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Waar moet het met Europa naar toe? 

Inleiding van dr. S. W. Couwenberg 

I 

Het onderwerp van deze studiedag is symptomatisch voor het crisisbesef 
dat alom in Europa valt waar te nemen. Dit besef is overigens geen 
nieuw verschijnsel. In de periode 1914-1945 werd Europa reeds geconfron
teerd met een crisis, die in de jaren dertig als een totale crisis werd er
varen, welke om een totaal antwoord vroeg. De interne Europese machts
strijd der vorige eeuwen culmineerde in deze periode in twee wereld
oorlogen, die een strijd waren om de hegemonie in Europa en daarmee 
tevens in de wereld. Het resultaat van deze machtsstrijd was het defini
tieve einde van de Europese hegemonie. De interne Europese crisis 
schiep tevens de voorwaarden voor een snel extern machtsverval (deko
lonisatieproces). De politieke wereldmacht verplaatste zich naar de 
randgebieden der Europese cultuur: Rusland en Amerika. Europa werd 
van subject tot object der wereldpolitiek, het westelijk deel nauw ver
bonden met en gedomineerd door Amerika, het oostelijk deel nauw ge
lieerd aan en overheerst door de Sowjetunie. 

11 

De na-oorlogse ontwikkeling van Europa wordt wezenlijk bepaald door 
het Oost-Westconflict, waarin alle tegenstellingen binnen de Europese 
cultuur een nieuw hoogtepunt bereikten. Het is een ideologisch, machts
politiek en, in de communistische visie. tevens een sociaal (klassen-) 
conflict. Uit deze controverse resulteerde een strijd situatie, die spoedig 
bekend is geworden als de koude oorlog en die een onverzoenlijk en 
totaal karakter had, d.W.Z. op alle terreinen (ideologisch, politiek, econo
misch, cultureel, militair) betrekking had, zij het dat de militaire strijd 
zich primair uitte in een voortdurende bewapeningswedloop en slechts 
incidenteel in een direct handgemeen. Doordat de scheidslijnen van deze 
conflictsituatie dwars door Europa en Duitsland heen liepen, werd 
Europa opnieuw de prooi van een diepgaande onderlinge verdeeldheid en 
strijd. Deze ontwikkeling leidde tot een sterke polarisering van de 
wereldverhoudingen: de wereld werd gezien als een strijdtoneel, beheerst 
door twee ideologische, tot de tanden gewapende wereldblokken, die elkaar 
wederzijds in bedwang hielden door een politiek van wederzijdse af
schrikking (deterrence). 
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In feite was de koude oorlog een nieuwe verschijningsvorm van de eeuwen
oude strijd om de hegemonie in Europa. In de NAVO-visie gaat het om 
een gemeenschappelijke afweer tegen een door de Sowjetunie overheerst 
communistisch Europa; in de Sowjet-visie om een afweer tegen een door 
Amerika overheerst kapitalistisch Europa. Men viel hierbij weer terug 
op de Europese traditie van machtsevenwicht als grondslag van het 
veiligheidsbeleid, nadat de idee van collectieve veiligheid in gezamenlijke 
verantwoordelijkheid met de Sowjetunie in VN-verband een illusie was 
gebleken. Nieuw in deze situatie is, dat het machtsevenwicht nu primair 
komt te rusten op een wederzijdse nucleaire afschrikking en van door
slaggevende invloed wordt voor de veiligheid van de gehele wereld. 

III 

Binnen deze totale conflictsituatie herleefde het streven naar Europese 
eenwording, waarbij feitelijk werd uitgegaan van de door het Oost-West
conflict geschapen ideologische en politieke verdeeldheid in Europa. Dit 
streven werd daardoor principieel en feitelijk beperkt tot West-Europa; 
ja, het werd onmiskenbaar mede gedragen en geïnspireerd door een prin
cipieel anticommunistische gezindheid. 
De Westerse doelstellingen in de periode van de koude oorlog (p1.m. 1948-
1963) kunnen globaal worden samengevat in de volgende punten: 

vernietiging van het communistische systeem; 
verandering van de naoorlogse territoriale status-quo ten gunste van 
de vrije wereld; 
hereniging van Duitsland op basis van het zelfbeschikkingsrecht, uit 
te oefenen via vrije verkiezingen, en een vredesverdrag tussen dit 
herenigd Duitsland en zijn vroegere tegenstanders, waarbij Duitslands 
grenzen definitief worden vastgesteld (vandaar niet-erkenning van Oder
Neissegrens en DDR); 
Westeuropese integratie. 

IV 

In de loop van de jaren '60, vooral na de Cubacrisis in 1962, ontwikkelt 
zich een belangrijke kentering in de Oost-Westverhouding. De koude oor
log en de daarbij passende mentaliteit raakt steeds meer in diskrediet en 
wordt steeds meer verdrongen door een streven naar ontspanning en 
toenadering; in plaats van het accentueren van de antithese tussen het 
"christelijke" Westen en het atheïstische communisme groeit een sterk 
verlangen naar dialoog en uitbreiding van contacten op allerlei gebied. 
Tegenover het accentueren van de fundamentele verschillen, zoals gebrui
kelijk in de koude oorlog, wordt meer en meer gewezen op de groeiende 
overeenkomsten tussen de maatschappelijke stelsels van Oost en West; 
een neiging die een theoretische fundering krijgt in de zgn. convergentie
theorie. 
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• 

Deze veranderingen leiden ook tot een hernieuwde bezinning op de 
Europese problematiek. Tegenover de door de koude oorlog bepaalde 
klein-Europese en Atlantische conceptie groeit in verschillende variaties 
een bredere conceptie van Europa, die erop gericht is via een politiek 
van Europese verzoening de ideologisch-politieke verdeeldheid geleidelijk 
aan ongedaan te maken en in aansluiting hieraan te komen tot nieuwe 
vormen van Europese samenwerking, die betrekking hebben op West
en Oost-Europa. In deze nieuwe benadering van de Europese problematiek 
wO:'dt de Duitse hereniging niet meer gezien als voorwaarde voor ont
spanning, maar als resultaat van een zich geleidelijk doorzettende ont
spanning in de Oost-Westbetrekkingen. 
In dit nieuwe klimaat van dialoog, bruggen bouwen, streven naar 
Europese verzoening ontwikkelt zich ook een toenemende kritiek op het 
heersende veiligheidssysteem. Meer en meer groeit het besef, dat dit 
veiligheidssysteem, berustend op het machtsevenwicht tussen NAVO en 
Warschaupact, een onoverkomelijke hinderpaal is om tot werkelijke 
Europese verzoening te geraken. Vandaar het streven naar een nieuw 
Europees veiligheidssysteem, dat niet langer gebaseerd is op de Euro
pese verdeeldheid, maar op Europese lotsverbondenheid. In officiële 
kringen in het Westen vindt meer en meer de gedachte ingang, de NAVO 
om te smeden tot een instrument voor de opbouw van een nieuw Europees 
veiligheidssysteem. 

Deze omslag wordt veroorzaakt door twee fundamentele ontwikkelingen: 

e De groeiende angst voor het uitbreken van een kernoorlog oefende 
een sterk remmende invloed uit op de wederzijdse krachtsontplooiing in 
de koude oorlog (atoomparalyse). Ondanks het Chinese verzet hiertegen 
dringen de militair- en politiek-strategische consequenties van het atoom
tijdperk en het atomaire schaakmat steeds meer door tot het bewust
zijn van de verantwoordelijke leiders in Oost en West. Amerika en Rusland 
worden hierdoor steeds meer tot onvrijwillige partners van elkaar in deze 
zin dat zij beide het fundamentele belang gemeen hebben gekregen van 
het voorkomen van een kernoorlog. 

• De angst voor het communistisch gevaar neemt in het Westen snel 
af door een reeks van verschijnselen in de communistische wereld, zoals 
de (verdere) ontwikkeling van de vreedzame-coëxistentie-theorie (ideolo
gische vrucht van de atoomparalyse), het destalinisatieproces, en het 
polycentrisme in de communistische wereld als gevolg van herlevend 
nationalisme en groeiende ideologische verdeeldheid. De desintegratie 
van het communistische blok vindt haar weerslag in de Westerse wereld, 
waar nationalistische krachten hun doodgewaande kop weer opsteken en 
het Westerse proces van samenwerking (in de NAVO en de Europese 
gemeenschappen) steeds meer afremmen. 

5 



Deze ontwikkeling resulteert in een toenemende desintegratie der anta
gonistische machtsblokken, hetgeen door velen in het Westen als een pro
gressief verschijnsel wordt ervaren. Het groeiende verzet tegen de 
Russische hegemonie in het Oostelijk blok vindt in het Westen zijn pendant 
in een toenemende distantie in West-Europa tegenover Amerika (geaccen
tueerd door het Vietnamconflict en bepaalde problemen van de Ameri
kaanse maatschappij), gepaard gaand met een groeiend Europees zelfbe
wustzijn. 
Samenvattend kan worden vastgesteld dat de koude oorlog in de loop 
van de jaren '60 snel terrein verliest en plaats maakt voor een streven 
naar vreedzame samenwerking op allerlei terrein. Van een ideologisch 
gefundeerde bipolaire wereldsituatie, waarin de nationale factor sterk 
op de achtergrond gedrongen is, ontwikkelt zich een multipolaire wereld
constellatie, waarin de nationale factor opnieuw sterk meespreekt. 

V 

In Oost en West volti"ekt zich onder invloed van de industriële ontwikkeling 
een proces van toenemende ideologische desintegratie. In het Oosten 
wordt de communistische ideologie van een gemeenschappelijke stimu
lerende en inspirerende kracht steeds meer een bron van interne ver
deeldheid en strijd en werkt zij daardoor meer verlammend dan sti
mulerend op het communistische optreden tegenover de kapitalistische 
wereld. In het Westen raken de grote politiek-ideologische stromingen 
uit de vorige eeuw ook meer en meer in verval. (rn Nederland heeft dat 
geleid tot een fundamentele crisis van het hele partijensysteem). 
Door het op de achtergrond raken van de koude-oorlogssfeer en de daarmee 
gepaarde "discipline" en strijdbare solidariteit herleeft in het Westen de 
interne kritiek op het eigen politieke en maatschappelijke systeem, dat in de 
jaren van de koude oorlog als glanzend alternatief tegenover het commu
nistische totalitarisme werd gepresenteerd en verdedigd. Dit leidt tot 
nieuwe radicale stromingen (New Left), die zich gaan afzetten tegen het 
politieke en maatschappelijke establishment en tegen de uitgangspunten 
van het naoorlogse proces van Westerse samenwerking, dat wordt gezien 
als een element van het Westerse establishment. In dit verzet grijpt men 
bij gebrek aan eigen ideeën vaak terug op marxistische, leninistische, 
trotzkistische en maoïstische theoricën en ideeën. 
In Oost-Europa openbaren zich eveneens steeds meer uitingen van interne 
kritiek, gericht op liberalisering en democratisering van het communistische 
establishment. Deze ontwikkeling culmineerde in de "Praagse lente" van 
1968, die gericht was op een meer humane, democratische beleving en 
presentatie van het socialisme. Met de Sowjet-interventie in Tsjecho
slowakije is voorlopig een halt toegeroepen aan het proces van desintegratie 
van het Sowjet-imperium en liberalisering van het communistische regime, 
maar dit is waarschijnlijk slechts een Pyrrhusoverwinning voor het Sowjet
establishment. De Westerse ontspanningspolitiek, gericht op het steunen 
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van de liberaliserende krachten in Oost-Europa, werd van Sowjet-zijde als 
imperialistische provocatie gebrandmerkt. Speciaal de nieuwe Westduitse 
"Ostpolitik" werd aangegrepen als motief voor de Sowjet-interventie. 
Deze interventie heeft scherp in het licht gesteld dat voor de Sowjet-leiders 
de handhaving van de Russische machtspositie zwaarder weegt dan de 
verbreiding van de vreedzame socialistische revolutie, zoals beoogd door 
de Sowjet-theorie van vreedzame coëxistentie. Opnieuw werd bevestigd dat 
de Sowjetunie in haar buitenlandse politiek niet (meer) primair geleid 
wordt door de ideologie van de socialistische wereldrevolutie, maar door 
overwegingen van Russisch staatsbelang. Bij de interpretatie van deze 
politiek dient hierop meer dan voorheen gelet te worden. 

VI 

Op basis van deze korte historische analyse van de naoorlogse Europese 
situatie zullen we nu trachten een voorlopig antwoord te geven op het 
thema van deze studiedag: waar moet het met Europa naar toe? 

1. Een terugkeer naar de koude oorlog wordt in brede kring afgewezen. 
En terecht. Het verzekeren van een negatieve vrede (het voorkomen van 
oorlog) dient hoogste prioriteit te hebben. Een terugval in de koude oorlog 
is hiermee niet te rijmen. De ontspanningspolitiek dient te worden voort
gezet, zij het zonder veel illusies wat de kortere termijn betreft, gezien de 
weerstanden van de Sowjet-leiders tegen deze politiek, die in hun ogen de 
interne structuren en cohesie binnen het Sowjet-imperium uitholt en onder
mijnt en "contrarevolutionaire" ontwikkelingen bevordert; gezien ook de 
hardere koers die zowel intern als extern weer de boventoon voert in de 
Sowjet-politiek. In verband hiermee verdient het aanbeveling bij de verdere 
ontwikkeling van de ontspanningspolitiek uit te gaan van een zekere 
politieke cohesie in de beide invloedssferen met voorlopige aanvaarding van 
het leiderschap van Rusland in het Oosten en van Amerika in het Westen 
en zich dus te onthouden van luidruchtig verkondigde desintegrerende stre
vingen en acties ten aanzien van de Russische invloedssfeer. 
Uit allerlei uitlatingen van Sowjet-zijde valt af te leiden dat men een her
vatting van de Oost-Westcontacten slechts wenst te zien binnen het kader 
van een gemeenschappelijke Oosteuropese (in feite door de Sowjetunie ge
dicteerde) strategie en tactiek en op basis van gemeenschappelijke macht 
en bloksolidariteit. In feite betekent dit, dat contacten met het Westen onder 
controle dienen te staan van de socialistische gemeenschap en dus van de 
Sowjetunie. Voor het Westen impliceert dit, dat het zich opnieuw ver
trouwd moet maken met het bipolaire wereldstelsel (blokkensysteem) dat 
ten grondslag lag aan de koude oorlog, en zal moeten trachten binnen dit 
kader voort te gaan met de ontwikkeling van een ontspanningspolitiek, die 
noodzakelijkerwijs er een zal zijn van "kleine stappen". Het zwaartepunt 
van deze politiek ligt in de feitelijke situatie in de Amerikaans-Russische 
relaties. Westeuropese initiatieven dienen hierop aan te sluiten en voort 
te bouwen. 
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Een Westerse ontspanningspolitiek die zo ver gaat, dat zonder meer berust 
wordt in het vertrappen van fundamentele mensenrechten in het commu
nistische Oosten ter wille van de lieve vrede, dient overigens als egoïstisch 
en karakterloos te worden gekwalificeerd en afgewezen. Evenmin als wij 
vrede mogen hebben met het vertrappen van mensenrechten in landen als 
Portugal, Spanje en Griekenland, mogen wij ons neerleggen bij soortgelijke 
schendingen in het communistische Oosten. In beide gevallen zullen deze 
schendingen onverbloemd aan de kaak gesteld en voor zover mogelijk 
bestreden moeten worden. 

2. In de verdere ontwikkeling van de ontspanningspolitiek dient voorop 
te staan het streven naar wapenbeheersing en -beperking en, nauw daar
mee samenhangend, het voorkomen en beheersen van crisissituaties op 
basis van de strategie van "flexible response", zoals van KVP-zijde door 
mr. Mommersteeg bij de behandeling van de NAVO-nota reeds is gedaan. 
Vrij algemeen is thans de opvatting geworden dat in de Oost-Westbetrekkin
gen niet primair gevreesd hoeft te worden voor een doelbewuste militaire 
agressie (Clausewitz-oorlog), maar voor het ontstaan van "kleine" conflicten 
en crisissituaties, die via wederzijdse misverstanden en misrekeningen 
makkelijk kunnen escaleren tot een groot gewapend conflict. Primair gaat 
het derhalve om het uitschakelen van de oorlog als "verkeersongeluk" in 
het internationale verkeer. Zoals in de afgelopen decennia de instrumenten 
ontwikkeld zijn tot beheersing van economische crises en economische 
machtsstructuren, zo staan we thans voor de taak de instrumenten te 
ontwikkelen tot beheersing van internationaal-politieke crises en militaire 
machtsstructuren. Dit laatste is wellicht makkelijker dan beheersing van 
economische machtsstructuren, omdat de militaire apparatuur direct onder 
controle staat van de overheid. Wel dient het primaat van de politiek 
e:l de politicus in het staatsbestel, met name ook in de topstructuur van 
het defensieapparaat, duidelijk verzekerd te zjjn. Het onder politieke 
controle krijgen van het militair-industriële complex zoals dit na de oorlog 
is gegroeid, is in dit verband van essentieel belang. 

3. Een politiek van wapen- (militaire machts-) en crisisbeheersing is 
alleen zinvol te voeren op basis van het bestaande stelsel van militair 
machtsevenwicht. De stabiliserende werking van dit stelsel dient zorgvuldig 
te worden bewaakt. Het handhaven van of streven naar een doorslaggevend 
machtsoverwicht is echter in strijd met het streven naar verdere ont
spanning. Dat handhaving van het machtsevenwicht een voortdurende be
wapeningswedloop impliceert, zoals in polemologische publikaties meer
malen wordt beweerd, is o.i. niet juist. De bewapeningswedloop is het pro
dukt van het koude-oorlogsmechanisme, dat via de ontspanningspolitiek 
geleidelijk gedemonteerd zal moeten worden. 
Wij begrijpen dat handhaving van het militaire machtsevenwicht en streven 
naar ontspanning en wapenbeperking door simplistisch denkende geesten 
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als "onduidelijke", inconsequente politiek wordt ervaren. Maar goede 
politiek onderstelt vaak een zekere inconsequentie. 

4. Er dient een duidelijk verband gelegd te worden tussen het streven 
naar wapenbeperking en bevordering van ontspanning in de Oost-West
betrekkingen. Deze materie dient in de eerste plaats behandeld te worden 
in de reeds jaren fungerende ontwapeningscommissie der achttien landen 
te Genève. Daarnaast dient te worden nagegaan of het mogelijk is de twee 
veiligheidspaeten te ove:"koepelen door een of andere vorm van permanent 
topoverleg. 

5. De naoorlogse territoriale status quo in Europa dient als uitgangspunt 
genomen te worden van de Westerse ontspanningspolitiek. Dit betekent 
dat geleidelijk maar doelbewust moet worden gekoerst naar een formele 
erkenning van de Oder-Neissegrens en de DDR, op voorwaarde dat de 
stRtus van West-Berlijn op bevredigende wijze geregeld wordt. Het niet
erkennen en het daarmee blijven iso:eren van de DDR drijft deze tweede 
Duitse staat tot steeds grotere afhankelijkheid van de Sovjetunie en be
lemmert iedere verzachting van het ~egime. Een dergelijk streven naar 
erkenning van twee Duitse staten impliceert uiteraard dat de Bonds
republiek bereid moet zijn afstand te doen van het exclusieve recht geheel 
Duitsland te vertegenwoordigen overeenkomstig de grenzen van 1937, 
wlarop haar traditionele "Duitslandpolitiek" berust. Deze politiek is irreëel, 
en stelt de Sovjetunie bovendien in staat de Bondsrepubliek in de revan
chistische hoek te manoeuvreren, met alle nare consequenties van dien. 
Aanvaarding van de naoorlogse status quo in Europa is onontkoombare 
voorwaarde voor een toekomstige verandering ervan. 

6. De Duitse kwestie is, zoals Henry A. Kissinger vaststelt in zijn "The 
Trouhled Partnership", de beslissende onzekerheidsfactor die elke duur
zame en vreedzame oplossing in Midden-Europa in de weg staat. Bij de 
verdere ontwikkeling van de ontspanningspolitiek dient een vreedzame 
oplossing van dit vraagstuk een hoge prioriteit te krijgen, al kan voorlopig 
niet gerekend worden op grote Russische tegemoetkomendheid op dit punt. 
Het door Kissinger met het oog hierop ontvouwde plan kan hiertoe wellicht 
een bruikbaar uitgangspunt zijn. 

7. Een belangrijk onderdeel van de Westerse ontspanningspolitiek was de 
uitbreiding van de Oost-\Vestcontacten op economisch, cultureel en politiek 
gebied. Dit onderdeel blijft zijn betekenis behouden, in het bijzonder met 
het oog op de correctie van verkeerde beeldvorming en het verminderen 
van wederzijds wantrouwen, al is dit niet eenvoudig, gezien de diep
gewortelde Sovjet-achterdocht ten opzichte van infiltratie van Westerse 
(bourgeois)-ideeën via deze contacten. Deze achterdocht wordt nog gevoed 
door de groeiende ontvankelijkheid van de intelligentsia in communistische 
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landen voor bepaalde Westerse ideeën, in het bijzonder die van de geeste
lijke vrijheid (men denke bijv. aan de weerklank van het bekende illegaal 
verspreide geschrift van de Sovjet-geleerde en "vader van de Sovjet-water
stofbom", Andrej Sacharov: Gedachten over vooruitgang, vreedzame co
existentie en geestelijke vrijheid) en de daarmee samenhangende groeiende 
protesthouding in deze kringen tegen restaliniseringstendenties. 
De communistische machthebbers trachten het dreigende gevaar te be
zweren door telkens weer met grote nadruk iedere ideologische coëxistentie 
af te wijzen en ideologische offensieven te ontketenen ter versterking van 
de geestelijke (ideologische) weerbaarheid. Zij doen dit omdat zij een 
duidelijke ideologische en politieke vijand nodig hebben om de gevestigde 
ideologisch gefundeerde machtsstructuren in stand te kunnen houden. Dit 
heeft uiteraard consequenties voor het streven naar een dialoog tussen 
Oost en West. Het is duidelijk dat de mogelijkheden van een werkelijke 
dialoog hierdoor voorlopig zeer bepeïkt zijn. 

8. De ontwikkeling van internationalisme naar nationalisme in het Oosten 
heeft, tezamen met het verminderen van de angst voor Sovjet-agressie, 
aan het nationalisme in het Westen nieuwe kansen gegeven. Dit her
levende nationalisme heeft zoals gezegd de Westerse (NAVO) en Europese 
samenwerking (Europese Gemeenschappen, Westeuropese Unie) danig 
ondermijnd en vormt opnieuw een van de belangrijkste uitdagingen. 
Voorts zien we een toenemende verbureaucratisering van de Europese 
samenwerking, waardoor zij steeds minder leeft onder de bevolking. Vele 
jongeren beschouwen de Europese eenwording als een achterhaalde zaak. 
Zij willen niet meer Europees, maar mondiaal denken. Zij willen ineens 
doorstoten naar een geordende, vreedzame wereldsamenleving. Dit streven 
getuigt van een bewonderenswaardig idealisme, maar tegelijk van weinig 
politiek maatgevoel. Als Europeanen dienen we eerst zelf klaar te komen 
met onze huidige intern-Europese problematiek, t.w. de overwinning van 
het herlevende egocentrische nationalisme en de reactivering en verdere 
ontwikkeling van onze democratie. 
De Franse publicist Servan-Schreiber heeft in zijn boek Le défi américain 
de Europese mens op indrukwekkende wijze geconfronteerd met de reali
teit van de groeiende machtskloof tussen Amerika en Europa en met het 
daaruit voortvloeiende perspectief van een Europa dat gedegradeerd wordt 
tot een satelliet van Amerika, analoog aan de ontwikkeling van het oude 
Hellas ten opzichte van het Romeinse Rijk. In het licht van dit perspectief 
heeft alle gepraat over een reactivering van de democratie niet zo erg veel 
zin. Willen de Westeuropese volken zoveel mogelijk - binnen het bipolaire 
machtenstelsel - over hun lot blijven beschikken, dan zal het nationale 
zelfbeschikkingsrecht in bepaalde fundamentele opzichten moeten uitgroeien 
tot een Europees zelfbeschikkingsrecht. Alleen in dit perspectief heeft de 
politieke democratie in Europa nieuwe reële ontwikkelingskansen. 
Wij ontveinzen ons geenszins de zeer grote hinderpalen die overwonnen 
moeten worden om hiertoe te geraken. We mogen ons hierdoor echter niet 
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laten afschrikken. De vitaliteit van een cultuur wordt bepaald door de mate 
waarin zij erin slaagt klaar te komen met de uitdagingen waarmee zij wordt 
geconfronteerd. Europa wordt nu geconfronteerd met uitdagingen die be
slissen over zijn toekomst. Het streven naar een Verenigd Europa, dat na 
de oorlog met zoveel hartverwarmend enthousiasme op gang is gekomen, 
is op een dood punt geraakt. Het is verzand in technocratische bemoeienis
sen, waarvan weinig of geen inspiratie uitgaat. Toch blijft de Europese een
wording een van de meest radicale uitdagingen voor de Europeanen van 
onze tijd. Een verscherping van de blokvorming in Europa behoeft hiervan 
niet gevreesd te worden. 
Er is een nieuwe geweldige krachtsinspanning nodig om de Europese volken 
opnieuw in beweging te brengen voor de idee van een Verenigd Europa 
als fase op de weg naar een beter geordende wereldmaatschappij. Een 
Europa waarin de verschillende nationaliteiten juist door het bredere kader 
waarin zij geplaatst worden, nieuwe ontwikkelingskansen krijgen. We zijn 
de laatste tijd geconfronteerd met het verschijnsel van de buitenparlemen
taire actie. Men dient dit verschijnsel, wat men verder ook denken moge 
omtrent de inhoud en strekking dezer acties, au sérieux te nemen als een 
teken aan de wand van onze parlementaire democratie, die in verschillende 
opzichten niet meer bevredigend functioneert. Willen we de impasse doo;
breken waarin het streven naar een Verenigd Europa terecht is geko'11en, 
dan dringt zich meer en meèr de vraag op, of dit streven niet een nieuwe 
impuls nodig heeft door een soortgelijke actie, waarin zoveel mogelijk 
Europeanen hun politieke wil tot gelding brengen om af te rekenen met 
hi5,torische grenzen en scheidslijnen die zij niet meer als zinvol ervaren; 
j:l, die zij als een noodlottige belemmering ondervinden voor de verdere 
ontwil..ke!ing van welvaart, welzijn en geluk in Europa. 

De Amerikaanse politicoloog Wil/iam E. Griffith spreekt als zijn ver
\Yachting uit, dat Europa ook in de jaren zeventig object der wereldpolitiek 
zal blijven. Wij vrezen dat deze verwachting waarschijnlijk bewaarheid zal 
worden, dat Amerika en Rusland over Europa's politieke lot blijven be
schikken, tenzij uit de Europese volkeren een nieuwe impuls tot ontwikke
ling komt die het politieke establishment in Europa zodanig onder druk 
zet, dat het genoodzaakt wordt eindelijk mee te werken aan de opbouw 
van een verenigd West-Europa, dat opnieuw als subject der wereldpolitiek 
hierin naast en in samenwerking met Amerika een eigen rol kan spelen en 
hieraan zijn eigen bijdrage kan leveren. In concreto betekent dit, dat het 
grotendeels uitgevoerde en daarmee verouderde EEG-verdrag vervangen 
dient te worden door een Europese grondwet die de grondslagen legt voor 
een federaal-democratisch regeringssysteem. In het nieuwe politieke kader 
van een federaal Europa kunnen zich beter dan in nationaal verband de 
nieuwe politieke scheidslijnen ontwikkelen, die beantwoorden aan de cen
trale problemen van deze tijd en daardoor als zinvol ervaren worden. 
Van het politieke establishment in Europa is weinig meer te verwachten 
dat kan bijdragen tot een beslissende doorbraak naar een Westeuropese 
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federatie. Alleen een massale politieke druk van onderop kan deze door
braak tot stand brengen. Ja, men zou nog een stap verder kunnen gaan 
door los van het politieke establishment Europese verkiezingen te organi
seren ter verkiezing van een Europese constituante, die tot taak heeft een 
Europese grondwet op te stellen die daarna ter goedkeuring wordt voor
gelegd aan de nationale parlementen. Dit lijkt ons een reële mogelijkheid 
om de Europese eenwording uit het slop te halen waarin zij terecht is 
gekomen. Het is een aanpak die vele Europeanen van de jongere èn oudere 
generatie weer bijeen kan brengen in een gemeenschappelijke politieke 
onderneming van historische betekenis. 

9. In 1917 verscheen het bekende boek van Oswald Spcngler: Der Unter
gang des Abendlandes. Hij bedoelde hiermee nict een onmiddellijke ineen
storting, maar een proces van ongeveer 200 jaar, waarin naar de wetten 
van de morfologie der wereldgeschiedenis ook de Europese cultuur zoals 
vroegere culturen langzamerhand zou verwelken. Aan deze futurologische 
visie in een tijd tocn futurologie nog niet in de mode was, werd in het 
toenmalige Europa door velen niet zoveel waarde gehecht, omdat in brede 
kring nog de overtuiging leefde dat Europa een unieke beschaving was, die 
zich aan dit soort historische wetmatigheden zou kunnen onttrekken. De 
historische gebeurtenissen sindsdien hebben echter aangetoond dat Speng!er 
zich slechts in het tijdsverloop vergist heeft. Het proces van toenemend 
verval voltrekt zich nel sneller dan Spengler verwachtte, tcnzij een wOlle'cr 
geschiedt. 
Er zijn inderdaad vele tekenen Ban de wand. Een var' de meest veront
rustende is het gebrek aan geloof in eigen cultuur en roepiflg, het gerr.is 
aan cultureel zelfrespect, de neiging tot masochisme. tot voortdurende zelf
beschuldiging als uiting van wat als "linkse" mentaliteit wordt gep:'esen
teerd. Bij alle fundamentele kritiek die terecht op dc eigen Westerse of 
Europese cultuur kan worden gelevcrd, blijven wij deze bcschaving waar
deren als een buitengewoo,: vruchtbare en vitale cultuur, zonder welke dc 
wereld nog in cen betrekkelijk primitief stadium zou verkcren. Een zgn. 
linkse mentaliteit, die zich uitput in een zich uitsluitend of hoofdzakelijk 
afzetten tegen de eigen cultuur, waaraan men alles wat men is te danken 
heeft, achten wij een van de meest verontrustende symptomen van innerlijk 
verval. 
Wij geloven met Spengler niet in een onvermijdelijkc ondergang van de 
Europese cultuur. Maar, willen we dit lot van ons afwenden, dan zal er 
een nieuwe Europese beweging moeten komen, die zich inzet voor eèfl 
herstel van het geloof in eigen cultuur en roeping op basis van een groeien
de economische, politieke en culturele verbondenheid. De toekomst van een 
cultuur wordt uikindelijk bcpaald door de vitaliteit en sociale dynamiek 
waardoor zij wordt voortgestuwd. In de afgelopen eeuwen heeft Europa 
een indrukwekkende vitaliteit en sOé:iale dynamiek aan dc dag gelegd dankzij 
een krachtig ontwikkeld geloof in eigen cultuur en roeping. De laatste 
decennia is dit geloof ernstig ondcrn-,ijr;d. Wanneer men dit proces laat 
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voortwoekeren en er zelfs een progressieve betekenis aan verleent, dan heeft 
Europa geen toekomst meer. Dan rest ons slechts als toekomst een in
teressant cultuurhistorisch museum te worden. 

10. Na de externe communistische uitdaging van vreedzame concurrerende 
coëxistentie worden we de laatste jaren geconfronteerd met de interne uit
daging der "New Left"-bewegingen. Deze uitdagingen van Oud, maar 
vooral van Nieuw Links dwingen tot een hernieuwde bezinning op de 
grondslagen van ons politiek en maatschappelijk stelsel, op de diepere 
waarden waaruit wij bewust en vaak onbewust leven, en op de politieke, 
economische en culturele structuren waarin deze waarden tot institutionele 
uitdrukking zijn gebracht. 
I n verband hiermee dient een enkel woord gezegd te worden over de 
politieke ideologieën die sinds de 1ge eeuw de ontwikkeling der Europese 
cultuur begeleid en geïnspireerd hebben. Deze ideologieën verkeren momen
teel in een proces van toenemende desintegratie. Zij blijken steeds minder 
in staat te zijn, op inspirerende wijze leiding te geven aan de verdere ont
wikkeling van deze waarden. In hoofdzaak reageren zij nog slechts op de 
eisen die uit het maatschappelijk leven aan de orde worden gesteld. Aan 
een verdere doordenking en uitwerking van deze ideologieën en hun onder
linge relaties in het licht van de snelle maatschappelijke ontwikkelingen 
wordt weinig of niets meer gedaan. Zij zijn alle min of meer in de greep 
geraakt van de ideologie van de (industriële) consumptiemaatschappij, die 
in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de vervaging en nivellering der 
oude ideologische tegenstellingen. Zij zijn daardoor ook onvoldoende in 
staat de fundamentele kritiek die door de "New Left"-bewegingen in het 
voetspoor van Herbert Marcuse is uitgeoefend op de heersenèe ideologie 
van de consumptiemaatschappij, op adequate wijze te beantwoorden. En 
dit geldt evenzee; voor de christen-democratische ideologie, die op zichzelf 
het best in staat is deze kritiek op constructieve wijze te verwerken. 
Veranderingen in opvattingen of stellingname vinden thans veelal plaats 
zonder duidelijke principiële verantwoording. Het wordt allemaal gerecht
vaardigd met het modewoord pragmatisme. Van een politiek-strategische 
visie, die de algemene beginselen en de praktijk van alledag verbindt tot 
een zinvol geheel, een inspirerend toekomstbeeld, is weinig meer te be
speuren. Het pragmatisme, dat een alternatief wil bieden voor het verval 
der traditionele ideologieën, is niet meer dan een verlegenheidsoplossing, 
een bevestiging van de huidige ideologische impasse. De hedendaagse 
politieke situatie wordt gekenmerkt door een grote geestelijke armoede, 
die bedekt wordt met leeggelopen ideologische leuzen en formules uit het 
verleden. 
Voor een hernieuwde bezinning op de ideologische grondslagen van onze 
cultuur is te meer reden omdat er in de hedendaagse verzorgingsstaat een 
groeiende onverschilligheid te bespeuren is ten aanzien van de diepere 
waarden die aan onze samenleving ten grondslag liggen. Het gevaar is niet 
denkbeeldig dat veel mensen binnen de verzorgingsstaat onzer dagen steeds 
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meer verwende kinderen worden, die alles vanzelfsprekend vinden en 
steeds meer vruchten van de hoom onzer beschaving verwachten zonder zich 
te interesseren voor de grondslagen waarop dit alles berust. Onwillekeurig 
komt in verband hiermee opnieuw in herinnering het bekende boek van 
Ortega y Gasset: De opstand der horden, waarin hij waarschuwt tegen het 
fenomeen van de hordemens, die alles vanzelfsprekend vindt. 
De Europese waarden, die op de ontwikkeling van onze cultuur zo be
vruchtend en inspirerend hebben ingewerkt, zijn geen statisch, vanzelf
sprekend gegeven. Zij moeten in elke periode opnieuw doordacht en verdcr 
ontwikkeld worden in het licht van de veranderende omstandigheden. Onze 
Europese cultuur blijft alleen vitaal, zolang zij in staat is telkens opnieuw 
een adequaat antwoord te vinden op de uitdagingen waarmee zij wordt 
geconfronteerd. 
Tegenover het naïeve vooruitgangsoptimisme van de vorige eeuw staat het 
hedendaagse besef dat alle aardse vooruitgang min of meer een ambivalent 
karakter draagt, m.a.w. een positieve en negatieve pool heeft. Iedere op
lossing, zo is ons duidelijk geworden, schept nieuwe problemen. Het is juist 
dit besef van de voorlopigheid en betrekkelijkheid van al wat wij bereiken 
en tot stand brengen, d?t een garantie biedt voor de vitaliteit en duurzaam
heid van onze beschaving. Het zorgt ervoor dat de spankracht in onze 
beschaving niet gebroken wordt door het fnuikende gevoel er te zijn, 
arrivé te zijn. 

Tegenover het pragmatisme dat iedere diepere inspi,i"atie en VISIe mist, en 
het dogmatisme van vïOeger dagen, dient een nieuwe politieke houding 
ontwikkeld te worden, die dc ideële dimensie in de politiek weer tot haar 
recht laat komen, zonder in dogmatisme te vervallen, en die de natuurlijke 
spanning tussen de fundamentele waarden van onze eultuu~ en de realiteit 
der huidige civilisatie weet te transformeren in nieuwe politieke ideeën en 
in nieuwe politieke actie en strijd. Wat deze waarden betreft, noemen wij 
met name de idee van de menselijke waardigheid en de ideeën van vrijheid, 
democratie, rechtszekerheid, menselijke gelijkwaaràigheid, sociale gerechtig
heid, vrede en vooruitgang, die zich hieruit onder invloed van christendom 
en humanisme ontwikkeld hebben. Al deze waarden hebben zich in meer
dere of mindere mate geïnstitutionaliseerd, althans in nationaal verband, 
maar tegelijkertijd worden zij door bepaalde tendenties opnieuw bedreigd 
en uitgehold. Bovendien zijn zij op internationaal niveau nog zeer onvol
doende tot geldiilg gekomen. Door een en ander worden wij geconfronteerd 
met een reeks van nieuwe problemen, die voor een belangrijk deel te her
leiden zijn tot het fundamentele probleem van de "cultural lag", de kloof 
tussen het menselijk denken en de feitelijke ontwikkeling op allerlei ter
reinen. De technische en economische middelen en mogelijkheden ont
wikkelen zich met de verdere doorwerking van de technisch-industriële 
revolutie in snel tempo, terwijl het vermogen om deze op menswaardige 
wijze te gebruiken en in ons bestaan te integreren hierhij vcr ten achter 
blijft. 
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De negatieve aspecten in onze huidige levenssituatie mogen echter geen 
reden zijn tot ontmoediging. Geheel in de trant van het Europese levens
besef, zoals dit de laatste eeuwen is gegroeid, dienen zij gezien te worden 
als nieuwe uitdagingen, waarop we, mede gestimuleerd door de fundamen
tele kritiek van Oud en Nieuw Links, een zo goed mogelijk antwoord 
moeten trachten te vinden. 
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Het Duitse vraagstuk 

Inleiding van dr. G. van Roon 

I. Ter inleiding 

ti De Duitse deling is een gevolg van het Duitse probleem en daardoo; 
nooit gelijk aan soortgelijke situaties elders (Korea, Vietnam). 

• Ze is een bijzonder gecompliceerd overblijfsel uit de tijd van de 
koude oorlog en vergeleken met de l:uidige problemen en ontwikkelingen 
in de wereld, met name die 111 de buiten-Europese gebieden, bijna een 
anachronisme. 

• In de tijd van de koude oorlog hebben zich twee Duitse sUlten ge
vormd en zich laten vormen, die zich bij twee tegenover elkaar staande 
machtsblokken hebben aangesloten. 

• De rapporten van de confe: entie van Potsdam bevatten ~lcchts een 
aantal indirecte verwijzingen naar een Duitse eenheid en zijn alleen no~ 
van historische waarde. 

• Door de integratiepolitiek van Adenauer is de Duitse kwestie nog 
meer met het vraagstuk van de Europese veiligheid verbonden dan 
voorheen. 

.. De Sovjetunie heeft zich tot ongeveer 1954 op de basis van een 
Duitse eenheid gesteld en is daarna pas op de twee-statentheorie over
gegaan. 

2. De aspecten van het Duitse vraagstuk 

• Een regeling van de grenzen en van de betrekkingen met de aan 
Duitsland grenzende staten. 

• De structuur van het nieuwe Duitsland (mogelijkheden: verenigd, 
gedeeld of een confederatie). 

• De militaire status (mogelijkheden: zonder bewapening, alleen con
ventionele of ook atomaire bewapening). 

• Internationale status (mogelijkheden: neutraal of geïntegreerd). 

3. Veranderingen in de Bondsrepubliek 

In de eerste plaats moet er de aandacht op worden gevestigd, dat er 
een discrepantie bestaat tussen de economische en de politieke macht 
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van de Bondsrepubliek. Haar politieke mogelijkheden zijn lang niet in 
overeenstemming met haar economische betekenis, waar men ook buiten 
de Bondsrepubliek van profiteert. Mede door een toenemend nationalis
me hui ten Duitsland gevoed. heeft dit reeds tot repercussies geleid. Een 
toenemend percentage van de Westduitse bevolking (in 1954 nog 24%, 
in 1967 al 42%) verlangt dat West-Duitsland weer een eigen rol in de 
wereldpolitiek zal gaan spelen. Dit groeiend verlangen beïnvloedt ook 
de politiek van de Bondsregering. Hoe de huidige regering dit wil op
vangen, blijkt uit een opmerking die de minister van buitenlandse zaken, 
Brandt, op 19 maart van dit jaar in de Bondsdag heeft gemaakt. Daar 
verklaarde hij: ,Jch bin davon überzeugt, dass es innerhalb der Grossen 
Koalition und mit den Freien Demokraten keine Meinungsverschieden
heiten darüber gibt, dass die Rolle der Bundesrepublik Deutschland 
in der Welt nicht darin bestehen kann, in irgendwelche Vorstellungen 
zurückflüchten zu wollen, die sich auf eine Grossmachtstellung alten 
Stils hinbewegen. Das wollen wir nicht; das ginge übrigens auch nicht. 
Aber ich habe Verständnis dafür, wenn unsere Mitbürger - und gerade 
die jungen - uns draussen sagen: Aber es muss doch eine spezifische 
Rolle geben. Vnd diese Rolle kann nicht zurückgestellt werden, bis 
Europa Wirklichkeit ist. Wä11l"end Europa er st noch wird, muss Deutsch
land in der Welt auch über Europa hinaus in der Welt wirken. Es muss 
dan ach streben, sich darzustellen, jetzt sage ich nicht: als eine grosse 
Macht, aber als eine mäglichst gewichtige, bedeutende Macht auf den 
Feldern friedlicher Leistungen". 

Deze ontwikkeling in de Bondsrepubliek heeft weer tot psychologische 
reacties in het buitenland geleid. die begrijpelijk, maar ook gevaarlijk 
zijn. Er kan begrijpelijke angst bestaan voor een ontwikkeling waarbij 
West-Duitsland op economisch en politiek gebied voor zich de leiding 
van \Vest-Europa zou opeisen. Er dreigen echter niet minder grote 
gevaren wanneer het nog bestaande vacuüm en de nog niet geheel door
broken isolering niet ongedaan zouden worden gemaakt en de discre
pantie tussen economische en politieke betekenis alleen nog maar groter 
zou worden. Ook in dit opzicht moet de periode 1918-1933 voor ons een 
les inhouden, toen Von Papen en HitIer wel kregen wat Stresemann en 
Brüning niet of maar half gelukte. 

