebrek aan geld, 
maar weten ook nauwelijks hoe ze op het IJG 
moeten inspelen. Daarnaast had de Nationale 
Commissie meer kunnen inspelen op de voorlich
ting via allerlei overheidskanalen teneinde deze 
te bewegen op het IJG gerichte activiteiten te ont
plooien. Zo is het mij een raadsel waarom op de 

agenda's van de congressen van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten niet het gehandi
captenbeleid in Ig81 geprijkt heeft. Nu krijgen 
gemeenten allerlei uitnodigingen om bijeenkom
sten e.d. bij te wonen, waarvan het de vraag is of 
hieraan wel adequaat gehoor wordt gegeven en/ 
of wel de samenhang in het gemeentelijk beleid 
bereikt word t. Iedere gehandicaptenorganisatie 
tracht nu een gewillig oor te bereiken en haar be
langen te bepleiten, terwijl het toch om alle ge
handicapten gaat. Ook heb ik schromelijk gemist 
een gebundelde samenhangende voorlichtings
campagne via de publiciteitsmedia. De functie 
van deze media is m.i. onmisbaar bij een mentali
teitsverandering, hetgeen de hoofddoelstelling 
van het IJG is. Kortom, er zijn helaas weer vele 
kansen gemist en dat is jammer, maar nog niet te 
laat. 

De Nationale Commissie heeft steeds terecht ge
steld, dat zij slechts een aanzet kan geven voor 
het meedoen van de gehandicapten in onze 
samenleving in gelijkwaardigheid. Immers, uit 
het voorgaande zal het u duidelijk geworden zijn 
dat de problematiek ingewikkeld genoeg is en on
mogelijk verlangd kan worden dat alles tegelijk 
gerealiseerd kan worden. Daarom dienen we op 
1 januari Ig82 niet 'opgelucht' adem te halen zo 
van 'het ligt weer achter ons'. Neen, ook dan zul
len we behoren te zeggen: 'We gaan niet alleen 
verder, maar we gaan de aandacht nog meer in
tensiveren samen met de gehandicapten!' Met 
andere woorden, het emancipatieproces van de 
gehandicapten zal gewoon en zo mogelijk in ver
sterkte mate moeten worden gecontinueerd door 
overheid, door gehandicapten en door dienstver
leners. De aanzet van het IJG moet omgezet wor
den in een continuproces gebaseerd op een 
samenhangend gehandicaptenbeleid. Het past in 
dat perspectief dat de activiteiten gewoon door 
blijven gaan, dat de voorlichting nog sterker gaat 

plaatsvinden, dat de samenleving zich voortdu
rend bewust is van de aanwezigheid van mensen 
met een handicap in die samenleving waarvan zij 
een essentieel onderdeel zijn. Een dergelijk ge
handicapten beleid zal tot resultaat behoren te 
hebben, dat de categorale voorzieningen voor ge
handicapten omgezet kunnen worden C.q . op
genomen zullen zijn in de algemene voorzienin
gen voor iedereen, terwijl die algemene voorzie
ningen berekend behoren te zijn op die mensen, 
die een handicap hebben, kortom integratie van 
voorzieningen. Zaak is dan wel, dat de algemene 
kaders kennis krijgen van de gehandicaptenpro
blematiek. Dit zal het proces van een geëmanci
peerde samenleving steeds dichter bij zijn uitein
delijk doel brengen, het doel van een volwaardig 
mens-zijn van iedereen . 
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6. Slot 

Met dit artikel heb ik getracht aan de lezer een 
beeld te schetsen van de complexiteit van de pro
blematiek van de gehandicapten en hoe het be

leid zich daartoe verhoudt. Diverse aspecten 
moesten daarbij buiten beschouwing blijven, 
zoals hoe de werkgelegenheid bevorderd kan 

worden, hoe de deelname van de gehandicapten 
aan het gewone onderwijs geconcretiseerd kan 
worden, hoe in het kader van de ruimtelijke or
dening op de problematiek kan worden in
gespeeld, hoe de zo broodnodige kadervorming 
van de gehandicapten aangepakt kan worden, 
hoe de sociale werkvoorziening op de emancipa
tie van de gehandicapten al dan niet inspeelt enz. 
Wel hoop ik duidelijk gemaakt te hebben, dat er 

nog een belangrijke taak te vervullen is in het ka
der van een samenhangend gehandicaptenbeleid 
in en op allerlei niveaus van onze samenleving, 
inclusief de overheid in al haar schakeringen. Het 
zal een proces moeten worden waarin maatrege
len en mentaliteitsverandering door bewustwor
ding hand in hand gaan. Gehandicapten en niet
gehandicapten zullen samen aan dit proces lei
ding moeten geven. De weg is nog lang, maar het 
is mijns inziens alleszins de moeite waard deze te 
bewandelen, omdat aan het einde daarvan de op
heffing van het isolement van de gehandicapten 
ligt en het opheffen van het wanbegrip voor de 
mensen met handicap. Zij hebben recht op het 
maken van eigen keuzen, hoe zij willen leven, wo
nen en werken. 
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democraat voelt, is politie. Alle typische D'66-

items als eigen verantwoordelijkheid, controleer-
I baarheid, openbaarheid van besluitvorming, de

centralisatie en spreiding van macht, om maar 
enkele te noemen, komen er immers bij te pas. 
Het zijn de uitgangspunten voor een democrati
sche visie op de politie en dus tevens de randvoor
waarden waarbinnen de politie moet functione-