In het kader van deze studiedag moet nog een andere verandering in 
de Bondsrepubliek besproken worden: de toenemende bereidheid tot 
een correctie van de houding tegenover Oost-Europa in het algemeen 
en Oost-Duitsland in het bijzonder. Zowel in een aantal aanbevelingen 
van organisaties, kerken en partijen als in de resultaten van diverse 
enquêtes onder de bevolking en in uitspraken van bondsministers valt dit 
waar te nemen. Ook al zijn er nog allerlei weerstanden op dit gebied, 
die van Oosteuropese zijde soms nog versterkt worden, er is een discussie 
op gang gekomen en de resultaten van de enquêtes bewijzen dat er lang-
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zaam maar zeker een mentaliteitsverandering op dit gebied plaatsvindt. 
Op de aanbevelingen van particuliere zijde ben ik in ander verband al 
uitvoerig ingegaan; daarom zou ik daarnaar willen verwijzen (Internationale 
Spectator, nr. 22, 1968, blz. 1450 e.v.) en hier volstaan met erop te wijzen 
dat in deze aanbevelingen de erkenning van de Oder-Neissegrens, een 
toenadering tot Oost-Europa en de DDR, een opgeven van verouderde 
doctrines als "Alleinvertretungsanspruch", Hallstein-doctrine enz. de meest 
voorkomende verlangens zijn. 
Ook in het resultaat van onder de bevolking gehouden enquêtes wordt 
gedurende de laatste jaren een verandering zichtbaar. In 1967 hield voor 
het eerst het aantal voor- en tegenstanders van de Oder-Neissegrens elkaar 
in evenwicht. Ook na de inval in Tsjechoslowakije was bijna 60% van de 
bevolking voor een voortzetting van de ontspanningspolitiek tegenover de 
Sovjetunie en van de contacten op ministerieel niveau met de DDR. Bijna 
70% was van mening dat men altijd tot onderhandelingen met de DDR 
bereid moest zijn: "Es gibt in der Regierung drüben sicher auch Leute, 
mit denen man sich verständigen kann". Bovendien was 75% van mening 
dat niet een isoleringspolitiek, maar het onderhouden van zo nauw moge
lijke contacten op cultureel, economisch en politiek terrein de belangen 
van de Oostduitse bevolking zou dienen. 

De "Ostpolitik" van de grote coalitie is in zekere zin een voortzetting 
van de "Politik der Bewegung" van Schröder onder het ministerie
Erhard en van door Brandt gestimuleerde activiteiten in West-Berlijn. 
Ze is een Westduitse bijdrage aan de ontspanning tussen Oost en West, 
maar veel later dan deze (in 1961 vond de ontmoeting Kennedy-Chroesjt
sjov in Wenen plaats) op gang gekomen. Zij wil uitgaan van verande
ringen in de internationale situatie, van een "nieuwe werkelijkheid". 
Uit de regeringsverklaring en daarop gevolgde uiteenzettingen valt op 
te maken dat we hier niet met een selectieve, maar met een inclusieve 
ontspanningspolitiek te maken hebben. De partners tot wie de nieuwe 
regering zich wil richten, worden niet zorgvuldig uitgekozen op grond 
van hun zelfstandige politiek ten opzichte van Moskou. maar de regering 
richt zich tot de Sovjetunie, tot de DDR en de overige Oosteuropese 
staten gelijkelijk. Ten aanzien van de betrekkingen tot de DDR zijn de 
briefwisseling Stoph-Kiesinger en de geplande ontmoeting Sölle-Schiller 
duidelijke voorbeelden van een bereidheid van de Bondsregering, ook op 
dit gebied tot een wijziging van de tot dusver gevoerde politiek te komen. 

De uitwerking van deze nieuwe politiek op Oost-Europa is nogal teleur
stellend. Het kwam tot een herstel der contacten met enkele Oosteuropese 
staten, de betrekkingen met de DDR leken te verbeteren, maar het dui
delijkst was wel de afwijzende houding van de Sovjetunie, al vonden 
achter de schermen geregeld contacten plaats tussen Brandt en de 
Sovjetrussische ambassadeur. 
Voor een verklaring van deze geringe resultaten kunnen verscheidene 
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redenen worden aangevoerd. Het internationale "klimaat" was niet zo 
gunstig meer als ten tijde van Chroesjtsjov. Het wantrouwen was weer 
sterker geworden en daarmee de vraag of de bondsregering zich nu wel 
echt losgemaakt had van de voor West-Duitsland traditionele politiek 
tegenover Oost-Europa, zoals die door en onder Adenauer was aange
geven. Meer dan eens wekten uitspraken van ministers van de CDU/ 
CSU de indruk, dat zij het nodig vonden een tegenwicht tegen de door 
de kanselier gesteunde politiek van Brandt en Wehner te vormen. Hier
door kon buiten West-Duitsland de indruk van een politiek met twee 
gezichten ontstaan en vroeg men zich wel eens af, wat nu het ware 
gezicht van de buitenlandse politiek van de grote coalitie was. Sprak 
Brandt in een in december 1968 gegeven interview ook niet van "tacti
sche" aarzelingen en van meningsverschilIen binnen de CDU/CSU waar
door vele beslissingen meer tijd kostten dan nodig had moeten zijn? 
Soms was er ook wel een al te duidelijke en daardoor voor de Sovjet
unie onplezierige zinspeling op een samenhang tussen de nieuwe politiek 
van de bondsregering en veranderingen in Oost-Europa, zoals in de 
Weense rede van Brandt ten aanzien van de veranderingen in Tsjecho
slowakije. Toen Praag bij monde van Hajek hier de volgende dag in
stemmend op reageerde, was dit koren op de molen van de Sovjetunie. 
Iedere ontspanning die de status quo aantast, wordt als "revisie", als 
een "ongedaan maken van de resultaten van de tweede wereldoorlog" 
aangeduid, en zolang dit het geval is, zal ze gedoemd zijn een illusie 
te blijven. Het blijft anderzijds opvaller.d dat ondanks dit alles informele 
contacten tussen de Sovjetunie en de Bondsrepubliek nog steeds plaats
vinden. De gebeurtenissen rond de verkiezing van de nieuwe bonds
president in West-Berlijn hebben echter geleerd dat een overeenstemming 
met de Sovjetunie buiten de DDR om, nog onwaarschijnlijker is dan 
vroeger. 

4. Veranderingen in de DDR 
Nadat de DDR lange tijd alleen bestemd scheen om aan de Sovjetunie 
herstelbetalingen te verrichten en tevergeefs daar om krediet aanklopte, 
heeft zich sindsàien ook in het Oosten een "Wirtschaftswunder" voltrok
ken, waardoor de DDR nu na de Bondsrepubliek, Groot-Brittannië, Frank
rijk en Italië de vijfde industriestaat in Europa en de tiende in de wereld 
is geworden. Binnen het Oostelijke blok is ze na de Sovjetunie de belang
rijkste industriestaat en komt ze met de export van machines zelfs op 
de eerste plaats. Ook op andere gebieden is er een grote vooruitgang 
waar te nemen. 
Zien we vergeleken met de Bondsrepubliek enerzijds dus, zij het in be
scheidener mate, een parallelle ontwikkeling, anderzijds vallen grote 
verschillen in de maatschappijstructuur op, die het gevolg zijn van een 
ander ideologisch ideaal en de daarvan afgeleide politieke doelstellin
gen. Zo ziet bijvoorbeeld de inkomensverdeling er heel anders uit dan 
in West-Duitsland. Terwijl in de Bondsrepubliek respectievelijk 39%, 
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43% en 18% van de bevolking tot de lage, de midden- en de topgroep 
behoort, is dit in de DDR 31%,67% en 2%. 
Dit alles heeft er toe geleid dat de vroegere satellietstaat een zelfbewuste 
vazal is geworden, die met de andere vazallen bilaterale verdragen sluit. 
Het is niet oninteressant er in dit verband op te wijzen dat in de begin 
1967 tussen de DDR en andere Oosteuropese staten gesloten overeen
komsten een herzieningsclausule is opgenomen voor het geval er een 
"einheitlicher, friedliebender und demokratischer Staat" zou ontstaan. 

De Sovjetrussische zetbaas Ulbricht, oud, maar nog vast in het zadel, 
moet zelf ook met enkele veranderingen rekening houden. Binnen de 
DDR is er naast de topgroep van de "partijbonzen" een tweede gekomen 
van jonge partij-economen en andere academici, wat tot zekere tegen
stellingen tussen beide groepen heeft geleid en zelfs een sterke diver
gentie in de groep der "partijbonzen" heeft teweeggebracht. Verder 
heeft het contact tussen de SED en de bevolking tot gevolg gehad dat er 
telkens oppositie rees tegen Ulbrichts harde koers. Het verst ging wel 
de groep-Harich, die het absolute leiderschap van de KPD op de weg 
naar het socialisme afwees en de Westduitse SPD als onderhandelings
partner en bondgenoot beschouwde. Door een wederzijdse beïnvloeding 
van Oost en West zou een echte coëxistentie kunnen worden verwezen
lijkt. "Diesen Prozess wollen wir in der DDR beschleunigen, urn damit 
den Gegensatz Ost-West abzuschleifen und zu einem friedlichen Zusam
menIeben in Europa zu kommen". Een voorbeeld uit de zestiger jaren 
is dat van de hoogleraar Havemann, oorspronkelijk een orthodox marxist, 
die een jaar geleden als volgt op de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije 
reageerde: "Ich glaube, dass die Lösung der deutschen Frage im Sinne 
von Sozialismus und Demokratie fast unvorstellbar erleichtcrt und be
schleunigt würde, wenn dieser Weg auch bei uns beschritten wird". 

Het is tegen de achtergrond van uitlatingen als deze, dat de Westduitse 
minister W ehner in een interview verklaarde dat hij een in titoïstische 
zin geliberaliseerde DDR zou erkennen, een uitspraak die door Kiesinger 
als in overeenstemming met de regeringspolitiek werd gekarakteri
seerd. Mede dOOi deze achtergronden heeft de Oostduitse politiek ten 
a'1nzie'l var' de Bondsrepubliek iets van een golfhewegi:ig die door in
terne spanningen in beweging gezet en weer afgeremd wordt, die echter 
ook c~oor ontwikkc1ingeil buiten de DDR ten gunste of ten nadele kan wor
den beïnvloed. Zo kwam het van Oostduitse zijde tot het aanbod van een 
confederatie en een verdrag tussen de twee staten van dezelfde natie, 
tot de open brieven aan SPD en CDU/CSU, maar ook tot het afremrr.en 
van contact, tot verwijten van neonazisme, tot paspoorten, visa en goe
derenacties. Toch gaf Ulhricht in zijn nieuwjaarsboodschap van 1968 als 
zijn mening dat "in Westdeutschland und Westberlin die Vernünftigen 
und Friedfertigen ... an Gewicht, Zahl und Anhang gewinnen". De door 
Ulbricht mede uitgelokte interventie in Tsjechoslowakije heeft de voo:'-
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gestelde uitwisseling van gevolmachtigde mISSIes en een gesprek tussen 
de wederzijdse ministers van economische zaken - de handel tussen 
beide staten is ondanks alle spanningen nogal aanzienlijk - voorlopig 
weer op de lange baan geschoven. 

5. De kwestie-Berlijn 

West-Berlijn is een politiek en een economisch probleem. In de tussen 
de vier bezettende mogendheden in 1945 gesloten akkoorden over Berlijn 
wordt alleen over vrije toegang voor geallieerde personen gesproken. 
Slechts in het tussen West- en Oost-Duitsland gesloten "Interzonenab
kommen" uit 1951 wordt goederenvervoer van West-Duitsland naar West
Berlijn en omgekeerd genoemd en goedgekeurd. In geen officiële verkla
ring van de drie Westelijke geallieerden zijn de voor West-Berlijn ge
noemde "essentials" (aanwezigheid van vreemde troepen, vrije toegang 
en bestaansmogelijkheid) nauwkeurig geformuleerd. Na de blokkade is 
het nict tot een nieuwe regeling tussen de vier bezettende mogendheden 
gekomen. Van Westduitse zijde zijn in het verleden suggesties van 
Chroesjtsjov (Berlijn een open vrije stad) en Kennedy (Berlijn onder 
internationale controle) afgewezen. Toen in het begin de Westelijke 
geallieerden en later de Bondsrepubliek weinig interesse voor Berlijn 
toonden, maakte Oost-Duitsland van Oost-Berlijn zijn officiële hoofdstad. 
De Westduitsc theorie dat West-Berlijn "Bundesland" zou zijn, is door 
de Westelijke geallieerden nooit officieel goedgekeurd. Ze heeft ertoe 
geleid dat van Oostduitse zijde werd gezegd dat geheel Berlijn tot het 
grondgebied van de DDR zou behoren, wat van Russische zijde soms 
is geco~rigeerd. Het is verstandig dat men van Westduitse zijde gema
tigder is geworden wat de staatkundige en politieke banden met West
Berlijn betreft. Wellicht zou het aanbeveling verdienen om in de interim
periode tot een staatsverdrag en een vredesverdrag, de Verenigde 
Naties voor een tijdelijke maar bevredigende regeling te interesseren. 

West-Berlijn is echter ook een economisch probleem. Omgeven door 
grondgebied van de DDR, is het bijzonder kwetsbaar en daardoor min
der aantrekkelijk. Van de 17.000 indusbe- en handelsondernemingen uit 
1938 zijn er nu nog Illaar 3000. Vrijwel alle Berlijnse grote bedrijven 
verpl<èatsten hun zetel en vaak ook belangrijke afdelingen naar West
Duitsland. Met haar functie als centrum van Duitsland voor politiek, 
economie, wetenschap en cultuur verloor de stad ook de meeste van de 
v,oegere instanties en bestuursorganen. Terwijl in West-Duitsland 12,3% 
van de bevolking ouder dan 65 jaar is, bedraagt dit percentage voor 
West-Berlijn 21 %. Ve~'der beschikt de stad door het vertrekovers<.:hot 
naar West-Duitsland over te weinig arbeidskrachten. Uit het feit dat 
het inve~teringsper<.:entage voor West-Berlijn belangrijk lager ligt dan 
voor West-Duitsland, kan men concluderen dat het ondanks alle sub
sidies voor de industrie niet aantrekkelijk genoeg is. Bonn bracht in 
de jaren 1951-1968 ongeveer 33V2 miljard mark op voor West-Berlijn. 

21 



Economisch is West-Berlijn vooral op het Westen georiënteerd. Om po
litieke redenen heeft de senaat zich erg ingespannen de handel met het 
Oosten uit te breiden. Als gevolg daarvan is de uitvoer naar de DDR 
in de laatste drie jaren verdrievoudigd en die naar de Sovjetunie ver
dubbeld. Een uitbreiding van deze economische contacten wordt natuur
lijk bemoeilijkt door de tegenstellingen op het politieke vlak. Door de 
huidige politieke constellatie kan West-Berlijn zijn gunstige geografische 
ligging vrijwel niet benutten. Toch zijn er steeds pogingen in het werk 
gesteld om West-Berlijn niet alleen maar bruggehoofd en frontstad van 
het Westen te laten zijn, maar haar middenfunctie meer tot haar recht 
te laten komen. Vooral de Evangelische Akademie en de Westberlijnse 
SPD hebben diverse initiatieven in deze richting ontwikkeld. Juist van
uit de bijzondere situatie in West-Berlijn propageerde de directeur van 
de Evangelische Akademie, Müller-Gangloff, zijn idee van een dubbele 
federatie tussen enerzijds de Bondsrepubliek en de DDR, anderzijds 
de DDR en West-Berlijn. 

6. De speelruimte, internationaal en nationaal 

De Verenigde Staten 

a. Henry Kissinger, The Troubled Partnership (1966) 
Hereniging van Duitsland het uiteindelijke doel; onmiddellijk doel een 
door de bevolking van Oost-Duitsland gekozen vorm van bestuur. Na 
de door neutrale waarnemers gecontroleerde verkiezingen Oost-Duits
land vijftien jaar dezelfde status als Oostenrijk, neutraal en gedemilitari
seerd; bestaande economische banden met Oost-Europa mogen nog tien 
jaar blijven bestaan. Een losse confederatie met West-Duitsland mogelijk. 
West-Duitsland geen nucleaire wapens en een erkenning van de Oder
Neissegrens. Russische troepen na de verkiezingen terug en de buiten
landse troepen in West-Duitsland over een gelijke afstand terug in weste
lijke richting, met Westduitse troepen in beperkte mate in het ontruimde 
gebied van de Bondsrepubliek. Berlijn alleen hoofdstad van Oost-Duits
land of confederatiezetel. 

b. George Bali, The discipline of power; essentials of a modern world 
structure (1968) 

Hereniging van Duitsland, want anders angst voor een nieuw Rapallo 
en een overeenstemming tussen de Bondsrepubliek en de Sovjetunie. 
Een met het Westen geïntegreerd herenigd Duitsland behoeft in Oost
Europa geen angst meer op te wekken. Tot zo'n integratie op politiek 
gebied zou Groot-Brittannië het initiatief dienen te nemen. 

De Sovjetunie 

a. Conferentie van Karlovy Vary (april 1967) 
Niet langer een vreedzame, maar een calculeerbare coëxistentie tussen 
de blokken, waarbij de ideologische tegenstellingen gehandhaafd blijven. 
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Afzien van wnJvmgen op militair gebied en van grote en kleine oor
logen tussen de blokken. "Europäische Sicherheit nicht nur ein Problem 
der Aussenpolitik, sondern ein wichtiges gesellschaftliches Problem". 

b. Nota van 5 juli 1968 

"Eine Rückkehr zum "Reich" gibt es nicht und wird es niemals geben". 

c. Rond de interventie 

Het door het Amerikaanse imperialisme gesteunde Duitse "Revanchis
mus und Militarismus" wil de resultaten van de tweede wereldoorlog 
ongedaan maken (Pravda en Izvestja). 

Frankrijk 

Centre d'Etudes de Politique Etrangère (begin 1968) 

Heeft een plan met drie fasen opgesteld: 
1 e fase: ontspanning binnen de status quo 
Hereniging niet meer haalbaar, maar verbetering van de menselijke 
en economische contacten tussen de beide Duitse staten. 
2e fase: militaire neutralisering van Midden-Europa en atoomvrije zone 
West-Duitsland moet afzien van de gebieden ten oosten van Oder en 
Neisse in ruil voor Oosteuropese toestemming tot een Duitse confe
deratie. In deze fase zal de Westduitse "Ostpolitik" haar geloofwaar
digheid moeten bewijzen. 
3e fase: ontbinding van NAVO en Pact van Warschau en nieuw Europees 
veiligheidssysteem 
Dit veiligheidssysteem zal gegarandeerd moeten worden door de Ver
enigde Staten en de Sovjetunie en zo mogelijk door Groot-Brittannië 
en Frankrijk. In Duitsland zal een nieuwe Duitse Bond gevormd worden 
met Berlijn als zetel en met een grote zelfstandigheid voor de deelstaten. 

Oost-Duitsland 

a. Nieuwe grondwet van 1968 

"Die Herstellung und Pflege normaler Beziehungen und die Zusammen
arbeit der beiden deutschen Staaten auf der Grundlage der Gleichberech
tigung sind nationales Anliegen der DDR. Die DDR und ihre Bürger 
erstreben darüber hinaus die Ueberwindung der vom Imperialismus 
der deutschen Nation aufgezwungenen Spaltung Deutschlands, die schritt
weise Annäherung der beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereini
gung auf der Grundlage der Demokratie und des Sozialismus" (art. 8). 

b. Voorstel begin augustus 1968 

"Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen zwischen allen euro
päischen Staaten; Aufnahme beider deutschen Staaten in die UN und 
ihre Organisationen; Unterzeichnung des Vertrages über Nichtverbreitung 
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von Kernwaffen; Gewaltverzichtvertrag zwischen beiden deutschen Staa
ten; Anerkennung der bestehenden Grenzen in Europa und des Status 
quo; Vertrag über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der 
DDR und der BRD; Schaffung bevollmächtigter Missionen". 

c. Nieuwjaarstoespraak Ulbricht (1969) 

.,Frieden und Sicherheit in Europa und normale Beziehungen zwischen 
den europäischen Staaten erfordern, dass die westdeutsche Bundesrepu
blik auf die Politik der Alleinvertretungsanmassung, der Veränderung 
des Status quo und der bestehenden Grenzen verzichtet und dem N eo
nazismus den Weg versperrt". 

West-Duitsland 

a. Franz fosef Strauss, Entwurf für Europa (1966) 

Een op Frankrijk georiënteerde Duitse Europa-politiek. Vasthouden aan 
de door Adenauer voor de buitenlandse politiek gegeven richtlijnen. Geen 
enkele positie opgeven. Zich niet op sleeptouw laten nemen door de 
Verenigde Staten en de Sovjetunie. De kwestie van de oostelijke grens 
pas op een vredesconferentie regelen, waar de Duitsers hun rechten 
met alle wettige middelen moeten nastreven. 

)vct/,,~I,:"; 

b. Rainer Barzei (1968) 

Herstel van een uniforme Duitsland-politiek van het Westen, wat terug
keer naar het plan-Herter uit 1959 zou moeten betekenen; de Bonds
republiek moet een voorbeeld van superioriteit zijn. De DDR van de 
Sovjetunie afkopen door haar te overtuigen van het feit dat een Duitse 
deling haar belangen niet dient; actief optreden in Midden- en Oost
Europa; menselijke verbeteringen nastreven in de DDR en bereidheid tot 
een dialoog met de SED. 

c. Willy Brandt, German Policy toward the East (Foreign Affairs, 
april 1968) 

"Our goal is: to safeguard peace, reduce tensions, improve relations 
and contribute to a sy,tem of peaceful order in Europe (. .. ). We reject 
any German policy that lessens tne solidarity of the North Atlantic 
Treaty Organization or limits the decisive participation of the United 
States in safeguarding freedom in Europe ( ... ). Today, our policy is 
based more strongly on the interrelatedness of the German problem 
and European development generally ( ... ). Our new policy means 
that we are prepared to arrange our relationship with the other part 
of Germany in a different way than has been the case hitherto ( ... ). 
We are convinced that isolation can only slow down and hamper the 
entire process of reac:1ing a détente in Europe (. .. ). The drawing 
of borderlines should not impede the establishment of a peaceful order 
in Europe. If forces in Europe are strong enough to create a system 
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of security and ultimatdy a stable and equitable order, they will not 
be held up by border questions of the past ( ... ). The present borders 
of Poland can be recognized for the periode for which the Federal Repu
blic can commit itself, i.c. until a peace settlement ( ... ). The Federal 
Republic is unique in having renounced in 1954 the production of nuclear 
weapons of any kind. Furthermore, she has agreed to submit her entire 
atomic industry to international controls. And if an acceptable world
wide nonproliferation treaty could be brought ab out in the near future, 
she would welcome it. Such a treaty ought to be the first step toward 
the ultimate elimination of all nuclear arms and comprehensive dis
armament". 

d. FDP-Deutschland-Plan (januari 1969) 

"Austausch ständiger Beauftragter zwischen Bonn und Ost-Berlin; gegen
seitiger Gewaltverzicht; Einzelvereinbarungen für ein geregeltes friedliches 
Nebeneinander; Einseczung paritätischer Kommissionen; Amnestie aller 
Personen die wegen Taten verurteilt sind, die mit der Teilung Deutschlands 
in Zusammenhang stehen; Reisefreiheit zwischen den beiden Deutschlands 
nach den jeweils für Reisen ins benachbarte Ausland gültigen Bestim
mungen; ostdeutsche Anerkennung der Tatsache, dass West-Berlin wirt
schaftlich und finanziell zur Bundesrepublik gehört gegen Preisgabe des 
politischen Anspruchs Bonns auf '?Vest-Berlin; die oberste GewaIt in ihren 
Sektoren üben die Allierten aus". 

7. MORelijkhedi'/1 voor een oplossing 

V/anneer aan hd slot van deze nota een aantal wenselijkheden worden 
geformulee:d. dan gaat het hierbij niet om een pasklare oplossing, maar 
om het aangeven van de richting waarin naar de mening van de opstel
ler oplossingen mogelijk zijn. 

a. De status quo zal in zijn militaire en territoriale vorm moeten worden 
gerespecteerd; geprobeerd moet worden hem kwalitatief te veranderen: 
• niet de Russische machtsposities in Europa, maar de barrières moe
ten afgebroken worden; 

• de grenzen moeten niet verschoven, maar het scheidende karakter 
ervan moet afgezwakt worden; 

• de Duitse deling moet niet worden opgeheven, maar menselijk ver
draaglijk gemaakt. 

b. Alleen in het kader van een algehele Europese ontspanning is een 
regeling van de Duitse kwestie, die hieraan ondergeschikt is, mogelijk 
en gewenst. Een nieuw Europees veiligheidssysteem, dat zich uit de 
huidige bipolaire controle van NAVO en Pact van Warschau ontwikkelt, 
is daarbij noodzakelijk. De vorderingen op Europees en op Duits niveau 
Jienen aan elkaar gekoppeld te worden. 
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c. Een grotere toenadering tussen de beide Duitse staten is gewenst; 
hieruit kan een economische gemeenschap en wellicht op den duur een 
confederatie groeien. Een relatieve erkenning dient samen te gaan met 
een relatieve hereniging; een volkenrechtelijke of diplomatieke erken
ning van de DDR kan niet verlangd worden en behoeft niet nodig te 
zijn; een hereniging wil een toestand herstellen die niet meer bestaat, 
doordat de beide staten sociologisch te zeer uit elkaar gegroeid zijn. 

d. West-Duitsland moet lid blijven van de Westelijke samenwerkings
organen, maar zal zich meer bewust moeten zijn van zijn middenfunctie 
en zich meer op het Oosten moeten oriënteren en hierdoor een ver
mindering van het wantrouwen en een vergelijk tussen West en Oost helpen 
bevorderen. 

e. West-Berlijn zal parallel aan de gewenste toenadering tussen de 
beide Duitse staten zijn betrekkingen met Oost-Duitsland moeten ver
beteren. Zijn status zal door Oost-Duitsland moeten worden gerespecteerd 
in ruil voor een respecteren van de DDR door het Westen. 

f. Het nieuwe Duitsland moet niet aan zichzelf overgelaten worden, 
maar moet ook niet door controle worden lamgelegd. Door van de 
noodzakelijke beperking der bewapening een algemene aanbeveling te 
maken die ook voor andere landen geldt, kan het discriminerende ka
rakter hiervan voor Duitsland worden weggenomen. 
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Europa's toekomst: 
economisch, sociaal, cultureel 

Inleiding van prof. dr. J. W. van Hulst 

De schematiek 

Het is voor de mens een gewoonte geworden, de werkelijkheid waarmee hij 
doorlopend te maken heeft, te benaderen vanuit een schematisch denken. 
In de wetenschap werkt men in toenemende mate met het begrip "model", 
waaronder Van Peursen verstaat: een meetlat van het menselijk denken, 
die voortdurend herziening behoeft, omdat de mens er praktisch mee werk
zaam wil zijn. 
De versimpelde vorm van het model is het schema. In het schema is het 
model verstard. Wie het schema hanteert, heeft nauwelijks behoefte om dit 
doorlop~nd te corrigeren, terwijl het model als het ware vanuit zichzelf om 
herziening vraagt. 
In relatie tot ons onderwerp willen wij eerst aangeven welke gevaren van 
eenzijdigheid er verbonden zijn aan het overdekken van de werkelijkheid 
met een starre schematiek. 
Zo zal de arts de neiging hebben, te gaan denken in het schema ziek-gezond; 
de tandarts ziet mensen met een goed en met een slecht gebit; de generaal 
spreekt over militairen en burgers; de zielzorger weet dat er verloste en 
onverloste mensen zijn; de kerk kent de clerus en de leken; de bankier ziet 
of iemand wel of geen bankrekening heeft; de rechter ontmoet mensen 
met en zonder strafregister. 
Gaan wij echter naar de concrete mens, dan ontsnapt deze steeds aan het 
schema. De in de ogen van de zielzorger verloste mens kan een zeer slecht 
gebit hebben, overigens redelijk gezond zijn, één veroordeling achter de rug 
hebben, een goede bankrekening bezitten, en als "buitengewoon dienst
plichtige" nooit militair zijn geweest. Waaruit blijkt dat het volstrekt on
voldoende is, de mens of de werkelijkheid vanuit één schematiek te bena
deren. De specialismen van onze tijd versmallen bovendien de schematiek 
nog zodanig, dat de werkelijkheid onder steeds splinteriger aspecten wordt 
beoordeeld. 
De politicus moet niet menen dat hij aan dit gevaar ontkomt. Vooral als een 
politieke richting haar ontstaan dankt aan een schematiek, is het door ons 
gesignaleerde gevaar bijzonder groot. Zo zal een boeren partij slechts denken 
aan boeren en "burgers"; een pacifistische partij aan pacifisten en mili
taristen, eventueel aan duiven en haviken; een gereformeerde partij aan al 
of niet gereformeerden; maar ook socialisme en liberalisme zullen de nei-
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ging vertonen om de E1Ciisen te verdelen in bezitters en niet-bezitters, in 
rijken el p'·oletariërs. 
Doch [,fgezien van :11 te s:'ove eel'zijdigheden, ook de politicus kan niet bui
ten bepè',alde schcma's, al za1 het operationeel maken van schema's als 
links-rechts, progressief-conservatie~, democro.tie-dictatuur, hem in toene
I ;cflde rnate moc:ilijk vallen. Het lijkt ons echter nauwelijks te bestrijden 
dat de schematick Oost-We,;t o:;s politieke denken sind~ J 945 in t.elai1grijke 
nnte heeft beheerst; do. COLl\venberg heeft ons dit in zijn bijdrage op over
tuizende wijze duidelijk gemaakt. De diep insnijdcnde ve,deeldheid tussen 
Oost en West is voor velen zó absoluut, dat zij de gehek politieke 
werkelijkheid vanuit deze schahloon bezien. 
Voo "al ten aanzie:J. van een illilitaire macht zullen we de invloed van het 
schematisch denken moeten onderkennen. Als er geen duidelijke tegenstel
lingen zijn, heeft de opbouw van een militair apparaat zijn voornaamste zin
geving verloren. De NAVO da;]kt haar ontstaan regelrecht aan de wel zeer 
reële tegenstelling tussen Oost en West. 
Intussen zullen we sche;p in het oog moeten houden, of door de loop der ja
ren niet een verschuiving in de motivatie is gaan optreden. Om concreet te 
zijn: de NAVO vloeide voort uit de tegenstelling Oost-West; moeten wij 
niet althans de theoïetischc mogelijkheid openlaten, dat na twintig jaar het 
Oost-Westschema zich dusdanig gewijzigd heeft, dat de NAVO veeleer dient 
om een schema in stand te houden dan dat zij het gevo:g ervan is? 
Wij menen dat het strikt noodzakelijk is, ons gehele politieke denken los te 
wrikken uit een verstarde scnematiek, om te komen tot een model van poli
tiek denken c;"t veel flexibeler is dan de eenzijdigheid va'1 zwart·wit-tegen
,tellinge:l, omdat het model vanuit .~igen geaardl,eià van uur tot uur om 
een nieuwe structuur vraagt. 

Naar een nieuw politi:k de'Il:model 

Wie de ontoereikendheid van 1·.et schema heeft g;,:signaleerd, gaat op zoek 
naar een nieuwe meetlat van het menselijk denken, waarmee hij meer vat 
krijgt op de politieke werkelijkheid dan het schema ons toestaat. Dit bete
kent niet dat we het begrippenpaar Oost-\Vest los behoeven te laten, maar 
we zullen wel ontdekken dat "Oosterse" poiitieke realiteiten eveneens in 
het Westen aanwezig zijn, en omgekeerd, en dat bovendien gegevenheden 
die wij meest2.1 volstrekt buitell het kader van het Oost-Westschema plaat
sen, in dit schema duidelijk een plaats zullen moeten krijgen. 
Als eerste voorbeeld noemen we de rassendiscriminatie. \Ve denken dan 
vrijwel automatisch aan Zuid-Afrika en aan de Verenigde Staten. Maar de 
rc:ssendiscriminatie loopt als e;;;n donkere draad dwars door de Oost-West
tegenstelling. In de Sovjetunie is een latent, in Polen een acuut antisemitis
me. In Nederland worden Surinamers, Antillianen en Turkse gastarbeiders 
nauwelijks geduld. In België las ik nog een dezer dagen op de deur van een 
café: verbod;;;n voor Algerijnen en Kongolezen. 
Vervolgens is er niet alleen de Oost-Westlijn, maar politiek gezien wordt de 
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Noord-Zuidlijn met de dag belangrijker. In deze lijnenconstructie behoort 
de Sovjetunie met West-Europa samen tot de rijke landen; wij staan geza
menlijk voor een wereldwijde taak ten opzichte van al die landen waar hon
ger heerst, waar de kindersterfte schrikharend is, waar onderwijs een nog 
nauwelijks gekende zaak is. Het zou wel eens kunnen zijn, dat het elimineren 
van de prohiemen van honger, armoede, ziekte en analfabetisme voor de 
Oost-Westverhouding van veel fundamenteler betekenis is dan het accen
tueren van de verstarde sche:natiek. 

In het nieuwe model dat wij samen moeten structureren, ondergaat even
eens de polariteit van democratie en dictatuur een opmerkelijke verschui
ving. De Westerse samenlevingsvorm is voor ons zó vanzelfsprekend ge
worden, dat we de immanente dictaturen nauwelijks meer herkennen; wel
licht is deze zaak nog ernstiger: we accepte:'en deze dictaturen als uitvloei
sel van democratisch denken. Wij hopen hier nader op terug te komen. 

In het nieuwe model van politiek denken over de Oost-Westverhouding zul
len daarom de begrippen democratie en dict:lluur een veel flexibeler ge
geven moeten zijn dan een verstard schema toelaat. 

Ook het begrip vrijheid ~:.rjjgt in het model zoals wij ons dit voorstellen, 
een andere betekenis en een andere functie dan in de schematiek. De nogal 
],reterige opmerking dat i~et \Vesten de wereld is van de vrije mensen en 
dat h::t Oosten zijn burgers tot slaven maakt, is ten overstaan van de feiten 
onhoudbaar. 

Doch ook als we proberen vanuit de Sovjetunie het Westen te bezien, dan 
hlijkt de schematiek, hoewel voor de hand liggend, onhoudbaar. De gehele 
economische structuur blijkt in de Sovjetunie duidelijke (staats-)kapitalis
tische tendensen te verton.en. De Sovjet-burger gaat zich in toenemende 
mate afvragen, wat nu eigenlijk de wezenlijke, principiële verschilpunten 
z:jn tussen "het" communisme en de Westerse maatschappij structuur; het 
wordt hem duidelijk, dat "het" communisme een fictie is: de tegenstel
lingen hinnen de communistische wereld nemen de laatste tijd zulke vormen 
aan, dat de Oost-Westcontroverse naar de achtergrond gedrongen wordt. De 
Sovjet-burger ziet nu reeds de mogelij;,heid van een samengaan van Oost 
en West ten opzichte van een gemeenschappelijke vijand. Dit houdt in, dat 
ook de Sovjet-mens ontdekt dat het door opvoeding en onderwijs ingebrande 
schema der Oost-Westtegenstelling in staat van ontbinding verkeert. Ook 
hij is op zoek gegaan naar een nieuw politiek denkmodel, waarmee hij weer 
kan opereren. 

In een belangrijk interview dat prof. Max EL/we onlangs met een journalist 
had, bleek duidelijk dat hij met talrijke Russen thans onbevangen kan praten 
over Vietnam, over Tsjechoslowakije, ove. rassendiscriminatie enz. De ID-
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telligentsia in de Sovjetunie hanteert momenteel een denkmodel dat de 
conservatieve Russische leiders (die zo graag het schema handhaven!) met 
zorg vervult. 

De aangevreten vrijheid 

We moeten eindelijk eens beginnen met de ontmythologisering van de Wes
terse vrijheid. Dit is grondvoorwaarde om te komen tot een open gesprek 
met het Oosten. We behoeven stellig nog niet onmiddellijk te geloven in de 
200 (of 300?) van Mertens, om te constateren dat onze economie in handen 
is van een betrekkelijk kleine en gesloten groep. Het "levende" bewijs 
hiervan is de ten dode opgeschreven middenstand, waarbij vooral gedacht is 
aan de kleine neringdoenden, waar man en vrouw samen hun eenvoudig be
drijfje runnen. De toenemende administratieve dictatuur - vooral na de 
invoering van de BTW - heeft onder de middenstand geleid tüt formulie
renziekte en loketkoorts. In naam der vrijheid zullen honderden bedrijfjes 
moeten sluiten. 
Zien wij echter naar de Sovjetunie, dan blijkt dat daar het ene kapitalistische 
stelsel eenvoudig doür het andere is vervangen. Het staatskapitalisme in 
Rusland beheerst de gehele economie. Het plan van de Sovjet-leiders was 
- uitgaande van dit staatskapitalisme - een econümie te creëren die van 
Rusland en de omringende communistische landen één (opper)machtig ge
heel maakte, waarbij dus de wederzijdse hulp ünmisbaar zou zijn. De 
COMECON moest aan dit gigantische plan gestalte geven. Om slechts één 
voorbeeld te noemen: Rusland zou de zware industrie krijgen en Tsjecho
slowakije de kleine industrie van precisie-instrumenten. 
Wat echter uit had moeten groeien tot een instrument van wereldmacht, 
ligt door onderling wantrouwen en door belangentegenstellingen al jaren 
in puin. Op de onlangs gehouden COMECON-conferentie zag men geen 
kans meer de gebroken structuur te verhullen. Men sprak nog slechts üver 
bilaterale verdragen. 
De bezetting van Tsjechoslowakije moet mede vanuit deze conceptie beoor
deeld worden. Het wegvallen van Tsjechoslowakije uit het totaal van de 
communistische economie zou na de rebelse houding van Roemenië en na 
het apart gaan staan van Joegoslavië voor Rusland volstrekt onverteerbaar 
zijn. Het moet dan ook verwondering wekken dat het Westen zO' verrast was 
door de bezetting van Tsjechoslowakije. Men had nauwelijks iets anders mo
gen verwachten. Vanuit de Sovjet-doctrine was deze bezetting noodzaak. 

Nu de COMECON evenals de EEG de ene crisis na de andere doormaakt, 
wordt het, met het zicht op Europa's toekomst, de hoogste tijd voor een ge
sprek. Beide systemen van economisch denken kunnen bogen op bereikte 
resultaten; beide moesten ook erkennen dat het ideaal niet haalbaar bleek. 
De EEG miste zelfs de moed een stap tot toenadering te doen tot het Ver
enigd Koninkrijk. 
Een van de programmapunten die in de EEG-activiteiten waarschijnlijk het 
minst gerealiseerd is, is de gemeenschappelijke sociale politiek. Dit heeft 
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de gehele arbeidende bevolking van West-Europa een behoorlijke dosis scep
sis gegeven tegenover de EEG. In verschillende communistische landen ligt 
men echter weer enkele rondes achter in sociaal opzicht in vergelijk met 
het Westen. Een voor-elkaar-open-Ieggen van beide economische stelsels zou, 
met eerlijke erkenning van beider fouten en falen, wel eens de weg kun
nen effenen naar een economische discipline die de voordelen van beide 
stelsels poogt te verenigen. Als voornaamste uitvloeisel daarvan moet een 
gemeenschappelijke Europese sociale politiek gezien worden, die op een 
hechte economische basis rust. 
Men moet deze opvattingen niet te snel als utopistisch bestempelen. Ook in 
sociaal-economisch opzicht kunnen zich in Europa stroomversneIIingen 
voordoen, die van grote omvang zijn. Ons nieuw politiek denkmodel moet 
niet slechts als een seismograaf de aardbevingen registreren, ze moeten ook 
voorspeld worden. Zo krijgt de oude waarheid dat regeren vooruitzien is, 
een nieuwe impuls. Laten we daarbij vooral inzien dat een moderne maat
schappij staat of valt met het al of niet realiseren van gerechtvaardigde 
sociale wensen. 

Nog in een ander opzicht wordt de Westerse vrijheid dagelijks aangevreten: 
door de indoctrinatie van de reclame. De Westerse maatschappij is zonder 
reclame met meer denkbaar. Neemt men uit onze maatschappij de reclame 
weg. dan houdt zij zelfs op te bestaan. Zij is resultaat van vrije concurrentie 
en van het systeem der ondernemingsgewijze produktie. De reclame is meest
al steeds het eerste wat communisten uit Oost-Europa opvalt als zij het 
Westen bezoeken. Wij Westerlingen zijn zo bij de reclame opgegroeid, dat 
we haar dictatuur en haar terreur niet meer zien. De TV -spots gaan er in 
hun gesproken, gespeelde en gezongen teksten blijkbaar van uit, dat het in
telligentieniveau van de Nederlander niet boven de debilitas uitkomt. De 
"Oosterse" communist, die in dit opzicht nog niet "bedrijfsblind" is, zal 
in de reclame de grote Westerse dictator zien. Het is een dictator die de vrij
heid van koophandelen dooddrukt. 
Nauw verwant hiermee is de dictatuur van de seksualiteit of wat daarvoor 
doorgaat. De fabrikanten gaan er hoe langer hoe meer toe over, het ele
ment "bloot" in hun formule op te nemen. Niemand minder dan Nixon 
heeft zich op 1 mei van dit jaar tot het Congres gericht. Hij zei: 
"Wij hebben behoefte aan een kruistocht van de burgers tegen de schunnig
heid. Wanneer er voor onzedelijke boeken geen markt meer is, wanneer por
nografische films geen publiek meer trekken, wanneer schunnige stukken 
voor lege zalen spelen, dan zal het getij keren", zo meende het Amerikaanse 
staatshoofd. Hij stelde het Congres drie maatregelen voor: verbod op toe
zending van kwetsend seksmateriaal aan personen beneden de 18 jaar; ver
bod op de toezending van reclame die bedoeld is om "een ongezonde belang
stelling op seksueel gebied" te wekken; het aanleggen op vrijwillige basis 
van een lijst van ingezetenen die geen prijs stellen op toezending van seks
materiaal via de post. Nixon zei dat zijn ambtenaren in de afgelopen negen 
maanden meer dan 140.000 brieven hadden ontvangen van ouders, die 
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daarin vroegen ervoor te zorgen dat hun kinderen niet aan erotische 
publikaties worden blootgesteld (Reuter). 
Wie de communistische landen enigermate kent, weet dat men daar in de 
pornografische geschriften een dodelijk gevaar ziet. De strijd die men tegen 
de pornografie voert, doet ons zelfs wat onwezenlijk victoriaans aan. 
Onze bedoeling is slechts uit te spreken dat, als wij denken over een nieuwe 
toekomst van een nieuw Europa, de Sovjetunie haar grenzen nooit open zal 
zetten voor de stroom van pornografische produkten die momenteel het 
"vrije" Westen overspoelt. 
Ook de vrijheid van de kunstenaar is in deze context relevant. De literaire 
kunstenaar ziet veel te weinig in, dat in het Westen niet hij, maar zijn uitge
ver bepaalt wat er op de markt zal verschijnen. De vóór de oorlog nog bloei
ende christelijke romankunst (zowel rooms-katholiek als protestant) is na 
1945 vrijwel geheel uitgeroeid. 
Zonder het verschil in vrijheid tussen de Sovjet-kunstenaar en zijn Westerse 
collega ook maar enigszins te willen nivelleren, moet toch worden ingezien 
dat de Westerse literaire produktie veel meer heheerst wordt door de re
sultaten van het marktonderzoek dan de kunstenaar zich wellicht bewust is. 
Daarom heeft, in het conflict tussen Oost en West, de Westerse kunstenaar 
niet het recht om op zijn vrijheidsprivilege te wijzen tegenover de knechting 
van de communistische kunst. Slechts het besef van beider afhankelijkheid 
kan een basis zijn voor een vruchtbaar gesprek; en wellicht voor een nieuwe 
toekomst in cultureel opzicht. 
\Vat van de kunst gezegd wordt, geldt mutatis mutandis evenzeer voor de 
wetenschap. We moeten met de kreet "vrije wetenschapsbeoefening" iets 
voorzichtiger omgaan dan we tot nog toe gewend zijn. Merkwaardigerwijs 
kennen wetenschap en techniek zowel in Oost als in West dezelfde dictators. 
Zijn in het Westen wetenschap en techniek in niet geringe mate afhankelijk 
van een (zij het gemitigeerd) kapitalistisch economisch stelsel, ook in het 
Oosten heeft het economisch staatskapitalisme een vaste greep op de we
tenschap. 
Vervolgens geldt voor beide regio's de invloed van het militaire apparaat, 
vooral op de technische wetenschappen, op de chemie enz. De wetenschap 
krijgt bijv. de opdracht een chemisch ontbladeringsprogram samen te stel
len; of een bacteriologische oorlogvoering te ontwerpen of te hestrijden; 
of de radio-actieve invloed op de mens na te gaan na het ontploffen van een 
nucleaire bom. Ook de gigantische ruimtevaartprestaties hebben mede een 
duidelijke militaire signatuur. 
Het oprechte besef dat beide regio's in hun wetenschapsbeoefening onder 
dezelfde dictaturen staan, kan eveneens een begin zijn van een nieuwe toe
komst. 

Een diep ingeworteld misverstand en het leren leven met de hoop 

Het misverstand is het volgende. 
Wellicht menen miljoenen Westerse mensen dat verreweg het grootste 
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deel van de bewoners van het Oosten van de ene verrukkelijke verbazing in 
de andere zouden vallen, indien zij vandaag de kans kregen met Westerse 
landen kennis te maken. 
Dit misverstand is even wijd verbreid als ontstellend. Het getuigt van een 
volstrekt onkritische houding tegenover de eigen maatschappij structuur, de 
cultuur, de kunst, de wetenschap en de sociale (on)rechtvaardigheid. Het 
zou wel eens kunnen zijn dat het Westen, na het opengooien van alle gren
zen, van het Oosten zou moeten horen: dan toch maar liever ons com
munisme. 
Indien deze visie enigermate juist is, past ons een grotere bescheidenheid 
in onze politieke uitspraken dan we tot nog toe gewend zijn. Het is zelfs 
niet onmogelijk dat het Westen, na een open confrontatie, de zich schamen
de partij zal blijken te zijn. Misschien is deze houding de enig juiste om tot 
een gesprek te komen. 
Het moge na het voorgaande duidelijk zijn dat we, alvorens dit gesprek te 
beginnen, ons schema definitief moeten verbranden, omdat we er niet meer 
mee kunnen opereren. Slechts als we bereid zijn tenminste alle hier ge
r.oemde punten in ons nieuw politiek denkmodel op te nemen, zal er een 
mogelijkheid van slagen gevonden worden. 
Ten aanzien V<ln de Oost-Westverhouding moeten we leren leven met de 
hoop. Maar de hoop moet gegrond zijn; anders verdampt zij tot een illusie. 
Wij hopen dat het ons is geluk.t enige gronden aan te geven waarop onze 
hoop gevestigd kan worden. 
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Verslagen van de groepsdiscussies 

GROEP 1 

Rapporteur: Mej. A. J. Bokma 

Prof. dr. ir. A. F. van Leeuwen S.L (voorzitter), F. G. J. M. Beekers, 
mr. Th. C. Esselaar, L. W. H. de Geus, drs. P. H. Gommers, G. A. 
Kieft, dr. F. J. Krop, J. van Leeuwen, drs. W. L. A. Lockefeer, 
J. H. 1. Rose, mevr. mr. M. T. Sulorius-Alting van Geusau, jkvr. mr. 
C. W. I. Wtlewaal van Stoetwegen. 

De voorzitter vat de gesproken inleidingen nog eens samen en stelt voor: 
a. de historische uiteenzetting in de geschreven inleiding van dr. Couwen
berg alleen te bespreken in verband met de punten 1 t/m 10 over "Waar 
moet het met Europa naar toe?"; 
b. van de inleiding van dr. Van Roon in het bijzonder punt 7, over de "mo
gelijkheden voor een oplossing" van de Duitse kwestie, en daar omheen de 
inleiding en de citaten te bespreken. 
Allereerst wordt een opmerking gemaakt over de in punt 8 van de inlei
ding van dr. CouwenherR genoemde noodzakelijkheid, het EEG-verdrag te 
veranderen in een Europese grondwet. Moeten zijn uitspraken worden gezien 
als kritiek op de buitenlandse politiek van de partijen, juist ten aanzien van 
een verenigd Europa? Na een korte bespreking over deze kwestie kan wor
den vastgesteld dat het politieke establishment in Europa op zich al laat 
zien dat er veel moet veranderen. De inleiding van dr. Couwenberg roept 
trouwens ook op tot een radicale maatschappijverandering. 
Hoe moet dit echter verwezenlijkt worden? Verschillende mogelijkheden 
worden geopperd: 
a. De partijpolitiek moet eerst worden omgebouwd. Men vraagt zich echter 
af of je er dan bent, want er moet nog veel meer gebeuren. 
b. In Nederland moeten verkiezingen worden georganiseerd om vertegen
woordigers aan te wijzen voor het Europese Parlement (op basis van een 
duidelijk programma). 
c. Men moet komen tot partijvorming op Europees niveau. 
d. De nationale parlementen moeten meer bewegingsvrijheid krijgen wat 
deze zaken betreft, omdat het Europese Parlement toch een te vrijblijvende 
zaak is. 
Punt 5 van de inleiding van dr. Couwenberg roept verschillende vragen op: 
- Zal de maatschappijverandering, die tot doel heeft te komen tot eenheid 

in Europa, juist wat de Oosteuropese landen betreft we.! effecl hebben? 
Hoe moet de binding met Oost-Europa tot stand komen? 
Is het niet gevaarlijk om al met structurele veranderingen te beginnen 
voordat men verder is gekomen met de Europese integratie? 
Moeten we onze eigen soevereiniteit opofferen? 

Punt 2, waar dr. Couwenberg het heeft over het uitgangspunt om tot een 
vergelijk te komen - uitgaan van het machtsevenwicht -, sluit hier direct 
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bij aan. Men constateert dat er moet worden gelet op een tweeledigheid: 
een militair machtsevenwicht verzekert op het ogenblik onze vrede en vei
ligheid maar vormt tegelijkertijd een ernstige bedreiging voor die vrede 
en veiligheid. Dit geldt te meer waar het machtsevenwicht zich in een be
wapeningswedloop zoekt te handhaven. 
Deze contradictie behoort, zo kan worden vastgesteld, tot de reële analyse 
van de huidigc situatie; men moet echter proberen "uit de parkeerstrook 
op de rijbaan te komen", met behulp van een aantal maatregelen. Er wordt 
gewezen op het feil dat er dan toch niet zo maar iets kan worden gedaan, 
maar dat men een doel moet hebben. Anderen brengen hiertegen in dat niet 
direct een blauwdruk kan worden verstrekt, omdat men door het uitbouwen 
yan het bestaande moet komen tot een harmonisch geheel. Als wij uitgaande 
yan het machtsevenwicht zoeken naar ontspanning, rijst echter de vraag 
of het communisme niet een middel van de Sovjetunie blijkt te zijn om haar 
macht te ontwikkelen. 
In dit verband wordt punt 7 van de inleiding van dr. Van Roon besproken. 
Men vraagt zich af in hoeverre erkenning van de DDR zal meewerken aan 
een globale ontspanning. Daarbij komt dat de Duitsers eerst zo ver moe
ten zijn, want ze laten niet vlug iets los wat ze eens bezaten. Aan de andere 
kant wordt erop gewezen dat erkenning op den duur de politiek van de 
DDR zal doorbreken. Gesteld wordt dat we deze zaak in groter verband 
zullen moeten zien en dat we nu al moeten nadenken over de vraag hoe 
Europa er over ongeveer dertig jaar zal uitzien. 
Allen zijn het eens over de noodzakelijkheid dat er door alle bij Europa be
trokken landen op een conferentie zal moeten worden ge~proken over de toe
komst van Europa; alle landen, d.w.z. de leden van de NAVO, de leden van 
het Warschaupact èn de neutrale Europese landen. 

GROEP 2 

Rapporteur: Mr. A. B. Hoytink 

Sj. Jonker (voorzitter), M. J. C. G. J. van der Aa, mevr. H. J. Groe
nendijk-Bernard, mT. W. J. Hoobroeckx, drs. 1. Tbelings, G. J. M. 
Mevis, M. H. von Meijenfeldt, C. J. van der Ploeg, drs. J. J. M. 
van Soest, F. P. J. Vermeeren, dr. E. A. G. Verploeg. 

De groep begon met een bespreking van de inleiding van dr. Couwenberg. 
Opgemerkt werd dat de Oost-Westverhouding niet slechts wordt bepaald 
door de tegenstelling tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie, doch dat 
de rol van de Chinese Volksrepubliek in dezen van groot belang is. Wellicht 
zelfs is het begin van ontdooiing in de verhoudingen onder meer een gevolg 
van de "Chinese dreiging". De geleidelijke ontspanning tussen de beide 
wereldmogendheden blijkt enerzijds uit de groeiende samenwerking op het 
gebied van de ruimtevaart, anderzijds uit het feit dat de communistische 
ingreep in de binnenlandse politiek van Tsjechoslowakije minder en ondiepere 
remous heeft veroorzaakt dan bijvoorbeeld het Sovjet-optreden in Hongarije. 
Daartegenover werd de mening gesteld dat de minder heftige reactie in 
het Westen wellicht resulteerde uit een zeker verlies van eigen identiteit, 
een vervlakking der beginselvastheid. Ook werd naar voren gebracht dat 
zulks geschiedde omdat de Tsjechoslowaken zelf soepeler reageerden en 
omdat het gebeurde eigenlijk was te voorzien. 
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De gebeurtenissen in Praag leidden enige leden van de groep tot de con
statering dat in de Oost-Westverhouding de factor macht een mimtens even 
grote, zo niet grotere rol speelt als de factor ideologie. 
De gedachten waartoe het referaat van dI. Couwenberg de groepsleden aan
leiding heeft gegeven, kunnen als volgt worden samengevat. Inderdaad die
nen de Westeuropese initiatieven, gericht op ontspanning, uit te gaan van 
hd gegeven der Amerikaans-Russische verhoudingen. De aan die initiatie
vea ten grondslag liggende overwegingen moeten veel ruimte laten voor een 
pragmatische benadering. Ten slotie werd vastgeoteld dat grotere aandacht 
dient te worden gewijd aan bestudering van de rol der externe stimuli (Pe
king. ruimtevaart enz.) die op de Oost-\Vestverhouding kunnen inwerken. 

De inleiding van dr. V({n Roon, die vervolgens aan de orde werd gesteld, 
leidde tot een aantal conclusies die als volgt kunnen worden samengevat. 
De benadering van het Duitse probleem en meer in het bijzonder het vraag
siuk van de erkenning van de zich noemende Duitse Democratische Repu
bliek, dient ondanks het legale "vitium originis" van haar ontstaansgeschie
denis uit te gaan van de realiteit dat de Oostduitse staal bestaat. Een prag
matische behandeling van de erkenningskwestie, zoals die in de groep werd 
voorgestaan, dient erkenning derhalve niet a priori uit te sluiten, doch 
andelzijds verdient het geen aanbeveling zonder mee!' tot hilaterale beëin
diging van de status quo over te gaan. Dit laatste immers zou tot een ern
stige verstoring van het politieke evenwicht van dit moment kunnen leiden. 
De groep was van mening dat de oplossing voor het probleem der "twee 
Duitslanden" slechts te vinden zal zijn binnen het kader van een geïntegreerd 
Europa, dat - uiteraard - Oost en West van ons continent dient te omvatten. 

De inleiding van prot. V (in Hu/st ten slotte leidde tot diepgaande discussies, 
die vele groepsleden de beperktheid van de beschikbare tijd deden betreu
ren. Een samEnvattende conclusie is uit het groepsgesprek over deze inlei
ding nauwelijks te trekken. 
Afgezien van de filosofische beschouwingen waartoe dit document onmiddel
lijk aanleiding gaf, moge worden vastge.'iteld dat ten aanzien van het directe 
onderwerp, de toekomst van Europa, alle deelnemers ervan overtuigd waren 
dat om tot een wel keI ijk één Europa te komen, de mensen dienen te leren 
denken in boven de nationale uitgaande, Europese categorieën. Voorts werd 
in de groep Leer wel beseft dat "Europa" meer is dan alleen de EEG, al 
dan niet met het Verenigd Koninkrijk uitgebreid. 

GROEP 3 

Rapporteur: A. J. P. Bindels 

MI. W. Scholten (voorzitter), S. Th. van Bijsterveld, M. A. Cage· 
ling, P. W. van Eijkern, C. S. Gideonse, J. H. Jansen, A. P. Looman, 
E. J. Rutten, drs. W. K. N. Schmelzer, A. P. J. A. van der Ven. 

,,Is een Europese veiligheidsconferentie een noodzaak om tot grotere inte
gratie van Europa te komen en, indien deze vraag bevestigend wordt beant
woord, aan welke voorwaarde(n) moet worden voldaan om de partijen 
rond de conferentietafel te krijgen?" Zo luidde de start vraag van groep 3. 
In de Europese beweging heerst "dood tij", de Europeanen van het eerste 
uur lijken vermoeid, het herleven de nationalisme en het - soms - folklo
ristisch aandoend regionalisme werken desintegrerend, de inval in Tsje
choslowakije vormt bepaald geen bijdrage tot de Europese sfeerverbetering 
en de politiek van generaal De GaulIe deed zelfs de meest optimistische 
"Europeaan" het hoofd mismoedig schudden. 
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De vele Europa's (EEG-landen, NAVO-landen, Warschaupactlanden, neutrale 
landen, WEU-landen enz,) verduisteren het uitzicht op het geïntegreerde 
Europa in "werelddeelformaat", 
In het Europese Parlement (misleidende naam) opereren de Nederlandse 
christen-democraten in één fractie, in Nederland kabbelt het gesprek over 
het samengaan moeizaam voort. 
110ewel de concrete resultätcn van het streven naar betere Europese ver
standhouding geen reden geven tot juichen en het er zelfs even op leek dat 
de periode van de koude oorlog weer zou herleven, zijn er toch positieve 
aanknopingspunten in de Oost-Westverhouding: 

Gewezen werd op de verklaring ',an Boedapest van 17 maart 1969, waar
in de Warschaupactlanden oproepen tot het houden van een Europese 
veiligheidsconferentie; hoewel het begrijpelijk is dat men een dergelijke 
verklaring ziet als het vergt1lden van de "Tsjechoslowaakse pil", zou het 
onjuist zijn een dergelijke oproep in een volledig negatief licht te zien, 

- Men zou zich kunnen afvragen of zich in het herlevend nationalisme 
niet ook een stuk Gnm~\eh: manifesteen om tot grotere Europese con
touren te komen, 
Het is niet onwaarschijnlijk dat het nieuwe Franse staatshoofd genua:1-
ceerder over de Europese integratie denkt dan ex-pre,ident De GaulIe. 
Er zijn in Oost en West tendensen merkbaar waaruit blijkt dat men meer 
dan tevoren bereid is relativerend over elkaars systeem na te denken. 

Geconstateerd kan worden dat de Europese zaak dringend een krachtige 
injectie nodig heeft; hoewel het klimaat niet optimaal is, wordt een Euro
pese conferentie als aänzet voor een Europees veiligheidsbeleid noodzakelijk 
geacht. Partijen moeten bereid zijn zonder prealabele condities aan een 
Euro"e~'e conferentie deel te nemen. Het gesprek zou moeten plaatsvindc'l 
'èlssen de twee reële machtsolokkcn, de NAVO en het Vvarschaupact. Zelfs 
al zouden er slechts geringe vorderingen \vorden gcnla8.kt in de tocnaderin~ 
tussen Oost en West, dan betekent het gezamenlijk - thans ook politiek -
opereren \'<l:l de NAVO-1anden toch een groot winsLpunt. 
De Verenigde Staten zullen op een dergelijke conferentie zeker niet de rol 
van Westelijke "prima ballerina" moeten spelen, of - zoals één der jon
geren het formuicerde - E'!I'opa mag niet fungeren als de oren van de kop 
v:.tn de Verenigde Staten. Toch zulien de Verenigde Staten 7eker niet mogen 
ontbreken. omdat zonder Amerika, Europa politiek en militair geen partij 
is voor de Sovjet unie. De Europese idcnLÏleit zal moeten worden onder
streept en tevens zal de wil tot het bestendigen van de Atlantische vriend
schap dGidelijk tot uiting maden komen, Europa zal Amerika ook in de 
toekomst niet als partner kunnen ontberen; de Atlantische Oceaan vormt 
de brede - uit economisch en strategisch oogpunt zo belangrijke - navel
streng tussen beide continenten. 
Een aantal leden waren van mening dat naast de conferentie lussen de 
NAVO en het Wan;chaupact een conferentie van alle Europese landen zou 
moete:1 plaatsyinden ; ook de neutrale landen zouden volledig in dit overleg 
betrokken moeten worden. 
('c oplossinr: van het Duitse vraagstuk zal riet de inzet, maar een mogelijk 
f,!uitstuk van een Europese veiiigheidsconferentie kunnen zijn. 
Het is zeer de Haag of de Sovietunie cr zo blii mee zou zijn wanneer het 
V\"esten de DDR zou erkennen. De Europese zaak zou ernstig schade kunnen 
worden toegebracht wanneer één der Westelijke landen afzonderlijk, zonder 
overleg met de NAVO-partners, tot erkenning van de DDR zou overgaan. 
Het is noodzakelijk dat de nationale regeringen meer aandacht besteden 
aan de Europese zaak, het is de hoogste tijd dat er meer vaart komt in het 
streven naar een Verenigd Europa, "Buitenparlementaire acties" van ge
loofwaardige groeperingen, zoals het comité-Monnet en de Europese Bewe
ging, verdienen krachtige steun. 
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GROEP 4 

Rapporteur: A. Oosters 

Drs. Th. E. Westerterp (voorzitter). mr. J. Donner. E. H. van Eeghen. 
drs. H. A. M. EIsen. J. J. P. van Geffen, mr. J. C. A. Korrel, drs. 
C. F. M. van Lotringen, K. C. van der Mije Pzn., mevr. drs. M. 
Rohling-Van Spanje, H. F. Sijmons, mr. W. M. Verberne, mej. dr. 
J. C. H. H. de Vink. 

Naar aanleiding van de inleiding van dr. COllwcnherg werd uitvoerig ge
discussieerd over een Europese veilighCldsconferentie. Verschillende vragen 
kwamen hierbij naar voren. Vooral het wél of niet deelnemen van de Ver
enigde Staten aan zo'n conferentie bracht vele tongen in beweging. Alleen 
met deelname van de Verenigde Staten was het, volgens het merendeel 
van de aanwezigen, een "vredes"-conferentie. Anderen waren van mening 
dat het bij deelname van de Verenigde Staten geen Europese conferentie, 
maar een wereldconferentie zou zIjn. Ook werd gesteld dat het niet deel
nemen van de Verenigde Staten door Rusland politiek kan worden misbruikt. 
Het gaat om de yeiligheid van buropa, het lot van de Europese landen; 
daarbij kunnen de Verenigde Staten niet worden gemist. 
Een minderheid was de mening toegedaan dat er met deze conferentie 
beter kan worden gewacht totdat de situatie in de communistische wereld 
dusdanig wordt, dat men daar in een dwangpositie komt te verkeren. De 
vraag kwam naar voren of door een conferentie de Oosteuropese satelliet
landen niet aan de Sovjetunie worden uitgeleverd. 
Als een eventuele tussenweg werd ingebracht dat Nederland het voorherei
dende werk zou kunnen doen, zich gesteund wetend door de Verenigde Staten, 
zonder dat deze aan de conferentie deelnemen. Dit werd in het algemeen 
n iet haal baar geacht. 
Ook de voorwaarden voor een veiligheidsconferentie werden aan een be
schouwing onderworpen. Enerzijds werd gesteld dat een erkenning van de 
DDR een uitlevering zou betekenen. Bovendien zag men dan in de toekomst 
wederom moeilijkheden omtrent Berlijn ontstaan. Anderzijds werd gesteld 
dat de DDR reeds een realiteit IS. Aan een hereniging van Duitsland wordt 
ook in West-Duitsland steeds minder geloof gehecht. 
De discussie overziende kan men stellen dat de aanwezigen in het algemeen 
voor een veiligheidsconferentie waren, met deelname van de Verenigde Sta
ten en de neutrale Europese landen, maar met terughoudendheid betreffende 
de gestelde voorwaarden. Men zou de erkenning van de DDR graag als 
een troef achter de hand zien. 
De inleiding van dr. Van Roon bracht de discussie nogmaals op de hereni
ging van Duitsland. Duidelijk werd gesteld dat zo'n hereniging voor de Sovjet
unie onaanvaardbaar zou zijn. Menigmaal heeft de Sovjetunie dit ook ken
baar gemaakt. Dat een erkende DDR meer zeggenschap zou hebben, zag 
men niet in. Het bleef, voor het merendeel der aanwezigen, een satelliet
staat. Evenzeer werd door sommigen betwijfeld of we er met een erken
ning komen. De achtergronden dienaangaande zijn zeer moeilijk te over
zien. 
'Vest-Duitsland een politieke rol toe te kennen en te zorgen dat deze staat 
niet wordt geïsoleerd, werd in het algemeen naïef gevonden. West-Duits
land speelt reeds een politieke rol. De realiteit moet worden erkend. Als 
voorbeeld werd genoemd de rol van de Bondsrepubliek tijdens de monetaire 
besprekingen naar aanleiding van de positie van de Franse frank en het 
Engelse pond. West-Duitsland wil vooraan lopen in het Westeuropese ga
reel. Het zou gevolgen hebben wanneer de Bondsrepubliek dé mogendheid 
in Europa wordt waar de Russen respect voor hebben. Misschien is het 
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beter dat West-Duitsland meer een brugfunctie vervult tussen Oost en West. 
Het zou misschien goed zijn om de DDR te erkennen, juist ook voor de 
Bondsrepubliek. Het is belangrijk na te gaan op welke wijze de Westduitse 
politiek kan worden geleid in een richting die ons ook aanspreekt. De Bonds
republiek heeft alles, behalve nucleaire wapens. Het is niet te verwonderen 
dat zij het non-proliferatieverdrag nog niet heeft getekendl ). Sommigen 
vrezen dat men in West-Duitsland pogingen aanwendt om nucleaire wapens 
te krijgen. Zowel wegens de voorgeschiedenis van Duitsland als de reacties 
die hierop van de Sovjetunie te verwachten zijn, dient dit voorkomen te 
worden. 
De mea-culpa-gedachte die de aanwezigen uit de inlciding van prof. Vun 
Hulst aanvoelden, kon men niet volledig delen. Algemeen was men het erover 
eens, dat het Westen niet alleen uit lieve jongens bestaat, maar de gedachten 
van de inleider, alhoewel zeer gerespecteerd en gewaardeerd, vindt men te 
vcr gaan. Er werd, door het merendeel der deelnemers, gesproken over een 
openhartige zelfkritiek in het Westen, een gewetensonderzoek. Er is juist 
een streven naar liberalisatie, zowel op religieus als op sexueel gebied. Een 
nog grotere vrijheid zou juist tot ontbinding leiden, tot het ontbreken van nor
men. Zelfs werd, wanneer bepaalde zaken niet worden gestuit, gevreesd voor 
anarchie. Als voorbeeld noemde één der deelnemers de studentenongeregeld
heden. Mocht er een inperking van vrijheid zijn, dan op sociaal en economisch 
terrein, waar misschien nog scherpe kanten afgehaald zouden kunnen worden; 
op andere gebieden heerst een steeds groter wordende vrijheid. 
Betreurd werd dat de inleider de lijn doortrok naar het Oosten. Daar is wel 
een streven naar liberalisatie, maar het verzet ertegen is zeer groot. Ook 
vroeg men zich af of het wel juist is dat Oost en West cultureel meer naar el
kaar gaan toegroeien. 'Op dit gebied zag men een toenemend conservatisme 
in de Sovjetunie, terwijl in het Westen juist werd gestreefd naar liberalere 
opvattingen op geestelijk gebied. In het Westen zijn er dienaangaande meer 
kansen. Toegegeven werd dat deze menigmaal zijn gemist. Gemaakte fouten 
kunnen echter worden hersteld. Is dit in het Oosten ook mogelijk" Volgens 
sommigen gaat de Sovjetunie in maatschappelijk opzicht terug naar uItra
conservatisme, terwijl wij naar een geleide economie gaan. Belde partijen 
dienen te respecteren wat is bereikt. De liberalisatie moet verder gaan, maar 
het is een lange weg. 
Volgens het merendeel der deelnemers kan voorlopig niet worden gesproken 
over blokvorming in het "Zuiden" tegen het "Noorden". Eerder verwacht 
men een verdergaande verbrokkeling. Dat de Oost-Westtegenstelling over
troffen zal worden door een Noord-Zuidtegenstelling, wordt, alhoewel dit lo
gisch zou zijn, niet verwacht. 

1) Inmiddels heeft de Bondsrepubliek het non-proliferatieverdrag getekend (red.). 

GROEP 5 

Rapporteur: P. F. van Herwijnen 

Lnt.-gen. b.d. prof. T. E. E. H. Mathon (voorzitter), mI. E. P. J. M. 
Hosselet, J. Keijzer, J. M. Nooij, mevr. C. M. Tonkens-Kaajan, A. A. 
van Vuuren, G. B. A. Willemsen. 

De vijf punten waarbij de heer Couwenberg in zijn rede stilstond, werden 
overgenomen als stramien voor de discussie in groep 5. 
Zodoende werd rn de eerste plaats van gedachten gewisseld over het vraag-
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stuk van de crisisbeheersing. Gewezen werd op het conserverend aspect van 
de "crisis management". Beter dan beheersen is immers het voorkómen van 
crises. In veel gevallen betekent dit laatste handhaving of grotendeels hand
having van de nationale en internationale status quo. Bovendien bergt de 
ontwikkeling van een perfecte techniek van crisisbeheersing het gevaar in 
zich dat men zich accommodeert aan het verschijnsel crisis als zodanig. Dit 
laatste is funest voor het ontstaan van nieuwe gedachten en ideeën. Anderen 
benaderden dit punt meer concreet. Crisisbeheersing moel gezien worden 
tegen de achtergrond van het gevaar van een atoomoorlog. Escalatie van 
een crisis naar dit allerlaatste moet voorkomen worden. Daartoe moetcn crises 
worden voorkomen en moet krachtig worden gestreefd naar Europese ont
spanning, daartoe moet de atoombeslissingsmachl in bcperkte handen blijven, 
moet ook West-Duitsland het non-proliferatieverdrag tekenen1 ), moet de non
proliferatiegedachte niet alleen gelden met betrekking tot de "derde wereld" 
maar ook met betrekking tot het Westen, moet afgezien worden van een 
7Clfstandige Europese kernmacht en moet worden voorkomen dat voordat een 
nieuw Europees veiligheidssysteem tot stand is gebracht, de huidige pacten 
desintegreren. 
In de tweede plaats werd gediscussieerd over het begrip machtsevenwicht. 
Opgemerkt werd dat macht niet beperkt mag worden tot een louter militaire 
zaak. De ontwikkelingen in Tsjechoslowakije werden door de Sovjetunie pri
mair gezien als een verstoring van het geestelijke machtsevenwicht. 
Vervolgens boog de groep zich over de problemen rond de erkenning van de 
DDR, de Oder-Neissegrens enz., kortom over de erkenning van de status quo 
in Centraal Europa. Een aantal vragen werd geformuleerd. Waarom is 
volkenrechtelijke erkenning van de DDR niet nodig? Welke verschillen lig
gen er tussen een de-facto-erkenning van de DDR en een de-jure-erkenrung? 
Ook werd graag een nadere motivering gezien van de stelling van dr. Van 
Roon dat erkenning van de DDR door individuele landen geen zin zou hebben. 
Moet dan gewacht worden op een Europese veiligheidsconferentie of zijn er 
ook nog individuele mogelijkheden? Liggen deze laatste primair bij de Sovjet
unie of primair bij de Oosteuropese landen? Als één van de oorzaken van de 
Tsjechoslowaakse crisis is wel genoemd de Russische achterdocht, gewekt 
door de primaire gerichtheid van het Westeuropese ontspanningsstreven op 
Ruslands satellieten in plaats van op Rusland zelf. Ten slotte vroeg de groep 
zich af welke contraprestaties bedongen konden worden bij een eventuele er
kenning van de DDR. 
De groep ging akkoord met een serieus ondef7oek van de mogelijkheden van 
een Europese veiligheidsconferentie. Nodig is echter dat de postulaten van 
beide partijen bekend zijn, het Westen het onderling over een aantal punten 
eens is, de zaak goed voorbereid wordt en de doelen duidelijk voor ogen staan. 
Niet vergeten mag worden dat de gedachte van een Europese veiligheids
conferentie gepousseerd is door het Oosten, dat daar zijn redenen voor had, 
onder meer het buiten Europa houden van Amerika en de psychologische 
propaganda die ermee gevoerd kon worden. 
Het laatste punt dat aan de orde kwam, betrof hel geloof in d(~ eigen Europese 
cultuur. De groep vroeg zich af of nog wel van een Europese cultuur gesproken 
kon worden. Prof. Van Hulst zag men graag zijn stelling toelichten, dat de 
Oost-Westverhouding van minder belang zou zijn dan de Noord-Zuidrelatie. 
Kan wel van "het" Zuiden gesproken worden? 

1) Inmiddels heeft de Bondsrepubliek het non-proliferatieverdrag getekend (red.). 
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Verslag van de forumdiscussie 

door F. G. J. M. Beekers 

De vruchtbare discussies in de gespreksgroepen, die gehouden werden in de 
voormiddag, culmineerden in een drietal centrale vraagpunten, die het forum 
te behandelen kreeg. De drie kwesties waar de discussie om draaide, kunnen 
als volgt worden samengevat: 
I. de kwestie van de voorbereiding en het houden van een Europese veilig
heidsconferentie en de problematiek daaromheen; 
2. de kwestie van de erkenning van de DDR en op welke voorwaarden 
eventueel een erkenning, de facto of de jure, zou moeten plaatsvinden; 
3. de problematiek rond het houden van verkiezingen voor het Europese 
parlement, waarbij de eventuele consequenties voor de Nederlandse politieke 
partijen en het ontstaan van een Europees partijstelsel niet uit het oog verlo
ren mogen worden. 

Een Europese veiligheidseonfercnlie 
De vergadering was overtuigd van de noodzaak en het nut van een te houden 
veiligheidsconferentie van NAVO- en Warschaupactlanden, hoewel tevens 
werd aangedrongen op gelijkberechtigde deelname van de niet-gebonden 
Europese landen. Daarnaast kon men een pleidooi beluisteren om tevens ook 
een zuiver Europese conferentie te organiseren met als doel tot eenheid, 
tot eigen identiteit, tot een eigen gezicht voor Europa te komen. In dit ver
band werd gewezen op het grote mentaliteitsverschil tussen Europa en de 
Verenigde Staten. 
Dr. Couwenherg onderscheidde twee lijnen op het gebied van de veiligheid: 
enerzijds de herleefde interesse van de Sovjetunie en de landen van het 
Warschaupact voor het houden van een conferentie van alleen Europese 
landen, zonder de Verenigde Staten dus; anderzijds zijn er de bilaterale 
onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie. De Sovjet
unie wil deze beide vormen van overleg bewust coördineren, wellicht met de 
bedoeling ze tegen elkaar uit te spelen om er aldus een maximaal politiek 
nut uit te kunnen halen. De vergadering was het er echter over eens dat de 
veiligheid een zaak is die de Sovjetunie en de Verenigde Staten beide aan
gaat, zodat het buitenspel plaatsen van de Verenigde Staten moet worden 
afgewezen. 
Omdat het gaat om de vrede, hoort men vaak de mening dat gevoelens van 
wantrouwen inzake voorstellen uit de communistische wereld moeten worden 
uitgebannen. Hoewel dergelijke meningen vaak getuigen van een bewonde
renswaardig idealisme, wees dr. Couwenberg met nadruk op de bikkelharde 
werkelijkheid van de internationale politiek. De nationale politieke verhou
dingen illustreren al overduidelijk hoe moeilijk het vaak is allerlei historisch 
gegroeid wantrouwen te overwinnen. Op het vlak van de wereldpolitiek, waar 
immers oneindig veel grotere belangen op het spel staan, moeten we dan 
zeker niet verwachten dat elk wantrouwen zomaar zal verdwijnen. Er is een 
historisch gegroeid krachtenveld, waarin we met vallen en opstaan moeten 
proberen tot grotere vrede en veiligheid te komen. Alleen de nodige realiteits-
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zin, de realistische benadering van de wereldproblemen, kan ons verder 
brengen, terwijl een weliswaar hartverwarmende naïveteit veelal juist tegen
gesteld werkt. 
Dit alles neemt niet weg dat een op realiteitszin gebaseerde veiligheids
conferentie een noodzaak is geworden. Zo'n veiligheidsconferentie zou kunnen 
plaatsvinden binnen het kader van de Verenigde Naties. In het verleden is 
een dergelijke opzet weliswaar mislukt, waarna we weer terugvielen op regio
nale machtsevenwichten, maar op een Europese veiligheidsconferentie zou 
gestreefd kunnen worden naar een veiligheidsverdrag binnen het kader van 
de Verenigde Naties. De Verenigde Staten zouden daarbij hun nucleaire 
garantie moeten handhaven ten aanzien van hun NAVO-bondgenoten, de 
Sovjetunie ten aanzien van Oost-Europa. 
De Sovjetuni" wil echter door middel van een veiligheidsconferentie de na
oorlogse status quo in Europa en in de wereld vastleggen. Dit zijn de kei
harde motieven van de Sovjet-politiek, die beheerst wordt door een geweldig 
veiligheidscomplex. We mogen namelijk bij deze materie niet uit het oog 
verliezen dat de Sovjetunie zich aan haar oostelijke grens bedreigd voelt door 
een toenemende activiteit van de Volksrepubliek China en in het westen 
door het "Westduitse revanchisme", een mythe die nog niet aan kracht 
heeft ingeboet. In de Sovjetunie leeft de angst voor een ~oort vergelijk, een 
toenadering tussen China en de Bondsrepubliek Duitsland. Duidelijk is het 
dus dat we ons in het Westen geen enkele illusie moeten maken omtrent de 
motieven die de Sovjetunie bewegen tot het bepleiten van een Europese 
veiligheidsconferentie. 
De heer Van Hooft sloot zich aan bij dr. Couwen bergs betoog ovel de nood
zaak van realiteitszin bij het benaderen van het veiligheidsprobleem. Vooral 
na de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije is ons dit weer duidelijk geworden. 
Toch zal elke mogelijkheid tot gesprek aangegrepen moeten worden met een 
minimum aan wantrouwen. In dit verband zou het daarom zinvol zijn steeds 
meer nadruk te leggen op informele contacten tussen Oost en West. Het pro
bleem van de preliminaire voorwaarden, dat zo'n grote rol speelt bij formele 
contacten, kan aldus ontlopen worden. Het kweken van meer wederzijds be
grip en inzicht kan de sfeer verbeteren en de kansen op succes van formele 
contacten vergroten. 
De vraag welk nieuw machtsevenwicht zal voortkomen uit een Europese 
veiligheidsconferentie, werd door dr. Couwenberg niet beantwoord, aange-
7ien zo'n antwoord zeer speculatief zou moeten zijn. Het huidige machtseven
wicht berust in wezen op het nucleaire evenwicht tussen de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie, hetgeen verder is uitgewerkt in het kader van de NAVO 
en het Warschaupact. Hieruit blijkt het belang van de scheidslijn tussen Oost 
en West voor de wereldpolitiek reeds voldoende, hoewel toegegeven werd 
dat de Noord-Zuidverhouding steeds belangrijker wordt, niet zo zeer in plaats 
van, als wel naast de Oost-Westverhouding. 

De erkenning van de DDR 

Vaak wordt als argument tegen erkenning van de DDR gehoord dat deze 
staat niet waardig zou zijn deel te hebben aan het concert der volkeren. 
Maar velen zijn het er over eens dat alleen erkenning van de DDR kan bij
dragen tot versoepeling van de situatie in dat land, omdat het bewind aldus 
een belangrijk argument voor de harde lijn ontnomen wordt. De inwoners 
van Ulbrichts arbeiders- en boerenstaat voelen dit ook zo. Maar ook voor de 
Oost-Westverhouding en de wereldvrede is de positie van de DDR en onze 
houding ten opzichte van de DDR van belang. 
Volkenrechtelijke erkenning moet echter momenteel nog niet wenselijk wor
den geacht. Over de wenselijkheid van erkenning in enigerlei vorm - het 
niet langer isoleren van een reëel bestaande staat - was de vergadering het 
eens, hetgeen door dr. Van Roon beaamd werd. Het tijdstip van zo'n erken-
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ning is evenwel een belangrijk facet, met name in het kader van een te houden 
veiligheidsconferentie. Zal erkenning voorwaarde vooraf zijn, dan wel dienen 
als onderhandelingsobject? Uit de vergadering kon men een pleidooi voor 
erkenning horen - zij het niet unilateraal -, als voorwaarde om te komen 
tot een Europese veiligheidsconferentie. 

Europese verkiezingen en partijvorming 
De heer Van Lijndcn zag Europese verkiezingen als middel om de integratie 
van de Nederlandse christen· democratische pmiijen te stimuleren. Hierop 
werd hem verweten dat zijn argumentatie egocentrisch was. Hij verduide
lijkte zijn opmerking door te stellen dat integratie van partijen in Europees 
verband hem niet zo lekker zat. Met name dacht hij aan de Duitse CDU, welke 
partij hij niet bepaald kon zien als een ideale Europese partner voor Neder
landse christen-democraten. 
Een en ander staat los van een voorstel dat Nederland het initiatief moet 
nemen tot het rechtstreeks verkiezen van zijn .leden voor het Europees parle
ment. Als experiment zou in Nederland daartoe eerst gepoogd moeten worden 
te komen tot een christen-democratisch Europees program. Dit voorstel in
zake een Nederlands initiatief tot het rechtstreeks verkiezen van de Europese 
parlementariërs vond algemene instemming. 
Dr. Couwcnberg wilde een massale politieke druk van beneden af om te ko
men tot Europese integratie. Er zijn verschillende manieren om dit te orga
niseren, maar Europese partijvorming is ongetwijfeld het beste middel om 
zo'n massale druk van onderop te organiseren. De "duidelijkheid in de poli
tiek", een in deze tijd druk bediscussieerd thema, speelt in dit verband ook een 
rol van betekenis. In ons nationaal kader is deze "duidelijkheid" een zeer 
bcperkte zaak. Or. A. Vondeling zelfs erkent in zijn "Nasmaak en voorproef" 
dat de speelruimte in Nederland zeer beperkt is waar het gaat om de grote 
vraagstukken in onze wereld. Wil men tot beleidsalternatieven komen ten 
aanzien van vrede en veiligheid en sociaal-economische problemen, dan zal 
men dat moeten gaan zoeken in een veel groter kader. 
In het verleden is de fout gemaakt te denken dat er eerst een Europees parle
ment moest zijn en dat daarna pas Europese partijen zouden kunnen ontstaan. 
Historisch gezien en op nationaal niveau verliep het ontwikkelingsproces 
juist andersom. Eerst waren er immers politieke stromingen en die hebben 
gestreden voor het ontstaan en opereren van de nationale parlementen. In de 
Europese ontwikkeling zal hetzelfde moeten gebeuren: eerst zullen er Euro
pese partijen moeten ontstaan, die dan kunnen gaan vechten voor een vol
waardig Europees parlement. 
Wel zullen in een Europees partijstelsel geheel andere scheidslijnen ontstaan 
dan er op nationaal niveau bestaan. Maar dat kan tevens een belangrijke 
bijdrage zijn tot de partijvernieuwing in Nederland, waarnaar iedereen uit
ziet. 
De heer Plattccl haaktc op dit betoog van dr. Couwenberg in door te pleiten 
voor een open gesprek tussen de partijen, hetgeen vooral noodzake.lijk is 
vanwege het grote verschil inzake de scheidslijnen tussen partijen, enerzijds 
op nationaal, anderzijds op internationaal niveau. 

Individu cn massa 
Naar aanleiding van het betoog van prof. Van Hulst kwam nog een ander 
belangrijk aspect van de moderne maatschappij tijdens de forumdiscussie 
aan de orde, namelijk de problematiek van vrijheid en verdere socialise
ring van onze maatschappij. Duidelijk kan men een verschuiving waarnemen 
van privaatrecht naar publiek recht. De persoonlijke vrijheid zou daardoor 
steeds geringer moeten worden, zij het niet in de zin van vrijheid van me
ningsuiting en andere grondrechten. Wij zouden toe moeten naar een verschui
ving van vrijheid voor de persoon naar vrijheid voor de gehele maatschappij. 
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Prof. Van Hu/st zag ook duidelijk de verschuiving in onze maatschappij van 
de privaatrechtelijke naar de publiekrechtelijke sector. Dat neemt echter 
niet weg dat deze verschuiving betrekking heeft op concrete mensen en op 
de beslissingsbevoegdheid van die concrete mensen. Zeer zeker is er dus 
sprake van een inperking van de persoonlijke vrijheid. Inzake vrijheid van 
meningsuiting heeft onze maatschappij toch grote voorrechten, vergeleken 
met de situatie in Oost-Europa. Dit verschil hoeft in geen enkel opzicht ge
nivelleerd of gebagateHiseerd te worden. Niettemin is er in onze tijd en in 
onze maatschappij duidelijk sprake van vermassalisering, van de massa
mens. Hiertegen kunnen we bezwaren hebben, maër toch zullen we hiermee 
moeten leren opereren. Vooral in de klinische praktijk worden we gecon
fronteerd met het verschijnsel van de depersonalisatie, het verlies van per
soonlijkheidsgevoelens in het individu zelf. Dit leidt tot het niet willen accep
teren van de eigen verantwoordelijkheid voor de eigen daad. Dit schuwen van 
de eigen verantwoordelijkheid wordt iets typerends voor onze maatschappij. 
Het gevaar is daarom allerminsl denkbeeldig dat de mens van de toekomst 
zal moeten zeggen: "My name was a number, my story a case". 
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Boekbespreking 

Dr. J. A. Nota "DE ADOPTIE". Uitg. Kluwer, Deventer. f 19,50. 

Op een proefschrift onder bovenstaande titel promoveerde op 12 december jl. 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen de heer J. A. Nota. 
Dr. Nota doceert aan de Rijksuniversiteit te Leiden en is rechter-plaatsvervanger 
bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage. 
Schrijver is er in geslaagd een juridisch-technisch moeilijk onderwerp als de 
adoptie ook voor degenen, die niet dagelijks met de behandelde materie te 
maken hebben, op boeiende wijze te presenteren. In deze studie wordt allereerst 
een historisch overzicht gegeven van de adoptie, die is terug te voeren tot het 
Romeinse recht, waar men haar zag als een middel ter versterking van de 
familieband. Terwijl aan de vooravond van de Franse revolutie de adoptie in 
een aantal landen meer of minder sterk voortleefde, was het instituut in 
Frankrijk en Nederland bijna onbekend geworden. Vooral onder de Franse 
juristen ondervond de adoptie tegenstand, omdat men het ondenkbaar achtte, 
dat een familie een vreemde als familielid opneemt. In de negentiende eeuw 
bleef de adoptie in vele landen bestaan, doch in de verstarde verschijnings
vormen, terug te voeren tot de Franse Code Civil. 
In deze situatie is een wijziging gekomen toen men de familie minder als een 
gesloten groep ging zien. Steeds meer kreeg men er begrip voor, dat ieder kind 
recht heeft op een goed gezinsleven. Deze gedachten liggen ook ten grondslag 
aan onze huidige wettelijke regeling, die in 1956 tot stand kwam. 
In hoofdstuk III over de voorbereiding van de adoptie, waarin aangelegenheden 
als de herkomst van het kind, het kind en de plaatsing, de pleegouders en de 
plaatsing, het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming en de taak 
van de Centrale Adoptieraad worden behandeld, wordt o.a. gepleit voor een 
bekorting van de onderzoekfase door de Raad voor de Kinderbescherming. 
Vervolgens wordt titel 12 van het eerste boek van het nieuwe Burgerlijk Wet
boek besproken. In dit hoofdstuk worden aan de orde gesteld de ontstane juris
prudentie inzake de toewijzing van adoptieverzoeken, de verbreking van de 
banden met de ouders, de bevestiging van de banden met de adoptanten en de 
voorlichting van het kind over zijn status. 
Na een hoofdstuk over het nieuw adoptierecht in Europa, gaat Nota over tot 
de behandeling van het voor de praktische politiek belangrijkste gedeelte van 
het proefschrift: "Het Nederlands adoptierecht in de toekomst". 
De zaak komt hierop neer, dat Nota het verbod van adoptie in een aantal ge
vallen wil afschaffen. zodat er binnen het kader van het familie- en kinderrecht 
nog ruimere mogelijkheden zullen ontstaan het belang van het kind te dienen. 
Hij denkt hierbij aan de adoptie van stiefkinderen en in bepaalde gevallen 
aan de adoptie van kleinkinderen. 
Deze zaken zullen politiek actueel worden, wanneer de commissie-Wiarda, die 
het nieuwe kinderrecht voorbereidt, haar verslag aan de minister van justitie zal 
aanbieden. 
Belangstellenden zullen na lezing van Nota's studie niet alleen een goed over
zicht hebben verkregen van de geschiedenis van het adoptierecht, doch zij zullen 
daarnaast ook kennis hebben genomen van een aantal belangrijke suggesties, 
die voor de verdere rechtsontwikkeling van betekenis zijn. 