I ren. Dat deze uitgangspunten dezelfde zijn als 
voor besturen in het algemeen is geen wonder, 
want politie komt van politeia en heeft in de 
ruimste zin genomen de betekenis van staatszorg. 
Zij was, aldus een oude definitie, 'het samenstel 
van de verschillende inrichtingen en maatrege
len, ertoe strekkende door middel der staats
macht hinderpalen voor de ontwikkeling van 's 
mensen werkzaamheid uit de weg te ruimen en 
zijn persoon en eigendom te beveiligen'. Zij om
vatte de zorg voor de gezondheid en veiligheid 
der uitoefening van het bedrijf, voor de eenvor
migheid van maten en gewichten enz ... In de 
loop der tijden is het begrip politie verengd: zorg 
voor de openbare algemene orde, veiligheid en 
rust naast het opsporingsonderzoek bij strafbare 
feiten werd de gangbare betekenis van politie in 
functionele zin. 

Een groot deel van datgene wat tegenwoordig 
het politieprobleem genoemd wordt, is m.i. terug 
te brengen tot de vraag, wat is nu eigenlijk de 
functie van de politie: heeft zij 'hinderpalen voor 
de ontwikkeling van 's mensen werkzaamheid' 
uit de weg te ruimen of is het 'besturen met de 
sterke arm'. Wanneer we namelijk die functie 
hebben vastgesteld, kunnen we pas de volgende 
vraag beantwoorden, nl. hoe dient, vanuit die be
paalde functie, de plaats van de politie in het 
openbaar bestuur te zijn. En tenslotte de vraag 
hoe vanuit die plaatsbepaling de politie georgani
seerd dient te zijn. 

Politietaak: hulPverlening enlrif ordehandhaving 

De huidige politiewet en ook het pas ingediende 
nieuwe ontwerp politiewet draagt aan de politie 
op om 'in ondergeschiktheid aan het bevoegd ge
zag en in overeenstemming met de geldende 
rechtsregelen' te zorgen voor: 
-daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde; 

en 
- het verlenen van hulp aan hen, die deze behoe

ven. 

Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde 
wordt dan opgesplitst in handhaving van de 
openbare orde en rechtshandhaving, terwijl het 
laatste ontwerp zelfs spreekt van strafrechtelijke 
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handhaving van de rechtsorde. Deze opsplitsing 
van in werkelijkheid niet te scheiden zaken heeft 
te maken met de zeggenschap over de politie. Wij 
kennen in Nederland het zogenaamde gezags
dualisme, zowel de minister van Justitie als die 
van Binnenlandse Zaken hebben gezag over de 
politie, wat op het plaatselijk vlak wil zeggen de 
officier van justitie en de burgemeester. Op dit 
gezagsdualisme komen wij hieronder nog terug 
(ik acht het op zichzelf een goede zaak), maar 
hoe we hierover ook mogen denken, zeker is dat 
het een indicatie kan zijn tot een taakverdeling 
tussen burgemeester en officier van justitie, maar 
meer niet. Openbare orde en rechtsorde hangen 
nauw samen en dienen dezelfde doelstelling te 
hebben. Welke doelstelling? Geen ander dan de 
doelstelling van alle politiek handelen, nl. huma
nisering van de samenleving. Dat moet onze be
langrijkste toetssteen zijn. Dan past hulpverle
ning als derde taakelement daar ook uitstekend 
bij. Het voorbeeld van het ontruimen van een ge
kraakt pand toont dit duidelijk aan; dit kan im
mers zijn: 
-uitvoering van een rechterlijk vonnis: rechts

handhaving; 
- bij verzet van de krakers: ordehandhaving. 

Is het ook hulpverlening? Zeker, indien mensen 
aan wie de woning volgens een democratisch 
vastgesteld systeem is toegewezen, door de ont
ruiming geholpen worden de woning daadwerke
lijk te betrekken. 

Maar als nu niet ten behoeve van mensen in 
acute nood , maar terwille van een speculant of 
een parkeergarage ontruimd wordt? Is er dan 
sprake van hulpverlening? M.i. niet, maar er is 
tevens geen handhaving van welke democrati
sche orde dan ook. Ik wil dus graag stellen dat 
handhaving van de openbare orde, van de rechts
orde en hulpverlening onlosmakelijk samenhan
gen. Ontruiming van een pand om verkeerde za
ken te consolideren (speculatie) of politiek presti-

ge eer te geven (parkeergarage Nijmegen) is in 
strijd met de democratische orde en dient niet 
plaats te vinden. Op deze wijze hangt hulpverle
ning er niet bij als een zogenaamd oneigenlijk ele
ment, maar is de verwoording van de politieke 
doelstelling van humanisering van de samenle
ving waaraan elk politieoptreden getoetst dient te 
worden. 