J. Corne1issens 
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Mogeliikheden en grenzen van 

Nederlands buitenlands beleid 

Verslag studiedag Nederlandse Equipe (ARP, CHU en KVP) 

Europese Unie van Christen-democraten 3 mei 1968. 

Inleiders: 

prof. dr. P. H. Kooijmans: Mogelijkheden en grenzen van 
Nederlands buitenlands beleid 

mr. C. A. Bos 

drs. Th. E. Westerterp 

Het Nederlandse beleid t.a.v. vrede 
en veiligheid 

Het Nederlandse beleid t.a.v. de 
Europese eenwording 

Het verslag van deze studiedag, gepubliceerd als speciaal 

nummer van het KVP-maandblad "Politiek" (juni 1968), be

vat naast de inleidingen de toelichtingen en de antwoorden 

van de inleiders, de verslagen van de gespreksgroepen en van 

de forumdiscussie, en het slotwoord van de forumvoorzitter. 

Gedrukte brochure 56 blz. f 2,50 

Te bestellen door storting van f 2,50 op postrekening 37 93 33 

van de penningmeester van de KVP, Den Haag; met ver

melding: "Verslag studiedag Nederlands buitenlands beleid". 



Documentatie over de 

Nederlandse buitenlandse politiek 

een verzameling eerder gepubliceerde beschouwingen over ons 

buitenlands beleid van belangrijke auteurs, o.a.: prof. dr. E. H. 

van der Beugel, prof. mr. P. A. Blaisse, dr. J. A. H. J. S. 

Bruins Slot en mr. J. L. Heldring, voorafgegaan door een 

uiteenzetting over de fundamentele vraagstukken van de Neder

landse buitenlandse politiek door minister Luns. 

Deze documentatie is samengesteld door het secretariaat van de 

Nederlandse Equipe van de EVeD met het oog op de in 1968 

gehouden studiedag. 

Gestencilde brochure 50 blz. f 2,50 

Te bestellen door storting van f 2,50 op giro 3793 33 van de 

penningmeester van de KVP, Den Haag; met de vermelding: 

"documentatie Nederlandse buitenlandse politiek". 
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Documentatie: 

Waar moet het met Europa 

naar toe? 

Een documentatie over de toestand en de toekomst van ons 

werelddeel; artikelen, redevoeringen, interviews en "stukken" 

uit Oost en West. Plus literatuurlijst. 
Deze documentatie is samengesteld door het secretariaat van 

de Nederlandse Equipe van de EUCD met het oog op de 

studiedag in 1969 over het gelijknamige thema. 

Gestencilde brochure 52 blz. f 2,50 

Te bestellen door storting van f 2,50 op giro 3793 33 van de 
penningmeester van de KVP, Den Haag; met vermelding: 

Documentatie "Waar moet het met Europa naar toe?" 



Ouder worden en bejaard zijn 
door dr. J. M. A. Munnichs 

Belangrijke verschijnselen voltrekken zich onopgemerkt. Zij bestaan reeds 
lang, voor zij ontdekt worden. Vaak zijn zij reeds wijd vertakt in de 
maatschappij aanwezig, eer velen er zich van bewust worden. 
Zo is het ook de vergrijzing van de Nederlandse bevolking vergaan. 
Feitelijk al actueel sedert de laatste wereldoorlog heeft de veroudering 
van ons volk ruim twintig jaar om gepaste aandacht gevraagd. Daar komt 
nu verandering in. Dat wil niet zeggen, dat men gerust kan zijn; integen
deel. Want bij de ontdekking van deze sterke veroudering realiseert men 
zich vaak zijn eigen tekortschieten in het verleden. Overhaaste maat
regelen dienen dan ook gevreesd te worden. Evenzeer voorzieningen, die 
getroffen worden zonder voldoende kennis genomen te hebben van de 
feiten en hun omstandigheden. 

Vereenzaming 

Uitzonderingen daargelaten denken de meeste mensen er niet aan ooit 
oud te zullen zijn en tot de groep van bejaarden te zullen behoren. Be
reikte in ons land een eeuw geleden slechts één vierde de ouderdom, nu 
bereikt slechts éénvierde haar niet. Toch vertonen de niet-bejaarden de 
neiging de bejaarden te beschouwen als een uitzonderlijke, aparte, cate
gorie, die veel trekken gemeen zou hebben met andere marginale groepe
ringen uit de samenleving zoals de andersmaatschappelijken, de zintuigelijk 
of anderszins gehandicapten, de ongehuwde werkende vrouwen of vrouwen 
van chronisch zieke mannen. Evenmin als men verwacht ooit tot deze 
groepen te zullen behoren, realiseert men zich de bijna zekere ouderdom. 
Dit besef zou dus verlevendigd moeten worden, al was het alleen maar uit 
een gepast egoïsme. Een toegenomen belangstelling voor de eigen ouder
dom zou ongetwijfeld die voor de ouderdom van anderen stimuleren. 
Tengevolge van dat nog gebrekkige besef taxeren de meeste niet-bejaarden 
tal van behoeften en wensen van ouden van dagen verkeerd. Een enkel 
voorbeeld: de discrepantie tussen verbaal en feitelijk gedrag bij bejaarden. 
Vaak hebben enquêteurs tijdens onderzoek bij bejaarden te horen gekregen 
dat er absoluut geen verlangen leefde naar meer contact. Toch kon de 
enquêteur zich dan op het einde van het gesprek vaak slechts moeilijk 
losmaken. Bovendien kreeg hij bij het vertrek vaak een uitnodiging nog 
eens terug te komen; hij zou steeds van harte welkom zijn. 

Contacten worden minder 
Deze ervaring wijst erop dat bejaarden over het algemeen wel degelijk 
behoefte aan contact hebben - liefst geregeld contact - maar dat zij 
zelf willen uitmaken met wie. In dit opzicht staan zij op hun zelfstandig
heid. Toch wijst deze contact-behoefte op een verschijnsel, dat naar mijn 
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mening terecht, in verband gebracht wordt met de vorm waarin de heden
daagse ouderdom zich voordoet. Er bestaat ongetwijfeld in vergelijking 
met de sociale structuur van vroeger een grotere vereenzaming onder de 
bejaarden. 
Het aantal contacten van bejaarden met anderen, ook met hun kinderen, 
neemt af. Bovendien vallen contacten met kennissen en vrienden die over
lijden, blijvend weg. Het proces van vereenzaming dat veruit de meeste 
bejaarden ondergaan, voltrekt zich vrijwel ongemerkt. Het komt tegemoet 
aan de groeiende wens naar rust en tevens aan de behoefte om meer tijd 
te hebben voor de kleine alledaagse taken, omdat die in een veel trager 
tempo worden verricht. Vereenzaming betekent ook een zekere isolering 
en maakt daardoor de kans kleiner, om van de belangrijkste zaken die 
er in de eigen familiekring en in de wereld omgaan, op de hoogte te 
blijven. De oude mens - meestal alleenstaande geworden - blijft niet 
meer bij, hij raakt achter. 
Deze toestand luidt een begin van hulpbehoevendheid in. Wanneer in 
deze situatie de bejaarde tevens lichamelijk hulpbehoevend wordt, terwijl 
hij leeft in een wereld die hij niet meer helemaal onder de knie heeft, is 
het niet verwonderlijk dat hij niet weet met wie of welke instantie hij 
zich in verbinding moet stellen. Het gevolg in het uiterste geval is, dat hij, 
onopgemerkt en ongezien door iemand, sterft. 
Wij moeten daarom pogen te komen tot een aangepaste alarmering. Deze 
alarmering moet onafhankelijk van de oude mens worden opgezet. Ieder 
alarmsysteem, waarbij het alarm slaan afhankelijk blijft van het initiatief 
van de oude mens, gaat van de vooronderstelling uit, dat de bejaarde zelf 
in voldoende mate inziet, hoe hij er voor staat. Dat is doorgaans nog niet 
het geval. 
Onze suggestie is dan ook: de omgeving moet op een eenvoudige wijze 
bewust worden gemaakt van de noodzaak, behoefte aan hulp bij bejaarden 
te signaleren en snel en efficiënt door te geven. Dan kan tijdig ter plaatse 
polshoogte genomen worden en efficiënt geholpen. 

Trots op onafhankelijkheid 

Een beperkt zelfinzicht lijkt ons typerend voor veel bejaarden. Misschien 
is het belangrijker om te spreken van onvoldoende inzicht in de mogelijk
heden, die er bestaan om hulp te krijgen. Bovendien komt daarbij de trots 
om onafhankelijk te willen blijven, vaak tegen wil en dank in, die vele 
ouderen weerhoudt om "reactiverende" hulp te vragen. 
Dit is ook de grote moeilijkheid bij het zogenaamde open bejaardenwerk 
(hulp en voorzieningen voor bejaarden woonachtig in de wijk). Vaak 
komen juist die bejaarden niet die goed geholpen zouden kunnen worden. 
Ook al zijn bejaarden van de diverse mogelijkheden op de hoogte, dan 
wensen zij er toch geen gebruik van te maken omdat zij vrezen een stuk 
van hun onafhankelijkheid prijs te moeten geven. 
De ontwikkeling van het bejaardenwerk in de wijk vraagt dan ook een 
lange tijd van "opbouwwerk", waardoor het dienstencentrum zijn kans 
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krijgt zijn juiste gezicht te tonen. Maar ook zal de bejaarde zijn eigen 
positie beter verhelderd moeten worden, opdat zij weten waarvan zij 
kunnen profiteren. 

Voorbereiding op pensionering 

Bij de gemakkelijke associatie ouderdom-pensionering denkt men er meestal 
niet aan, dat men dan de ouderdom herleidt tot een moeilijkheid, die 
bijna uitsluitend mannen overkomt. Dat de ouderdom, in aantallen gezien, 
vooral een vraagstuk voor alleenstaande vrouwen is, realiseert men zich 
niet. Deze ongerijmdheid laat weer eens zien, dat het beeld van de maat
schappij in (te) sterke mate bepaald wordt door de man en zijn voor
oordelen, waardoor velen, andere aspecten van het bejaardenvraagstuk, 
nauwelijks beseffen. 

De meeste mensen gaan op hun 65ste jaar met pensioen. Zij die nog door
werken hebben ofwel een vrij beroep (advocaten, huisartsen, boeren, zelf
standige winkeliers) of worden door hun werkgever wegens onmisbaarheid 
nog wat langer in dienst gehouden. 
Uit incidentele waarnemingen en schaars onderzoek blijkt, dat de grote 
meerderheid van de mensen rond de pensionering een aanpassingsperiode 
doormaakt, zoals dat bij tal van overgangen in het leven normaal is. Een 
overgangsfase, die bij de wat meer aan gewoonten gebonden oudere mens 
wat traag zal verlopen, en ongeveer een jaar in beslag neemt. Bovendien 
bemerkt men bij observatie dat veel ouderen naar de pensionering toeleven . 
Tijdig beginnen zij de jaren af te tellen, die hen nog scheiden van het 
pensioen. Maar dat wil niet zeggen, dat er bij het naderen van de bewuste 
datum bij sommigen geen aarzelingen gaan optreden. Die aarzeling heeft 
ons inziens echter meer te maken met de periode daarna dan met het be
eindigen van het werk zelf. 
Overwegend wordt de pensionering gunstig beoordeeld. En over het alge
meen wordt het proces van pensionering redelijk verwerkt. 
Waar vandaan komen dan de negatieve oordelen over de pensioen-staat? 
Het is zeer waarschijnlijk dat er - niet in getal maar in kwaliteit belang
rijke - groepen zijn die wel degelijk moeilijkheden hebben met de pen
sionering. Vooral zij, die zich geheel met hun functie vereenzelvigd hebben, 
behoren daartoe. Zonder functie of werk betekenen zij weinig, en daar 
zijn zij niet tegen opgewassen. 

Vallen door de aard van het beroep werk en leven gemakkelijk samen -
wij denken hierbij aan priesters, dominees, geestelijke verzorgers, mensen 
in het onderwijs - dan loopt men eveneens dit risico. Zo'n overlapping 
van leven en werken blijkt funest. Bij vertegenwoordigers van deze beroeps
mensen kan zelfs de zogenaamde "pensionerings"-dood voorkomen, waar
op de Duitse onderzoekers Jores en Puchta hebben gewezen. Werk kunnen 
relativeren en nog andere waarden zien, geeft veel meer kans om te ge
nieten van het pensioen. 
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Tweede generatie-conflict 

Een merkwaardig verschijnsel dat het gevolg is van de vergrIJzmg van de 
Nederlandse bevolking, maar dat zelden onder die belichting wordt ge
zien, is het ontstaan van een nieuw generatie-conflict. Vroeger - een 
ook nu meestal nog - werd bij het generatie-conflict gedacht aan de 
moeilijkheden tussen kinderen en hun ouders. Speciale nadruk kreeg daar
bij de problematiek van de weerbarstige puber en het ouderlijk gezag. 
Thans zien wij een tweede en veel meer verbreide conflictsituatie ontstaan 
in de samenleving, die vooral daar tot uiting komt, waar representanten 
van de ouderen (SO-jarigen en ouderen) geconfronteerd worden met repre
sentanten van jongvolwassenen. 
Wij zien dit niet alleen in de politiek. Ook in de kerk als instituut en in 
de universitaire wereld is hetzelfde waarneembaar. 
Zelden is dit echter in verband gebracht met de problematiek van de ver
grijzing: velen blijven langer meelopen, ook al kunnen zij soms de stroom 
van moderne informatie niet meer objectief toetsen, verwerken en be
nutten. Het gevolg daarvan is, dat de jeugd bevattelijk wordt voor tal van 
vooroordelen over de ouderen. Oudere mensen zouden bijvoorbeeld zonder 
uitzondering rigide zijn, te sterk tot compromissen bereid, niet meer in 
staat ook om de belangrijke creatieve initiatieven van jongeren op hun 
waarde te schatten en te ondersteunen. 
De ouderen zouden aan de jongeren vooral verwijten, dat be,langrijke ge
vestigde waarden door hen worden ondermijnd of miskend; de jongeren 
wrijven de ouderen aan, dat hun uitgangspunten bij het handelen niet 
stroken met hun idealen, en dat soms zelfs de waarden die zij voorstaan, 
achterhaald en slechts van historische betekenis zijn. 
Het conflict is zelfs helemaal ingeburgerd, en wij zijn gewend geraakt 
aan uitspraken vol krachttermen, vaak zeer emotioneel. Uitspraken, die 
sommigen zich nu veroorloven over hooggeplaatsten in staat of kerk, 
zouden tien jaar geleden niet mogelijk geweest zijn. Door de jongeren -
om ze zo even te blijven noemen - wordt "rustig overleg" bijvoorbeeld 
onmiddellijk omgedoopt in: slim overwegen welke belangen geschaad wor
den; de ouderen kunnen daarentegen de emotioneel gekleurde uitspraken 
van de jongeren vaak moeilijk als gespreksbasis aanvaarden. Zij nemen 
de jongeren niet au serieux, en vervallen daardoor meteen in een pater
nalistische houding. De tegenstelling, het conflict, wordt daarmee be
stendigd. 

Bejaarden onvermijdelijk conservatief? 

Een vraag die in dit verband moet worden gesteld: "Is de oudere mens 
onvermijdelijk conservatief, behoudzuchtig? Is dit het normale patroon? 
Wordt het bij alle gategorieën ouderen aangetroffen? Is het te veranderen, 
te beïnvloeden of kan het slechts door onderzoek en psychologisch in
voelingsvermogen verhelderd worden?" 
Wij geloven dat de algemene verwachting, dat je, op oudere leeftijd, con
servatief wordt, op een vooroordeel berust. Weliswaar zijn er voorbeelden 
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te over van personen, van wie men progressieve verwachtingen had, maar 
die, eenmaal bekleed met verantwoordelijkheid, zich als behoudend ont
popten. Maar hierbij ziet men tevens dat conservatisme niet uitsluitend met 
leeftijd heeft te maken. Er zijn immers ook conservatieve studenten. Het 
gaat meer om een mentaliteit, die in alle leeftijdsklassen kan voorkomen. 
Maar vindt men die toch niet meer bij ouderen? 
Er zijn verschillende soorten van conservatisme. Oudere mensen zijn binnen 
hun eigen werk- en belangstellingssfeer vaak progressief, maar houden 
zich op wat andere levens gebieden betreft vast aan het bestaande. Katho
lieken, die traditioneel leven zonder persoonlijk betrokken te zijn bij ver
anderingen, zullen met tal van vernieuwingen in de kerk niet kunnen 
instemmen. 

Hun weerstand tegen verandering berust op angst voor onzekerheid; in 
hun eigen werk- en leefmilieu staat toch al zoveel op het spel. Hun afkeer 
van vernieuwing, en hun conservatieve houding is een vorm van zelf
bescherming. Dit zien wij vaak bij 50- tot 60-jarigen. 
Een andere vorm komt vaker bij bejaarden en hoog-bejaarden voor. Zij 
houdt verband met het grote gevoel voor betrekkelijkheid, dat vele be
jaarden hebben. Als voorstellen gedaan worden tot verandering, za! menige 
bejaarde, mede op grond van zijn ervaring, de zwakke kanten in het 
nieuwe plan kunnen aanwijzen. Door alle plannen zo te relativeren, door 
alles zo betrekkelijk te maken, dat geen plan wordt uitgevoerd, blijft alles 
bij het oude. Er verandert niets. Dat is een meer fatalistische vorm van 
behoudzucht. Deze vorm van conservatisme kan zeer gevaarlijk zijn en 
is in de grond even absoluut als de protesten van de jongeren radicaal. 
Is er iets aan dit nieuwe generatie-conflict te doen? 

Verheldering van elkaars positie is nodig. Iedereen zal zich bij het klimmen 
der jaren meer bewust moeten worden van de positieve, maar ook van de 
minder gunstige eigenschappen van de levensfase, waarin hij verkeert. 
Voor de jongeren zal dit slechts mogelijk zijn als zij zich beter bewust 
worden van de enorme moeiten, die vele ouderen zich moeten getroosten, 
om een lopende en redelijk georganiseerde samenleving gaande te houden. 
Veel van wat als natuurlijk wordt geaccepteerd is slechts bevochten op 
tal van tekorten en misverstanden. 
De ouderen daarentegen zullen moeten leren, dat hun visie op de werke
lijkheid ook een vertekende visie is. En dat deze vaak gebaseerd is op 
waarnemingen, die reeds verleden tijd zijn. Wij zijn de mening toegedaan, 
dat de aard van dit nieuwe generatie-conflict zeer ernstige vormen kan aan
nemen, wanneer het niet wordt onderkend. Is dat wel het geval, dan kan 
het ook als een postief conflict worden beschouwd. 
Dat jongeren door ouderen au serieux genomen worden, wat vroeger 
minder gebruikelijk was, wijst in die richting. Ongetwijfeld zal hun visie 
die van de ouderen nuanceren, soms verscherpen, maar soms ook meer 
doen ombuigen in de richting van de aanvaardbare jeugdwensen. 
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Het beiaardenbeleid en de 
rii ksoverhe i d 
OF EEN BEZINNING OP DEPARTEMENTALE STRUCTURERING 
EN HERVERKAVELING 

door drs. A. M. A. J. Janssen 

1. Inleiding 

Het continu verschijnen van alarmerende koppen in de pers en de algemene 
belangstelling, welke er is voor al hetgeen samenhangt met het bejaard 
zijn en de veroudering in de meest ruime zin des woords, mag een indicatie 
zijn, dat in steeds grotere mate en op steeds grotere schaal het bewustzijn 
groeit, dat dit niet meer een aangelegenheid is van een beperkte gmep, 
welke enige bescheiden aandacht vraagt. 
Het maakt duidelijk, dat het hier gaat over een belangrijke deel van onze 
bevolking, welke bijzondere aandacht verdient en onderwerp is van zorg van 
de gehele Nederlandse gemeenschap, van overheid en particulier initiatief. 
Dat de berichtgeving in het algemeen een kritische is, is niet alleen toe 
te schrijven aan het tijdsgewricht waarin wij thans leven, maar dient meer 
gezien te worden als een teken van een algemene ongerustheid, dat deze 
problematiek nog niet op een adequate wijze benaderd wordt. 
Deze constatering achten wij van groot belang, omdat juist de laatste tijd 
zulk een groot aantal maatregelen en inspanningen plaats. vindt ten behoeve 
van het oudere deel van onze bevolking. Het zou in het kader van dit artikel 
te ver voeren om een overzicht te geven van al hetgeen in de afgelopen 
tientallen jaren, maar met name de laatste 5 jaren, reeds gepresteerd is. 
Wij menen echter, dat men ook hier bedacht moet zijn op het "ijsbergef
fect"; onverwacht doen zich steeds meer probIemen aan ons voor. Aan
gezien echter de structuur van de totaliteit nog niet inzichtelijk is gewor
den, heerst er een zekere paniek mnd het nemen van de maatregelen. Vele 
problemen kunnen op dit moment dan ook in feite niet verantwoord wor
den benaderd. 

2. Het is een verheugend verschijnsel, dat de laatste tijd begrippen als 
"bejaardenzorg" en "bejaardentehuis" plaats hebben gemaakt voor een 
bredere benadering. Het eerste begip is vervangen door "welzijnsbeleid 
voor ouderen" en het tweede begrip door een gedifferentieerd pakket van 
voorzieningen noodzakelijk voor de 'Oude mens. 
Wij menen op deze plaats te kunnen volstaan met het geven van een aan
tal steekwoorden, welke de omvang van de totaliteit verduidelijkt. Het gaat 
over de integratie in de maatschappij van de oude mens, waarbij de pro
blematiek van de ouderdomsbeleving centraal staat; de. voorbereiding op 

54 



het bejaard zijn kan niet meer vereenzelvigd worden met voorbereiding op 
de pensionering; het pakket van maatschappelijke dienstverlening, maat
schappelijke gezondheidszorg en medische voorzieningen wordt steeds om
vangrijker; de onderscheiden vormen van intramurale voorzieningen worden 
verder gedifferentieerd; de huisvesting krijgt alle aandacht; sociale zeker
heid is een centraal thema geworden; de structurele samenhang en de 
functionele samenwerking tussen de voorzieningen wordt als een belang
rijke zaak aangemerkt. 
3. De 'Omvang van deze problematiek en de structureel zo gecompliceerde 
aard ervan zijn de oorzaak, dat op dit moment nog geen geïntegreerde be
leidsvisie voorhanden is en kan zijn. Voor het beleid ontbreken op dit 
moment ten enenmale de absoluut noodzakelijke data, welke eraan ten 
grondslag moeten liggen. Wij menen, dat dit zeer uitdrukkelijk tot uiting 
is gekomen bij gelegenheid van de behandeling van de begroting van het 
departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk eind 1969. 
De houding, welke de Tweede Kamer heeft aangenomen door aanvaarding 
van de motie-Van Leeuwen maakt duidelijk, dat ook zij deze opvatting deelt. 
Wij menen, dat dit een groot winstpunt is. Beseft dient echter te worden, 
dat met de constatering als zodanig, wel iets bereikt is, maar dat realisatie 
van hetgeen in de betreffende motie gevraagd nog belangrijker is. 
De interdependentie van de totale problematiek is duidelijk naar voren ge
komen. Ingezien wordt, dat het niet meer een enkele departement of en
kele zijn, welke dit regardeert. Nog altijd wordt het beleid van C.R.M. -
en min of meer ook dat van het departement van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening - bestempeld als het overheids-bejaardenbeleid. In 
de afgelopen jaren is het echter duidelijk geworden, dat speciaal het de
partement van Sociale Zaken en Volksgezondheid zowel voor de economi
sche en sociale zekerheid als voor de voorzieningen ende zorg voor bejaar
den op het gezondheidszorg-terrein uitermate belangrijk is. Het beleid van 
de Minister van Economische Zaken met name inzake de prijzen van be
jaardentehuizen en aanverwante inrichtingen maakt duidelijk, dat dit als 
een wezenlijk onderdeel van het totaal economisch beleid wordt aangemerkt. 
De sector scholing en vorming van personeel voor de vele bejaardenvoor
zieningen enerzijds en de vormingsaspecten voor bejaarden anderzijds leiden 
er toe, dat ook het departement van Onderwijs en Wetenschappen steeds 
meer in deze pl'Oblemen wordt betrokken. Het departement van Justitie 
zal in haar beleid bijzondere aandacht dienen te schenken aan punten als 
vermogensbeheer en aangepaste vormen van aansprakelijkheid en curatele. 
Het departement van Binnenlandse Zaken zal in zijn totaalbeleid op het 
gebied van zowel wetgeving als bemoeienis met gemeentelijke financiën 
een aantal dwarsverbindingen moeten leggen. 
Het was een duidelijke stap voorwaarts toen het kabinet-De Jong bij zijn 
start een Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid instelde. Zij het, 
dat deze Stuurgroep Bejaardenbeleid eerst zeer langzaam van start is ge
gaan en dat de bemanning van dit orgaan een kritische beoordeling ver
dient, mag gesteld worden, dat een eerste aanzet gegeven is. Door deze 
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beslissing is door de regering het beginsel vastgelegd, dat bejaardenbeleid 
een interdepartementale aangelegenheid is. 
Het moet dan ook betreurd worden, dat deze Stuurgroep, nu ruim 3 jaar 
geleden aangekondigd, op dit moment voor de buitenwereld waarneembaar, 
nog zo weinig tastbare resultaten heeft afgeworpen. Hopelijk is het interne 
succes groter dan de presentatie naar buiten! Mogelijk kan het aanbeveling 
verdienen, dat enerzijds de samenstelling van de Stuurgroep als zodanig 
opnieuw bezien wordt, anderzijds dat het benodigde apparaat adequaat zou 
worden opgezet. Ook de werkwijze van de betreffende Stuurgroep, met name 
in zijn verhouding tot het particulier initiatief, zou naar het ons voorkomt 
zeker in aanmerking komen voor een nadere beschouwing. 
Het doordenken van het ingenomen standpunt, dat bejaardenbeleid geen 
aangelegenheid is van autonome departementen, maar dat vanuit autonome 
departementen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontstaat, kan 
de grondslag vormen voor een regeringsbeleid, dat optimaal kan functio
neren. Wij menen, dat op dit moment de bestaande structuren ontoereikend 
zijn om deze' doelstelling te kunnen realiseren. Direct zij hier aan toege
voegd, dat het ook niet gemakkelijk zal zijn - er van uitgaande dat de wil 
daartoe aanwezig is -, dit te realiseren. Mogelijk dat een meer stelsel
matige benadering van deze kwestie ertoe leidt, dat er vorderingen ge
maakt zouden worden om tot adequate structureringen te komen. 
Wij menen, dat in ieder geval de volgende punten daarbij het uitgangs
punt zouden moeten zijn: 

a. Er zou meer inzicht moeten komen in de complexiteit van het vraag
stuk en de erkenning hiervan. Hiertoe zou het noodzakelijk zijn, dat zo
wel qua omvang als qua inschakeling in het organisatiepatroon verbe
tering gebracht zou moeten worden in de departementale apparaten ten 
behoeve van het formuleren van het beleid. 

b. De Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid zou kritisch bezien 
moeten worden op zijn structuur. Enerzijds zou onderzocht dienen te 
worden of alle bij het vraagstuk betrokken departementen vertegenwoor
digd zijn in deze Stuurgroep, anderzijds of de Stuurgroep als beleids
voorbereidend orgaan adequaat is samengesteld. Een eigen apparaat 
voor de Stuurgroep zal niet gemist kunnen worden. 

c. De Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid zal zodanige be
voegdheden moeten krijgen, dat beleidsmaatregelen door onderscheiden 
departementen slechts kunnen worden genomen, wanneer deze Stuur
groep als coördinatie-orgaan zijn gepasseerd. 
In dit verband ware te overwegen of er ook niet op het niveau van de 
ministerraad iets moet gebeuren. Te denken ware aan een Raad voor 
Verouderingsaangelegenheden analoog aan de Raad voor Economische 
Aangelegenheden. 

d. Diepgaand dient bezien te worden of en zo ja op welke wijze het de
partement van C.R.M. (nog altijd) het eerst verantwoordelijke departe-
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ment voor de verouderingsproblematiek kan zijn. Dit is alleen dan ge
wettigd, wanneer dat beleid de image mag houden, dat het hierbij gaat 
over een stuk maatschappelijke dienstverlening en welzijnszorg. Onder
zocht dient te worden of het departement van Sociale Zaken en Volks
gezondheid, zoals het zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft, niet 
meer geëigend zou zijn. De konsekwenties van deze bezinning zouden 
niet gering zijn. 

Wij menen, dat het verlossende woord over de benadering van de departe
mentale indeling om te komen tot geïntegreerd beleid op dit moment moei
lijk te geven zal zijn. Er zou echter reeds veel gewonnen zijn, indien men 
het werkelijk tot een punt van gerichte aandacht zou maken. Het komt ons 
voor, dat dit thans nog niet gebeurt. Het denken hierover dient op korte 
termijn op gang te komen, wil er bij de volgende kabinetsformatie rekening 
mee gehouden kunnen worden. 
Tot slot zouden wij er op willen wijzen, dat bij het op gang brengen van dit 
denken gebruik gemaakt wordt van structuren in andere landen. 
Analoog aan de Verenigde Staten zou men kunnen stellen, dat wij minder 
behoefte hebben aan een Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid, 
welke weliswaar als een hoge commissie kan worden aangemerkt, maar 
dat primair behoefte bestaat aan qua beleidsniveau hoog gestructureerde 
functionarissen op de depa~tementen. De Amerikaanse figuur van "Perso
nal Assistant to the President for Aging", zo dit vertaald mag worden 
met onze functie van "Regeringscommissaris", dient zich hierbij sterk aan. 
De meermalen geuite wens, dat voor de verouderingsproblematiek een 
staatssecretariaat noodzakelijk zou zij danwel minimaal een directoraat
generaal is een punt, dat zeker in deze beschouwing moet worden mee
genomen. 
Inderdaad zaloverbeklemtoning op één punt tot een zekere segregatie in 
het totale welzijnsbeleid kunnen leiden. Duidelijk dient echter gesteld te 
worden, dat alleen door deze fundamentele benadering, nl. directe inscha
keling van het allerhoogste beleidsniveau, eerst een goede belichting van 
tot nu toe vele overbelichte problemen plaats kan vinden. 
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De maatschappii en de oude 
bevolking 

door drs. F. van de Sande 

Visies en theorieën van Amerikaanse sociologen 

Dit artikel behandelt een aantal visies en theorieën over het bejaarden
probleem in de Verenigde Staten en wel n.a.v. deelname aan het achtste 
gerontologisch congres dat in augustus 1969 plaatsvond in Washington. 
Alhoewel het in Nederland niet ontbreekt aan commentaren, wanneer het 
gaat over het bejaardenprobleem en het bejaardenbeleid, is het wel zo, dat 
de schrijver de indruk heeft gekregen, dat het Nederlandse bejaarden
probleem en -beleid in zekere opzichten gunstig afsteken bij dat van de 
Verenigde Staten. 
Maar ten aanzien van een aantal visies en theorieën steekt Amerika mijns 
inziens wel gunstig af vergeleken met ons land. Er wordt daar zoveel 
meer geld besteed aan het ontwikkelen van theorie en visie, omdat er 
zoveel meer ruimte bestaat voor onderzoek. Dit is waar, ondanks het feit, 
dat men - onder meer dr. Wilma Donahue1) - klaagt dat er enerzijds 
veel te weinig onderzoek plaatsvindt, te weinig gecoördineerd ook en met 
name onderzoek dat gericht is op de preventie. Anderzijds blijkt het voor
handen onderzoek niet voldoende bekend bij, en ook niet gebruikt te 
worden door de beleidsinstanties. 
Dit artikel beoogt een aantal sociologische visies en theorieën weer te 
geven, welke tijdens het congres met betrekking tot het bejaardenprobleem 
geëtaleerd en bediscussieerd werden. 

1. MADDOX2
) OVER DE STATUS QUO VAN DE SOCIALE GERON

TOLOGIE 

Tijdens het congres hield Maddox een referaat over de huidige stand van 
zaken betreffende de sociologische theorie over het bejaard-zijn. 
Gedurende de laatste decennia, aldus Maddox, zijn ook sociologen zich 
sterk voor het bejaardenvraagstuk gaan interesseren. Een goed voorbeeld 
betreffende het aantal Amerikaanse sociologen, dat in deze richting ge
interesseerd is, staat vermeld in één van de laatste nummers van het tijd
schrift "The GerontoIogist". Maddox vermeldt summier enige oudere 
theorieën. Een aantal gezinssociologen kwam tot de ontdekking, dat het 
overwegende gezins-type in onze tijd, het nucleaire gezin (vader, moeder 
en enkele kinderen), alsmede de sterk toegenomen mobiliteit van de ge-
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zinnen, factoren waren die onverbiddelijk moesten leiden tot de isolering 
van de bejaarde mensen uit hun familie-relaties. 
Daarnaast waren er bedrijfs-sociologen, die de waarschijnlijkheid signaleer
den, dat speciaal de oudere en oude werknemers getroffen zouden worden 
door het feit, dat zij de technologie in de arbeid niet bij zouden kunnen 
houden en door het feit, dat zij daardoor onvoorbereid en te vroeg met 
een stuk vrije tijd geconfronteerd zouden worden. Cultuur-sociologen ten
slotte voegden hieraan de droevige overtuiging toe, dat in een samenleving 
"gebonden aan het rad van de snelle verandering" de papieren van de 
jeugd zouden stijgen, die van de bejaarden zouden dalen. Deze pessimis
tische geluiden schenen aanvankelijk aardig te kloppen en de karakteristiek 
ontstond, dat bejaard-zijn ongeveer identiek was met: sociaal geïsoleerd, 
financieel gedupeerd, onbekwaam en psychologisch vervreemd. Vanuit deze 
visie nu ontstond het beleid dat er op gericht is de onfortuinlijke situatie 
waarin bejaarden noodzakelijk verkeerden zoveel als mogelijk te verbeteren 
(binnen het noodzakelijke economische stelsel) en binnen de bestaande 
institutionele kaders van de sociale dienstverlening. Sociaal culturele ge
zondheids- en maatschappelijk werkinstanties moesten derhalve de pil van 
het oud-zijn vergulden. Het bejaardenprobleem als zodanig kon niet worden 
aangepakt. 

Nieuwe feiten en theorieën komen naar voren. Sommige onderzoekers 
begonnen te twijfelen aan het materiaal waarop bovengenoemde theorieën 
gebaseerd waren. Waren de feiten die eraan ten grondslag lagen, niet teveel 
ontleend aan bejaarden in (bepaalde) tehuizen en waren deze representatief 
te achten voor de gehele bejaarde bevolking? Werd het heerlijk oud-zijn 
in de gepreïndustrialiseerde maatschappij niet geromantiseerd? 
Men richtte zich opnieuw tot de feiten, maar nu de feiten van oude 
mensen in normale gemeenschappen, situaties dus waarin de overgrote 
meerderheid van hen in feite leeft. Enige onderzoekingen3 ) brachten aan 
het licht, dat de opvatting over bejaarden als zijnde gewoonlijk ziek, econo
misch onderkomen en psychologisch vervreemd, over het algemeen niet 
met de feiten van deze onderzoekingen in overeenstemming bleek. Het 
tegendeel leek eerder waar, de meeste bejaarden blijken zich in de be
trokken geurbaniseerde en geïndustrialiseerde samenlevingen redelijk te 
kunnen handhaven, redelijk in hun behoeften te kunnen voorzien en met 
een bevredigend pakket sociale relaties. Uit deze nieuwe bevindingen ont
stond in Amerika de theoretische preoccupatie van de zestiger jaren: "ge
slaagd oud worden". 
De formule voor dit geslaagd oud worden geeft de keerzijde te zien van 
de formule van de disengagement theorie4 ). De formule van de disengage
mens-aanhangers luidde: dat ouder worden noodzakelijk samengaat met 
een fysieke en psychische niveau-verlaging en met een uitdunning van de 
sociale contactmogelijkheden en activiteiten, met een verminderde belang
stelling ook voor personen, dingen en gebeurtenissen buiten het directe 
blikveld. 
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Het nieuwe devies luidt daarentegen, dat bejaarden in het bestaande maat
schappelijke leven bevredigend geïntegreerd kunnen blijven. Wij hebben, 
aldus Maddox, op het moment een redelijk vertrouwen, dat "voor de meeste 
oude mensen de handhaving van een relatief hoog niveau van sociaal 
engagement en activiteit mogelijk is en dat dit bijdraagt tot hun welzijn, 
ondanks het feit, dat het niveau van sociaal engagement en activiteit zeker 
vermindert met het oud worden". 
Als reactie op de oudere theorieën en opvattingen zijn er in de afgelopen 
jaren met name dus twee theoretische onderwerpen aan de orde gesteld 
en als volgt beantwoord: 

de institutionele structuur van een stedelijke geurbaniseerde samen
leving is leefbaar voor oude mensen; 
binnen een dergelijke samenlevingsstructuur blijken oude mensen als 
regel bevredigende sociale interacties te onderhouden, hetgeen belang
rijk tot hun welzijn bijdraagt. 

Maddox betoogde tenslotte nog, dat de sociale gerontologie vooruitgang 
heeft geboekt bij het stellen en verifiëren van een aantal theoretische con
cepties. Hij vermeldde daarbij de volgende voorbeelden: 

Vooreerst het inzicht, dat onder de bejaarden de hoeveelheid (density) 
leeftijdgenoten van gelijke sociale status van invloed is op de hoeveel
heid sociale interacties. 

- Het inzicht, dat het niet houdbaar is de bejaarden te zien als een 
homogene bevolkingsgroep. Het onderscheid naar sociale status is be
langrijk en daarmee de verschillen in levenservaring, opleiding, ver
wachtingen en lichamelijke en geestelijke conditie. 
Het inzicht, dat er waarschijnlijk veelal een rechtstreeks verband be
staat tussen enerzijds de mate van sociale vaardigheid, flexibiliteit en 
welzijnsgevoel, dat men in zijn vroegere jaren bezat en anderzijds de 
mate waarin men deze kwaliteiten op oude leeftijd zal bezitten. Succes 
op middelbare leeftijd zou als regel ook succes op oude leeftijd be" 
tekenen. 
Tenslotte het inzicht, dat isolement en eenzaamheid in het algemeen 
niet meer beschouwd en behandeld kunnen worden als onontkoombaar 
of zelfs waarschijnlijke gevolgen van de huidige structuur van de 
samenleving als geheel en van de familie en gezin. 

Maddox' referaat getuigt van tevredenheid en optimisme. Oudere pessimis
tische opvattingen en theorieën zijn middels nieuwe onderzoekingen voor 
een goed deel weerlegd. De sociale gerontologie boekt gestadige voor
uitgang. De huidige maatschappij is ondanks de vroegere "spookbeelden" 
van industrialisatie en verstedelijking goed leefbaar ook voor oude mensen. 
Opmerking verdient het feit, dat Maddox geen enkele opvatting of theorie 
vermeldt, welke zich kritisch opstelt ten opzichte van de aan de bejaarden 
toegekende positie in de maatschappij. 
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2. DE FAMILIE EN DE BEJAARDEN 

Enige van de nieuwere theorieën en onderzoekingen, waarover M addox 
sprak, werden tijdens het congres eveneens aan de orde gesteld. De 
gezins-socioloog dr. Marvin Sussman5) hield een interessant referaat, 
waarin o.a. de nieuwere concepties over de gezins- en familierelaties met 
betrekking tot de bejaarden naar voren kwamen. 

Recente inzichten in de verhouding familie - bejaarden 

Gedurende de laatste jaren hebben gezins-sociologen de betekenis van het 
familieverband in de stedelijke samenleving opnieuw ontdekt. De betekenis 
van dat familieverband was voor een goed stuk uit het gezichtsveld ver
dwenen als gevolg van de ontdekking in vroegere jaren, dat het gezin zich 
uit het bredere familiale verband goeddeels had losgemaakt en zich 
ontwikkeld had tot wat men noemde het nucleaire gezin, dat wil zeggen 
het zelfstandige gezin van vader, moeder en enkele kinderen. Men had ge
constateerd, dat deze nucleaire gezinnen als gevolg van industrialisatie 
en verstedelijking sterk mobiel geworden waren en men had nogal vlug 
geconcludeerd, dat daarmee het familieverband veel losser geworden was 
en in vele gevallen zo goed als verdwenen. 
Sussman stelt dat dit laatste niet het geval is. Ook in de stedelijke samen
levingen wordt geconstateerd, dat het gezin nog steeds ingebed is in een 
familiesysteem. Deze familiesystemen zijn daarbij vaak zeer vitaal en 
functioneel. Sussman licht dit toe aan de hand van een tweetal door hem 
verrichte studies: 

één daarvan is gebaseerd op een steekproef van 500 gezinnen in Ohio, 
Cleveland van 1961, waaruit geconcludeerd kon worden, 
dat bijna 85 % van deze gezinnen hecht verbonden was in een familie
structuur, 
dat deze familiebanden door ras, stand, beroep en opleiding heen liepen 
m.a.w. dat zij een doordringend systeem vormden. 
de tweede studie van 1965 had betrekking op een aantal chronisch zieke 
en gehandicapte bejaarden, die in verpleegtehuizen een behandeling 
ondergingen. Een aantal van hen werd ook na de behandeling geob
serveerd. Uit deze studie kwam naar voren, 
dat zij, die een hechte familieband hadden, de nodige emotionele steun 
ontvingen van familieleden, tijdens zowel als na de behandeling. 
Dit in tegenstelling tot hen, die geen of een los familieverband bezaten. 
Dit klopte met de verwachtingen. Onverwacht kwam echter naar voren, 
dat de in de familie "geïntegreerde" patiënten niet méér financiële 
steun van familieleden ontvingen, dan de "niet-geïntegreerde". 

Voor bejaarde mensen heeft het levende familie-netwerk volgens SlIssman 
onder meer de volgende consequenties: de familieleden ondersteunen hun 
bejaarden, behalve als het gaat over financiële ondersteuning. Wat dit 
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laatste betreft rekent men op bestaande overheids- en particuliere voor
zieningen. 
Binnen het familie-netwerk zouden de grootouders een belangrijke rol 
kunnen vervullen bij de socialisatie (opvoeding) van de kleinkinderen. 
Hierover is echter nog weinig bekend. 
Er zijn familieverbanden die over een groot geografisch gebied effectief 
zijn. Dit heeft onder meer gevolgen voor de opname in tehuizen. Opname 
in een tehuis is (in dit opzicht) verantwoord, wanneer men binnen het 
gebied blijft waarin de familieband van de betreffende bejaarde effectief 
functioneert. 