Door de politietaak aldus in te vullen (orde 
ondergeschikt aan hulpverlening) wordt boven
dien een zeker dynamisch element ingebouwd, 
een flexibiliteit die aanduidt dat besturen en de 
functie van de politie daarbij meer is dan bevesti
ging van de status quo, maar een procesmatig be
zig zijn met richting geven aan de samenleving. 

Afweging 

Natuurlijk is deze wijze van besturen moeilijk en 
ze vereist een voortdurende afweging. Wie maakt 
die afweging? 

Natuurlijk in de eerste plaats het bevoegd ge
zag. Niet voor niets staat in de wet dat de politie
taak 'in ondergeschiktheid aan het bevoegd ge
zag' wordt uitgeoefend. Onder bevoegd gezag 
worden dan verstaan de burgerlijke en justitiële 
autoriteiten die zeggenschap over de politie heb
ben: de burgemeester en het openbaar ministerie. 
De vraag is nu of de politie ook zelf mag afwegen. 

Mijn antwoord is ja, zij het onder bepaalde 
voorwaarden. Uit mijn omschrijving van de poli
tietaak blijkt dat ik politie bepaald niet zie als 
louter een instrument. Zij is een onderdeel van 
het bestuur met een eigen verantwoordelijkheid. 
Wie dat niet aandurft, gelooft niet in democrati
sche spelregels en degradeert een groep mensen 
die aan de ontwikkeling van onze democratie een 
nuttige bijdrage zouden kunnen vervullen tot 
louter uitvoerders. Dat in de huidige situatie de 
politie als apparaat geïsoleerd is van de samenle
ving en soms eigengereid optreedt mag geen rede 
zijn haar voor de toekomst iedere verantwoorde-
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lijkheid te ontnemen. Het geven van eigen ver
antwoordelijkheid betekent immers niet dat de 
politie geheel vrij zou moeten zijn bij het inhoud 
geven aan haar taak, zoals prioriteitenstelling en 
aanwending van middelen of dat zij ieder bevel 

van de gezagsdragers kan weigeren. Het betekent 
wel een eigen globale weging en toetsing zowel 
van de opdracht zelf als van de wijze van uitvoe
ring. Incidenteel zal dit mijns inziens zelfs uit mo
gen monden in een niet acuut uitvoeren van de 
opdracht en het nader daarover willen spreken. 

\ 

Incidenteel zeg ik nadrukkelijk, want een struc
tureel verschijnsel mag dit nooit worden. Dan 
klopt er iets niet met de democratische besluitvor-
ming die tot de opdracht geleid heeft. Vandaar 
dat voor het toekennen van een eigen verant
woordelijkheid van essentieel belang is welke 

I plaats wij geven aan de politie in het openbaar 
bestuur. 

Burgemeester en gemeenteraad 

Zoals gezegd, bestaat er momenteel gezagsdualis
me over de politie: burgemeester en het openbaar 
ministerie of liever gezegd de officier van justitie 
zijn samen de baas. Nu is de burgemeester geen 
gekozen bestuursorgaan, terwijl hij toch macht 
ui toefen t. Vandaar zij n veran twoordingsplicht 
over het politiebeleid aan de gemeenteraad. 
Maar dit is niet voldoende, het houdt nl. het ge
vaar in van incidentenbeleid en een jaarlijks de
batje bij de algemene beschouwingen. Waar 
iedere gemeenteraad op moet staan, is belangrij
ke zeggenschap in het politiebeleid. Een commis
sie 'politiezaken' kan belangrijk zijn, maar voor
op staat dat politiebeleid ingebed moet zijn in het 
hele beleid . Voorkomen moet worden dat de ene 
commissie een plan opstelt ter bestrijding van 
vandalisme en de andere een plan voor het wel
zijnsbeleid. Een (meerjarig) beleidSplan t.a.v. de 
taak en functie van de politie in het gemeentelijk 
beleid dient door de hele gemeenteraad vastge-

steld te zijn. Dit beleid wordt dan uitgetild boven 
het niveau van methoden om rellen te bestrijden, 

maar de brede taak van de politie kan dan tot 
haar recht komen. Over dit beleidsplan zal aan 
de politie zeker inspraak gegeven moeten wor
den. Op deze wijze wordt gebruik gemaakt van 
de vele praktische kennis die de politie van de lo
cale samenleving heeft. Met 'de' politie zijn hier 
dus vooral niet (alleen) de hogere (bureau)func
tionarissen bedoeld maar de politiemensen van 
het grondvlak die straks bij de uitvoering zo'n be
langrijke rol zullen spelen. Op deze wijze wordt 
de politie direct betrokken in de besluitvorming 
en dit is op zichzelf al een zekere waarborg tegen 
eigenmachtig optreden. 

Daarbij komt dat in onze democratie de politie 
het geweldsmonopolie bezit. Zij is naast ons de
fensie-apparaat de enige die wapens mag dragen 
en - binnen bepaalde marges - mag gebruiken. 

Dit monopolie voorkomt eigenrichting van de 
burgers onderling, maar brengt een extra machts
element, nl. geweld in het geding. Democratische 
controle door gekozen bestuursorganen is dan es
sentieel. 

Openbaar ministerie en gemeenteraad 

Moeten in dat door de gemeenteraad vast te stel
len beleidsplan ook zaken staan die vooral het 
terrein van de ambtenaar van de justitiële poot 
van de zeggenschap, het openbaar ministerie, be
treffen zoals vervolgings- en opsporingsbeleid? 

Dat is beslist noodzakelijk: drugbeleid, abor
tusklinieken, illegale werkgevers enz., zij raken 
alle rechtstreeks het welzijnsbeleid in de gemeen
te. De gemeenteraad heeft echter niet geheel de 
vrij hand hierbij, want niet alleen stelt de wet 
vast wat strafbaar is en wat niet. De wet (Wet 
RO ) draagt bovendien nadrukkelijk aan het 
openbaar ministerie de handhaving der wetten, 
de vervolging van alle strafbare feiten en het 
doen uitvoeren van alle strafvonnissen op. Voe-
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gen we de bepaling uit het wetboek van strafvor
dering over de opsporing van strafbare feiten die 
ook aan de officieren van justitie wordt opgedra
gen daarbij, dan is het duidelijk dat ook bij het 
OM een machtsconcentratie ligt. 

Hoe wordt deze macht gecontroleerd? Tradi
tioneel beschikt het openbaar ministerie over een 
grote zelfstandigheid. Zijn top, de gezamenlijke 
vergadering van de vijf procureur-generaals van 
de diverse arrondissementen, heeft ook regel
gevende macht. Deze vaardigt immers richtlijnen 
uit over het vervolgings- en opsporingsbeleid . 
Het is tekenend voor de (besloten) zelfstandig
heid van het openbaar ministerie dat deze iedere 
burger rakende richtlijnen (over de toepassing 
van art. 26 Wegenverkeerswet bijv. ) tot voor kort 
niet eens openbaar waren. Over de vraag of de 
minister van Justitie rechtstreeks aanspreekbaar 
is voor het beleid van het openbaar ministerie is 
veel gediscussieerd. Voor een democraat is die 
discussie interessant, maar de uitkomst moet dui
delijk zijn. In een democratische rechtsstaat past 
geen ongecontroleerde machtsuitoefening. En als 
thans uit de wet deze rechtstreekse verantwoor
delijkheid van de minister niet duidelijk voort
vloeit, zal de wet (op de rechterlijke organisatie) 
moeten worden aangepast zoals Suyver in zijn 
voortreffelijk proefschrift met verve bepleit. l 

In de praktijk aarzelt de Tweede Kamer niet 
de minister ter verantwoording te roepen voor 
het vervolgings- en opsporingsbeleid zoals bij de 
zogenaamde preventieve arrestaties op 30 april in 
Breda. Hoe zit dat nu met de verhouding ge
meenteraad-officier van justitie, de vertegen
woordiger van het OM op het locale vlak. Hiërar
chisch is deze laatste gebonden aan de richtlijnen 
van 'zijn' procureur-generaal, maar hij kan deze 
locaal inkleuren. De tijd van blinde wetstoepas
sing (stekeblind was zij allang niet meer, stevig 
bijziend wél, zoals Abspoel in zijn Studenten, moor
denaars en ander tuig. Een nabeschouwing over de 
Maagdenhuisprocessen laat zien) is voorbij en de of-

ficier heeft de maatschappelijke effecten van zijn 
beleid mee in ogenschouw te nemen. Wie achter
stallige vonnissen gaat tenuitvoerleggen in een 
wijk waar net met veel moeite de openbare orde 
is hersteld, wie kleine steunfraude vervolgt ook 
bij eenoudergezinnen enz., let (te) weinig op de 
agressie en verbittering die de als normerend be
doelde strafoplegging teweeg zal brengen. Om 
echter die maatschappelijke effecten te kunnen 
inschatten, moet de officier zijn oor te luisteren 
leggen bij de bevolking en de gemeen teraad is 
daarvan een goed vertegenwoordiger. Hij dient 
de wijze waarop hij de vrije beleidsruimte - die 
zijn richtlijnen hem toestaan - invult, toe te lich
ten in (een commissie uit) de gemeenteraad, ja 
zelfs ter discussie te stellen. Natuurlijk houdt hij 
een eigen verantwoordelijkheid, maar voor de in
tegratie in het gemeentelijk beleid van de hand
having van de rechtsorde, om die ongelukkige 
term toch maar weer even te gebruiken, zijn gere
gelde besprekingen van de officier met de ge
meenteraad noodzakelijk en het is zeer te betreu
ren dat momenteel uitnodigingen hiertoe van de 
gemeenteraad nogal eens door de officieren van 
justitie (of door hun superieuren?) worden af
geslagen. 2 De gemeenteraad zou zo bovendien 
meer begrip kunnen krijgen voor het OM-beleid, 
wat essentieel is voor de aanvaarding van dat be
leid. Ook de politie zal gesprekspartner moeten 
zijn van de officier. Dat voorkomt onnodige frus
traties van de zijde van de politie, bijvoorbeeld 
over het niet vervolgen van door hen met veel 
moeite naar het bureau gebrachte arrestanten. 
Het levert ook nuttige informatie aan de officier 
over de praktijk van zijn beleid. 