Gewijzigde demografische verhoudingen m.b.t. de bejaarden 

Een aantal demografische tendenties werden door Sussman vervolgens 
gesignaleerd, waarbij hij aannam dat deze zich in de toekomst zullen 
voortzetten. 

In de V.S. huwt bijna iedereen. Na het dertigste levensjaar is 3% van 
de vrouwen en 4% van de mannen niet gehuwd of niet gehuwd geweest. 
Vervolgens blijkt, dat men huwt op ongeveer dezelfde leeftijden. 
Daarbij vertoont de leeftijd waarop gehuwd wordt, voor vrouwen en 
mannen een steeds kleiner wordend verschil. 
Vrouwen en mannen overlijden binnen een nauwer wordende leeftijds
marge. 

Uit deze tendenties concludeert de inleider, dat het aantal alleenstaanden 
onder de bejaarden zal afnemen, het aantal echtparen toenemen. 
Wellicht zal daarvan het gevolg zijn, dat steeds meer bejaarden een zelf
standige huishouding kunnen blijven voeren en dat er bijgevolg ook relatief 
minder behoefte zal zijn aan plaatsing in verpleeg- en verzorgingstehuizen. 
De bejaarde echtparen, die een zelfstandige huishouding blijven voeren, 
zullen in belangrijke mate aangewezen zijn op de sociale contacten in hun 
omgeving en in het bijzonder op de familie-relaties. 
De institutionele bejaardenzorg zal steeds meer rekening moeten gaan 
houden met de opname van echtparen. Daarbij wordt hun op het hart ge
drukt, om vooral rekening te gaan houden met het familie-netwerk, 
waarin de bejaarden van hun tehuis hecht of minder hecht zijn opgenomen. 

Verschuivende motiveringen voor het huwelij k 

Cuber en Haroff6) worden door Sussman aangehaald bij de constatering, 
dat de basis of motivering om te huwen met het toenemen in jaren ver
schuift van meer persoonlijke naar meer nuttigheidsoverwegingen. 
Daarbij wordt vermeld, dat de maatschappij toleranter wordt bij de be
oordeling van heterosexuele relaties buiten het huwelijk. 
In de V.S. is het vandaag, volgens Sussman, reeds zo, dat gehuwde mannen 
en vrouwen diverse persoonlijke relaties kunnen ontwikkelen met personen 
van de andere sexe variërend van collegiale tot zeer intieme buiten het 
huwelijk, zonder dat "men" dit sterk afkeurt. 
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Dit zou volgens Sussman betekenen, dat wanneer een dergelijke her
oriëntering in de waarden van en voor een huwelijk zijn verder beslag 
krijgt (wordt geïnstitutionaliseerd), men verwachten kan dat deze ook 
relevant zal zijn voor bejaarde echtparen. Sussman verwacht, dat deze 
waardenverschuiving het gedrag en de contactmogelijkheden voor be
jaarden in de komende decennia duidelijk zal gaan beïnvloeden. 
De lezer realiseert zich, dat de Amerikaanse samenleving een conglome
raat van bevolkingsgroepen omvat, welke wellicht t.a.v. deze norm
verschuivingen verschillende opvattingen zullen huldigen. Men mag 
overigens van Sussman niet verwachten om in een kort bestek dergelijke 
nuanceringen aan te brengen. 

Maatschappelijke voorzieningen en erf-overdracht 

Ook voor de bejaarden kennen wij thans een hele serie voorzieningen: in 
de gezondheidssector, de maatschappelijke dienstverlening, in vorming, 
onderwijs, vrijetijdsbesteding en niet te vergeten in de vaststelling van een 
minimum inkomen. Deze voorzieningen zijn vooral bewerkstelligd door 
activiteiten van politieke en overheidsinstanties. De voorzieningen zijn maat
schappelijk in die zin, dat iedere burger ervan gebruik kan maken. 
In vroegere tijden werden deze voorzieningen, zo ze al bestonden, ver
zorgd door gezin, familie en buurt. Het gevolg van deze verandering heeft 
onder meer geresulteerd in een herverdeling van de voorzieningen zo goed 
als van het inkomen. Deze herverdeling heeft geleid tot het feit, dat de 
inspanning van het individuele gezin om zijn economisch en sociaal nood
zakelijk behoeftepakket te verzekeren, sterk verminderd is. 
Toch stelt Sussman vast, dat de materiële erf-overdracht van de ene 
generatie op de volgende - van ouders aan kinderen - nog steeds van 
vitaal belang is. In een studie onder 659 familie-systemen kwam men o.a. 
tot de volgende bevindingen. 
- Het normale erf-patroon verloopt volgens de gegevens van deze studie7) 

van de ene generatie naar de volgende. Het is een soort van doorgeef
systeem. Nogal vaak zit daarin een soort van wederkerige service op
gesloten: de ouders helpen hun kinderen en wanneer de kinderen vol
wassen zijn, doen zij wat zij redelijk kunnen voor hun bejaarde ouders. 
De prioriteiten volgens welke bejaarde ouders hun bezittingen over
dragen aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen en anderen, 
worden bepaald door a) hun opvatting wie het hardst steun nodig heeft, 
b) door hun emotionele bindingen en c) op grond van wederkerige 
diensten in de loop van de jaren bewezen. 
Wanneer de gehuwde kinderen de middelbare leeftijd bereiken, treedt 
er voor hen vaak een rol-differentiatie op: bij de zorg voor hun kinderen 
voegt zich geleidelijk ook de zorg voor hun bejaarde ouders. 
Vaak kunnen niet alle kinderen evenveel doen voor hun bejaarde ouders. 
Over het algemeen wordt het gewoon gevonden, dat het kind, dat de 
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meeste diensten aan de bejaarde ouders verleend heeft, ook het beste 
bedacht wordt bij de erfenis. 
Zo is er ook algemeen een verband tussen enerzijds de omvang van de 
diensten, die elk kind aan zijn bejaarde ouders bewijst - zoals verzor
ging, hartelijk en frequent contact, emotionele steun in hun laatste 
levensjaren - en anderzijds de omvang van de financiële compensatie 
in de erfenis. Dit verband is echter niet relevant en werkt dus niet 
indien de bejaarde ouders geen speciale diensten en steun nodig hebben. 

- De algemene conclusie van deze studie komt hierop neer, dat (speciale) 
hulp aan de bejaarde ouders wordt gecompenseerd door een materiële 
vergoeding op een later tijdstip. Deze vergoeding op basis van speciale 
diensten is namelijk substantieel groter dan verwacht kon worden, 
wanneer de erfenis op basis van gelijke verdeling zou plaatsvinden. 

Ouderdom en bezigheid of carrière 

Pensionering hoeft helemaal niet te leiden tot een hopeloze toestand van 
disengagement, stelt Sussman, verwijzend naar de vele mogelijkheden 
tot zinvolle posities en bezigheden welke voor oude mensen bestaan. Er 
ontwikkelt zich namelijk een carrièrepatroon, dat de oude vertrouwde 
loon- en salarisarbeidsmarkt overschrijdt. Wat iemand verkiest te gaan 
doen na zijn pensionering en hoe hij zal gaan leven, is natuurlijk afhankelijk 
van zijn persoonlijke historie, aanleg, er varing en gezondheid. Maar van
daag bestaat er voor de bejaarde de mogelijkheid (in de V.S.) om uit 
een assortiment van bezigheden één of meerdere voor hem zinvolle te 
kiezen. Hij kan een heel andere richting kiezen dan hij had. Zo kan de ge
pensioneerde zakenman een kerkelijke functie, de professor een overheids
of consultatieve functie kiezen en de arbeider kan herschoold worden tot 
een functie in de maatschappelijke dienstverlening b.v. voor demente of 
blinde mensen.8). 

In deze gevallen reorganiseren zij a.h.W. hun voorgaande ervaring en 
training voor een nieuwe werksituatie binnen het bestaande, verruimde 
arbeidsbestel. Daarnaast kan men opteren voor een "vrijetijdsfunctie". 
Men kan na het pensioen van zijn hobby(s) een soort beroep maken ofwel 
een nieuwe hobby aanpakken. De sociale klasse-determinanten zijn hierbij 
natuurlijk van belang. Zij bepalen mede de keuze, de aard van het werk en 
het aanleren van de nieuwe rol. Een bejaarde kan dit doen in het kader 
van een georganiseerde setting of in een gezin, dat hem physiek en 
psychisch steunt. In geval hij chronisch ziek, gehandicapt of verzorgings
behoeftig is, wordt hij bij deze bezigheid in een afhankelijke setting en rol 
gedrongen (in een tehuis). De maatschappij verwacht van de bejaarden 
overwegend een afhankelijke positie en rol: diegenen die daarvoor opteren 
komen aan hun trekken (de anderen niet of minder). 
Sussman stelt, dat ook het onderwijs voor de bejaarden een carrière als 
student offreert. Via schriftelijke cursussen etcetera is dat wel duidelijk. 
Wij vragen ons af of de Amerikaanse onderwijs-curricula reeds afgestemd 
zijn op een breder publiek, waaronder ook de bejaarden. Juist is de consta-
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tering, dat de éducation permanente een steeds meer gehoord en geac
cepteerd begrip wordt. 
De boven beschreven mogelijkheden (en wenselijkheden) van arbeids- en 
vrijetijdsberoepen voor bejaarden zijn van groot belang, 

omdat daarmee voor de bejaarden de gelegenheid gecreëerd wordt 
langer hun onafhankelijke rol in het maatschappelijk leven te ver
vullen; 
en omdat daarmee ook ongezochte gelegenheden ontstaan voor contac
ten met mensen van andere leeftijden (inter-generatiecontacten). 

3. DE BEJAARDEN EN DE OMGEVING 

Onder dit thema kwamen referaten aan de orde over de invloed van 
de fysieke en sociale omgeving op de mensen, in het bijzonder op de 
bejaarde mensen. Dit onderwerp werd door dr. M. Beattie jr., dr. K. 
Schooier en Deymour W olfbein behandeld. U) 
Als leidraad voor zijn betoog hanteerde Beattie de volgende opvatting van 
Gardner:10

) 

"Kennis is alleen dan een veilig wapen, als ze verbonden is met de 
diepe CJvertuiging, dat de organisaties gemaakt zijn voor de mensen en 
niet de mensen voor de organisaties". 
"De hele bedoeling van die kennis is het ontwerpen van een omgeving 
die bij de mens past". 
Het ontwerpen van een omgeving - zij het een woning, tehuis, wijk of 
stad - start alleen dan juist indien men uitgaat van de mens. Het start
punt is principieel onjuist indien men uitgaat van de technologie en het 
voorhanden materiaal (waaraan zich dan de mens moet aanpassen). 
Een ontwerp moet dus gebaseerd zijn op de ontwikkeling van de mens. 
Zo'n omgevingsontwerp zal dus moeten variëren naargelang de levens
fase waarin de mens zich bevindt. Immers elke leeftijd heeft zijn 
eigen mogelijkheden en beperkingen en stelt zodoende andere eisen aan 
de omgeving. 
Nu is het in de meeste gevallen zo, aldus Beattie, dat het ontwerpen 
van een physieke omgeving voornamelijk bepaald wordt door de techno~ 
logie. Het begrip ruimte en ruimteafbakening wordt bij voorkeur gehan
teerd vanuit de technologische disciplines. Dat is ook wel begrijpelijk 
omdat het feit er ligt, dat de technische en physieke wetenschappen 
veel verder ontwikkeld zijn vergeleken met de sociale wetenschappen, 
die nog in de kinderschoenen staan. 
Maar Beattie stelt ons inziens terecht, dat wanneer we de verspreide 
verworvenheden van de sociale wetenschappen bijeenbrengen en ordenen, 
dat we dan reeds over meer kennis en inzicht beschikken dan wij ons thans 
realiseren. Kennis met name van het menselijk gedrag en de menselijke 
behoeften, ook met betrekking tot de bejaarde mensen. Uit deze kennis 
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zijn bijvoorbeeld reeds de begrippen ontstaan als de psychische en sociale 
ruimte. 
De menselijke behoeften - biologisch, p&ychisch en sociaal - kunnen 
voor elke levensfase ontdekt en omschreven worden. 
De omgeving, dat wil zeggen de accommodaties en voorzieningen dienen 
daarop afgestemd te worden. Een tweede accent legt Beattie, wan
neer hij stelt, dat men bij het ontwerpen van een omgeving zich niet 
zozeer moet oriënteren op de waarden, doeleinden en functies uit het ver
leden, maar dat men de menselijke behoeften zoveel mogelijk moet 
interpreteren op basis van de te verwachten, reeds enigszins zichtbare 
waarden, doeleinden en functies van de toekomst, van de 21e eeuw. 
Aan de hand van een tweetal voorbeelden illustreerde Beattie zijn uit
gangspunten. 
De eerste illustratie betrof het onderwijs. Op het moment betekent onder
wijs vooral vorming en kennisoverdracht gericht op het volwassen worden, 
dat wil zeggen vooral gericht op de arbeidssfeer; op het leven in gezinnen 
beroep. De school is er voor de jeugd. De school is geopend van 8 uur 
's morgens tot 5 uur 's middag&. 
Wanneer men zich oriënteert op nieuwe behoeften, dan is het verdedig
baar te stellen, dat een onderwijsinstituut toegankelijk moet zijn voor 
mensen uit alle leeftijdsgroepen, individueel of in gezins- of in ander 
groepsverband. Volgens de bekende idee van de éducation permanente is 
de school er voor iedereen en zij moet dan ook allerlei mogelijkheden 
en faciliteiten bieden. Men moet er een maaltijd kunnen nemen; en 
de programma's van de school moeten kunnen worden afgestemd op de 
behoeften van mensen in elke leeftijdsfase. Een dergelijke school zal 
geopend zijn van 's morgens 8 tot middernacht. Onderwijs is in de 
toekomst een omgevingshulp die permanent en voor iedereen is en zich 
dus moet uitrusten met alle ruimtelijke en sociale kwaliteiten die daar
voor nodig zijn. 
Een ander voorbeeld werd ontleend aan het ontwerpen van een moderne 
stadll). De problemen en dilemma's die bij het ontwerp voor een stad 
of stadswijk naar voren komen zijn volgens hem e'veneens te herleiden 
tot de divergentie tussen technologie en menselijke waarden. De toekom
stige stadsplanning eist ruimtelijk en qua voorzieningen een gerichtheid 
op het totale scala van behoeften van mensen in iedere leeftijdscategorie, 
individueel en als groep. Aldus is heel in het kort de visie van deze inleider. 
Opmerking verdient hier het feit, dat zijn visie duidelijk waarde-ge
oriënteerd is, omdat hij stelt, dat de problematiek gevormd wordt door 
conflicten tussen verschillende waarden, in casu tussen materiële en tech
nische en anderzijds menselijke waarden. Wat gaat er vóór, de techniek 
of de mens? En daar zit naar onze mening impliciet de vraag achter: 
wanneer de techniek zo ver is, dat hij naargelang de menselijke be
hoeften kan worden gemoduleerd en aangepast, waarom gaan we dan niet 
uit van die menselijke behoeften? En waarom blijven die technologie en 
die kwaliteiten van de materialen zo sterk het uitgangspunt van het 
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ontwerp? Stelt men konsekwent de mens als de norm voor de ruimte
lijke sociale planning, dan betekent dit dat we zijn behoeften in termen 
van omgeving en omgevingshulp voor iedere menselijke levensfase moeten 
omschrijven. 
En dan zijn het deze per leeftijd variërende behoeften die het uitgangs
punt moeten zijn bij het creëren van ruimtelijke accommodatie, ook in 
het kader van het welzijnsbeleid voor de bejaarden. 
Het verschil in de behoeften per leeftijdsfase werd enigermate toegelicht 
met betrekking tot de bejaarden. Wanneer het zo is, dat met het ouder 
worden bijvoorbeeld de actieradius en mobiliteit van de mensen in zekere 
zin toeneemt omdat de vrije tijd sterk toeneemt, dan betekent dat voor 
bejaarde mensen een grotere behoefte aan omgevingsaccommodatie en 
omgevingshulp, hetgeen practisch zou neerkomen op een enorme uitbrei
ding van de voorhanden accommodaties, service en dienstverlening. 
Tot zover dr. Beattie. 
In aansluiting 'Op het thema dat Beattie presenteerde, gaf Schooler12

) 

over hetzelfde thema de resultaten weer van een onderzoek inzake het 
verband tussen ruimtelijke omgeving en sociale contacten onder ± 4000 
Amerikaanse bejaarden in de wijk. Zijn conclusies luidden in hoofdzaken 
als volgt: 
De sociale planning zou er goed aan doen de bejaarden niet te beschouwen 
als een homogene groep, maar als een categorie waarvan de noden en 
behoeften ook met betrekking tot de gewenste ruimtelijke accommoda,tie 
en omgevingshulp variëren volgens een hele scala van omstandigheden, 
waaronder de leeftijd er een is. 
De sociale planning zou veel beter uit de verf komen, indien zij zou 
werken met een variabele of gemengde strategie, in plaats van de 
gebruikelijke eenzijdige en gefixeerde strategie. Zijns inziens moet de 
meest gunstige omgeving verschillend gedefinieerd worden voor de diverse 
subgroepen van bejaarden. De verschillen in omvang en kwaliteiten van 
de omgeving moeten een weerspiegeling zijn van de sociale relaties welke 
voor deze subgroepen van bejaarden essentieel zijn. 
Schooier illustreerde deze uitgangspunten aan de hand van enige resul
taten van het genoemde onderzoek: 

daaruit bleek, dat het sociale moreel van oude mannen in buurten, 
welke betrekkelijk ver van het openbaar vervoer, van de bibliotheek, 
van de winkelcentra etcetera verwijderd lagen, duidelijk afhankelijk is 
van de contactmogelijkheden die zij in de buurten aantreffen. In wijken 
daarentegen waar zij deze voorzieningen dicht bij de hand hadden, 
bleek het verband tussen sociaal moreel en dergelijke buurtcontacten 
niet of minder aanwezig. 
Vervolgens bleek het sociaal moreel verband te houden met de 
"ruimte" voor sociale contacten. In wijken waarin met name oude 
mannen gemeenschappelijke sociale ruimten ter beschikking hadden, 
hield hun "sociaal moreel" verband met de aanwezigheid van die 
ruimten. 
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Andersom kon er geen verband geconstateerd worden tussen sociaal 
moreel en de contacten, wanneer deze gemeenschappelijke ruimten niet 
voorhanden waren. 
Er bleek vervolgens geen relatie te bestaan tussen sociale depressie 
enerzijds en het al dan niet lid zijn van organisaties, indien men de 
beschikking had over de genoemde gemeenschappelijke contact-ruimten 
binnen de woonwijk. Wel bestaat er verband tussen depressie en lid
maatschap van een organisatie, indien de gezamenlijke contactruimten 
niet aanwezig waren of niet gebruikt werden. 

Deze en dergelijke tendenties, aldus stelt SchooIer uitdrukkelijk, kunnen 
niet zonder meer in beleidstermen vertaald en in het beleid verdisconteerd 
worden. Daarvoor zijn dergelijke onderzoeken niet onmiddellijk geschikt. 
De resultaten en hypothesen die uit dit soort van onderzoekingen resul
teren, dienen naar zijn mening op een soort van testmarkt gebracht te 
worden, alvorens zij voor de beleidsvorming geschikt zijn. SchooIer pleit 
in dit verband voor zogenaamde demonstratieprojecten. In deze projecten 
worden de verschillende omstandigheden gevarieerd aangebracht en de 
"consument" in dit geval de bejaarde, kan dan de voor hem geschikte 
omstandigheden kiezen. Eenmaal gekozen, kan men evalueren wat de 
gevolgen zijn van de gekozen omgeving en omgevingsruimte voor zijn 
fysiek en emotioneel welzijn. 
Met verwijzing naar de paragraaf van dit verslag over het verband 
tussen beleid en wetenschap, mag hier reeds worden opgemerkt, dat vol
gens de opvatting en ervaring van deze auteur tenminste een aantal 
wetenschappelijke onderzoekingen niet onmiddellijk klaar gemaakt kunnen 
worden voor beleidsdoeleinden. Te gemakkelijk en te haastig meent men 
vaak de resultaten van naar hun omvang en/ of naar hun inhoud beperkte 
wetenschappelijke onderzoekingen in beleidstermen te kunnen vertalen. 
Wanneer we het thema dat hier aan de orde is ruim opvatten, kunnen 
we ook enige opmerkingen uit het verhaal van Seymour L. Wolfbeinl:l) 
in dit verband plaatsen. 
W olfbein sprak over een aantal in Amerika geldende tendenties met be
trekking tot de pensionering. Deze opmerkingen zijn, naar ik meen, niet 
van direct belang voor de Nederlandse situatie. De volgende notities 
hebben zodoende betrekking op het laatste gedeelte van zijn referaat. De 
bezigheidsfasen van de levenscyclus vertonen tot op heden een vrijwel 
gefixeerd patroon, dat er zoals ieder weet als volgt uit ziet: 
de jeugdperiode = de schoolperiode 
de middelbare leeftijdsperiode = de arbeidsperiode 
de derde levensfase = de pensioenperiode. 
Het ziet er naar uit, aldus Wolfbein, dat deze vaste volgorde onderbroken 
kan gaan worden, zodanig dat in elke leeftijdsperiode verschillende be
zigheids- en vrijetijdsperioden kunnen plaats vinden. Dit betekent dat 
scholing, arbeid en vrije tijd niet meer exclusief aan de leeftijden gebonden 
zullen zijn. Pensioen of vrije tijdsperioden kunnen dan bijvoorbeeld reeds 
in de jeugdperiode voorkomen; scholing in de middelbare en oudere leef-
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tijdsperioden. Alhoewel voorlopig nog te verwachten is, dat scholing en 
arbeid voor velen de hoofdschotel zullen blijven in hun jonge en middelbare 
leeftijdsperiode, voorzag Wolfbein dat de rust- of pensioenperioden, even
tueel in combinatie met he,rscholing ook op jeugdige en middelbare leef
tijden ingelast zouden kunnen worden. Hij was van mening dat de voor
ziening van de Social Security in de Verenigde Staten aangepast zou 
kunnen worden aan derg~lijke nieuwe modellen en vrijere indelingen van 
de levenscyclus. 
Hierin komen de wens en ook de mogelijkheid naar voren, dat aan steeds 
meer mensen een grotere vrijheid geboden zal kunnen worden, om met 
behoud van een redelijk inkomen, het leven naar eigen behoeften en 
ontwikkeling in te richten en dc plannen. Het idee breekt hier opnieuw 
baan, dat aan de persoonlijke ontwikkeling, door de bredere en vrijere 
ontplooiing van de persoonlijke kwaliteiten, de prioriteit verleend moet 
worden. 
In de korte discussie die op dit referaat volgde, maakte dr. Rosenkranz 
de opmerking, dat in verband met het tijdstip van de pensionering de 
decisic eenzijdig genomen werd. Tot nu toe zijn de machten in het bedrijfs
leven en bij de overheid bij deze kwestie eenzijdig beslissend. Rosenkranz 
meende dat dit een onjuiste situatie was. Hij pleitte voor de ontwikkeling 
van procedures, waarbij zowel over het tijdstip als de wijze waarop het 
pensioen bereikt zou worden de betrokken personen tenminste inspraak 
zouden krijgen. 
De algemene typering welke gegeven kan worden uit de boven vermelde 
referaten, lijkt mij gelegen in het feit dat in de verhouding tussen omge
ving en bejaarden, men uit moet gaan van de reële behoeften van de 
bejaarde mensen zelf. Een omgeving en een omgevingshulp dienen voor 
zover mogelijk ontworpen te worden op grond van geconstateerde behoeften 
van de mensen, welke behoeften variëren naargelang de leeftijd. De 
decisies op welke wijze en op welk tijdstip scholing, arbeid en vrije tijd 
genoten worden, dienen naar gelang de economische en technische moge
lijkheden dit toelaten, steeds meer gedeeld te worden door de belang
hebbende groeperingen en individuen van de bevolking zelf. 
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Beiaarden in hun vriie tijd 

door H. A. Paalvast 

"Het zal weinig of geen betoog behoeven, dat in de hedendaagse samen
leving de oudere, de bejaarde - overigens net als ieder ander mens -
vaak voor ongekende situaties staat, waarbij de oplossingen niet of slechts 
gedeeltelijk geput kunnen worden uit het verleden. Daarbij komt nog, dat 
de (vroeger in menig opzicht zo "bevoorrechte") bejaarde thans buiten 
het productieproces, buiten de arbeid staat en dat hij nu een minder dui
delijke en tastbare inspraak heeft op de wereld van vandaag. Het is dan 
ook alleszins begrijpelijk, dat vele bejaarden ofwel niet ontdekken, welke 
rol van hen verwacht wordt, ofwel niet kunnen of willen berusten in de 
door hen te spelen "roleless role of the retired older person". Dat zulks 
een extra accent verkrijgt bij het optreden van lichamelijke en psychische 
defecten ligt in de rede. 
Impliceert dit alles nu, dat de bejaarden speciale begeleiding nodig heb
ben en dat zij gezien moeten worden als een afzonderlijke groepering? 
Het antwoord hierop moet ontkennend luiden. Immers dat de bejaarden 
in de wereld van vandaag (die duidelijk anders is en meer ingewikkeld is 
dan vroeger) niet de weg weten, is heel gewoon. Zeer velen - jeugdigen 
en productieven - weten eveneens niet hoe onze maatschappij precies in 
elkaar zit of waar men moet zijn om dit of dat te krijgen. 
Hulp- of dienstverlening kan slechts effectief en zinvol zijn, wanneer niet 
wordt uitgegaan van de gedachte, dat een bepaalde categorie anders is of 
uit andere mensen bestaat, maar veeleer gestart wordt vanuit de weten
schap, dat een bepaalde groepering een eigen situatie kent. 

Ten aanzien van de eigen situatie van de bejaarden kan gesteld worden, 
dat deze onder meer blijkt uit factoren als niet meer werken, het in ruime 
mate beschikken over vrije tijd, gewijzigde eet- en leefgewoonten, het be
stedingspatroon en dergelijke. In zoverre verkeert dus elke cat~gorie in 
een eigen situatie". 

Bovenstaand gedeelte uit de inleiding van Drs. Naus in het destijds nog 
door het Landelijk Sociaal-Charitatief Centrum uitgegeven geschrift "Thuis
wonende bejaarden" nemen we gaarne juist door zijn uitstekend samen
gevatte probleemstelling als aanloop voor ons artikel. 
Uit genoemde inleiding blijkt reeds onmiddellijk, dat aan die hele vrije 
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tijd en de besteding daarvan door de zogenaamde postactieven verschei
dene kanten zitten. Die verscheidene kanten zijn nog niet zo lang geleden 
"ontdekt" en stelselmatig opgesteld, terwijl ten aanzien van de oplossing 
al direct kan worden gesteld. dat op grond van ervaring en wetenschap 
nu wordt verkondigd: Begin met de bejaarden niet als ze eenmaal met 
pensioen zijn, doch bereid ze voor op de periode der postactiviteit. Deze 
bijna eis tot tijdige voorbereiding wijst er al op, dat de zaken niet eenvou
dig liggen. Wil deze situatie nu ook zeggen, dat we weer een complex maat
regelen dienen te nemen voor alle bejaarden, aanstaande en reeds gepen
sioneerden? Neen, maar het grote vraagteken is wel: Met welke mentali
teit en onder welke geestelijke en lichamelijke omstandigheden gaat "men" 
van de actieve naar de postactieve periode over. Bij de beantwoording 
van deze dualistische vraag stoot men op de constatatie: Velen zijn ver
heugd, dat het einde van de werktijd is gehaald. Anderen voelen zich nog 
fit, doch zij moeten ruimen voor opvolgers. omdat nu eenmaal de klok op 
65 staat (excuseer het stoute beeld), intellectuelen gaan door tot het 70ste 
jaar. Velen zijn getekend door geestelijke of lichamelijke afgematheid, 
gevolg van te zware prestaties of door de angst: wat moet ik beginnen. 
Dat "wat moet ik beginnen" impliceert ook de consequentie van de voor 
tienduizenden nog ongeregelde financiële positie, anders gezegd het onmid
dellijk belangrijk terugzakken in inkomen. Men krijgt hopen vrije tijd, doch 
wat kan men er voor een groot deel mee doen, als men zijn oude positie 
moet opgeven. Een scala van "ellendigheden". Men wil bij de tijd blijven 
en aan het gemeenschapsleven deelnemen. Er is echter beduidend minder 
geld voor lectuur, voor hobbies, voor reizen, toneel en concert. Anderzijds 
stijgen de prijzen, gaan huurverhogingen door. 

Ten bate van een normaal en gezond bliiven meedraaien in het gemeen
schapsleven zal om de vriie tijd effectief te kunnen maken het blijkbaar 
moeilijke vraagstuk van de financiële positie ZO snel mogelijk dienen te 
worden opgelost. Deze oplossing kan bovendien sociale voorzieningen en 
dienstverleningen met al de rompslomp van bureaus en personeel beperken. 

Overigens blijft er nog genoeg te doen voor hen, die op een of andere wijze 
zijn gehandicapt. Lichamelijk worden de bejaarden steeds kwetsbaarder, zij 
staan geregeld na het eerste ernstig verlies van hun werkomgeving voor 
het verlies van oudere familieleden en kennissen, hetgeen, wanneer niet 
bij het maken van nieuwe contacten wordt geassisteerd, leidt tot de zo ge
vreesde vereenzaming in dan talloze uren van de vrije tijd. 
Reeds zo'n 20 jaar geleden hadden bejaarden zulks door en zo kunnen o.a. 
bestuurders van bejaardenbonden er op bogen in de afgelopen twee decen
nia voortreffelijk werk te hebben verricht met vaak primitieve, eenvoudige 
middelen. Hun sociëteiten deden de gemeenschapsbanden handhaven, ver
nieuwen of verstevigen. De meeste gemeenten sprongen finnacieel bij door 
het verlenen van subsidie voor zaalhuren, ontspanningswerk en culturele 
arbeid. Deze tijd geeft een omwenteling te zien door de maatregelen van 
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de nationale en gemeentelijke overheid in de vorm van dienstencentra met 
warme maaltijd voorziening, ontspanning, gymnastiek, pedicure en voor
lichting. Een nrfijnde nl'xhanisatie met meer mogelijkheden, maar tege
lijk een miljoenen verslindende opzet onder leiding van professionals. Men 
leze hieruit geen afkeer of denigreren. Doch men wake voor teveel diri
geren, men schakelde de vrijwilligers niet uit, maar juist in, bij het plan
nen, beleid en uitvoeren. Alleen onze Unie van vijf diocesane bonden met 
ruim 400 afdelingen en een leger van duizenden bestuurders en bestuursters 
verzet onder eigen leeftijdsgenoten prachtig werk als een brok vrije tijds
besteding. 
Bij alle goede bedoelingen van overheid en instanties mag dit werk niet 
over het hoofd worden gezien of als tweedehands worden beschouwd. Ge
zien dan van het standpunt uit assisteren bij de vrijetijdsbesteding. Er 
zijn er dus, vooral uit de vrije beroepen en uit de kring van leiding gegeven 
hebbende groepen, die met het besteden van hun vrije tijd geen moeite heb
ben. Tot hen moge het verzoek worden gericht hun wetenschap, ervaring 
en kwaliteiten in dienst te stellen van de gemeenschap der bejaarden. Ook 
organisaties en instellingen moeten niet aarzelen op de oudere mens een 
beroep te doen. Zulks geldt zeker ook in parochiewerk. De indruk van "het 
zijn maar onnutte wezens" dient te verdwijnen. Men helpe juist door een 
beroep op hen, de bejaarden, tot activiteit. Men moet niet teveel diensten 
willen verlenen. Bevoogding en bemoederen is de beste manier om de mens 
een minderwaardigheidscomplex te bezorgen. En dat is een van de ergste 
dingen, die een bejaarde kan overkomen. 
Vrijetijdsbesteding. Wie ergens leiding heeft te geven, hetzij als profes
sional, hetzij als vrijwilliger, dient de geestelijke en lichamelijke mogelijk
heden te peilen. De basis van het meekunnen is vaak niet breed, zodat men 
bijv. niet teleurgesteld moet zijn als een geplande cursus Engels mislukt, 
omdat "gegadigden" toch maar liever gaan vissen. Deze stelregel geldt 
ook voor andere groepen als bijv. de jeugd. Welk een teleurstellende open
baring was niet de recente t.V.-documentaire inzake het niveau van de Wer
kende Jeugd 1970. 

Wie in zijn jeugd en op middelbare leeftijd WeInIg interesse heeft, komt 
na zijn 65ste jaar ook niet op hoger plan. Wie zich buiten zijn vak ver
dienstelijk maakte, houdt ook belangstelling op hogere leeftijd. De bejaar
dengroep zal in onderdelen telkens anders bij pogingen tot vrijetijdsbeste
ding reageren. 
Naast de dringend geëiste zorg voor geregelde contacten, waartoe èn in
stanties èn elk bejaard individu moeten worden opgevoed, is het nood
zaak op tientallen wijzen de creativiteit te animeren en te bevorderen. Dat 
is de moeilijke kunst voor elke bejaarde maar ook voor elke instantie. Velen 
vegeteren, zeker na hun 70ste jaar. In een soort wachttent op het einde. En 
dat hoeft niet, mits medewerking wordt verleend. 
Doch ... naar gepeilde behoeften en omstandigheden. Niet teveel willen. 
En zeker niet volgens vaste regels en opgelegde voorschriften vanuit de 
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eigen mentaliteit der middengroepen. De ervaring leert duidelijk. dat de 
jeugd zulks niet meer neemt, maar de bejaarden lusten het ook niet. Daar
om bij alle goed bedoelde en verantwoorde planning aan de inspraak van 
de bejaarden zelf ruim baan geven. 
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De bejaarden in het verkeer 

door V. J. van der Does-Enthoven 

Harde cijfers 

In 1965 was 83% van de gedode voetgangers in Amsterdam ouder dan 
zestig jaar - in Den Haag 81 % . 
In 1968 werden 213 voetgangers in de leeftijd van 65-90 jaar en ouder in 
Nederland gedood in het verkeer; 36% van het totaal aantal gedode voet
gangers in ons land. 
In hetzelfde jaar werden 10 16 voetgangers in deze leeftijdsgroep gewond. 
14% van het totaal aantal gewonde voetgangers in het verkeer. Veel be
jaarden overleven een verkeersongeval niet; longembolie enz. 
Het probleem van de bejaarde voetgangers in het verkeer is verklaarbaar. 
Maar juist hierom kunnen en moeten er maatregelen getroffen worden 
ter bescherming van deze zo kwetsbare groep. 
De aanpassing van licht naar donker duurt langer; de bejaarde is dus ook 
sneller verblind. Ook het gehoor wordt vaak minder; men wordt dus 
minder snel door geluid gewaarschuwd. De evenwichtszin functioneert bij 
velen minder goed, hetgeen het gevaar voor struikelen en vallen vergroot. 
Dat dit alles gevolgen heeft voor het loopgedrag is duidelijk. De oudere 
mens neemt kleinere passen, in een lager tempo, hij moet ook veel meer 
letten op hóe hij loopt en waar hij zijn voeten neerzet. 
Daarnaast neemt het aantal hersencellen af en heeft men geconstateerd 
dat het nemen van beslissingen wordt vertraagd. Dit niet op de eerste 
plaats omdat er minder informatie (licht- of geluidsprikkels) wordt opge
nomen, maar omdat het langer duurt voor men heeft uitgekozen wat men 
met deze informatie zal doen, voor men in feite dus reageert. 
Jongeren kunnen sneller dan ouderen overbodige of niet belangrijke infor
matie scheiden van dat wat wel belangrijk is. In het verkeer, waar vaak 
snel beslist moet worden, is de oudere mens dan ook in het nadeel. 
De mens is evenwel niet alleen een lichamelijk apparaat dat al of niet 
goed functioneert. Met het ouder worden nemen de lichamelijke vermogens 
af, maar de psychische vermogens kunnen gedeeltelijk zelfs toenemen. 
De psychische ontwikkeling behoeft niet parallel te lopen met de lichame
lijke ontwikkeling. Tot op hoge ouderdom is zelfs nog een psychische ont
wikkeling mogelijk. De mens kan leren van zijn fouten, ook in het ver
keer. Inplaats van snelheid van handelen kan ervaring en routine komen. 
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De grotere ervaring kan de oudere mens helpen een ongeval te voorkomen, 
waar de jongere dit alleen door zijn snelle reactie kan. 
Toch kan de grotere ervaring ook een nadeel zijn, vooral wanneer de situatie 
verandert. Een oudere vakman heeft weinig aan zijn ervaring, als zijn vak 
als zodanig nauwelijks meer bestaat, omdat machines zijn werk hebben 
overgenomen. Herscholing of omscholing voor ouderen is iets anders dan 
scholing voor jongeren. de ouderen moeten eerst een aantal zaken afleren, 
en dit laatste is moeilijker dan aanleren. 

Bejaardencursussen 

In 1958 begon de VBV (Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers) 
tezamen met de Haagse Politie haar bejaardencursussen met praktijkles 
met het doel de bejaarden veiliger in het verkeer te maken en tevens het 
rijverkeer bij deze zaak te betrekken. Volgens psychologen een zeer waar
devolle instructie en niet all één voor de bejaarden. 
Na de theorie, de dia's en films, blijkt steeds weer dat velen pas op straat 
zich ten volle het probleem realiseren. Men onderschatte dit probleem niet: 
de schrik (ten onrechte) als het groene voetgangerslicht op rood springt 
tijdens het oversteken, het afbuigend verkeer dat ouderen meestal niet 
verwachten enz. enz., dit alles zijn grote problemen voor de bejaarde. 
Hoe kan deze ook op de hoogte zijn van de fase-regeling van zo'n verkeers
licht of hoe kan een wezenlijk bejaarde voetganger zich concentreren op 
het verkeerslicht èn tegelijkertijd op eventueel afbuigend verkeer, zonder 
dit in de praktijk te oefenen? Voor velen - vooral voor degenen die nooit 
chauffeerden - is dit een grote moeilijkheid. 
In Amerika werd door de Heer S. Yaksisch, directeur van de sectie voet
gangers en schoolveiligheid van de Amerikaanse Automobiel Club in 1965 
een studie gepubliceerd waarin ook de ervaringen van onze bejaarden
cursussen waren verwerkt. 
"Afbuigend verkeer moet geëlimineerd worden op kruispunten waar veel 
bejaarden oversteken," aldus de schrijver, "want de oudere voetganger 
kan zich slechts met één onderwerp tegelijk doeltreffend bezighouden." 
"Wanneer hij zich in de verkeerslichten verdiept en hij moet tegelijkertijd 
op afbuigend verkeer letten, komt de bejaarde in moeilijkheden." 
Dit betekent dus een aparte voetgangersfase in verkeerslichten bij kruis
punten waar veel bejaarden oversteken. Vindt men deze in ons land op 
die plaatsen? Neen helaas. 
"De hoge trottoirbanden zijn hinderlijk voor vele bejaarden en bestuurders 
van invalidewagens die op het trottoir mogen rijden. Men kan er meestal 
vanwege de hoge rand niet op noch afkomen." Wij voegen hieraan toe 
dat Professor Dr. J. H. R. Schreuder ons indertijd desgevraagd meedeelde, 
dat de totale looptijd bij het verspringen van de lichten voor de groep 
boven de 75 jaar verhoogd wordt, omdat bij het klimmen der jaren de 
verandering van stilstaan naar lopen meer tijd gaat vragen daar de "start
tijd" langer duurt. Met het verlagen van de trottoirband en met het 
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zonodig verlengen van de oversteekfasen van de verkeerslichten houdt deze 
vereniging zich ook intensief hezig. 
Te 's-Gravenhage wordt b.v. reeds sedert geruime tijd bij herziening van 
een kruispunt tegelijk de trottoirband verlaagd. 

Taak voor gemeenten 

Al deze maatrege!en zijn in ons hele land noodzakelijk, maar er is ved 
méér. Wie bekijkt de omgeving van bejaardentehuizen, flats, rusthuizen 
enz. die als paddestoelen uit de grond verrijzen met een kritisch oog? 
De bouwer heeft zijn zorg besteed aan het inwendige van het gebouw. 
Maar wat deed het gemeentebestuur aan de leefbaarheid van de omgeving, 
aan het woongeluk van de bewoners? 
Boekdelen kan men schrijven over de )!evaren die bewoners van zulke 
tehuizen moeten trotseren voor ze de bushalte, of de winkels aan de over
kant hebben bereikt. 
Elk Gemeentebestuur zal een aparte commissie in het leven moeten roepen, 
die zich speciaal belast met het beveiligen van het verkeer voor de bejaarde 
voetganger. Deze wonen vaak in bepaalde wijken waar zeker extra voor
zieningen getroffen moeten worden. 
Helaas wordt over deze beschermende maatregelen vaak beslist door vrij 
jonge deskundigen, die zich onvoldoende kunnen inleven in de levenssfeer 
van de bejaarde en daardoor ook onvoldoende rekening houden met de 
specifieke moeilijkheden van de bejaarde in het verkeer. 
Het woord "bejaard" is geen duidelijk begrip voor degenen die nog lang 
niet aan de pensioengerechtigde leeftijd toe zijn. Voor hen is een bejaarde 
iemand wiens situatie zij niet aanvoelen, het bejaard zijn ligt vaak buiten 
hun eigen levenssfeer en ze willen dat er ook zo lang mogelijk buiten 
houden. Daar er geen contact met die leeftijdsgroep is, zien ze de gehele 
groep on gedifferentieerd. 

Straatverlichting en rijden met dimlicht 

Uit een interessant onderzoek door Dr. O. W. Richards van de American 
Optometric Association in de U.S.A. kwam onlangs naar voren dat vanaf 
het 20ste levensjaar elke 13 jaren de hoeveelheid licht - benodigd om 
een voorwerp of situatie met dezelfde duidelijkheid te kunnen waarnemen 
- moet worden verdubbeld. Dit kan b.V. de oorzaak zijn dat een bejaarde 
een auto niet zag komen terwijl de straatverlichting volgens (jongere) 
deskundigen "goed" was en de stadslichten van de auto aan de gestelde 
eisen voldeden. 
Oude ogen zien zo'n auto niet tijdig naderen - bestuurders zien de voet
gangers niet - zeker niet wanneer deze donkeïe kleren dragen, bij slechte 
straatverlichting, regen en! of andere ongunstige lichtomstandigheden. 
Hoe onzichtbaar zo'n auto met twee "nachtpitjes" wordt voor de voet
ganger wanneer deze voorbijgereden wordt door een auto met beter licht 
laat zich gemakkelijk raden. 
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Dat een goede straatverlichting van het grootste belang is voor de bejaarde 
voetganger is een alom aanvaard principe. Helaas laat deze nog vaak te 
wensen over. 
Onlangs publiceerde de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) de resultaten van een onderzoek over autoverlichting 
in steden. De conclusie luidde dat de huidige stadslichten onvoldoende 
zichtbaar zijn (voor normaal zienden). 