Bestuurspolitie 

Bij een open en democratisch functionerend 
openbaar ministerie kan ook de roep om bestuurs
politie verstommen. Bestuurspolitie wordt voor
gestaan door hen die het gezag over de politie uit-
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sluitend aan een bestuursorgaan, bijv. de bur
gemeester, willen geven. Het klinkt democra
tisch, maar een risico is dat de belangenafweging 
wel eens eenzijdig kan geschieden. Indien bijv. de 
officier van justitie de sluiting vordert van een fa
briek wegens milieuvervuiling, kan het gemeente
bestuur daar wel eens 'toevallig' helemaal geen 
politiemensen voor beschikbaar hebben. Een stuk 
werkgelegenheid gaat dan immers verloren. Een 
helaas niet theoretisch voorbeeld dat pleit voor 
het laten bestaan van gezagsdualisme: gezamen
lijke zeggenschap van bestuur en justitie over de 
politie. 

Politie-organisatie en Politiewet 

Wanneer wij zoals bovende politie een duidelijk 
eigen taak geven in het openbaar bestuur, dan 
luidt tenslotte de vraag hoe zij dan georganiseerd 
dient te zijn. Voor de keuze van het organisatie
model blijven de uitgangspunten democratische 
controleerbaarheid, eigen verantwoordelijkheid, 
decentralisatie enz. natuurl ijk randvoorwaarden. 
Zoals bekend kiest het nieuwe politiewet-ontwerp 
voor provinciale politie. De hevige politieke strijd 
die hierover is losgebrand, is enigszins over
dreven, omdat het in wezen niet gaat om provin
ciaal of gemeentelijk maar om democratisch 
functioneren van de politie. Het was het optreden 
van de gemeentepolitie dat nogal uit de hand liep 
in Nijmegen (overigens ten gevolge van bestuur
lijke blunders) en de rapporten over het functio
neren van de Amsterdamse politie zijn ook niet al 
te opgewekt. Let wel, dit is geen pleidooi voor 
provinciale politie, maar wel een relativering van 
de tegenstelling provinciaal -gemeentelijk. Veel 
ernstiger dan de keuze voor provinciale politie is 
dat in het wetsontwerp duidelijke democratische 
uitgangspunten zo slecht gestalte hebben gekre
gen. Democratisering komt er nergens als term en 
dus al helemaal niet als doelstelling in voor. Ieder 
kan echter met de klompen aanvoelen dat hiërar-

chische structuren binnen een organisatie ver
maatschappelijking tegenwerken. Eigen verant
woordelijkheid van de medewerkers staat dan te
vens op een laag pitje. Aan dergelijke vernieu
wende gedachten komt het wetsontwerp in het 

geheel niet toe. Ook wordt de hulpverleningstaak 
van de politie ondergeschikt gemaakt aan de 
handhaving van de rechtsorde, terwijl de Ko
ninklijke Marechaussee, een onder defensie val
lende organisatie, een zo eigen plaats krijgt in de 
wet alsof zij onlosmakelijk bij onze poli tieconcep
tie hoort. 

En zo ademt het wetsontwerp een behoudende 
geest die voorbijgaat aan de maatschappelijke 
ontwikkeling van de laatste tien jaar. Een nieuw 
wetsontwerp dient de uitgangspunten bij de tijd 
te brengen en van daaruit een organisatiemodel 
te ontwikkelen. 

Conclusie 

De tijd dat politie werd gezien als 'besturen met 
de sterke arm' is voorbij . Haar taak 'hinderpalen 
uit de weg te ruimen voor de ontwikkeling van 's 
mensen werkzaamheid' kan nog nader aan
gescherpt tot 'ruimte scheppen voor individuele 
on tplooiing'. In deze functie is zij een onderdeel 
van het openbaar bestuur. Dat betekent dat zij 
een eigen verantwoordelijkheid mag en moet 
dragen. Dat kan als haar eigen apparaat wordt 
gedemocratiseerd en de organisatie als zodanig 
niet geïsoleerd staat in het maatschappelijk leven. 
Randvoorwaarden zijn daarbij een democratisch 
besluitvormingsproces en controle door gekozen 
bestuursorganen. Op deze wijze levert de politie 
een welkome bijdrage aan de verbetering van de 
kwaliteit van de rechtsorde. 

Noten 

I. Mr. J. J. H. Suyver, De zeggenschap over het politie-orgaan. 
2. Zie het artikel van W. Bakker, hoofdcommissaris van de ge

meentepolitie Arnhem in het ABP, 36, 1980. 
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E. VAN DER HOEVEN 

Energie: de kwaliteit van de cijfers. 
Een reactie op JooP van Ginkel 

In Jdee'66, 2, no. 2 schetst JooP van 
Ginkei in sombere termen de ener
gietoekomst van Nederland. De 
ontwikkeling van het energiever
bruik betekent een steeds verder 
gaand beslag op de olie van de we
reldmarkt. Alternatieven daarvoor 
zijn er nauwelijks, en al helemaal 
niet wanneer kernenergie word t 
uitgesloten. De gasvoorraden, zo
wel te land als op het Continentale 
Plat, zijn beperkt. Kolen stoken 
stuit op invoeringsproblemen en is 
daarnaast ook nog schadelijk voor 

het milieu. Energiebesparing vergt 
enorme investeringen, waarvan het 
al twijfelachtig is of die bij de hui
dige rentestand kunnen worden op
gebracht. En een lagere economi
sche groei dan 2% moet als streef
doel helemaal worden afgewezen, 
wil er althans nog enige nieuwe 
werkgelegenheid worden gescha

pen. Kortom: de vraag is, aldus 
Van GinkeI, ofin Nederland wel de 
keuzeruimte bestaat om van kern
energie af te zien. Afzien van kern
energie zou een te groot beslag op 
olie betekenen; dit zou internatio

nale spanningen aanwakkeren en 
op den duur oliedol!ars in impro
duktieve handen terecht laten ko
men. 
Om een conclusie te grondvesten 
op een toekomstig 'gat' in de ener
gievoorziening, is steeds een grote 
hoeveelheid cijfers nodig. Van Gin
kei geeft een hele reeks, net zoals de 
Nederlandse regering, de OESO en 

anderen die langs dezelfde lijn re

deneren. Ervaring in de energiedis
cussie heeft me ertoe gebrach t cij
fers niet bij voorbaat te vertrou
wen, en steeds te kijken naar de on

zekerheidsmarge in de cijfers en 
naar de wijze waarop het getal tot 
stand komt. Dat, toegepast op de 
redenering van Van Ginkei, leert 
dat hij de somberste cijfers voor de 
energievraag (de hoogste) combi
neert met de somberste cijfers voor 
het energie-aanbod (de laagste) en 
zo in visioenen van doem terecht
komt. Hij staat daar overigens niet 
alleen in: de vorige regering ging 
hem daarin vóór, evenals (tot nu 
toe) de meeste westerse regeringsin
stanties. 
Eerst het aanbod. Reeds jaren ver
kondigt de Rotterdamse hoogle
raar Odell dat de oliemaatschap
pijen de cijfers over reserves laag 
houden, omdat zij daarbij belang 
hebben. Sinds enige tijd rekent 
Odel! ook 0 PEe tot dat kamp. Zijn 
cijfers over het Noordzee-poten
tieel, en over de uiteindelijk win
bare hoeveelheid aardolie in de we
reld, komen twee à vijf keer hoger 
uit dan die van de oliemaatschap
pijen, met in hun voetspoor de wes
terse regeringen. Wanneer men 

Odel! vanwege zijn geprononceer
de positie al niet wil geloven, dan 
zijn er nog een aantal zaken die tot 
nadenken kunnen stemmen. Zo bij
voorbeeld dat bijna alle schattin
gen van de uiteindelijk winbare 
hoeveelheid aardolie afkomstig zijn 

van mensen uit de industrie; de 
weinige onafhankelijke beoorde
laars blijken de mogelijkheid van 
een aanmerkelijk hoger potentieel 
dan de 'standaard-wijsheid' open 

te houden. Een nog fundamenteler 
observatie is die van de tijdshorizon 

van oliemaatschappijen. Voor con
cernplanning is een tijdshorizon 
van 25 jaar voldoende. Zie de Gas

urne: m opeenvolgende Plannen 
van Gasafzet wordt de waarschijn
lijke voorraad steeds weer op' ca. 

2300 miljard m3 geschat, bij een 
jaarproduktie van ca go miljard 
m3• Slechts schijnbaar is het dan zo 

dat op 4 januari 2006 de gasbel op 
is. In feite komt de hele zorg om het 
opraken van de gasbel rond die tijd 

neer op vragen naar het onmogelij
ke: vragen naar cijfers die niet be
schikbaar zijn, doordat de concerns 
die ze zouden kunnen leveren, cr 
nog niet m geïnteresseerd zijn. 
Geen wonder dat wie zekerheid wil 
hebben over de energiesituatie op 

langere termijnen dan 25 jaar, 
steeds weer in gaten valt. 
De onzekerheden aan de vraagkant 
zijn nog veel groter. Van GinkeI 
haalt de studies van het Centraal 
Planbureau aan, waarin vrij gede
tailleerd word t becijferd tot het 
jaar 2000 welk energieverbruik in 
welke sector hoort bij een gegeven 
economische groei. Besparingscij
fers zouden daarin zijn verwerkt. 
Nu wordt aan energiebesparing 
wel steeds het meeste verbale vuur
werk besteed in het energiebeleid, 
maar de resultaten zijn daaraan 
niet evenredig. Een goede maatstaf 
voor de prioriteit van een beleids
terrein vormen nog steeds de over