Rechten van bejaarde voetganger 

De wegbeheerders en bestuurders zullen moeten gaan accepteren dat de 
vlotheid van het verkeer niet het laatste woord is. Dat men b.v. terwille 
van minder doden in het verkeer af moet zien van het laten knipperen 
van verkeerslichten na zes uur op drukke kruispunten. 
Voor het rijverkeer mogen dan de verkeerslichten niet meer nodig zijn; 
juist omdat er dan harder over die kruispunten wordt gereden is het over
steken voor de voetganger en zeker voor de bejaarde' een spel op leven 
en dood. 
"Safety first" is het devies van de K.L.M. en van de Spoorwegen. In het 
overige rijverkeer is de balans reeds lang doorgeslagen naar de zogenaamde 
"eisen" van het snelverkeer. 
Hiertegenover stelle men de rechten van de bejaarde voetganger op be
scherming en veiligheid. 
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De Amerikaanse Beiaardenwet van 1965 

(OLDER AMERICANS ACT OF 1965) 

Nederlandse vertaling, november 1969 door het Ministerie van Buitenland
se Zaken, Afdeling Vertalingen; in opdracht van het Ministerie van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk; met aanpassingen en wijzigingen 
door het Ministerie van C.R.M., Hoofdafdeling Bejaardenwerk en Sociale 
Revalidatie. De originele tekst spreekt van "Older Americans, Older per
sons, the aged, the population aged sixty-five or over"; het Ministerie van 
C.R.M. acht het verantwoord in het algemeen de aanduiding "bejaarden" 
te gebruiken. Uit deze Bejaardenwet hebben wij alleen titel 1 en 2 overge
nomen. 

Rijkswet 89-73 

Wet 

8ge Congres, H.R. 3703 
14 juli 1965 

Tot verlening van bijstand bij de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde 
programma's tot hulpverlening aan bejaarden door subsidies aan de Sta
ten voor maatschappelijke opbouwen ontwikkeling (community planning), 
voor dienstverlening en voor opleiding, door middel van bijdragen aan 
onderzoek, ontwikkeling of opleiding, en tot vorming binnen het Departe
ment van Gezondheid. Onderwijs en Welzijnszorg van een uitvoerend or
gaan aan te duiden als het "Directoraat voor Bejaardenbeleid". (Engelse 
tekst: Administration on Aging; vertaling Ministerie van Buitenlandse Za
ken: Gerontologische Dienstl). 
Zij het bepaald door de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de 
Verenigde Staten van Amerika, verenigd in het Congres, dat deze Wet kan 
worden aangehaald als de "Amerikaanse Bejaardenwet van 1965" C,Older 
Americans Act"). 

Titel I - Bepaling van doelstellingen: Begripsomschrijvingen 

Bepaling van Doelstellingen ten aanzien van Amerikaanse Bejaarden 
(Older Americans) 
Art. 101. Het Congres bevindt en verklaart hierbij dat, in overeenstemming 
met de traditionele Amerikaanse opvatting over de eigen waardigheid van 
het individu in onze democratische samenleving, de bejaarden van onze 
Natie 
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Natie recht hebben op, en dat het de gezamenlijke en afzonderlijke plicht 
en verantwoordelijkheid van de regeringen van de Verenigde Staten en van 
de afzonderlijke Staten en hun politieke onderafdelingen is onze bejaarden 
te helpen gelijke kansen te verkrijgen op het volledig en vrijelijk genot van 
de voorzieningen die in de navolgende doelstellingen zijn omschreven: 

1) Een toereikend inkomen na pensionering in overeenstemming met 
de Amerikaanse levensstandaard. 

2) De best mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid die de weten
schap kan verschaffen, zulks ongeacht de economische situatie van 
de betrokkenen. 

3) Passende behuizing, zelfstandig gekozen, en ontworpen en gelegen met 
inachtneming van de speciale behoeften, en beschikbaar tegen prijzen 
die bejaarde burgers zich kunnen veroorloven. 

4) Volledige verzorging, behandelings- en reactiveringsmogelijkheden 
(tuil restorative services) voor diegenen die verzorging in inrichtingen 
behoeven. 

5) Werkgelegenheid zonder discriminatoir personeelsbeleid op grond van 
leeftijd2). 

6) Pensioenering in gezondheid, eer en waardigheid - na jaren van bij
drage aan de economie. 

6) Pensionering in gezondheid, eer en waardigheid - na jaren van bij
lijke, culturele en recreatieve mogelijkheden. 

8) Efficiënte openbare diensten, die op gecoördineerde wijze sociale bij
stand verlenen en die gemakkelijk beschikbaar zijn wanneer zij nodig 
zijn. 

9) Onmiddellijk profijt van door onderzoek gestaafde kennis die de ge
zondheid en het geluk kunnen ondersteunen en verbeteren. 

10) Vrijheid, onafhankelijkheid, en de vrije ontplooiing van individueel 
intiatief bij het plannen en inrichten van hun eigen leven. 

Begripsomschrijvingen. 

Art. 102. Voor de toepassing van deze Wet wordt verstaan onder 

(1) "Minister" de Minister van Gezondheid. Onderwijs en Welzijnszorg; 
(2) "Commissaris" de Regeringscommissaris~), hoofd van het Directo

raat voor Bejaardenbeleid; 
(3) "Staat" mede het District Columbia, de Maagdeneilanden. Puerto 

Rico, Guam en Amerikaans-Samoa; 
(4) "Instelling or organisatie zonder winstdoel" een instelling of organisa

tie die het eigendom is van, en bestuurd wordt door één of meer 
rechtspersonen of genootschappen, en waarvan de nettoinkomsten 
niet ten goede komen, of wettelijk ten goede mogen komen aan 
particuliere aandeelhouders of personen4

). 
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Titel 11 - Directoraat voor bejaardenbeleid 

Vorming van Directoraat 
Art. 201. (a) Hierbij wordt binnen het Departement van Gezondheid, Onder 
wijs en Welzijnszorg een Directoraat gevormd, genaamd het Directoraat 
voor Bejaardheid (hierna te noemen "het Directoraat"). 
(b) Het Directoraat staat onder leiding van een Regeringscommissaris 
voor Bejaardenbeleid, te benoemen door de President op advies en met 
goedkeuring van de Senaat. 

Functies van het Directoraat 

Art. 202. Het directoraat heeft tot opdracht en taak: 
(1) te dienen als centrum voor vergaring en uitwisseling (clearinghouse) 

van gegevens inzake vraagstukken van bejaarden en ouderdom; 
(2) de Minister bij te staan in alle aangelegenheden betrekking hebbend 

op vraagstukken van bejaarden en ouderdom; 
(3) de bij de Wet bepaalde subsidies te beheren; 
(4) plannen te ontwikkelen, op te stellen en uit te voeren ten behoeve van 

onderzoek-, voorlichtings- en demonstratieprogramma's op gerontolo
gisch gebied; 

(5) technische hulp en advies te verschaffen aan Staten en hun politieke 
onderafdelingen met betrekking tot programma's voor bejaarden en 
bejaard-zijn; 

(6) sttudiemateriaal betreffende het welzijn van bejaarden op te stellen, 
te publiceren en te verspreiden; 

(7) gerontologische statistieken te verzamelen die niet door andere Fede
rale organen worden vergaard; en 

(8) een doeltreffender gebruik van bestaande hulpbronnen en beschikbare 
diensten voor bejaarden en ouderen te bevorderen. 

1) De term Directoraat komt ons voor als de best kenmerkende Nederlandse 
aanduiding voor de bestuurlijke positie van het sui generisorgaan, dat de Wet 
introduceert. Gerontologische Dienst is wellicht een interessante naam voor een 
noeg ter aanduiding van het beleids- en bestuurlijk karakter van het orgaan. -
meer wetenschappelijk, particulier uitvoerend orgaan maar niet kernachtig ge
C.R.M./B.S.R. 
2) De originele tekst spreekt over Older Americans: deze passage over werk
gelegenheid moet gezien worden tegen de achtergrond van het ruimere begrip 
bejaarden of ouderen en van het Amerikaanse pensioneringsstelsel, dat niet 
over de hele linie de 65-jarige leeftijd als norm kent. - C.R.M./B.S.R. 
3) Regeringscommissaris ("Commissioner") is volgens v. Dale-1961: iemand die 
belast; ambtenaar belast met het toezicht op de uitvoering van bepaalde (tijde
lijke) Staatsbemoeiingen. 
4) Zie ook de bijgevoegde wetswijziging, waarin voorts nog sprake is van de 
Presidentiële Raad voor bejaardenzorg, alsmede Titel VI der Wet, waarin de 
door de regering, als haar gemachtigde, met een bijzondere taak van bestuur is 
Adviescommissie inzake Amerikaanse Bejaarden wordt ingesteld. - C.R.M./ 
B.S.R. 
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Nomenclatuur van accommodaties 
voor beiaarden 

Nomenclatuur van accommodaties voor bejaarden 

In 1963 heeft de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg een eerste 
poging gedaan meer uniformiteit te brengen in de benaming van de ver
schillende soorten accommodaties voor bejaarden. De "Nomenclatuur van 
vormen van accommodatie voor bejaarden in Nederland" is inmiddels 
op verschillende punten aangevuld of herzien. 
De tekst is onderscheiden in een omschrijving en een toelichting. De 
omschrijving geeft globaal het karakter van de betrokken accommodatie 
aan. De toelichting biedt, waar nodig, concretiseringen en schenkt aan
dacht aan variaties en mengvormen. 
Met de term "bejaarden" is in deze nomenclatuur in het algemeen gedoeld 
op personen van 65 jaar en ouder. Deze leeftijdsgrens zal echter in de 
praktijk niet als een absoluut criterium gehanteerd kunnen worden. 

A. Zelfstandige woonvormen 

Woningen geschikt voor bejaarden zijn die gezinswoningen die door hun 
indeling, beknoptheid en situering als een verantwoorde huisvestings
accommodatie voor bejaarden kunnen worden aangemerkt. 

Toelichting: 

Het betreft hier woningen, die niet te groot of te bewerkelijk zijn, die 
zich parterre of op de eerste verdieping bevinden ofwel per lift bereikbaar 
zijn indien ze hoger zijn gelegen. 

Bejaardenwoningen zijn woningen, bij de bouw waarvan rekening is gehou
den met de spedale behoeften van bejaarden, die mede daardoor op ver
antwoorde wijze zelfstandig kunnen blijven wonen. 

Toelichting: 

De meeste bejaardenwoningen zijn bestemd voor twee personen, ofschoon 
ook woningen worden gebouwd waarin zich bovendien nog een slaapkamer 
voor bijv. een inwonend gezinslid bevindt. Deze specifieke bejaarden
woningen - die voorts een woonkamer, keuken, toilet, badgelegenheid, 
bergruimte, gang of portaal bevatten - treft men aan: 

82 



als blokjes eengezinswoningen: hetzij in grotere aantallen bijeengeplaatst, 
hetzij meer verspreid tussen de andere woningen in de wijk; 
als etagebouw van twee of meer lagen, en dan meestal van het galerijtype; 
gebouwd op het terrein van en geliëerd aan een verzorgingstehuis. 
Bij een aantal complexen bejaardenwoningen is de mogelijkheid tot dienst
verlening via ingebouwd dienstencentrum, hulp- of wijkpost aanwezig. 

Serviceflats zijn uit zelfstandige flatwoningen bestaande woongebouwen, 
waarin de bewoners bepaalde diensten worden geboden, terwijl in het 
gebouw tevens zijn opgenomen gemeenschappelijke ruimten ten behoeve 
van centrale voorzieningen. 

Toelichting: 

De serviceflat is in zekere zin te beschouwen als een woonvorm die tussen 
de bejaardenwoningen en het verzorgingstehuis in staat. Het biedt de 
bewoners een grote mate van vrijheid in combinatie met een redelijk vér
gaande dienstverlening. Deze dienstverlening heeft als regel een vast 
karakter en omvat gewoonlijk de verstrekking van een warme maaltijd 
per dag en enkele uren huishoudelijke hulp per woning per week. 
Tot de gemeenschappelijke ruimten kan men bijv. rekenen: een conversatie
zaal en/ of andere ruimten voor bijeenkomsten en recreatieve doeleinden 
(bibliotheek, hobbyruimten). In het gebouw zijn voorts opgenomen een 
centrale keuken en een aantal logeerkamers. 
De serviceflat komt voor als koop- en als huurflat. 
In het dagelijks spraakgebruik wordt met serviceflat zowel het gehele 
woongebouw als de daarin opgenomen afzonderlijke woningen aangeduid. 

B. Accommodaties voor dienstverlening 

Dienstencentra zijn ruimtelijke accommodaties waarin en van waaruit, onder 
leiding van beroepskrachten en in samenwerking met dienstverlenende 
organisaties en vrijwilligers, activiteiten en voorzieningen worden geboden 
en gecoördineerd, onder meer ten behoeve van bejaarden. 

Toelichting: 

Een dienstencentrum kan op verschillende wijzen voorkomen: 
ingebouwd in een complex bejaardenwoningen, waardoor de werkingssfeer 
zich vooral, doch niet uitsluitend, zal uitstrekken tot de bewoners van de 
woningen; 
afzonderlijk gelegen in de wijk; 
ruimtelijk, maar niet organisatorisch, deel uitmakend van een verzorgings
tehuis, wijkcentrum of dorpshuis dan wel gebouwd in combinatie met een 
kruisgebouw en/ of bibliotheek e.d. 
Als functies van een dienstencentrum kunnen genoemd worden: 
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directe dienstverlening: warme maaltijd, pedicure, bad, wasserette, haar
verzorging, handreikingen; 
signaleren van noden (bijv. via bezoekdiensten); 
coördinatiepunt van de dienstverlening aan de bejaarden in het werkgebied; 
voorlichting, bemiddeling en verwijzing door of naar instanties van sociale 
en medisch-hygiënische dienstverlening (maatschappelijk werk, gezinsver
zorging, wijkverpleging, huisarts); 
ontmoetingspunt voor ouderen, die er aan verschillende vormen van 
recreatie of sociaal-cultureel werk actief kunnen deelnemen. 

Hulp- of wijkposten zijn ruimtehjke accommodaties bij of deel uitmakend 
van een complex bejaardenwoningen óf van een accommodatie voor maat
schappelijk (opbouw)werk, sociaal-medisch werk, enz., waarin en van waar
uit bepaalde diensten aan zelfstandig wonende bejaarden en anderen kunnen 
worden verleend. 

Toelichting: 

Een hulp- of wijkpost is te beschouwen als een dienstencentrum op kleine 
schaal en met beperkte functie. De ruimtelijke voorzieningen bestaan veelal 
uit een kleine recreatie- of hobbyruimte. Soms is ook een keuken aanwezig 
voor verstrekking van warme maaltijden. 
Bij complexen bejaardenwoningen is vaak een dienstwoning aanwezig, waar
mee de woningen van de bejaarden verbonden zijn d.m.v. een alarmerings
apparatuur. 

c. Verzorgingstehuizen 

Verzorgingstehuizen zijn bestemd voor huisvesting en verzorging van be
jaarden, die op grond van lichamelijke of geestelijke conditie, of vanwege 
een sociale indicatie niet meer in staat zijn om in het eigen leefmilieu een 
zelfstandige leefwijze te handhaven en die in het algemeen slechts weinig 
of incidenteel medische en/ of verpleegkundige zorg behoeven. 

Toelichting: 

In het verzorgingstehuis wonen de bejaarden in zelfstandige eenheden, die 
bestaan uit een zit-slaapkamer, of een zit- en een slaapkamer, met een 
portaal waarin een was- en een beknopte kookgelegenheid, een of twee 
kasten en een toilet zijn opgenomen. 
De bejaarden worden door het personeel van het tehuis verzorgd. Het 
tehuis biedt de mogelijkheid tot gemeenschapsvorming, waartoe het ge
bruik van eet- en recreatiezalen, hobbyruimten etc. bijdraagt. 
Voor kortstondig en niet-ernstig zieken treft men in het algemeen een 
ziekenafdeling met een beperkte capaciteit aan. 
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"Bejaardenhuis" of "Bejaardentehuis" zijn synoniem voor verzorgingstehuis. 
Deze benamingen geven echter minder duidelijk dan "verzorgingstehuis" 
de functie van de instelling aan. 
Met Bejaardencentrum wordt bedoeld: een combinatie van verzorgings
tehuis met een groep bejaardenwoningen. De bewoners van de woningen 
kunnen in geval van nood hulp ontvangen van het verzorgingstehuis of, 
indien zij daarvoor in aanmerking komen, in het tehuis worden opgenomen. 

D. Verpleegtehuizen 

Verpleegtehuizen voor somatisch zieken zijn inrichtingen voor patiënten 
die geen continue specialistische hulp nodig hebben, maar wel een des
kundige geneeskundige behandeling, voortdurende verpleging en verzor
ging, een en ander bij voorkeur in aansluiting aan onderzoek en behande
ling in het ziekenhuis. 

Het verpleegtehuis biedt medische en para-medische behandeling, ver
pleging en verzorging onder verantwoordelijkheid van de verpleegtehuis
arts. Deze behandeling is vooral gericht op revalidatie resp. op herstel of 
behoud van de activiteiten van het dagelijks leven (reactivering). Het ver
pleegtehuis beoogt voorts aan degenen, die er langdurig verblijven, een 
optimaal leefmilieu te verschaffen. 
Een verpleegtehuis staat in principe open voor patiënten van alle leeftijds
groepen; in de praktijk blijkt dat het merendeel der patiënten bejaard is. 

Verpleegtehuizen voor psychisch gestoorde bejaarden zijn speciaal bestemd 
voor bejaarde patiënten die zich op grond van geestelijke stoornissen niet 
in de samenleving kunnen handhaven, maar wier gestoordheid van dien 
aard is dat naast geneeskundige behandeling, verpleging en verzorging vol· 
staan kan worden met bezigheidstherapie, bewegingstherapie en eenvoudige 
socio-pedagogische begeleiding. 

Toelichting: 

In een verpleegtehuis voor psychisch gestoorde bejaarden worden patiënten 
opgenomen van wie na uitvoerige en intensieve observatie en behandeling, 
bij voorkeur in een psychiatrisch ziekenhuis, gebleken is dat verblijf in een 
psychiatrische inrichting niet langer noodzakelijk is. 
Deze verpleegtehuizen beschikken over regelmatige consultatieve bijstand 
van een specialistisch team. 
Zowel in verpleegtehuizen voor somatisch zieken als in die voor psychisch 
gestoorde bejaarden treft men dubbel gehandicapte patiënten aan. 
Naast de twee genoemde typen verpleegtehuizen zijn er verpleegtehuizen 
van een gemengd type. Dit zijn verpleegtehuizen met een afdeling voor 
somatisch zieken en een afdeling voor psychisch gestoorden. 
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In enkele verpleegtehuizen kan de gebruikelijke onderhouds- en bezigheids
therapie worden verleend in dagbehandeling, waardoor de patiënt in zijn 
eigen milieu kan blijven wonen. 

E. Ziekenhuizen 

Geriatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen zijn afdelingen waar 
men door een zo volledig mogelijke diagnostiek de basis beoogt te leggen 
voor een adequate, zo mogelijk reactiverende behandeling van de bejaarde 
patiënt als voorbereiding op overplaatsing of terugkeer naar verpleegtehuis, 
verzorgingstehuis of eigen huis. 

Toelichting: 

Door de plaats die de afdeling geriatrie in het algemeen ziekenhuis in
neemt kan aandacht worden besteed aan de complexe problematiek die 
met name voor geriatrische patiënten kenmerkend is: medische aspecten 
(multipele pathologie), een bijzondere psychische constellatie alsmede de 
noodzaak van maatschappelijke begeleiding zijn factoren die bij deze 
patiënten vaak gelijktijdig en in onderlinge samenhang aan de dag treden. 

Psychiatrische ziekenhuizen voor hejaarden, c.q. geriatrische afdelingen van 
psychiatrische ziekenhuizen zijn bestemd voor observatie, kortdurende in
tensieve klinische behandeling en voortgezette behandeling in volle om
vang, speciaal voor bejaarden. 

Toe Zic h ting: 

Het psychiatrisch ziekenhuis speciaal voor bejaarden, dat beschikt over de 
volledige medische, verpleegkundige en technische voorzieningen van een 
normaal psychiatrisch ziekenhuis, is in begin van ontwikkeling. 
Een aantal psychiatrische ziekenhuizen biedt de mogelijkheid tot dag
behandeling. 

Specifieke tijdschriften voor bejaardenwerk 

Nationaal 
De Bejaarden 

Postbus 507, Hilversum (Alg.) 2x p. maand .f 24,- per jaar 
Bejaardenwerk 

Wassenaarseweg 22, Den Haag (Kath.) 2 mnd . .f ] 2,50 p. jaar 
Op Leeftijd 

Stadhouderslaan 152, Den Haag (Alg.) mnd. f 17,50 p. jaar 
Het Open Venster 

Scheveningseweg 72, Den Haag (prot.) mnd . .f 5,- p. jaar 
B.K.z. (Bejaardenzorg, Kraamzorg, Ziekenverzorging) 
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Prinsengracht 474, Amsterdam, .f 15,- p. jaar 
Nieuws 

Wassenaarseweg 22, Den Haag (Alg.) mnd . .f 10,- p. jaar 
Nederlands Tijdschrift voor Gerontologie 

Berg en Dalseweg 127, Nijmegen (Alg.) 3 mnd . .f 18,- p. jaar 

Organen van bejaardenbonden 

Echo-klanken 
Prot. Chr. Ouderenbond, Aluminiumstraat, Groningen, mnd. 

Levensavond 
Unie van Diocesane Kath. Bonden v. Bejaarden, Luybenstraat 19, 
Den Bosch, mnd. 

Mededelingen 
Alg. Bond van Bejaarden, Wateringhestraat 1, Rotterdam, mnd. 

De Schakel 
Bond voor Staatspensionering, Narcisstraat 3, Assen, mnd. 

De Wachter 

Ned. Bond van Gepensioneerden, De Ruyterstraat 65, Den Haag, 
mud. 

Lijst van bij de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg1 aangesloten 
organisaties 

Generale Diaconale Raad der Nederlands Hervormde Kerk (G.D.R.), 
Maliesingel 26, Utrecht, tel. 030-15925. 

Landelijk Sociaal Charitatief Centrum (L.S.C.C.), Luybenstraat 19, 's-Her
togenbosch, tel. 04100-34134. 

Stichting Vrijzinnig Protestantse Centrale voor Maatschappelijk Werk 
(V.P.C.), Nieuwe Gracht 27, Utrecht, tel. 030-12268 en 1945l. 

Stichting Landelijk Orgaan van de Gereformeerde Gezindte voor de Be
jaardenzorg (L.O.G.B.), Com. Houtmanstraat 19, Utrecht, tel. 030-711214. 

Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas", J. W. 
Brouwersstraat 16, Amsterdam, tel. 020-739444. 

Katholieke Vereniging van Bejaardentehuizen (K.V.B.), Wassenaarseweg 
22, Den Haag, tel. 070-652804. 

Protestantse Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg (P.V.l.B.), 
Parkstraat 29, Utrecht, tel. 030-20206. 

Algemene Vereniging van Instellingen voor Bejaardenzorg (AV.l.B.), 
Julianastraat 19, Rijswijk Z.H., tel. 070-98317. 
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"Jolin" Stichting tot Coöperatie van Joodse Instellingen voor Ouden van 
Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden (H.S.H.B.), Wouwerman
straat 42, Amsterdam, tel. 020-761455. 

Dagen, Chronisch Zieken en Invaliden, Joh. Vermeerstraat 18, Amsterdam, 
tel. 020-792323. 

Vereniging van Directies van Tehuizen voor Bejaarden, Soerenseweg 23, 
Apeldoorn, tel. 05760-12198. 

Vereniging "Pro Senectute", Vondelstraat 58, Amsterdam, tel. 020-81341. 

Centraal Orgaan Samenwerkende Organisaties van Bejaardenbonden 
(COSO), NarcÏsstraat 3, Assen, tel. 05920-3078. 

Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, 
Laan van Meerdervoort 53 c, Den Haag, tel. 070-607441 

Algemene Nederlandse Vereniging "Het Groene Kruis", Nieuwe Gracht 
69 a, Utrecht, tel. 030-13991. 

Nationale Federatie "Het Wit-Gele-Kruis", Herenstraat 35, Utrecht, tel. 
030-18941. 

Protestants-Christelijke Landelijke Kruisvereniging "Het Oranje-Groene
Kruis", Duinweg 1, Den Haag, tel. 070-728577. 

Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (N.V.G.), Steenhouwersgaarde 1, 
Den Haag, tel. 070-669595. 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, 
Keizersgracht 327, Amsterdam, tel. 020-242535. 

Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Lange 
Voorhout 19, Den Haag, tel. 070-184225. 

1 Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg, Stadhouderslaan 152, Den Haag, 
tel. 070-544903. 
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Enkele statistische gegevens 
betreffende de oudere bevolking 

A. Bevolkingscijfers 

Op 31 december 1968 telde ons land 12,8 miljoen inwoners. Van deze 
waren 1.280.000 personen, ofwel precies 10% van de totale bevolking 
65 jaar en ouder. Rond de eeuwwisseling bedroeg dit percentage 6%, in 
1930 was het nog maar weinig gestegen (6,2%), maar daarna zien we 
een snellere stijging: 7,5% in 1947, 8,7% in 1960 en 10% in 1968. 
Sedert 1900 is de totale Nederlandse bevolking 2Vz maal zo groot ge
worden, terwijl de "bejaarde" bevolking ruim 4 maal zo groot werd. 
In de laatste vooruit berekeningen van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek wordt de totale bevolking in het jaar 2000 geschat op 17,9 
miljoen en het aantal bejaarden op 2,1 miljoen, ofwel 11 ,6% van de 
totale bevolking. 
In onderstaande tabel I vindt men veranderingen in de leeftijdsopbouw 
van de Nederlandse bevolking sedert 1900 weergegeven. 

Tabel [. Bevolking naar leeftijd 

Totale bevolking 65 j. en ouder 20-64 jaar 0-19 jaar 
(in miljoenen) (in % van tot. (in % van tot. (in % van tot. 

Jaar bev.) bev.) bev.) 
1899 5.1 6.0 49.7 44.3 
1930 7.9 6.2 53.8 40.0 
1960 11.6 9.0 53.0 38.0 
1968 12.8 10.0 53.8 36.2 

vooruitberekend 
1970 12.9 10.2 53.9 35.9 
1980 14.4 11.1 54.6 34.3 
1990 16.1 11.6 54.4 34.0 
2000 17.9 11.6 54.5 33.9 

Als gevolg van de vooruitgang op medisch en hygiënisch terrein zijn de 
sterftecijfers, vooral de zuigelingen- en kindersterfte, aanzienlijk af
genomen. Dit betekent uiteraard dat de gemiddelde levensverwachting 
sterk gestegen is, vooral de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte. 
De pas-geborenen mochten in 1900 niet verwachten ouder te worden dan 
56 à 57 jaar. Thans is de gemiddelde levensverwachting voor de pas 
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geboren jongen 71,1 jaar, voor het pas geboren meisje 75,9 jaar. Mannen 
die 65 jaar worden hebben thans gemiddeld nog 14 jaar te leven, vrouwen 
16 jaar. 

De gemiddelde levensverwachting van hoog-bejaarden (80-jarigen) is 
slechts weinig gestegen: een halve eeuw geleden was deze ruim 5 jaar, 
thans ruim 6 jaar (zie tabel 11). 

Tabel Il. Gemiddeld aantal te verwachten levensjaren naar geslacht en 
leeftijd 

~-~---. sterftetafels bij de bij het bereiken van de leeftijd van 
geboorte 1 jaar 10 jaar 20 jaar 50 jaar 65 jaar 80 jaar 
mannen 

1910/1920 55,1 60,3 55,4 46,7 22,4 11,9 5,0 
1921/1930 61,9 65,3 58,7 49,7 23,5 12,5 5,2 
1931/1940 65,7 67,8 60,3 51,0 24,1 12,8 5,2 
1951/1955 70,9 71,7 63,4 53,8 25,8 14,1 5,8 
1956/1960 71,4 71,8 63,4 53,7 25,7 14,1 5,9 
1961/1965 71,1 71,4 63,0 53,3 25,3 14,0 6,0 

vrouwen 
1910/1920 57,1 61,1 56,0 47,5 23,4 12,5 5,3 
1921/1930 63,5 65,8 58,9 49,8 24,1 13,0 5,5 
1931/1940 67,2 68,6 60,8 51,5 24,7 13,3 5,5 
1951/1955 73,5 74,0 65,6 55,8 27,4 14,9 6,1 
1956/1960 74,8 75,0 66,5 56,7 28,1 15,4 6,2 
1961/1965 75,9 75,9 67,3 57,5 28,8 16,0 6,6 
Bron: Statistisch Zak boek 1969, p. 19. 

De verdeling naar geslacht van 
op 31 december 1968 als volgt: 

de personen van 65 jaar en ouder was 

abs. % 
mannen 568.951 44.4 
vrouwen 712.022 55.6 

totaal 1.280.973 1000 

Het grotere percentage vrouwen onder de bejaarden is een gevolg van het 
reeds vermeIde feit dat vrouwen gemiddeld langer leven. Bovendien 
bestaat er bij de geboorte een, zij het gering, vrouwenoverschot. 

Over de burgerlijke staat der bejaarden vindt men in tabel 111 nadere 
gegevens. 
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Tabel lil. De burgerlijke staat van de bevolking van 65 jaar en ouder 
op 31 december 1968 (in afgeronde percentages) 

gehuwd 72 43 56 
wed.staat 20 ) 43 ) 33 ) 
ongehuwd 7 ) 28 12 ) 57 10 ) 44 
gescheiden 1 ) 2 ) 1 ) 

100% 100% 100% 

Vergelijkt men deze percentages met die uit 1900, dan blijkt dat zowel 
bij de mannen als bij de vrouwen het percentage gehuwde bejaarden 
beduidend is gestegen. In 1900 was van de mannen 56% gehuwd en 
44% alleenstaand (weduwstaat, ongehuwd, gescheiden), van de vrouwen 
was 34% gehuwd en 66% alleenstaand. Maar de opvallende verschillen 
tussen mannen en vrouwen zijn blijven bestaan en zelfs nog groter ge
worden: het percentage gehuwde mannen is sterker teruggelopen dan bij 
de vrouwen het geval is. Thans is de situatie zo dat er tweemaal zoveel 
alleenstaande vrouwen zijn als mannen. De kans dat vrouwen alleen 
achterblijven wordt niet alleen vergroot door het feit dat zij gemiddeld 
langer leven, maar ook door de omstandigheid dat zij doorgaans enkele 
jaren jonger zijn dan hun mannen wanneer zij in het huwelijk treden. 

B. Huisvestingsaspecten 

Volgens gegevens van de Volkstelling 1960 woonde van alle bejaarden 
(993.075): 

a. in huishoudensverband 
b. als alleenstaande 

(d.w.z. geen deel uitmakend van een 
huishouden, wèl een afzonderlijke 
huishouding voerend) 

c. in tehuizen, inrichtingen 

76.1 % ) 
) 
) 92.4% zelfstandig, 
) buiten tehuizen wonend 

16.3% ) 
7.6% ) 

100 % 

Van de alleenstaande bejaarden woonde 2/3 alleen in een woning. Dit 
komt neer op 10% van alle bejaarden. De overige alleenstaande bejaarden 
hadden inwoning (waren dus hoofdbewoner) of woonden zelf bij anderen 
in (onderhuurders). 
Van de huishoudens van bejaarden woonden 4/5 alleen in een woning, 
de rest van deze huishoudens had inwoning of was zelf bij anderen in
wonend. 
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Eind 1969 was het percentage bejaarden in tehuizen en inrichtingen 
meer dan 10%. Onderstaand overzicht, gerangschikt van zelfstandig tot 
niet meer zelfstandig wonen, geeft daarvan een beeld. 

in gewone gezinswoningen, 
al of niet inwonend 
in specifieke bejaardenwoningen 
in serviceflats 

ca. 1.061.000 bejaarden ( 83%) 
ca. 45.000 ( 6%) 

in verzorgingstehuizen 
(bejaardenoorden) 

ca. 13.000 ( 1%) 

in verpleeghuizen 

(Bron: Min. van Volkshuisv. en R.O.) 

c. Het inkomen van bejaarden 

ca. 
ca. 

101.000 
28.000 

7,9%) 
2,2%) 

1.280.000 bejaarden (100%) 

Een indicatie voor de omvang van het inkomen van een groot aantal 
bejaarden kan gegeven worden aan de hand van het aantal deelnemers 
aan de bejaarden-ziekenfondsverzekering. 
Met ingang van 1 januari 1970 zijn de grenzen van de inkomensklassen 
voor deze verzekering gewijzigd, terwijl ook het aantal inkomensklassen 
werd uitgebreid van 3 tot 4. Gezien deze recente wijzigingen zijn nog 
geen exacte cijfers over het aantal deelnemers per inkomensklasse bekend. 
Wel is door de Ziekenfondsraad een voorlopige raming gemaakt voor 
1970. Deze ziet er als volgt uit: 

Inkomensklasse 

I -- tot tot f 5.670,-
11 f 5.671,- tot f 6.680,-

111 f 6.681,- tot f 8.538,-

IV f 8.539,- tot f 10.395,-

Totaal 

Aantal 
echtparen 

16.000 
128.000 

77.000 

25.000 

246.000 

De A.O.W. uitkering bedraagt vanaf 1-2-1970: 

f 5.724,- per jaar voor gehuwden; 
f 4.032,- per jaar voor alleenstaanden. 
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Aantal Aantal 
alleenstaanden personen 

315.000 347.000 
40.000 296.000 

schatting) 
voor klasse) 

111 en IV ) 240.000 
36.000 ) 

) 

391.000 883.000 
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Het aantal in Nederland bestaande pensioenregelingen wordt momenteel 
geschat tussen 16.000 en 20.000. Daarvan zijn: 

84 

1.599 

ca. 
18.000 

bedrijfspensioenfondsen (gemiddelde reglementaire uitkering per 
persoon: f 588,- per jaar) 

ondernemingspensioenfondsen (gemiddeld pensioen: f 2.480,
per jaar) 

pensioenregelingen rechtstreeks bij verzekeringsmaatschappijen 
ondergebracht. 

Naar schatting is 40% van de actieve beroepsbevolking niet bij een 
pensioenregeling aangesloten en heeft dus geen andere voorziening dan 
A.O.W. en A.W.W. 

(Bovenstaande gegevens over pensioenregelingen zijn ontleend aan: 
"Broodnodig; een serie sociaal-politieke verkenningen", door dr. G. M. J. 
Veldkamp, Alphen a.d. Rijn, 1970). 

D. Beroepsuitoefening 

In 1960 oefende 20% van alle mannen en 2,6% van alle vrouwen boven 
65 jaar een beroep uit. (Hierbij dient opgemerkt te worden dat personen 
die minder dan 15 uur per week in een beroep werkzaam waren niet tot 
de beroepsbevolking zijn gerekend). Uiteraard zijn deze beroepsbeoefenaren 
relatief het sterkst vertegenwoordigd in de leeftijdsklasse van 65-69 jaar, 
zoals ook uit onderstaande tabel valt af te lezen. 

Tabel IV. Personen van 65 jaar en ouder, met en zonder beroep, naar 
geslacht en leeftijd op 31 mei 1960 (Volkstelling) 

mannen vrouwen 
leef tijds- met zonder met zonder 
groep beroep beroep beroep beroep totaal 
65-69 j. 58.997 118.723 8.602 191.156 377.478 
70-74 j. 23.472 110.919 3.445 147.125 284.961 
75 j. + 9.841 142.561 1.743 176.475 330.620 

Totaal 92.310 372.203 13.790 514.756 993.059 

Gaat men na in welke sociale beroepsgroep de "bejaarde" beroepsbevol
king werkzaam was, dan ontstaat het volgende beeld (tabel V). 
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Tabel V. Personen van 65 jaar en ouder, met beroep, naar sociale be-
roepsgroep en geslacht op 31 mei 1960 (Volkstelling) 

sociale beroepsgroep mannen vrouwen 
abs. % abs. % 

bedrijfshoofden landbouw 22.799 24.7 921 6.7 
overige bedrijfshoofden 29.425 31.9 4.059 29.4 
vrije beroepen 3.235 3.5 639 4.6 
employé's 13.736 14.9 2.016 14.6 
landarbeiders 4.124 4.5 69 0.5 
overige arbeiders 18.973 20.5 5.015 36.3 
medew. gezinsleden 18 0.0 1.071 7.9 

~-----

92.310 100.0 13.790 100.0 
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Woord vooraf van de redactie 

Deze aflevering van Politiek is gewijd aan het thema cultuurpolitiek, mede 
op aanwijzing van de werkgroep van de KVP. Juist waar de menings
vorming over dit sterker wordende facet van de politiek nog vrij pril is, 
ook in de KVP, en de actuele ontwikkelingen in de cultuur om politieke 
antwoorden vragen, is het noodzakelijk het beoogde denkproces op alle 
mogelijke wijzen te stimuleren en vorm te geven. 
In oktober 1970 hebben ruim 100 werkgroepen zich gezet aan een werk
stuk "cultuur en politiek" dat was bedoeld als een bescheiden peiling naar 
de opvattingen hieromtrent aan de basis van de partij. 
In dit nummer komen een aantal mensen aan het woord die beroepshalve 
betrokken zijn de voorbereiding van het cultuurbeleid. De brede benade
ring van de cultuurpolitiek die ons voor ogen stond is niet volledig tot stand 
gekomen, met name omdat invalshoeken van het onderwijs, het vormings
werk, het opbouwwerk, de sub-cultuur, de massamedia ontbreken. Toch 
menen wij dat er genoeg denk materiaal wordt aangedragen voor de voort
gang van de discussies in de partij. 
De oriëntatie die in deze bundel wordt geboden op een gewenste cultuur
politiek kan de studie en de meningsvorming in de partij in ieder geval 
weer een beetje activeren. Reacties op wat hier wordt geschreven zijn 
.dan ook bijzonder welkom. 

Redactie 
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Een woord ter inleiding 

door dr. G. H. Veringa 

Met de gehele wereld bevindt Nederland zich in een overgangssituatie. 
Oude structuren en vormen worden betwist en brokkelen af, zwaartepunten 
verplaatsen zich. 
De beweging is op gang gebracht door de mens die beseft steeds meer 
zaken naar zijn hand te kunnen zetten, maar die juist daarom ook steeds 
meer vreest zijn identiteit en zeggenschap te zullen verliezen. 
Wij staan voor het onthutsende feit dat wij gigantische prestaties verrich
ten op het terrein van de technologie, maar tegelijkertijd falen als het 
erom gaat een einde te maken aan de oude gesels van de oorlog, rassen
haat, honger en armoede. 
In onze nieuwe onzekerheid vragen wij om een herwaardering van de plaats 
van mensen tegenover elkaar en van mensen tegenover organisaties. Er 
heerst onbehagen, ook over het functioneren van de democratische bestuurs
vorm. 
In onze toenemende materiële welvaart wordt de roep om geestelijk, cul
tureel welzijn steeds dringender. De maatschappij is kritisch geworden; ze 
sloopt alles wat niet zelf de kracht heeft om overeind te blijven. Slechts 
wezenlijke waarden van de cultuur zullen de toets van de hedendaagse 
mens kunnen doorstaan. De historisch bepaalde normen en waarden zijn 
in discussie. Overal doen zich vernieuwingen voor: binnen de katholieke 
kerk, binnen de politieke partijen, binnen de vakbeweging, binnen de 
studentenwereld, in de cultuur. 
Deze vernieuwingen, die misschien naar het gevoel van velen aan hen 
worden opgedrongen, zijn geen los van het elkaar staande elementen. Zij 
staan in nauw verband met elkaar en met soortgelijke verschijnselen in 
het buitenland. De gemeenschappelijke ondergrond van al dat streven naar 
vernieuwing is de wil van de mens meer betrokken te worden bij de voor
bereiding van het beleid. 
Een ander streven dat zich duidelijk in brede kring aftekent, is een ver
schuiving van het economisch denken naar het cultureel denken. De nood
zaak daarvan wordt ook door de regering gevoeld. Het neemt een promi
nente plaats in in het actieprogram van de vakbeweging. 
Het moderne culturele denken sluit zeer nauw aan bij het streven naar 
veranderingen in de maatschappij. Steeds meer wordt ingezien dat men 
het begrip cultuur niet moet beperken tot de kunst, maar dat het een veel 
ruimer scala van uitingen van de mens omvat. 
Wat de tijd nu van ons vraagt, is de juiste mentaliteit jegens onze samen
leving in beweging. 
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De intense discussie over waarden en normen is geen werkelijke bedreiging 
voor de samenleving, als de betrokkenen zelfbeheersing hebben en verdraag
zaam zijn. Dat gaat op voor de meerderheid, maar evenzeer voor de 
minderheid, die de vrijheid van anderen moet eerbiedigen. Aan de andere 
zijde mag men de bestaande wegen om binnen de bestaande spelregels tot 
vernieuwingen te komen niet blokkeren. 
In een overgangssituatie als deze doen zich spanningen voor en spanningen 
leiden tot conflicten. Een duidelijk standpunt is thans noodzakelijk, vooral 
van de politieke partijen. 
Onze KV.P. heeft door het aannemen van het programma-Steenkamp 
over de gehele linie een duidelijk standpunt ingenomen, dat voldoet aan de 
eisen van deze tijd. 
De KV.P. zal haar praktische politiek steeds blijven toetsen aan de chris
telijke inspiratiebron. Die toetsing moet in essentiële zaken tot een duidelijk, 
zonodig hard standpunt leiden. Een hard standpunt zal de partij innemen 
als het gaat om geestelijke of fysieke onderdrukking, rassenvooroordeel, 
geweld, foltering, ziekte en honger. In onze Nederlandse samenleving vra
gen eenzaamheid, geïnstitutionaliseerde ongelijke kansen, onvoldoende be
scherming tegen onverdiende tegenslagen, onevenwichtige inkomsten
verdeling en de cultuurpolitiek om een duidelijk antwoord. 
Het antwoord van de K.V.P. op al deze punten, met inbegrip van de 
cultuurpolitiek, mag en kan vandaag niet hetzelfde zijn als weleer. Want 
daarmee zou de dynamiek van onze samenleving veronachtzaamd zijn. 
Bij het vinden van het concrete antwoord in elke situatie is wikken en 
wegen noodzakelijk. In de zich vernieuwende maatschappij kan men niet 
langs tevoren aangegeven wegen gaan. Een gemarkeerde weg en een wereld 
in beweging zijn op zichzelf al met elkaar in tegenspraak. In de politiek 
van dit ogenblik zou het betekenen dat men het contact verliest met de 
werkelijkheid èn dat men tot onverdraagzaamheid komt. 
Wikken en wegen betekenen niet dat de K.v.P. zich neutraal zal opstellen. 
Evenmin zal zij de tegenstellingen in de maatschappij onnodig toespitsen. 
De KV.P. wil de maatschappij bevrijden van de knelpunten, die op elk 
gebied, ook op dat van de cultuur, tegenstellingen veroorzaken. Aldus zal 
zij een bijdrage leveren tot vernieuwing van de maatschappij van binnenuit 
en tot de uitbouw van het cultuurgoed van de eigen Nederlandse demo
cratie . 
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Waar is ons plan voor een systematisch 
cultuurbeleid? 

door Paul Beugels 

De verharding die zich op veel fronten manifesteert tussen van nature 
verwante grootheden als cultuur en politiek, aangescherpt door onzekerheid, 
intolerantie, onbehagen, verwarring, verrechtsing, neemt in deze voor jaren 
beslissende maanden dreigende vormen van vijandschap aan. Met het staats
huishoudboekje of de bijbel in de hand proberen de Drezen, de Vonhoffen, 
de Udinks, de Jongelingen, de Abmaas en al die andere geld- en god
vrezenden bij de goegemeente weerzin te verwekken tegen iets dat zich 
begint aan te dienen als cultuurpolitiek. 
Verkwisting. Zedenverwildering. Gezagsafbraak. Indoctrinatie. Bandeloos
heid. Het zijn de projectielen die met name naar het departement van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk suizen, want daar zoekt men 
de wortel van het kwaad dat vernieuwing schijnt te heten. Hetgeen op zich
zelf al een misvatting is. Wat er zich aan verandering in het vrije spel van 
de cultuur de laatste jaren heeft voorgedaan is hooguit door CRM gesigna
leerd, soms ook wel gestimuleerd en in termen van beleid gezet. Het zou 
trouwens bedenkelijk veel op staatscultuur gaan lijken als CRM de bron 
van welke beweging ook zou zijn. Een democratische overheid laat duizend 
bloemen bloeien, zorgt dat de bodem vruchtbaar blijft en op tijd van kunst
mest wordt voorzien. CRM heeft daarin zijn rol gespeeld. Volgens de 
hoeders over het erfgoed der vaderen een kwalijke rol, volgens de voorhoede 
van een oplichtende cultuur een veel te zwakke rol. 
De ongelijke strijd die opwelt zou wel eens beslecht kunnen worden ten 
koste van een nog tastend departement van CRM. En dit is precies wat een 
partij als de KVP glashard moet tegengaan. Zij is het verplicht aan zichzelf, 
het meest nog aan minister Marga Klompé die in de afgelopen vier jaar 
opvallend veel affiniteit heeft getoond met de geweldige beweeglijkheid en 
openheid in ons samenleven; er is minstens een verstandhouding ontstaan 
tussen haar ten onrechte vervloekte departement en wat zij zelf onverbeter
lijk "particulier initiatief" blijft noemen. Met een grenzeloze ijver, een 
grote dosis tolerantie en een ijzeren wil heeft zij zeker de grondslag gelegd 
voor een beleid dat in de jaren zeventig ook echt uitgewerkt en uitgevoerd 
moet worden. 
De partij heeft haar daarin meestal gesteund, soms kritisch gevolgd, al 
heb ik menigmaal de indruk gehad dat deze minister van cultuur op een 
aantal punten in de eigen politieke gelederen eenvoudig geen gehoor heeft 
kunnen vinden, programmatisch niet en mentaal niet. 
Want laten we wel wezen, het program 1967-1971 dat nu tot op de draad 
versleten is geeft slechts houvast in één iel zinnetje: "spreiding van de 
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cultuur in al haar Ultmgen, opdat zoveel mogelijk mensen eraan kunnen 
deelhebben". Deze ene nogal achterhaalde leus heeft zelfs in geen vier jaar 
de partij aanleiding gegeven eens hardop na te denken over wat zij nu 
werkelijk wil met zoiets als cultuurpolitiek, zelfs de heftigste actualiteit 
heeft dat niet kunnen forceren. Wat Marga Klompé aan beleid heeft 
ontwikkeld of uitgedacht is politiek dunnetjes gevoed door de partij die 
zij representeert. Ik heb dit altijd een wantoestand gevonden, die niet mag 
worden voortgezet in een volgende parlementaire periode. 

Creatieve politiek 

Als de KVP in het nieuwe kabinet opnieuw het ministerie van CRM gaat 
claimen, en volgens mij moet ze dat even krachtig doen als voor Onderwijs 
en Wetenschappen, dan dient zij zich er tevens toe te binden deze twee 
vitale knooppunten in de maatschappijvernieuwing principieel en program
matisch te verdiepen in de partij. Het program-Steenkamp, dat tenslotte 
een kern program moest blijven, biedt er uitstekend grondmateriaal voor. 
En de keuze van Veringa als lijsttrekker en hopelijk aanstaande premier 
zie ik als logische consequentie ervan, hij is de man gebleken die het 
politiek en mentaal kan dragen. In Steenkamp en Veringa hebben wij 
keuzen gemaakt die grote nadruk moeten krijgen in ons toekomstig politiek 
denken en handelen. 
In essentie verbeelden dat program en de man voor mij iets van een cultuur
politiek, zoals mij die steeds scherper voor ogen komt te staan: een politiek 
die uitdrukking geeft aan wat zich in de gemeenschap als authentiek aan
dient, zich niet beperkt tot wat wordt aangeduid als cultuuroverdracht en 
cultuurspreiding, maar vooral actueel is en op de toekomst afgestemd, een 
creatief soort politiek niet herscheppend, bij sturend, versierend. In de 
cultuur - dat is bondig gezegd het leven zelf - ligt volgens mij het ver
trekpunt van alles wat wij politiek willen en moeten. Van daaruit zou een 
heel partij pro gram moeten zijn geschreven, zou een totaal regeringsbeleid 
moeten zijn opgezet. Een ideaal dat nog ver weg is, helaas, maar het begint 
te dagen. Juist nu er tegenkrachten opkomen moeten wij, als wij werkelijk 
geloven in een andere maatschappij, ons bewuster en sterker toeleggen 
op het vorm geven aan een politiek die dit mogelijk maakt. 
Het is thans acuut te laten weten waar wij staan. Veringa heeft Drees '70 
voldoende afgedroogd door zijn anti-subsidie-rage als rampzalig te be
stempelen. Van der Stee en Veringa hebben Udink op zijn neus getikt en 
mensen als Vonhoff, al zijn ze nog zo sluw, krijgen hun beurt. Maar in 
feite zijn dit niet meer dan incidentele schermutselingen die de kiezer 
Siberisch zullen laten; ze zullen de mentaliteit die erachter steekt niet ont
maskeren of ontzenuwen. We zullen front moeten maken met onze eigen 
visie, zoals die sterk spreekt uit ons kernprogram. Daarin vinden wij de 
duidelijkste argumenten. Maar de politieke lauwheid, de culturele apathie, 
de ongeremde consumptielust, de burgerlijke welstand - het zijn de be
roerdste condities om de vernieuwingstendensen vorm te geven in politieke 
werkelijkheid. Toch moet het. 
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Cultuurbeleid drijfveer van regeringsbeleid 

Om te beginnen behoren wij bij de onderhandelingen over een nieuw 
kabinet zware eisen te stellen aan wat in de breedte heet welzijnsbeleid 
en wat ik in de diepte cultuurbeleid wil noemen. De partij heeft langdurig 
en vaak geroepen dat "het welzijn" kenmerk van een heel regeringsbeleid 
dient te zijn, en het program-Steenkamp is er een doortastend teken van, 
dan behoren nu te laten zien hoe zwaar wij hieraan tillen. In haar laatste 
CRM~debat loste Marga Klompé dit gerichte schot voor de boeg: "Het 
dynamische terrein dat ik heb mogen beheren moet meer armslag krijgen 
alsmede een nog hogere prioriteit in het regeringsprogramma. De kabinets
formatie is het moment waarop men moet proberen deze zaken veilig te 
stellen. Voorzover er nog iets in mijn macht ligt, zal ik mijn best doen dat 
te bewerkstelligen". Ik hoop dat zij inderdaad haar best zal doen, al moest 
zo'n opwekking eigenlijk voldoende zijn. 
Hier moet het niet bij blijven. Het is het begin. Wil ooit waar worden dat 
een cultuurbeleid drijfveer is van een regeringsbeleid, dan zullen we eerst 
in en buiten de partij onze mentaliteit ingrijpend moeten veranderen, 
zullen we de betekenis die we aan dat beleid toekennen moeten aantonen 
in politieke daden, zullen we bereid moeten zijn grondig studie te maken 
van het maatschappij-concept dat wij voorstaan, zullen we onze politieke 
doelen bij, zo nodig op scherp, moeten stellen. 
Een belangrijke voorwaarde is dat de meningsvorming hieromtrent in de 
hele partij, van de kleinste afdeling tot de fracties in het parlement, op gang 
komt. De afgelopen jaren zijn daartoe bescheiden pogingen ondernomen 
door de werkgroep cultuur die de partij sinds enige jaren heeft, maar de 
groep is nog te veel samengesteld op de noemer van kunst en heeft zich 
in zijn aktiviteiten vrijwel beperkt tot advisering van de fractie als er zaken 
van kunst en kunstenaars aan de orde waren. 
In oktober 1970 is de werkgroep eigenlijk voor het eerst buiten zijn fixatie 
op de kunst getreden met een stuk "cultuur en politiek" dat ter discussie 
heeft gestaan in ruim 100 werkgroepen. Het was een persoonlijk stuk van 
mij, nogal uitdagend geschreven om de gemoederen en de tongen los te 
maken, een soort opiniepeiling naar de houding tegenover de vernieuwings
tendensen in de cultuur. 

In de rapporten is mij opgevallen dat het stuk als voer voor gesprek goed 
heeft gewerkt, er is blijkbaar fel gediscussieerd over wat de centrale werk
groep mijn "geavanceerde cultuuropvattingen" noemt en er is een beeld 
uit te construeren dat het denken in die werkgroepen, en vermoedelijk 
in de hele partij, representeert. Het valt mij mee dat de centrale werkgroep 
kan concluderen: "Men is bereid Beugels enigszins te volgen, maar om
kleedt die bereidheid duidelijk met de nodige voorwaarden en garanties. 
Elke stap die van de traditionele weg afleidt moet doelgericht zijn. Rücht
sichtslose koerswijziging stuit op fervent verzet. Iedere nieuwe beweging in 
de cultuur zal inderdaad vernieuwing, lees verbetering, van de bestaande 
cultuur moeten inhouden. Steun aan het experiment acht men echter slechts 
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verantwoord, voorzover redelijker wijze verondersteld mag worden, dat dit 
tot die verbetering van de cultuur kan bijdragen". 
Het lijkt me weinig zinvol hier mijn dialoog met de werkgroepen te her
openen. Ik vind het bijzonder nuttig dat hij heeft kunnen plaatsvinden en 
voor me zelf stel ik vast dat de getoonde bereidheid om de vernieuwing te 
volgen vooralsnog belangrijker is dan de levensgrote reserves die men heeft. 
Beide zijn gegevens om rekening mee te houden bij de verdere studie die 
nodig is. 
Aangevuld met de uiteenzettingen in dit bijzondere nummer van Politiek 
en de reacties die er hopelijk op komen is er enig bruikbaar materiaal om 
de werkgroep cultuur op te laden. 
Intussen moet het denkwerk zich niet beperken tot een klein, toch altijd 
elitair groepje van professionele cultuurdwazen. Het is veel fundamenteler 
dat die cultuurpolitiek werkelijk gaat leven in de partij. We zouden er eens 
een congres aan moeten besteden om de partij een mond te geven, of een 
partijraad, of zomaar eens een bestuursvergadering van de partij of van 
een afdeling, en misschien zou de fractie in de Tweede Kamer er ook eens 
wat wezenlijks mee kunnen doen. Daarvoor is natuurlijk wel hard nodig 
dat we weten waar we het precies over hebben: over kunstpolitiek, over 
welzijnspolitiek, over cultuurpolitiek, en dat we weten waar we naar toe 
koersen. 
Om te beginnen zouden we enkele heldere criteria moeten ontwikkelen en 
vaststellen om het huidige beleid te kunnen toetsen en het gewenste beleid 
te kunnen concipiëren. Ik heb daarvoor voorlopig enig houvast gevonden 
in vier vragen die de socioloog drs. A. J. van der Staay heeft geformuleerd 
in een artikel in Maatschappelijk Welzijn Guli/augustus 1969), "De struc
tuur van een cultuurpolitiek". Hij wendt zich tot de beleidsontwerpers en 
de beleidmakers. 

1. Welke is uw cultuuranalyse, waar is uw situatie-analyse, waar zijn de 
instrumenten om deze te verwerven? 

2. Wat is de stellingname van de cultuurpolitiek ten aanzien van de vrijheid 
van consumptie en produktie van culturele waarden? 

3. Beschikt de cultuurpolitiek over een minimaal aantal praktisch te han
teren instrumenten van cultuurbevordering (de ontwikkeling van 
culturele behoeften, de bevordering van culturele participatie, de bouw 
van culturele accommodatie, de bevordering van de professionele cul
tuur, de opleiding van culturele beroepsbeoefenaren? 

4. Acht de cultuurpolitiek het van strategisch belang dat ze zichzelf 
evalueert en een dialoog onderhoudt met de samenleving? 

Als we deze en andere vragen nu eens ernstig zouden gaan proberen te 
beantwoorden, dan zouden we op verschillende punten tevens de uitwerking 
en de verdieping van ons alom bejubelde kernprogram wat naderbij bren
gen. Als ik zo vrij mag zijn één van de 175 punten eruit te pikken, nummer 
87, dan vraag ik me af wat de partij er in de komende jaren concreet 
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mee gaat doen: "Wijziging van het kunstbeleid in een systematisch cultuur
beleid. Primair richt het cultuurbeleid zich op het bevorderen van sociale 
en culturele bewustwording". Ik ben het roerend eens met dit schijnbaar 
makkelijke verlangen, dat eigenlijk een compleet program behelst. 
Eerste eis is dat het een punt wordt in het komende regeringsprogram, 
vervolgens moet in onze kring een minister worden gevonden van de 
potentie van Klompé, moet de fractie er zich meer aan gelegen laten liggen 
dan tot nu toe, moet de partij regering, minister en fractie gaan activeren 
en controleren vanuit de fundamentele uitgangspunten voor gewijzigd 
beleid, waarvan punt 87 er één is. 
Een systematisch cultuurbeleid. Het klinkt opwekkend, en het moet er 
komen. Maar: wat verstaan we er onder, wat willen we ermee, hoe zullen 
we het bereiken, wat gaat het kosten? 
Een systematisch cultuurbeleid. Hebben we er al eens over nagedacht en 
hebben we er een plan voor? Ik vrees van niet. 
Daarom moeten wij er in de komende jaren systematisch aan gaan werken. 
Want als wij om een cultuurbeleid roepen dan veronderstelt dat de aan
wezigheid van een cultuurpolitiek, en die zie ik nog niet. Zolang wij zelf 
niet de politieke basis hebben gelegd voor een beleid kunnen wij aan dat 
beleid geen voorwaarden stellen; doen we het toch dan vervallen wij in 
een verbalisme, dat de tegenstanders van een ware cultuurpolitiek alleen 
maar meer wind in de zeilen blaast. 
In het bundeltje "Beleid voor de zeventiger jaren" (1970, Uitg. J. H. Kok, 
Kampen), een handzaam werkje, dat ik vooral warm aanbeveel aan de men
sen die ons program moeten gaan uitvoeren, heb ik opgemerkt dat ik de 
betekenis van de christelijke politiek in de jaren zeventig voor een goed 
deel zal meten aan zijn cultuurpolitieke visie. Ik ben van plan me daaraan 
te houden. 
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Kunstbeleid: mogelijk of onmogelijk 

door J. van Riemsdijk 

In dit artikel wo~dt gezocht naar het antwoord op één vraag: aan welke voor
afgaande voorwaarden moet voldaan zün als men wil dat de beleidsvoorbe
reiding op het terrein van de kunsten op enigszins evenwichtige wijze kan 
gaan verlopen. De voorafgaande voorwaarden die hier bedoeld worden kan 
men wellicht samenvatten onder twee hoofden: 

I. De onderhandelingsverhoudingen moeten gezond zijn; betrokken groe
peringen dienen zich als zodanig te manifesteren en hun optreden moet 
getuigen van enige maatschappelijke rijpheid. 

Ir. Het beleidsinstrumentarium dient in personeel, struktureel, wetenschap
pelijk en politiek opzicht aan minimale eisen te voldoen. 
Elk van deze hoofden, of kategorieën van voorwaarden, behoeft een aan
tal nadere onderscheidingen en toelichtingen. 

Sub I: 
a) Een kunstbeleid dient te steunen op overleg tussen drie gelijkwaardige 
partijen: kunstenaar, publiek en overheid. Een dergelijk overleg, in zijn vol
ledige vorm, bestaat niet; de belangstelling van publiek en overheid blijft 
onder de maat. Vooral het publiek onthoudt zich van deelname. De bevol
king is niet daadwerkelijk geïnteresseerd terwijl de houding van de over
heid (mede daardoor) in de meeste gevallen halfslachtig is. Waar het over
leg desondanks wordt gevoerd daar levert het kromme resultaten op: de 
beleidsvoorstellen zijn eenzijdig afgestemd en dragen er toe bij dat de af
stand tussen kunst en volk gehandhaafd blijft. Zelfs de kunstenaars, als 
overdadig vertegenwoordigde partij, zijn niet gebaat bij dit kreupele over
leg. Ook hun belangen komen slechts op optimale wijze tot hun recht als 
het kunstbeleid een b-ede basis heeft en herkenbaar is als een geïntegreerd 
deel van het algemene beleid. 
b) Hoewel de kunstenaars, wat hun inzet betreft, de enigen zijn die een 
volwaardige bijdrage leveren aan de voorbereiding van een kunstbeleid, 
demonstreert zich ook bij hen een duidelijke onrijpheid. De oorzaak daar
van ligt enerzijds in het onvoldoende niveau en de onvoldoende breedheid 
van het kunstvakonderwijs en anderzijds in de perifere positie van de kun
sten. Het bijna chronische "terzijde-staan" van de kunsten maakt dat een 
aantal oneigenlijke overwegingen van invloed kan zijn op het al dan niet 
kiezen voor een loopbaan in de kunsten. Het isolement van de professionele 
kunst wordt in volle omvang zichtbaar als men zich realiseert hoe zwak de 
banden zijn, ook in de beleidssfeer, met de amateuristische kunstbeoefening. 

9 



Gaat men uit van de gedachte dat in ieder mens een zekere kreatieve po
tentie aanwezig is, dan zou het professionele kunstleven zich moeten mani
festeren als de smalle top bovcn een breed en hloeiend amateurisme. De 
werkelijkheid is anders: ziet men hoe pover en beperkt de amateuristische 
aktiviteiten zijn, dan kan men zich slechts verbazen over het niveau dat de 
professionele kunstbeoefening bereikt. 

c) De deelname van de bevolking aan het beleidsvormende overleg kan 
niet geforceerd worden. Zolang de kunstzinnige vorming en de aandacht 
voor de ontplooiing van de persoonlijke kreativiteit in het onderwijs (en de 
permanente edukatie) verwaarloosd blijven, mag niet verwacht worden dat 
de onderhandelingsverhoudingen zich laten normaliseren. Dwingt men de 
bevolking op dit moment tot uitspraken, dan kan dit tot gevolg hebben dat 
de resten van het kunstleven op ongevoelige wijze onder de voet worden 
gelopen. Kulturele verpaupering maakt de gemiddelde burger blind voor de 
eigen behoeften en mogelijkheden, en doen hem denken dat het kunstleven 
gemist kan worden. Voor zover er op dit moment "een publiek" valt te 
vinden dat mee wil spelen bij de voorbereiding van een kunstbeleid is dit 
eerder "elitair" dan "representatief". De inbreng van deze kleine en niet
representatieve groep garandeert noch de kracht noch de evenwichtigheid 
van de resulterende overwegingen. 

d) Dat de houding van de overheid halfslachtig is, wordt begrijpelijk als 
men zich realiseert hoe de overheid in het Nederlandse bestel een afge
leide grootheid is, en in de meeste gevallen reaktief zal moeten handelen. 
Wat in brede kring als probleem wordt ervaren, wordt (daarna en daarom) 
door de overheid als probleem erkend. Waar grote bevolkingsgroepen en 
de niet geheel "weerspiegelde" partij-politieke vertegenwoordigingen on
verschillig blijven, zal de overheid zelden als eerste in aktie komen. Als de 
overheid op dit moment sterkere interesse toont voor de vorming van een 
kunstbeleid dan uit de maatschappelijke en partij-politieke verhoudingen 
kan worden afgeleid, moet dit voor een deel worden toegeschreven aan 
het in dit opzicht nog elitaire en a-representatieve karakter van de over
heid. Dat de "aandacht" van de "begunstigende" overheid in dit opzicht 
een positieve vertekening laat zien, heeft tot gevolg dat de "druk" achter 
de beleidsvorming groter is dan zich uit de externe verhoudingen laat af
leiden; dat de "optiek" van de overheid weinig representatief is, betekent 
echter dat de onderhandelingsresultaten een sterke vertekening zullen 
vertonen. Anders gezegd: in de huidige situatie draagt ook de eenzijdige 
bezorgdheid van de overheid weinig bij tot het overbruggen van de af
stand tussen kunst en volk. Waar de overheid luistert (zoals haar taak is), 
reageert zij op het geïsoleerde geluid van de kunstenaar, voor zover de 
overheid er in dit speciale geval op uit is initiatief te tonen en demon
streert zij tegenover de kunsten onwillekeurig het nogal elitaire denken van 
vroeger dagen. 
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Sub 11: 

a) In Nederland vindt men niemand waarvan gezegd kan worden dat hij 
werd opgeleid tot het vervullen van een beleidsvormende funktie op het 
terrein van de kunsten. Aan geen van onze universiteiten of hogescholen 
vindt men een leerstoel die zich om en nabij op deze materie zou richten. 
Ook binnen het kunstvakonderwijs, en aan de culturele afdelingen van de 
sociale akademies, doceert men geen discipline waarin de vorming van het 
beleid op het terrein van de kultuur een duidelijke plaats heeft. 

b) Het kunstbeleid ontbeert in administratiefrechtelijk opzicht iedere 
struktuur. Zelfs tot pseudo-wetgeving op basis van interne richtlijnen en 
reglementen is het nauwelijks gekomen. Het K.B. van 27 juli 1950 (Stb. 
K. 320) waarbij de hoofden van ministeriële departementen bevoegd wor
den verklaard subsidies te verlenen binnen het raam van bepaalde begro
tingsposten, is vrijwel steeds de enige achtergrond van het handelen. De 
rechtsfiguur van het plan, in kombinatie met een deconcentrerende fonds
vorming, had reeds lang, en zonder bezwaar, een zekere orde kunnen 
scheppen. De vorming van het beleid zou daardoor een duidelijk en stimu
lerend karakter hebben gekend. Bestuurkundig zou een dergelijk plan (vast
gesteld na inspraak) de funktie vervullen van een aktieschema. Admi
nistratiefrechtelijk zou het zijn een verlenen van expliciete en geordende 
rechten. 

c)Wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van de beleidsvorming is 
mogelijk als de continue registratie van beleidsrelevante gegevens aan 
minimale eisen voldoet. Is aan die eisen voldaan, dan kan elk onderzoek 
op vergelijkbare basis, en met een zekere vlotheid, worden uitgevoerd. 
Door het ontbreken van een goede en veelzijdige kulturele statistiek die tot 
fundament kan dienen blijven de kwantitatieve verkenningen welke men 
thans uitvoert incidenteel, onvergelijkbaar en nagenoeg irrelevant. Daar
gelaten het ontbreken van bruikbare statistieken blijven ook voor het ver
dere de diverse onderzoekingen op het terrein van de kunsten dermate 
ongecoördineerd en microscopisch van opzet dat hun bruikbaarheid t.a.v. 
de beleidsvorming te verwaarlozen is. 

d) Voor zover zich laat waarnemen is geen van de bestaande politieke 
groeperingen al tot het inzicht gekomen dat het kulturele beleid, naast het 
sociale en economische beleid, één van de drie pijlers moet zijn waarop 
het totale en gecoördineerde beleid in de toekomst zal moeten steunen. 
Indien men de partijpolitieke stellingnamen niet al zonder meer mag, en 
kan, taxeren tegen de achtergrond van een afzijdige bevolking, moet op 
zijn minst worden opgemerkt dat de vertegenwoordigende groepen zich 
vrijblijvend opstellen, ook waar in globale zin wordt aangedrongen op 
"kunstnota's" of "wetsherzieningen". Men blijft steken in verbalismen die 
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WeInig bijdragen tot verbetering van de kaders waarbinnen de beleids
voorbereiding zich moet afspelen. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat aan de voorafgaande voorwaarden 
maar zéér ten dele wordt voldaan en dat de beleidsvoorbereiding op het 
terrein van de kunsten, naar zich laat aanzien, nog geruime tijd oneven
wiohtig zal blijven. Wellicht ten overvloede zij gezegd, dat deze konklusie 
geen afbreuk doet aan het belang van de zaak, en aan de toewijding waar
mee men zich op dit terrein tot zijn taak kan wenden. 
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De kunst in een moeilijke situatie 

door J. Leeri.ng 

Protesten en acties op allerlei gebied zijn aan de orde van de dag. Ook 
op het gebied van de beeldende kunst. 
In 1969 werd in het Rijksmuseum te Amsterdam door kunstenaars de 
"Nachtwacht-zaal" bezet om hun eisen inzake het kunstbeleid van de 
overheid kracht bij te zetten. 
Het publiek laat zich ook niet langer onbetuigd, wanneer het hen voor
gezette manifestaties niet fijn vindt. 
Kunstenaars voelen zich verkeren aan de rand van de samenleving, zowel 
in hun sociale positie als wat de betekenis en het effect van hun activitei
ten in die samenleving betreft. Het publiek begint de overheid vragen te 
stellen omtrent de betekenis en het effect dat zij verwacht met betrekking 
tot de middelen, die zij voor de kunstbeoefening en kunstbeleving ter be
schikking stelt. In laatste instantie komen deze vragen neer op de vol
gende: waarom investeert de overheid zoveel geld en andere middelen in 
kunst, en niet b.v. in filatelie? 

Kunst particuliere interesse 

De enig mogelijke verantwoording van deze handelwijze lijkt mij te be
staan in de bewering, dat kunst - dus ook de hedendaagse kunst - een 
algemene waarde in de samenleving uitmaakt, terwijl filatelie in onze 
samenleving slechts een particuliere interesse vertegenwoordigt. 
Aan een dergelijke, tot nu toe klakkeloos aanvaarde stelling begint twijfel 
te ontstaan. Men wil dit wel eens bewezen of aangetoond zien. En daar
mede zitten we, mijns inziens, met een kernprobleem, dat zowel de bete
kenis van de moderne als die van de oude kunst betreft. 
Zowel de schoonheidsbelevenis in de oude kunst (sinds de late middel
eeuwen), werkend met de afbeelding naar de werkelijkheid, als het be
wustwordingsproces in de nieuwe kunst (sinds ca. 1800), werkend met de 
kunstzinnige interpretatie van de werkelijkheid, zijn t.O.V. die werkelijk
heid zelf altijd een secundaire zaak geweest. De kunst grijpt niet in die 
werkelijkheid zelf in, zij beschouwt of interpreteert deze slechts. Dit in 
tegenstelling tot de huidige wetenschap en techniek. Ik zeg expres "hui
dige", want wetenschap en techniek bezaten vóór het ontstaan van het 
technisch-wetenschappelijk wereldbeeld ook niet dat primaire karakter 
t.o.v. de werkelijkheid, dat hen nu kenmerkt. Zij waren ook "volgend" 
ofwel secundair van karakter, ook zij beschouwden of interpreteerden 
de werkelijkheid slechts, en grepen niet direct in. 
Een voorbeeld moge dit illustreren. 
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Een windmolen is nu een bezienswaardigheid, maar vroeger hingen er 
mensenlevens van af. De windmolen pompte het wateï uit de polders 
omhoog, of maalde het graan. Maar dat deed hij slechts als het waaide, hij 
"volgde" in zijn activiteit de natuur in haar gegevenheid. Rond 1800 
echter wordt de stoommachine ontwikkeld. Je zou kunnen zeggen: men 
zorgde met een dergelijke machine voor kunstmatige wind, om de molen 
(machine) te laten draaien. Dat betekent een rechtstreekse ingreep in de 
natuur: niet langer was men gebonden aan de gegevenheid ervan in tijd 
en plaats, maar men creëerde er een tweede, weliswaar kunstmatige, na
tuur naast. 
Niet langer was men afhankelijk van het tijdstip, dat de wind woei. Dat 
tijdstip kon men nu zelf regelen. 
Wanneer dan nog de electriciteit wordt uitgevonden, bevrijdt men zich 
tevens van de plaatsgebonden factor: op de ene plaats kan men een drijf
kracht produceren, die men zonder veel omhaal op een andere plaats kan 
aanwenden. 
Dit soort ontwikkelingen deden het karakter van de toenmalige weten
schap en techniek essentieel veranderen. Zij gingen op een primaire wijze 
in de werkelijkheid ingrijpen. En naarmate de wetenschap en de techniek 
dit primaire karakter t.o.v. de werkelijkheid meer ontwikkelen, wordt de 
betekenis van de secundaire weg, die de kunst - ondanks de ook hier 
optredende veranderingen - in feite blijft bewandelen, in verhouding 
steeds geringer. Relatief legt zij het gaandeweg af tegen wetenschap en 
techniek. En dat beginnen we te merken: de kunst overtuigt niet meer zo 
als vroeger, daar zij krachtiger broers naast zich gekregen heeft. 
Ook de kunstenaars merken dit, en reageren daarop. 
In veel van de genoemde protesten en acties van kunstenaars zie ik de 
wens om de kunst ook een primair karakter te geven. In dat verband 
wordt vaak de kreet gehoord de kunst te "politiseren". Naar mijn mening 
is daarbij veel verwarring in het spel. 

Middelen 

Men dient zich duidelijk bewust te zijn van de middelen, die de kunst ten 
dienste staan en op welk object haar activiteiten zich richten. Als b.v. de 
chirurg aan de operatietafel staat, dan doet hij er beter aan zich sterk te 
concentreren op de snede die hij daar moet maken dan tussendoor te 
denken aan de verschrikkingen die in Vietnam plaatsvinden. Hij zou mis 
kunnen snijden en verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor die spe
ciale taak die hem is opgedragen. Wel moet deze chirurg zich wel degelijk 
zorg maken of hij de medische macht als zodanig op een juiste wijze uit
oefent. En dáár komt de maatschappijkritiek in het geding. Waar deze 
medische macht tegenwoordig de beslissingen over leven en dood dermate 
in handen heeft, daar kan deze in conflict komen met de maatschappelijke 
situatie. M.a.W. deze chirurg kan in zijn beroep voor de vraagstelling ko
men te staan of het t.o.v. de samenleving verantwoord en zinvol is een 
bepaalde, veel geld en energie vereisende ingreep te laten plaatsvinden om 
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een bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk ernstig geknakt en uitzichtloos leven 
kunstmatig te re1'.ken. De vraag: doe ik dit of laat ik dat, stijgt in 
laatste instantie uit boven de vakdeskundigheid, daar hij gebonden is aan 
een maatschappijvisie. Deze maatschappijvisie kan enkel ontstaan op basis 
van een maatschappij-kritische houding. En hier stoten we op het punt in 
het medisch handelen, waarin het politieke aspect van dit handelen aan 
het licht komt. Op dit punt kan, ja moet, dit handelen "politiseren", wil 
het niet verworden tot een zaak van vak-idioten. Een dergelijke gedach
tengang geldt ook voor het handelen van de kunstenaar. "Politisering" van 
de kunst betekent niet haar in dienst stellen van een politieke ideologie, 
waa~door zij verwordt tot een (propaganda-)middel. Dát wel te menen 
vormt de verwarring, waarop ik boven doelde. En deze verwarring vindt 
merkwaardigeïwijs bij deze "progressieven" haar oorzaak m.i. in een hiër
archisch getinte vóóronc1erstelling. Daarbij wordt, zie ik het goed, n.l. 
aangenomen, dat vanwege haar van oudsher sterk primair karakter de 
politiek nog steeds het pïimaat toekomt inzake het menselijk handelen in 
de werkelijkheid. De roep om "politisering" kan echter enkel gerechtvaar
digd en t.o.v. de diverse soorten van handelen reëel zijn, indien men van 
dit hiërarchische model afstapt, en daarvoor in de plaats het model van 
wederzijdse doordringing van de diverse wijzen van menselijk handelen 
en van menselijke attitudes stelt, zoals in het voorbeeld van de chirurg 
naar voren komt. 
Komen wij echter terug tot de gevoelde wenselijkheid ook de kunst een 
primair karakter te geven t.o.v. de werkelijkheid. Met betrekking tot de 
beeldende kunst zie ik het dan als noodzakelijk, dat zij zich met die 
werkelijkheid zal moeten gaan identificeren op andere wijze dan voorheen, 
wil zij hier ook op directe wijze kunnen ingrijpen. Ten aanzien van die 
werkelijkheid van vandaag betekent dat mijns inziens dat zij in inhoud 
en vorm - of om het eigentijdser te zeggen: in het object van haar activi
teiten en in haar werkmethoden - directer betrokken dient te zijn op 
de kwaliteit van deze, dat is onze werkelijkheid, die hoe langer hoe meer 
een door ons "gemaakte" werkelijkheid is. De artistieke activiteit dient 
aangesloten te worden op het maak-proces van sociaal relevante werkelijk
heid in haar visuele hoedanigheden. Ik doel hier bijvoorbeeld op stedebouw, 
architectuur en de vormgeving van onze omgeving. Wat ik hierbij niet 
bedoel, is dat er weer hier en daar de "kunstwerkjes" moeten komen, die 
we van het verleden kennen: "Moeder en kind" of de abstracte plastiek 
in het park, of een "lap" kunst tegen de gevel. 
Nee, de plastische en coloristische disciplines moeten ingeschakeld worden 
in het ontwerpproces zelf, niet ter opsiering maar ter bepaling van de 
visuele kwaliteiten van dat ene ontwerp, dat voor onze omgeving gevraagd 
wordt. 

Identificatie 

Die visuele kwaliteiten worden niet - zoals vroeger in het l'art pour l'art -
omwille van zichzelf gevraagd, maar omdat daardoor de omgeving kenbaar 
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wordt, omdat daardoor oriëntatie en identificatie mogelijk worden. 
Dat vereist een heel andere instelling. Dat vereist team-work. Daarvoor 
is een mentaliteitsverandering nodig, zowel van de architect, de planoloog, 
de constructeur en andere bij de bouw betrokken specialisten, alsook - en 
waarschijnlijk wel het meest - van de kunstenaar. 
Toch vormt dit naar mijn mening niet het enige werkterrein. Ik zie in dit 
verband nog een andere betekenis (waarom ik bijvoorbeeld ook blijf ge
loven in de rol van het museum in het proces, dat men "kunst" noemt). 
Bertus Aafjes dichtte eens, dat de werkelijkheid pas in het woord tot 
spreken komt. Je kunt daaraan toevoegen, dat de werkelijkheid zich pas in 
het beeld laat zien. 
Wij zien slechts dát als werkelijkheid, wat apelleert aan een in ons vooraf 
gevormd beeld. 
Dat leert ons bijvoorbeeld het geval van Gallilei, die zijn tijdgenoten er 
niet toe bewegen kon datgene door zijn sterrekijker te zien, wat hij zelf 
zag. 
Deze taak, de werkelijkheid zichtbaar te maken door het vormen van dit 
beeld-vooraf, zal de kunstenaar van de toekomst niet ontvallen. 
Hoe en met welke middelen hij deze taak in de toekomst moet vervullen 
laat zich moeilijk raden. Maar eigenlijk is de beschreven wijze van zijn 
inbreng binnen team-verband in het maakproces van onze omgeving daar
mede niet in tegenspraak. 
Want de eigenlijke opgave daarvan is hetzelfde: het kenbaar maken van 
de omgeving als menselijke omgeving, het zichtbaar maken van ónze 
werkelijkheid. 
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Cultuur-beleid in stad en regio? 

door Ben Sies 

De redactie van POLITIEK heeft mij gevraagd een bijdrage te leveren over 
"Cultuur-politiek in stad en regio". Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de 
uitdrukking cultuur-beleid, omdat het woord politiek - in ieder geval 
gevoelsmatig - een soort programma inhoudt, terwijl ten aanzien van de 
cultuur alleen de maximale ruimte, dynamiek en flexibiliteit van toepassing 
kunnen zijn. Bovendien zou ik de titel graag voorzien van een vraagteken. 
Zijn stad en regio, zoals nu gemiddeld in de spreektaal bedoeld, de 
eenheden waarop men een cultuur-beleid dient te richten? Een nationale 
overheid met een nationaal beleid lijkt, voor zover nu te voorzien valt, een 
vast gegeven. Maar in welke vormen ziet men de vergaande decentralisatie, 
die op het gebied van cultuur-beleid essentieel is? In ons huidige 
staatsbestel volgt op de nationale overheid de provincie. Toch wijst het feit 
van spontane gewestvorming op een zich wijzigende nadruk: een zich steeds 
algemener manifesterend verlangen naar het bestuurlijk concretiseren van 
in vele opzichten logisch samenhangende gemeenschappen. Terwille van de 
effectiviteit en de efficiëntie dient het cultuur-beleid van de toekomst zich te 
concentreren op kernen en hun verzorgingsgebieden, meen ik. Wellicht zijn 
dat nog ruimere begrippen dan stads- en streekgewesten. In ieder geval zou 
het ondenkbaar dienen te zijn, dat een willekeurige provinciegrens het 
ontstaan van logisch samenhangende gemeenschappen in de weg zou staan. 
Daarmee hoeft in het staatsbestel de intermediaire rol van de provincie 
niet te vervallen, maar die schakelfunctie mag een natuurlijke, functionale 
ontwikkeling van de samenleving niet belemmeren. Om dezelfde redenen 
mag men ook onder geen voorwaarden genoegen nemen met de vermeende 
financiële en technische bezwaren tegen werkelijk plaatselijke of regionale 
omroep, die als nieuwe mogelijkheid van op een bepaalde gemeenschap 
afgestemde informatie en communicatie een onschatbaar middel is voor 
cultuurbeleid. Elke arbitraire bepaling van kustmatige en te grote zenderge
bieden is vooral ook voor de plaatselijke culturele ontwikkeling zinloos. 
Plaatselijke of regionale omroep, waarin de radio een primaire functie 
heeft, kan alleen optimaal opereren vanuit, door en voor een van die 
logisch samenhangende gemeenschappen. Iedere tussen-oplossing is een 
kostbare en niettemin inferieure doublure van nationale omroep-activiteiten 
- of in ieder geval van hetgeen de landelijke omroepen zouden moeten 
doen. 

Wat is kunst? 
Wat is cultuur? 
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Wat is cultuurbeleid? 

Het hedendaagse cultuur-beleid is belast met de terminologie van het voo;' 
een hoopgevend deel achterhaalde tijdperk van het kunstbeleid, dat tot het 
patroon van betutteling behoorde. De naam van mijn eigen organisatie, 
"Kunststichting", is gezien de wezenlijke doelstellingen een pijnlijke grap. 
"Kunstzinnige vorming" is in de huidige verhoudingen en opvattingen een 
gedrochtelijke benaming. "Het begeleiden van de spelende mens" - nog 
steeds gebruikt in de sociologie - is letterlijk genomen een waan-idee. 
Ik wijs op deze algemeenheden in het bestek van dit artikel, omdat het 
vooral op plaatselijk niveau vaak moeilijk blijkt de mentaliteit, waaraan die 
terminologie is ontsproten, te doorbreken. Bovendien bestaat bij plaatselij
ke maatschappelijke en sociale instellingen en organisaties niet zelden een 
in vele woorden verpakt aandringen op een kunstbeleid, omdat men - ten 
onrechte - bevreesd is voor inmenging in de eigen aangelegenheden en 
belangen door een cultuurbeleid. 
Daarom is het juist ook op plaatselijk niveau uitermate belangrijk de 
problematiek principieel te stellen. Wat is kunst? Wélt is cultuur? Wat is 
cultuurbeleid? Drie fundamentele vragen, die ergens in elkaar passen of in 
elkaars verlengde liggen. Toch hebben vele honderden grote deskundigen in 
de loop der eeuwen talloze honderden definities uitgedacht voor alle drie 
afzonderlijk. En geen van die definities is per-sé ongeldig. Zij worden 
steeds weer gedragen door een eigen benaderingswijze, maar vooral ook 
door een evoluerend mens- en wereldbeeld. De definitieve definities zullen 
dus nooit worden gevonden. Ik geloof niet, dat iemand dit ook maar een 
moment hoeft te betreuren. Wij worden nu immers geconfronteerd met een 
voortdurende uitdaging die een nooit aflatende ontwikkeling vergt op basis 
van een steeds toenemende kennis en ervaring. Voor bezinning en 
herinterpretatie, noodzakelijk voor een bewuste wording, zijn zekerheden 
gevaarlijke zaken. 
Het hele debat over cultuur en cultuur-beleid loopt parallel - hoe kan het 
anders? - aan de ontwikkelingen in de theologie, filosofie, sociologie, 
anthropologie, alle menswetenschappen. Persoonlijk ben ik cr van over
tuigd, dat de nieuw-ontdekte onzekerheden in al die disciplines tot de grote 
winstpunten van onze tijd behoren. Zij maken fundamentele herbezinning, 
beweging en ontwikkeling mogelijk. Als dit zo is, mag men de bronnen van 
nieuwe inzichten en mogelijkheden niet angstig en krampachtig zo snel 
mogelijk indammen met vermeende nieuwe zekerheden, vastgelegd in 
structuren die ook maar heel tijdelijk zullen blijken. Wij moeten bereid zijn 
met die onzekerheden te werken - niet noodgedwongen, maar met 
enthousiasme. De onzekerheden zijn immers het sterkste argument voor 
geestelijke ruimte. In dat geval is het essentieel geen alternatieven af te 
snijden en alle opties zo lang mogelijk open te houden. Deze redenering 
veronderstelt een grote mate van ware tolerantie. 

Voor mezelf heb ik intussen behoefte aan werkdefinities. Voorlopig zou ik 
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vormen van menselijk leven en ervaren. Kunst is daarvan een deelgebied, 
maar ook wonen, werken en alle manieren van vrijetijdsbesteding -
die dan als volgt willen formuleren. Cultuur is alles dat te maken heeft met 
inclusief kunstbeoefening en -beleving, vissen en biljarten - behoren tot de 
cultuur, die grotendeels historisch gegroeid en bepaald is. Cultuurbeleid is 
dan het scheppen van de optimale ruimte voor een maximale ontwikkeling 
van de cultuur. Die ruimte moet tenminste groot genoeg zijn om 
randverschijnselen en uitheems lijkende experimenten ook een royale kans 
te geven, omdat in de geschiedenis zo vaak achteraf is gebleken dat daarin 
belangrijke aspecten van nieuwe cultuur-patronen verborgen lagen. Trou
wens - de toenemende kennis en ervaring op alle mogelijke gebieden heeft 
ons vertrouwd gemaakt met het idee van een werkelijke pluriformiteit van 
leven en beleven. Als deze voorlopige opvattingen ongeveer correct zijn, 
moet de te creëren ruimte wel zeer groot zijn - onder andere omdat 
experimenten per definitie kunnen en mogen falen; zij zijn de bouwstenen 
van de individuele en collectieve levenservaring. Een kind experimenteert 
totdat het pijn doet om tot een besef van de mogelijkheden en risico's van 
het leven te kunnen komen. Een gemeenschap ontkomt op dezelfde manier 
niet aan pijnlijke ervaringen, die tot bewustwording, mondigheid, volwas
senheid (iedereen kan hier nog tien uitdrukkingen naar keuze invullen) 
leiden. Wel moet men vanuit dezelfde redenering ook van de goed in de 
markt en de publiciteit liggende minderheden een oprechte tolerantie eisen. 

Het bovenstaande is geen pleidooi om zoveel mogelijk onder de noemer 
van het cultuurbeleid te brengen. Ik probeer slechts aan te tonen hoeveel 
raakvlakken er zijn met andere terreinen van maatschappelijke en sociale 
zorg; hoe groot daarom de noodzaak van samenwerking werkelijke 
coördinatie en - op sommige punten - zelfs integratie is. Dit totaal, dit 
samenspel, zie ik als het onderwerp van het welzijnsbeleid. 