heidsuitgaven. Aan kernenergie
onderzoek wordt jaarlijks ca 19o 
miljoen uitgegeven; daarnaast ko
men geregeld incidentele posten op 
de begrotingen, zoals onlangs nog 
een afscheidscadeau van Van Aar-
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denne aan het reeds mislukte Kal

kar-project van JI50 miljoen. Op 
de meerjarenbegroting 1981 tlm 
1985 is J750 miljoen uitgetrok
ken voor steenkoolonderzoek; de 
Program Voorbereidingscommissie 
voor het steenkoolonderzoek vraagt 
1936 miljoen. Stel daarnaast de 
gelden voor doelmatiger energie

gebruik: aan directe onderzoeks
projecten ca JI 5 miljoen; met gel
den voor demonstratieregelingen 
en dergelijke erbij komt men op 
hoogstens het dubbele van dit be
drag. Staat dat misschien in ver

houding tot de bijdrage die uit deze 
hoeken wordt verwacht aan de op
lossing van het energieprobleem? 
In het geheel niet: kernenergie kan 
ca. 6% van olie en gas vervangen 
in 2000 (3 kerncentrales), steenkool 
30% en doelmatiger verbruik even

eens 30% (volgens de heersende 
wijsheid). 
Nu gaat het me in dit verband niet 
om een pleidooi voor meer geld 
voor onderzoek naar doelmatiger 
energiegebruik, al neem ik dat met 
genoegen mee in mijn betoog. Het 
gaat me erom, dat de cijfers over de 
mogelijkheden van doelmatig ener
giegebruik nog slechts een eerste 
verkenning zijn: het terrein is té 

Nawoord J. van Ginkel 

Volgens Erik van der Hoeven be
zondig ik mij - EZ, Planbureau en 
OESO 'trouwhartig' navolgend -
aan systematisch pessimisme. Zo
wel de aanbodzijde als de vraagzij
de van het energieprobleem zijn 
volgens hem in overdreven donkere 

lang verwaarloosd, en staat, on
danks beleefdheden van overheids

wege, nog steeds niet in de belang
stelling. Nog een voorbeeld? Het 
Nederlandse energiebeleid heeft, 

aldus de Nota Energiebeleid, twee 

hoofddoelstellingen: doelmatig 
energieverbruik en diversificatie 
(lees: invoering van steenkool en 

kernenergie). En de Nota besteedt 
vervolgens 36 pagina's aan doel
matig gebruik en 639 aan diversifi
catie. Nog een laatste voorbeeld: 
ten tijde van de Nota Energiebeleid 

had nog geen van de beleidsmakers 
eraan gedacht dat doelmatiger ge

bruik van elektriciteit mogelijk een 
rol zou kunnen spelen. In de hele 
nota wordt er in het voorbijgaan 
één zin aan gewijd. Zou men onder 
zulke omstandigheden de mogelijk
heden van doelmatiger energie
gebruik wel juist inschatten? 
Van Ginkel, die trouwhartig de cij
fers van het CPB met betrekking tot 
besparing overneemt, heeft niet in 
detail naar het doelmatig gebruik 
gekeken. Het kan hem nauwelijks 
worden aangerekend, want bijna 
niemand in Nederland heeft dat 
nog gedaan. Wel hebben velen zich 
geworpen op de mogelijkheden van 
spouwmuurisolatie (en met succes: 

kleuren geschetst. Zoiets riekt, zo 
laat hij merken, naar (scenario-) 
taal uit verdachte hoek! 
Volgens Van der Hoeven is het 
energieprobleem kennelijk niet, 
zoals ik schetste, een politiek keu
zevraagstuk tussen de risico's van 
kernenergie en de risico's van een 
ongewenste economische terugslag, 

in vakkringen durft men tegen
woordig te voorspellen dat er in de 

nabije toekomst woningen met 
80% minder brandstofbehoefte 
dan het huidige gemiddelde zullen 
zijn); maar naar de industrie, met 

ruim 50% van het nationale ener
gieverbruik, zijn nog nauwelijks 

onderzoeken gedaan. De enige sec

tor die is onderzocht, is de papier
en kartonindustrie: 25 à 30% be
sparing mogelijk. De rest is nog ter
ra incognita voor het energiebeleid. 
Maar de wereld draait door en 
energie wordt bespaard; daar zor
gen de prijsstijgingen wel voor. De 
onzichtbare hand slaat opnieuw 

toe: in 1980 werd 7t% minder ver
bruikt dan in 1979; in het eerste 
kwartaal van 1981 werd opnieuw 
12% minder verbruikt dan in de 
overeenkomstige periode van 1980. 
En zó snel dendert de produktie 
niet achteruit. Economische Zaken 
wordt nu verrast door het succes 
van zijn eigen 'verstandig met 
energie' -campagne. De besparin
gen voltrekken zich in sneller tem
po dan studies kunnen bijbenen. 
Kop op JooP, er is nog hoop, een 
zonnige toekomst ligt nog in het 
verschiet! 