De "Kunstnota Eindhoven" heeft belangrijk bijgedragen tot de meningsvor
ming over deze zaken door een pleidooi voor een volwassen "spelorganisa
tie" naast de bestaande "werkorganisatie". Nu zit er natuurlijk een 
gevoelsmatige tegenspraak in de woorden "spel" en "organisatie". De 
werkgroep heeft het dan ook bepaald niet over georganiseerd spelen. In dit 
verband is de organisatie weer niets anders dan het totaal van mogelijkhe
den, middelen en accommodaties - ruimte dus - voor een ontwikkeling 
van het spelen in de wijdste zin van het woord. Dit houdt een krachtig 
pleidooi in voor nieuwe vormen van creatief en recreatief bezig zijn, ook 
van amateuristische kunstbeoefening in de wijdst mogelijke zin van het 
woord. Daarbij is het geenszins nodig zich af te zetten tegen de traditionele 
vormen van kunstbeoefening en -beleving, die tot de vele mogelijke vormen 
van beleven en ervaren terwille van een creatieve ontplooiing van de mens 
behoren. 

Het is duidelijk, dat de spelorganisatie zich niet hoeft aan te passen aan de 
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overheid. Integendeel. De overheid dient zich aan te passen aan de 
spelorganisatie, die zij zelf moet helpen bevorderen. Urgenter dan op welk 
terrein dan ook staat op het puur-menselijke vlak van cultuur en cultuur
beleid voorop, dat de overheid een gemeenschap dienende taak heeft. De 
enig mogelijke rechtvaardiging van gezag wordt ontleend aan die 
dienstbaarheid. Naarmate de volwassenheid van de mens en zijn spelorga
nisatie toeneemt, wordt cultuur-beleid teruggedrongen in de richting van 
een uitsluitend organiserende en middelen en mogelijkheden verschaffende 
bemoeienis. 

·Jm een cultuur-beleid op grond van dergelijke overwegingen op plaatselijk 
niveau waar te kunnen maken geef ik persoonlijk de voorkeur aan een 
centraal orgaan voor cultureel advies en overleg met het karakter van een 
service- en ontwikkelingsinstituut - ten dienste van het gemeentebestuur, 
van alle mogelijke culturele instellingen en organisaties, van alle denkbare 
groeperingen en individuele personen; ten dienste dus van de hele 
gemeenschap. Dan is een onvoorwaardelijke openheid - met name bij de 
beleidsadvisering - in de huidige constellatie niet alleen haalbaar, maar 
essentieel. Een dergelijk instituut dient te werken met deskundigen 
belanghebbenden en belangstellenden. Weliswaar is in de bovenstaande 
redenering letterlijk iedereen belanghebbende, maar voorlopig zal dit besef 
een beperkte aangelegenheid blijven. Met belanghebbenden bedoel ik in dit 
verband voorlopig de mensen van de deelterreinen. Langs de weg van deze 
globale organisatie-structuur moet het mogelijk zijn te komen tot een 
doelmatig, planmatig en uiterst flexibel gecoördineerd beleid: geënt op de 
bestaande cultuur van de te bedienen gemeenschap, gericht op de optimale 
ontwikkeling van die plaatselijke cultuur - ook door injecties van 
buitenaf, waarvan dan wel langs de weg van een zorgvuldig ontwikkeld 
communicatie- en informatie-proces de relevantie voor de te bedienen 
gemeenschap dient te worden aangetoond. Als men dit zo stelt, lijkt het 
voor de hand liggend, dat alle wegen van het cultuur-beleid het kruispunt 
van de muzische vorming passeren. 

Tenslotte ontkomt men dan niet aan de vraag: wat kan en wat moet binnen 
de bestaande financiële mogelijkheden? Het antwoord ligt verscholen in een 
wedervraag: wat heeft men er voor over? Met andere woorden: hoe kiest 
men zijn prioriteiten binnen de bestaande mogelijkheden? Als ooit een 
'economisch nuttige weg niet wordt aangelegd terwille van een kostbare 
culturele accommodatie, mag men daarin het begin van de politieke 
erkenning van een cultuur-beleid zien. Wanneer men stelt: cultuur is een 
essentiële voorwaarde voor leefbaarheid, dient men de konsekwenties van 
die stelling te aanvaarden. Als men de konsekwenties uit de weg gaat, 
devalueert men de stelling tot een betekenisloze, onoprechte modekreet. 
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Cultuur Politiek in de kleine gemeente 

door H. B. M. W. Gielen 

"Ideale kansen voor Welzijn" 

De kleine gemeenten nemen in Nederland in feite een bevoorrechte positie 
in als het gaat om een cultuurpolitiek in de zin van welzijnspolitiek. Een van 
de factoren voor een goede welzijnspolitiek is immers een goed functione
rend overleg tussen overheid en particulier initiatief. In een kleine gemeente 
is de betrokkenheid bij het bestuur directer en een democratisering vraagt 
dan niet in de eerste plaats om gestructureerde organisatievormen. 
Een andere factor, de leefruimte, biedt in vele gevallen voldoende mogelijk
heden zowel voor collectieve als individuele ruimtelijke voorzieningen. In 
kleine gemeenten heeft men vaak geen last van directe luchtverontreiniging, 
men kent geen flatneuroses, men heeft niet het gevoel opgesloten te zitten 
en de kans op vereenzaming is geringer. 
Zo beschouwd bieden de kleine gemeenten ideale kansen voor welzijn voor 
ieder individu. Als we naar het traditionele cultuurleven kijken is er vaak 
een bloeiend verenigingswerk en plaatselijke tradities hebben veelal een 
vertederende charme. 
Ofschoon de levenskansen voor een cultuurpolitiek voldoende aanwezig 
zijn, ziet het erin de praktijk wat minder rooskleurig uit. 
Het plaatselijk aanbod van voorzieningen is vaak gericht op een gemiddelde 
vraag want in een rijk geschakeerd aanbod kan moeilijk voorzien worden 
omdat de kosten te hoog zijn om door een kleine gemeenschap gedragen 
te worden. 

De televisie is meestal het enige venster waardoor men wat in de wereld 
kan kijken en waardoor men kennis kan nemen van nieuwe ontwikkelingen. 
We kunnen er natuurlijk om treuren dat men voor museumbezoek of 
tentoonstellingen, voor concerten, ballet en toneelvoorstellingen etc. hele 
excursies moet maken; er tegenover staat dat het leven in kleine gemeenten 
andere voordelen biedt die het gemis aan dit soort kunstuitingen ruim
schoots te boven gaan. Wellicht dat als men er toch op uit moet trekken, 
de beleving van bepaalde kunstuitingen intensiever is omdat men er meer 
moeite voor moet doen. 
Iets anders is het met de funktie van de kunstuitingen welke een wil tot 
verandering van eigen levensstijl oproepen. Het is niet alleen de televisie, 
die door het spuien van allerlei soort cultuuruitingen, van kunst tot under
ground movement, vragen oproept of onbewuste behoeften wakker schudt 
maar ook de onderwijsvormen welke behoeften kweken en voorzieningen 
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vragen. De behoeften van de bewoners van kleine gemeenten komen door 
deze factoren op hetzelfde peil als die van de stedeling. De kleine gemeen
ten kunnen natuurlijk nooit een stad evenaren, want ook al zou er een 
groter aanbod van voorzieningen komen, dan hebben de grote steden 
altijd nog meer te bieden. 
Een cultuurleven schroeft zich zelf op, doordat de aanpak professioneler 
is; een subcultuur en underground movement ontstaat en bestaat bij de 
gratie van de grote steden. De individuele vrijheid is groter door de anoni
miteit van het individu in de massa. De welvaart heeft in de grote steden 
nieuwe mogelijkheden geopend voor een veelsoortig aanbod van recreatie
mogelijkheden; voor minderheidsgroepen ontstaan sneller geëigende voor
zieningen. De mentaliteit verandert in de steden dan ook sneller doordat 
men automatisch gewend raakt aan nieuwe verschijnselen. 
De grote stad heeft vooral op jongeren een grote aantrekkingskracht omdat 
zij los kunnen komen van een dorpse mentaliteit. Door de welvaart is er 
in de grote steden overigens ook de mogelijkheid ontstaan dat er op deze 
welvaart geparasiteerd kan worden wat een nieuwe vorm van avontureren 
is geworden. Jongeren die dit avontuur zoeken zijn op de grote steden aan
gewezen. Ofschoon dit laatste een van de grote problemen is, heeft het 
voor een vergelijking tussen grote en kleine gemeenten geen zin er hier 
nader op in te gaan. 
De gemeenschap in z'n totaliteit is in een stad meer tolerant dan in een 
kleine gemeente, niet doordat de verdraagzaamheid van ieder individu 
groter zou zijn maar de sociale controle van de mensen onderling is ge
ringer waardoor ieder toch een grotere persoonlijke vrijheid geniet. Het 
tekort aan voorzieningen en mogelijkheden en de sociale controle zijn 
factoren welke bepalend zijn voor het welzijnsklimaat in de kleine gemeen
ten, daar deze factoren belemmerend werken op een persoonlijke vrijheid 
en individuele ontplooiingskansen. 

"Sfeerverandering" 

Het woord "mentaliteit" is al eerder gevallen. Indien in kleine gemeenten 
het welzijn in deze zin verbeterd kan worden dan vraagt dat om verande
ring van mentaliteit niet alleen in denkwijze maar ook in praktische be
nadering van cultuurpolitiek. 
De sfeer in de kleine gemeenten wordt bepaald door de mentaliteit van 
soms enkelen. Ook al is soms de wil aanwezig om toleranter te staan ten 
opzichte van nieuwe ontwikkelingen dan worden deze weer tegengehouden 
doordat de kleine groep van verantwoordelijken niet doorbroken wordt. 
Een mentaliteit kan doorbroken worden als grotere groepen bij het beleid 
betrokken worden. 
Door samenwerking van gemeenten onderling en door samenbundeling 
van gerichte groepen in een bepaald regio kunnen ook deskundigen worden 
aangetrokken en kunnen nieuwe voorzieningen op specifieke terreinen in 
een regio tot stand komen. 
Natuurlijk hebben deskundigen, welke met impulsen van buitenaf werken, 
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het in een beginfase niet zo gemakkelijk omdat zij in de praktijk vaak meer 
overhoop halen dan aanvankelijk door gemeentebesturen verwacht werd 
en in de beginperiode hebben zij alleen al veel werk om een mentaliteits
verandering binnen een gemeentebestuur tot stand te brengen om een 
zodanige beleidsvoorbereiding mogelijk te maken dat een nieuwe sfeer 
uiteindelijk kan ontstaan. Het is natuurlijk niet de bedoeling van een 
cultuurpolitiek om in alle kleine gemeenten een soort eenheidsworst aan 
voorzieningen op te zetten. Juist de uitbouw van de eigenheid van iedere 
gemeente maakt het wonen, werken en vrijetijdsbesteding aantrekkelijk. 

"Beleidslijnen" 

Er zijn echter typen kleine gemeenten en de beleidslijnen zullen mede
bepalend worden door ligging en grootte. 
In het ene geval zal men tot regionale samenwerking moeten komen in het 
andere geval tot agglomeratieoverleg met een centrumgemeente. 
In alle gemeenten groot of klein zal men primair er van uit moeten gaan 
dat een cultuurpolitiek pas kans van slagen heeft als men de betrokkenen 
in de beleidsontwikkeling betrekt, door middel van hearings, stimuleren 
van samenwerkingsverbanden van particulier initiatief en door deskundige 
adviseurs in te schakelen. 
Kleine gemeenten kunnen door samenwerking in een regionaal verband 
en het ontstaan van regionale funktionele raden welke de gemeenten ad
viseren, de weg naar een nieuwe cultuurbeleid openbreken. 
Politieke groeperingen moeten door hun activiteiten en programma's een 
ontwikkeling op gang brengen; politieke jongerengroeperingen hebben hierin 
een niet te verwaarlozen taak. 
Voor een landelijke planmatige aanpak zou het aanbeveling verdienen 
wanneer er een uniformiteit zou komen in de gemeentelijke subsidie
regelingen ten behoeve van de diverse werksectoren; even goed verdient 
het aanbeveling dat het "welzijnspakket" in iedere gemeente zich in een 
wethoudersportefeuille bevindt, in plaats van verdeeld te zijn over diverse 
portefeuilles. 
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Functie van het jeugdwerk in het cultuur
patroon 

door P. van Engelen 

Het jeugdwerk in Nederland is gelijktijdig met zijn accommodaties oud 
geworden. 
Het parochiehuis en clubhuis oude stijl, met hun introverte ruimten 
gegroepeerd om een lange smalle gang, voldeden uitstekend voor de 
gerichte groepsactiviteiten die tijdens de bouw ervan overwegend waren in 
het jeugdwerk. 
Inmiddels is er een aantal duidelijke ontwikkelingen die dit type accommo
datie voor vrijetijdsactiviteiten van de jeugd onbruikbaar maken. 
WippIer toonde aan dat formele en georganiseerde bijeenkomsten 
plaatsrnaken voor informele en toevallige wijzen van samenzijn. 
Groepsvorming wordt dan ook meer en meer door spontane, door tijd en 
toevalligheid opgeroepen activiteiten en steeds minder door georganiseerde 
en geïnstitutionaliseerde initiatieven en programma's bepaald. 
Dit zijn resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 
We komen er niet aan voorbij. Ook niet bij de bouw van accommodaties. 
Daarbij komt nog een aantal overwegingen, die weliswaar arbitrair zijn, 
maar zeker niet minder belangrijk. 

Ontwikkeling van persoonlijkheid 

De periode dat sociaal-culturele vorming en creativiteitsontwikkeling werd 
gezien als een gepaste wijze van vrijetijdsbesteding is achter de rug. Beide 
worden erkend als een wezenlijk aspect in de groei naar mens-wording, 
beide zijn elementen van de "éducation permanente", die in de Nota 
"Kreativiteitscentra" van het N.O.G.C. van 23 april 1970 werd omschre
ven als "een kultuurpoltiek principe, waarbij een volledig samenhangende, 
geïntegreerde en flexibele structuur van voorzieningen wordt nagestreefd 
die aan elk mens gedurende zijn gehele leven de voor hem geschikte 
mogelijkheden moet bieden om overeenkomstig zijn aanleg, zijn educatieve, 
sociale en culturele behoeften te bevredigen en om zijn persoonlijkheid, 
mede door middel van zijn werk en zijn vrijetijdsbesteding, zowel voor 
zichzelf als ten bate van de gemeenschap waarin hij leeft, te ontwikkelen." 
Ook het jeugdwerk heeft hierin een functie, evenals o.m. vormingswerk, 
sociaal-cultureel werk, kwaliteitsontwikkeling en onderwijs. 
Het onderwijs. heeft zich in de moderne industriële samenleving ontwikkeld 
tot een instrument van voorbereiding op het arbeidsproces en is daarbij 
gevolg en oorzaak beide van het arbeidsethos, dat sinds de industriële 
revolutie een van de bepalende elementen van ons (neo-)kapitalistische 
cultuurpatroon is. 
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"School" en "Vrije tijd" worden daarbij als tegenstellingen gezien, evenals 
"werken" en "vrije tijd". 
Toch zijn er tekenen die er op duiden dat de verhoudingen tussen 
schooltijd-werktijd-vrije tijd ingrijpend gewijzigd zullen worden; niet alleen 
in uren, maar ook in perceptie. 
Educatie en werken zullen elkaar gaan afwisselen omdat de versnelde 
technologische ontwikkeling dat eist. 
Deze is op haar beurt weer schuldig (een felix culpa overigens) aan een 
toenemende vrije tijd en het arbeidsethos gaat - langzaam nog en vooral 
in de subcultuur van de jeugd - vervangen worden door een vrijetijdset
hos, zo men wil: door een creativiteitsethos. 
Als het onderwijs zijn taak goed verstaat zal het derhalve niet alleen maar 
voorbereiden op het beroepsleven, maar ook op het vrijetijdsleven. 
Creativiteitsontwikkeling mag dan evenmin zijn elitaire positie handhaven. 
Onderwijs, jeugdwerk, kwaliteitsontwikkeling en volwassenenvorming ko
men dan in een wezenlijk andere relatie tot elkaar en de accommodaties 
hiervoor vormen een wezenlijk deel van de sociaal-cultureel-educatieve 
infrastructuur. 

Activiteitetncentra 

De conclusie ligt dan voor de hand dat de realisering van een dorpshuis-op
zich, een school voor onderwijs alleen, een geïsoleerde bibliotheek, een 
sporthal, een muziekschool, niet meer aan de ontwikkelingen van het 
moment beantwoorden. 
Veeleer moet gedacht worden aan de realisering van activiteiten centra, 
waarin onderwijs, volksontwikkeling, sociaal-cultureel werk, vormings-, 
opbouw-, buurt-, jeugdwerk en sport elk medebepalende elementen zijn. 
Het is tegen deze achtergrond wel duidelijk dat de tekorten aan ruimte niet 
alleen met vierkante meters bouwvolume voor ieder van de afzonderlijke 
sectoren tegemoetgetreden kan worden. Het geheel aan ruimtelijke voorzie
ningen moet in het woonmilieu geïntegreerd worden. 
En niet alleen omdat deze voorzieningen daar moeten komen "waar ze het 
meest nodig en het gemakkelijkst te bereiken zijn" (Nota Sport '70), maar 
ook omdat ze daarmee een functionele integratie mogelijk maken in nieuwe 
wijken en urbaniserende dorpen. 
Dit kan weer leiden tot hernieuwde interactie, communicatie en sociale 
integratie. 
Contact tussen de generaties is broodnodig om een stuk maatschappelijke 
creativiteit tot stand te brengen, een vorm van creativiteit die maar al te 
vaak verwaarloosd wordt. 
Heeft dit alles stedebouwkundige consequenties, vooral bij de bouw van 
nieuwe wijken, het biedt tevens een perspectief wanneer voor ieder van de 
specifieke terreinen accommodaties gerealiseerd moeten worden. 
In reële situaties zijn er vaak al bepaalde voorzieningen, waardoor een 
geïntegreerde aanpak niet wenselijk is. Op een gegeven moment kunnen 
sociografische gegevens bepaalde combinaties uitsluiten, maar ook beleids-
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overwegingen kunnen dit doen. In ieder geval moeten uit een oogpunt van 
sociaal en economisch rendement ook bouwtechnische consequenties 
worden getrokken uit de bovenvermelde ontwikkeling. 
Zo moet ieder gebouw gekenmerkt worden door een openheid naar buiten 
(cultuurburchten zijn per definitie anti-democratisch), drempelvrees moet 
worden vermeden en er moet een welhaast onmerkbare overgang zijn 
tussen binnen en buiten. Ook binnen het gebouw moet er openheid zijn om 
visuele contacten tussen de onderscheidene activiteiten en groepen mogelijk 
te maken. 
Het gebouw (liever: het activiteitencentrum) mag niet langer meer een 
verzameling van verschillende ruimten zijn, de indeling moet niet door 
muren worden bereikt, maar veel meer door bepaalde "sferen", waardoor 
het eenvoudig is de vele activiteiten waar te nemen en er naar believen bij 
aan te sluiten of af te haken. 
Om het economisch rendement zo groot mogelijk te maken valt er een 
zware nadruk op de flexibiliteit van de onderscheidene sferen lil het 
gebouw, zodat een meervoudig gebruik voor de hand ligt. 

Fundamenteel uitgangspwnt 

In het bestek van dit artikel is het niet mogelijk nader in te gaan op 
technische details. Ik heb me moeten beperken tot het aangeven van een 
perspectief waarheen moet worden gewerkt. 
Eigenlijk kan dat alleen maar in grote nieuwbouwwijken integraal worden 
gerealiseel'd. In elk van de andere gevallen zullen, afhankelijk van 
bestaande voorzieningen, beleidsbeslissingen moeten worden genomen ten 
aanzien van de vraag welke activiteiten met elkaar gecombineerd zullen 
worden. 
Als fundamenteel uitgangspunt geldt daarbij dat nagestreefd dient te 
worden een integratie van: 

activiteiten, 

generaties en 

lt'vensbeschouwingen 

Het zou maatschappelijk en economisch een ramp betekenen als de 
schoolstrijd en zijn oplossingen zich zouden herhalen in de sociaal-culturele 
wereld. 
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Cultuur en ruimteliike ordening 

door J. D. van der Harten 

Binnen een allesomvattende cultuurpolitiek - dat is 't toch waar de 
K.V.P. heen wil? - vormt de ruimtelijke ordening een belangrijke en 
onmisbare factor. Wie zich met ruimtelijke ordening bezig houdt is licht 
geneigd de zaak om te draaien: 
Cultuurbeleid kan een factor vormen binnen de ruimtelijke ordening. Dit 
woordenspel duidt de moeilijkheden aan, die zich voordoen bij de 
behandeling van een vraagstuk, dat zo complex is en waarover nog zo 
weinig is gedacht, dat geen zinvol en bruikbaar antwoord te geven valt. 
Aanvaarden we dat we nog slechts tastend kunnen nagaan, wat die 
"allesomvattende cultuurpolitiek", zonder in fraseologie te vervallen, 
precies te betekenen zou moeten hebben, dan houdt dit in dat het volgende 
niet meer kan zijn dan een reeks losse gedachten. 

Cultuurbeleid meer dan kunstbeleid 

Ter begripsbepaling kan dienen, dat cultuurbeleid in deze context meer is 
dan kunstbeleid. Mét de voorzitter van de werkgroep cultuur, Paul 
Beugels, menen we dat cultuur in dit verband niet anders gezien kan 
worden dan als "het leven zelf". In deze hiërarchie van waarden is dan 
vanzelfsprekend de ruimtelijke ordening ondergeschikt; middel, geen doel. 
Verder doorgeredeneerd: ook die cultuurpolitiek is geen doel, zij is op haar 
beurt middel in het streven om de mens gelukkig te doen leven. 
Deze hooggestemde opinie neemt niet weg, dat in de gangbare opvattingen 
cultuur weinig meer maar ook niet minder is dan een hoeveelheid 
accommodaties zoals schouwburgen, concertzalen, musea en voor de 
ruimhartigen ook nog wel de centra van de subsultuur, e.d., waarbinnen 
een selecte, kleine groep zich door personen, gmepen en instellingen van 
kunst laat voorzien. Veelal gebeurt dit ten koste van indrukwekkende 
subsidies, die volgens talrijke medeburgers beter aan alle mogelijke andere 
zaken besteed konden worden. De binnen de cultuur werkzame toneelspe
lers, musici, schilders, schrijvers e.a. bereiken nooit de faam die de 
gemiddelde speler van een eredivisieclub geniet. Voor zeker driekwart van 
het Nederlandse volk is cultuur een vreemd begrip; de vraag of die 
vervreemding wellicht wederzijds is, ligt voor de hand. 
Merkwaardigerwijs wordt binnen die gangbare opvattingen landschaps- en 
milieubescherming niet als een culturele activiteit beschouwd, terwijl het 
conserveren van schilderijen e.d. zonder aarzeling als zodanig wordt 
aanvaard. 
We laten daarom het geijkte patroon los; het leven zelf wordt uitgangspunt. 
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Hoe weinig de meeste mensen ook weten te leven, ze weten er bepaald 
meer van dan van die cultuur-oude-stijl. De goocheltruc is gelukt: 
Cultuurpolitiek-nieuwe-stijl is niet meer alleen voor "the happy few", 
eindelijk is het gehele volk overrompeld, het kan niet meer aan het alles en 
allen omvattende beleid ontsnappen. 
In ernst: er is door die wat extreme, nieuwe opvatting een duidelijker zicht 
geboden op de onderlinge samenhang, de cultuur van de gangbare 
opvatting krijgt dan een plaats in de totaliteit en kan daarbinnen 
functioneren. üók "the happy few" mogen leven, maar niet alleen zij. 

Huiveringwekkende verantwoordelijkheid 

Ruimtelijke ordening dient te zijn de optimale structurering van de 
menselijke fysieke leefruimte. Dit is de organisatie van een stuk leven en 
als zodanig van zo elementaire betekenis, dat iedereen die er mee te 
doende is moet beseffen dat hem een huiveringwekkende verantwoordelijk
heid is opgelegd. 
Nu valt dat huiveren wel mee, want de praktijk doet dat grootste geheel 
uiteenvallen in veel tijd en energie vergende onderdelen, als bijvoorbeeld 
streekplannen, structuurplannen en bestemmingsplannen. Er is te weinig 
gelegenheid om zich die allesomvattende verantwoordelijkheid voortdurend 
diep bewust te kunnen zijn: Immers, de woningbouw moet voort, want vijf 
en twintig jaren na de oorlog hebben we nog een huizentekort dat er niet 
om liegt; de industriële expansie moet doorgaan, want de werkgelegenheid 
moet worden uitgebreid; het verkeer eist steeds meer en steeds geweldiger 
voorzieningen, want elkeen, nietwaar, heeft recht op een auto én op 
openbaar vervoer over de weg en door de lucht; de recreatiemogelijkheden 
moeten meer en groter worden, want de vrije tijd neemt toe en de besteding 
daarvan stelt haar harde eisen. Zo kunnen we doorgaan, en dit alles biedt 
nauwelijks kans om er eens bij stil te staan hoe het nu feitelijk zit met die 
optimale structurering van de menselijke leefruimte of om na te gaan of, en 
zo ja waar, bij het bovenstaande vraagtekens gezet zouden moeten worden. 
Hoe schuchter om niet te zeggen afwijzend heeft tot nog toe de politiek 
gestaan tegenover dat door Beugels bedoelde leven zelf. De groeiende 
onherbergzaamheid van onze steden (Mitscherlich) is mede een gevolg van 
de onherbergzaamheid van onze politiek, waarbinnen zich een kleine groep 
thuisvoelt, maar waarbij de buitenwacht, met een "ze-doen-maar" of ,,'t
zal-mijn-tijd-wel-duren" en nog veel erger, in de kou blijft staan. De 
politiek zal de middelen moeten vinden en gebruiken om die situatie te 
doorbreken: de politiek zal algemene beginselen moeten vertalen in 
praktische besluiten die duidelijk herkenbaar gericht zijn op het menselijke 
welzijn, op dat leven zelf. 
Dit lijkt mij bij uitstek mogelijk en noodzakelijk in de ruimtelijke ordening 
die zich zo direct bemoeit met de leefruimte van de mens. Daarbij doen 
zich echter tal van problemen voor. Eén daarvan lijkt mij, dat het gevaar 
niet denkbeeldig is, dat men wel de ruimte ordent, maar vergeet dat het 
over lééfruimte gaat: menig planoloog streeft naar een zijns inziens ideale 
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situatie maar voor wie? Vaak gaat het nastreven van het ideaal ten koste 
van door de jaren gegroeide gegevenheden, die hun eigen waarde hebben, 
zij het dan (misschien) geen stedebouwkundige. Een ander probleem is voor 
iedereen direct herkenbaar: de enorme druk die de eisen van het verkeer 
uitoefenen en waartegen (want dat verkeer is immers ook een stuk leven 
zelf) nauwelijks verweer mogelijk is. Hierdoor krijgen verkeerstechnische 
aspecten zodanig de overhand, dat andere, wellicht aanzienlijk menswaardi
ger, belangen geschaad kunnen worden. 
Wat ons, dunkt mij, het meest zou moeten bezig houden, is echter de 
tegenstelling die zo gemakkelijk kan ontstaan tussen het ordenen aan de 
ene kant en de ruimte, die fantasie en creativiteit niet alleen gelaten maar 
vooral gegeven moet worden, aan de andere kant. Maar al te vaak betekent 
ruimtelijke ordening beknotting, niet het scheppen van vrije ruimten waarin 
van alles boeiend en verrassend gebeuren kan, maar een vastpinnen op 
voorschriften waarbinnen weinig of niets mogelijk is en waarvan de zin 
lang niet altijd duidelijk is. 
Het spreekt vanzelf dat we zuinig met de schaarse ruimte moeten 
omspringen zodat er dwingende voorschriften nodig zijn om die zuinigheid 
te verzekeren. Naar mijn indruk echter ligt daaraan minder vaak ten 
grondslag de gezamenlijke overtuiging dat dit nóódgedwongen is en daarom 
zo en niet anders kan en moet, dan de wel eens wat bedillerige dogmatiek 
van sommige bestuurders, planologen en juristen. Met alle denkbare goede 
bedoelingen en vol van bovenvermeld besef van huiveringwekkende 
verantwoordelijkheid, dat wel! 

Onderlinge afhankelijkheid 

Concreet komt dit alles erop neer, dat ook hier weer de mens, die 
wonderbaarlijke schepping Gods, zijn kansen moet krijgen, dat wil zeggen 
dat, wil de ruimtelijke ordening mede cultuurbepalend zijn, en dan versta ik 
onder cultuur het leven zelf in al zijn uitingsvormen, dat dan de 
ontwikkeling van onder op moet plaats vinden. In de praktijk lijkt mij dit 
bereikbaar door vergaande bevoegdheden te laten bij die bestuursorganen 
die het dichtst bij de mensen staan, maar die dan tevens in staat en bereid 
moeten zijn zich terwille van die mensen te voegen in een groter geheel. En 
zo groot is ons land nu ook weer niet, dat dit geheel niet eerst nationaal 
globaal geordend zou mogen worden alvorens de verder gedetailleerde 
achtereenvolgens streeksgewijze en plaatselijke ordening haar gang kan 
gaan. De onderlinge afhankelijkheid is zo sterk, dat slechts gezamenlijke 
behartiging van gezamenlijke belangen een harmonische ontwikkeling kan 
garanderen. Het zullen de politieke bestuursorganen moeten zijn, die de 
goede wisselwerking tussen de grote lijnen en de noodzakelijke verfijning in 
onderling vertrouwen verzekeren. 
Zijn dit de algemene uitgangspunten, het spreekt vanzelf, dat de uitwerking 
daarvan pas goed moeilijkheden oproept. Enkele voorbeelden: De vraag 
wie zouden moeten meepraten bij de bepaling van een programma van 
eisen voor een bepaald bestemmingsplan, terwijl een werkbare procedure 
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behouden moet blijven om binnen de gestelde termijn aan het bouwen te 
kunnen, levert meer kwesties op dan in het algemeen aanvaarden dat 
inspraak bij die procedure verzekerd moet zijn. De vraag hoe en op grond 
waarvan de verschillende voorzieningenniveaus bepaald moeten worden, 
waarbij menige knoop van plaatselijke en regionale rivaliteit doorgehakt en 
aan heel wat chauvinisme paal en perk gesteld moet worden, roept meer 
problemen op dan in het algemeen meegaan met de denkbeelden dat er in 
ons land A tot en met D-niveaus zul\en moeten zijn, willen we de ruimte 
redelijk en efficiënt indelen en gebruiken. 
Deze vragen hebben te maken met de relatie ruimtelijke ordening
cultureel beleid, want het is bij de bepaling van die eisen, dat men het 
dagelijkse leven tegemoet treedt en bij het vaststellen en nastreven van die 
niveaus dat men voor allen bereikbaar de mogelijkheden spreidt om al 
levend meer mans te zijn. 
Het moge dan waar zijn, dat cultuur begint bij het wonen, het wonen is bij 
ons zo weinig een cultuur, dat de mogelijkheid tot inspraak gecompleteerd 
zal moeten worden met die van informatie en vorming wil dat meepraten 
enige zin hebben en niet de grootste gemene deler van beschikbare 
meningen tot resultaat hebben. Toch moeten we vertrouwen, dat bij een 
doelbewuste politiek, die ruimte geeft aan de menselijke vindingrijkheid en 
creativiteit, deze zich meer zullen toespitsen op de oplossing van vragen 
waaraan de gemiddelde burger tot nog toe nauwelijks te pas kwam. Dit 
kan het nemen van hindernissen en het overschrijden van grenzen 
vergemakkelijken, waarbij binnen het voorzieningenpatroon sneller de 
gewenste veelzijdigheid bereikt kan worden, nodig voor een geïntegreerd 
cultuurbeleid. Nastrevenswaard lijkt in elk geval de integratie van taken 
gericht op voorzieningen direct bestemd voor het vervullen van "culturele" 
functies. Het lijdt in dit verband geen twijfel dat tussen ruimtelijke 
ordening en cultuurbeleid een onverbrekelijke relatie tot stand gebracht 
moet worden. 
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Het conflict. culturele ontwikkeling
economische groei 

door P. Gommers 

There might be some sense in your knocking 
. .. if we had the door between us. 

Alice in Wonderland 
Materiële en culturele belioe/tnl 

In brede zin kan alles wat kunstmatig is, ieder doorbreken van ecologische 
en andere natuurprocessen als cultuur worden bestempeld. In deze 
betekenis valt iedere maatschappijvorm, iedere economische organisatie 
onder het begrip cultuur. Binnen een maatschappijcultuur wordt een meer 
beperkt cultuurbegrip onderscheiden, die aangeeft in welke mate de niet
materiële behoeften van de tot die maatschappij behorende individuen is 
ontwikkeld en wordt bevredigd. Iedere maatschappij, ieder individu kent 
naast de niet-materiële behoeften, uiteraard ook materiële behoeften. In 
hoeverre de materiële dan wel de niet-materiële, de culturele behoeften 
worden bevredigd is aan een voortdurend wisselende prioriteit onderhevig. 
Dat deze prioriteitenbepaling een spanningsveld oproept is duidelijk. Iedere 
maatschappij, bij welk ontwikkelingsniveau dan ook, ondergaat de dyna
mische invloed van deze spanning; een spanning die soms tot een openlijk 
conflict uitgroeit. 
Globaal gesproken vereist de materiële behoeftebevrediging een noodzakelij
ke inspanning, die kan worden gevangen onder ons begrip "werktijd". De 
inspanning voor de culturele behoeftebevrediging kan dan worden benaderd 
door de hoeveelheid genoten "vrije tijd". 
De culturele ontwikkeling, die in de vrije tijd plaats vond, bleef bij de oude 
beschavingen beperkt tot de hofhoudingen en de priesterkasten. In het 
Romeinse Rijk was de vrije tijd reeds meer verdeeld. Tegen het einde van 
Nero's keizerschap hadden de vrije burgers van Rome 176 vakantiedagen 
per jaar. Om niettemin toch aan de materiële levensbehoeften tegemoet te 
komen, behoeften die gemiddeld aanzienlijk hoger lagen dan bij de oudere 
beschavingen, werd de werktijd overgedragen aan de slaven, de niet-vrije 
burgers van Rome. De bevrediging van de snel toenemende behoeften 
zowel materieel als cultureel (meer vrije tijd) vereiste een groeiend aantal 
niet-vrije burgers, hetgeen de bekende catastrofes en uiteindelijk de 
ondergang van het Rijk tengevolge hadden. 
Onze geïndustrialiseerde maatschappij weerspiegelt eveneens deze spanning 
tussen de bevrediging van materiële en culturele behoeften. Behoeften die 
op een geheel ander niveau liggen, maar daarom niet minder als reëel wor
den ervaren. Een complicerende factor daarbij is dat voor de culturele 
behoeftebevrediging meer en meer materiële zaken nodig zijn, met als 
gevolg dat de werktijd niet meer uitsluitend wordt aangewend voor de 
materiële behoeftebevrediging. Met de auto spoeden wij ons naar het werk, 
als wel van de ene culturele manifestatie naar de andere. De vaatwasma-
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chine geeft de huisvrouw meer vrije tijd, meer mogelijkheden voor culturele 
aktiviteiten. In feite zou iedere economische aktiviteit gericht op grotere 
arbeidsproduktiviteit, op werktijdbesparing als cultuurbevorderend kunnen 
worden aangemerkt, ware het niet dat de bespaarde tijd ook aangewend 
kan worden voor de bevrediging van additionele materiële behoeften. 
Hiermede zijn we weer terug in het spanningsveld. 

Meer vrije tijd of hoger inkomen 

Wanneer wij er nu vanuit gaan dat het niveau van de materiële 
behoeftebevrediging bepalend is voor de behoeften aan hulpmiddelen die 
bij de bevrediging van de culturele behoeften worden aangewend, dan blijft 
het mogelijk de keuze tussen vrije tijd en werktijd (bij een groeiende 
arbeidsproduktiviteit) representatief te achten voor de mate waarin een 
maatschappij zijn materiële en culturele behoeften bevredigt. Werktijd en 
arbeidsproduktiviteit bepalen het inkomensniveau van een maatschappij. 
De spanning kan dus beter omschreven worden als een keuze tussen meer 
vrije tijd en hoger inkomen. Het ligt nu voor de hand om eens na te gaan 
hoe deze keuze in onze geïndustrialiseerde maatschappij tot heden is 
uitgevallen. De benodigde gegevens hiervoor gaan voor de Ver. Staten 
terug tot ongeveer 1890. Voor Nederland zijn alleen gegevens voor de 
naoorlogse periode beschikbaar. Daarom is de ontwikkeling in de Ver. 
Staten hier als illustratie gekozen. 
De grafiek toont het verband van tijd tussen de hoogte van het 
inkomen per hoofd en het complement van de vrije tijd (het gemiddelde 
aantal gewerkte uren). Over de gehele periode beschouwd is het verband 
opvallend. Uitzonderingen vormen de depressie van de jaren dertig toen de 
werktijd in de Ver. Staten in verschillende sectoren werd ingekort om 
zodoende meer werkgelegenheid te creëren en de oorlogsjaren met de extra 
krachtsinspanning van het thuisfront. Bij nadere beschouwing is het globale 
verband over de gehele periode op meerdere wijzen te interpreteren. Als 
het verband volgens de gestippelde lijn in de grafiek zou verlopen dan zou 
dit betekenen dat bij stijgend inkomen het aantal gewerkte uren in 
toenemende mate afneemt. De mate waarin zou dan in de beginperiode bij 
1 % inkomensstijging ongeveer 0.15 % bedragen hebben en aan het einde 
van de periode 0.35 %. Het zou echter ook betekenen dat deze verhouding 
na 1965 nog sterker zou gaan toenemen. Hiervan is tot nu toe niets 
gebleken, eerder het tegendeel. Bekijken we echter de periode 1900-1965 
dan is een lineair verband meer waarschijnlijk. Bij een inkomensstijging van 
1 % zal het aantal gewerkte uren met een constant percentage, in dit geval 
met 0.3% afnemen. Deze verhouding komt meer overeen met de ontwik
keling tot 1970. Indien deze verhouding nu wordt toegepast op de Neder
landse situatiel) dan zou bij een gemiddelde stijging van het nationale inkomen 

1) Dit is bij een constant verband niet onrealistisch, alhoewel het Centraal Plan
bureau voor Nederland voor de periode 1963-1973 een elasticiteit van 0.2 % aan
geeft. (De Nederlandse Economie in 1973, deel 1, bladz. 58). 
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per hoofd met 3Vz % per jaar, het aantal gewerkte uren gemiddeld met 
1.1 % per jaar dalen. D.w.z. dat in het jaar 2000 de gemiddelde werktijd in 
Nederland van 2100 uren in 1970 tot een 1500 uren zou zijn gedaald, 
ofwel bijv. een vierdaagse werkweek van 8 uur/per dag met 5-6 weken 
vakantie per jaar. 
Deze extrapolatie lijkt voor onze zo sterk in beweging zijnde maatschappij 
een gewaagde onderneming. Vele "kritische" groeperingen spreken over 
een welvaartsovervloed, willen deze terugdringen en herverdelen. Met 
andere woorden een tegelijkertijd terugdringen van de inkomensgroei en 
het opvoeren van de vrije tijd. Door sommige jongeren in de Ver. Staten en 
Europa wordt de traditionele verhouding inderdaad doorbroken. Zij 
combineren een maximum aan vrije tijd met een zeer elementaire materiële 
behoeftebevrediging. Dit zijn echter kleine groeperingen, de meeste 
kritische groeperingen vragen om betere en grotere spreiding van voorzie
ningen op velerlei gebied. Dit kan zowel de wooncultuur betreffen als 
crêches om huisvrouwen in de gelegenheid te stellen het inkomen van het 
gezin zo niet te vergroten dan toch om hun persoonlijkheid binnen het 
professionele economische proces te ontwikkelen. Hoe dan ook de grote 
potentiële vraag naar al dan niet collectieve voorzieningen impliceert grotere 
produktie, hoger inkomen. Ook voor de niet-materiële behoeftebevredi
ging lijkt het waarschijnlijk dat de vraag naar hoger inkomen nog wel enige 
tijd zal voortduren. De moderne communicatiemiddelen wekken een 
saamhorigheidsgevoel op, een idee te behoren tot een wereldmaatschappij, 
dat zich onder meer uit in een grote drang naar reizen en trekken. Het 
toerisme staat wat dit betreft nog maar in zijn kinderschoenen. Ook de 
lichaamscultuur in sport en spel vereist snel groeiende voorzieningen 
Sport en spel worden tot nu toe op grote schaaal alleen door de jeugd 
beoefend en dan nog alleen door de mannelijke jeugd. En wat te denken 
van de ontwikkeling van de vrije expressievakken op de scholen, deze 
ontwikkeling zal niet beperkt blijven tot de jeugd. Het geheel overziende 
lijkt er toch niet zoveel aanleiding aanwezig om te verwachten dat de vrije 
tijd in aanzienlijk sneller tempo in verhouding tot het inkomen 2) zal verlo
pen dan voorheen. 
Opmerkelijk is het dat in vergelijking met de inkomensverdeling de 
verdeling van de vrije tijd veel gelijkmatiger verloopt. De bestaande verschil
len blijven aanzienlijk beneden de 10%, afgezien van enkele door de 
gemeenschap min of meer geheel vrij gehouden kunstenaars. Dit zou 
kunnen aangegeven dat de hogere inkomenstrekkers een grotere waardering 
geven aan de werktijd dan de lagere inkomenstrekkers. Dit zou mogelijk 
kunnen zijn gezien de aard en de verschillen in de werkzaamheden van de 
onderscheiden groepen. Hierbij komt echter wel de vraag op in hoeverre 
geestdodende arbeid negatief en stimulerende arbeid positief gewaardeerd 

2) Het nationale inkomen bij de huidige definitie; andere inkomensmetingen zijn 
denkbaar waarbij milieuvervuiling, onttrekkingen van recreatiegebieden e.d. ne
gatief, de toenemende vrije tijd positief gewaardeerd worden; 
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zou moeten worden in de toerekening van de culturele behoeftebevrediging. 

Spannimg, een maatschappelijke bestaansvoorwaarde 

Tenslotte een woord over een sterk vereenvoudigende veronderstelling die 
nog niet expliciet werd genoemd, te weten het zinvol benutten van de vrije 
tijd. Fellini's film over de Romeinse beschaving laat ons enkele mogelijkhe
den zien van minder zinvolle vrije tijdsbesteding. Vrije tijd kan naast 
rethoriek, toneel, sport, ed. ook tot excessen en uitwassen leiden met de 
kans dat de produktieorganisatie die de basis vormt voor zowel de materiële 
als de culturele behoeftebevrediging niet langer als essentieel zou worden 
ervaren en zou worden verwaarloosd. In onze huidige maatschappij, rijk 
aan een overvloed van uiteenlopende verlangens, begeerten en verwachtin
gen is het maar al te gemakkelijk om er enige naar voren te halen om daar 
bange voorgevoelens en onheilsboodschappen aan op te hangen. Persoon
lijk heb ik meer de behoefte de positieve ontwikkelingen in onze 
maatschappij te benadrukken. De grote winst van onze huidige maatschap
pelijke ontwikkeling is naar mijn mening dat de spanning tussen de keuze 
vrije tijd en werktijd niet is weggevallen, maar iedere dag met meer 
duidelijkheid naar voren wordt gebracht. In ons streven naar inspraak, naar 
bewustwording, naar ontplooiing, wordt deze keuze steeds opnieuw en 
meer expliciet gesteld. Dat daarbij soms bestaande spanningen in kleine 
locale conflicten ontladen, helpt ons te grote spanningen te identificeren en 
conflicten te kanaliseren. Hierdoor zal de spanning tussen werktijd en vrije 
tijd niet worden weggenomen, zij zal daardoor juist worden gehandhaafd. 
Het bestaan van deze spanning zou wel eens een voorwaarde kunnen 
blijken voor het voortbestaan van culturele creativiteit, van produktieve 
inspanning, in het kort van het voortbestaan van onze cultuur, onze 
maatschappij in ontwikkeling. 
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