(zulks als gevolg van de sterk ver
slechterende energiesituatie in Ne
derland ) maar een politiek keuze
vraagstuk tussen de risico's van 
kernenergie en de risico's van het 
onvoldoende benutten van alterna
tieve energiebronnen en een op 
zichzelf toereikend besparingspo
tentieel. Als dat eens waar was ... 
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Mijns inziens ligt de zaak - helaas 
- niet zo eenvoudig. Ik sluit niet 
uit, dat nog grotere besparingen 
mogelijk zijn dan reeds in mijn cij
fers liggen besloten. Ze zullen ech
ter niet zo groot zijn dat het beeld 
er radicaal door verandert. De 
voorbeelden die Van der Hoeven 
ten tonele voert om aan te tonen 
dat ik mij overgeef aan ongegrond 
pessimisme tasten de grondslag van 
mijn becijfering en beschouwingen 
niet aan. Immers: 
I. OdelIs eventuele gelijk betckent 

voor de olieproducerende landen 
met juist de grootste reserves nog 
geen aansporing om méér te pro
duceren; 

2. de jaarlijkse bijstellingen van de 
cijfers over de uiteindelijke reser
ves van Slochteren en andere be
kende velden worden steeds klei
ner naarmate de produktie 
voortschrijdt en de kennis over 
deze velden toeneemt. Grote bij
stellingen van de reserveschattin
gen van deze velden, zoals in het 
verleden gedaan, zijn daarom 
uitermate onwaarschijnlijk; 

3. een onevenredige achteruitgang 
van het energieverbruik in 1980 
t.O.V. 1979 lag in de rede aan
gezien in tijden van recessie voor
al de energie-intensieve indu
strieën zeer sterke omzetdalingen 
laten zien; 

4. of ooit huizen met 80% minder 
energieverbruik in zeer grote se
ries zullen worden gebouwd, 
hangt af van de extra investe
ringsprijs van de extra bespaarde 
mS aardgas. Na 50% besparing 

zijn de investeringskosten al 
gauw prohibitief. Bovendien 
maakt 80% of 50% voor mijn al
gemene beeld van het jaar 2000 

maximaal I % verschil uit. 

Het lijkt mij overigens waarschijn
lijk dat de thans nog bestaande ver
schillen van mening over het maxi
maal benutbare besparingspoten
tieel naar elkaar toe zullen groeien 
naarmate meer bekend wordt van 
de vele lopende onderzoekprojec
ten: deze geven namelijk niet alleen 
uitsluitsel over de technische, maar 
ook over de economische haalbaar
heid van de voorgestelde bespa
ringstechnieken. 
Waar de verschillen van mening 
zich wél op zullen toespitsen, zal de 
vraag zijn hoeveel economische 
groei in welke sectoren minimaal 
nodig zal zijn om een té ver gaande 
aantasting van sociale voorzienin
gen, werkgelegenheid en inkomen 
te voorkomen. 
Mij dunkt dat 2% economische 
groei tot 2000 plus een grote be
reidheid onder de Nederlandse be
volking tot het brengen van mate
riële offers minimaal nodig zijn om 
de huidige onevenwichtigheden in 
de staatsbegroting en in de natio
nale bestedingen te corrigeren. Het 
is ook nauwelijks voorstelbaar dat 
de gevolgen van de oyer een aantal 
jaren wegvallende inkomsten uit de 
aardgas-export in een bijna stagne
rende economie zijn op te vangen. 
Als 2% groei minimaal nodig is 
voor het bestuurbaar blijven van 
ons land zullen met het oog op een 
adequate verruiming van het ener-

gie-aanbod zeer vroegtijdig maat
regelen getroffen moeten worden. 
Het uitblijven daarvan kan er toe 
leiden dat de thans gevraagde of
fers voor economisch herstel later 
vergeefs blijken te zijn geweest. 
Twee procent economische groei 
vergt tussen '80 en 2000 al gauw 
een verruiming van het verzekerd 
energie-aanbod met - afhankelijk 
van de aard van de economische 
groei - IQ à 20% t.o.v. het peil van 
'79. Gezien de zeer hoge bedragen 
gemoeid met geïmporteerde olie en 
aardgas en de milieu bezwaren ver
bonden aan grootschalige inzet van 

kolen (die grenzen stellen aan de 
inzetbaarheid van kolen) kàn een 
bijdrage van kernenergie van on
geveer een derde tot de helft van de 
toename van het energieverbruik 
voor de haalbaarheid van dit groei
cijfer van kritieke betekenis zijn. 
Zonder die bijdrage en dus zonder 
een zekere evenwichtsherstellende 
groei kiezen we voor minder werk
gelegenheid en een verdergaande 
aantasting van sociale zekerheid. 
Dát is dan het prijskaartje dat 
hangt aan een kernenergievrij 
Nederland. 
Centraal stond in mijn artikel 'de 
kwaliteit van de discussie' en in 
het licht dáárvan de kwaliteit van 
de besluitvorming. Als het aan mij 
ligt, kiest 0'66 voor een volledige 
bespreking van het probleem 
zónder verdonkeremaning van so
ciaal-economische effecten op 
lange termijn. Misschien dat Erik 
het prijskaartje ook eens wil lezen ... 
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