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Bedriifsdemocratie: een illusie? 

door prof. dr. J. Pen 

Verticale structuur 

Het bedrijfsleven is autoritair ingericht. Een arbeider moet uitvoeren wat 
zijn bazen hem gelasten. Hij mag misschien een beetje terugpraten, vragen 
of het werk niet beter anders gedaan kan worden, er op wijzen dat de 
taakopdracht niet erg praktisch is; hij mag wijzigingen in de gang van zaken 
voorstellen, maar dergelijk tegenspel heeft zijn grenzen, die van boven af 
worden vastgesteld. Een bevel is een bevel, ook al wordt het vriendelijk 
meegedeeld. De taakopdrachten zijn uiting van een plan, dat buiten de 
arbeider om is vastgesteld. Boven de baas staat een andere baas (afdelings
chef, adjunct-directeur, mannen die in kantoren zitten). De arbeider weet 
niet precies wat daar omgaat. Hij krijgt opdrachten en voert ze uit. 
Dat zijn de feiten. "Inspraak" en adviserend meepraten van enkele vertegen
woordigers in een ondernemingsraad veranderen er niet veel aan. Arbeiders
commissarissen, een sociaal statuut, publikatie van bedrijfsgegevens - het 
zijn wenselijke veranderingen, maar zij wijzigen de dagelijkse situatie van 
de arbeider niet. De structuur blijft verticaal. 

Moet het anders? 

Is die situatie ongewenst? Men kan er heel verschillend over denken. Er 
zijn arbeiders die haar aanvaarden als onvermijdelijk en natuurlijk, zij het 
niet als erg prettig. Het leven, en zeker het leven in een bedrijf, is nooit 
een lolletje geweest en zolang de bazen nu maar humaan optreden en het 
werk niet onaangenaam is - wat zal je je dan druk maken. Een variant 
van deze berustende opinie wijst op de moderne produktietechniek, die 
niet veel ruimte laat voor dagelijkse aanwijzingen; de arbeider staat bij de 
machine en hij doet daar wat hij te doen heeft. 
Anderen achten de verticale structuur bezwaarlijk. Zij wijzen op de frustra
tie, (mooi woord) die uit de eenzijdige bevelsverhouding voortvloeit, zien er 
allerhande spanningen van komen, maar blijven zitten met de moeilijkheid 
dat de bedrijven nu eenmaal geleid moeten worden. In het belang van de 
produktiviteit willen zij niet te krachtig gaan ingrijpen. Bovendien wensen 
zij de positie der eigenaars (kapitaalverschaffers) niet teveel te beschadigen, 
en zij hebben ook wel eens het gevoel dat de arbeiders misschien niet al 
te deskundig zijn. Zo komt men tot de partiële oplossingen - "inspraak" 
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- die tegenwoordig opgeld doen, en die b.v. door mr. Van Schaik zijn 
besproken in dit tijdschrift van september 1968. Op dergelijke voorstellen 
reageren dan weer anderen door ze af te schilderen als zoethouders en 
fopspenen.1 ). 

Een derde groep verzet zich principieel tegen de verticale structuur. Hun 
sterkste argument is wellicht dat er tegenwoordig veel wordt gesproken 
over democratie, maar dat deze ophoudt vanaf het moment waarop de 
werknemer het bedrijf binnen gaat. Aangezien de meeste mannen het 
grootste deel van de dag in fabriek, kantoor of winkel doorbrengen, is het 
schijnheilig onze maatschappij democratisch te noemen. De meest radicale 
variant van deze opvatting ziet trouwens in de politieke democratie slechts 
een schijnvertoning, waarachter zich de werkelijke machthebbers verbergen. 
Wie zo denkt wil een revolutionaire verandering in de maatschappij; hij 
verwerpt de zwakke vormen van medezeggenschap als evenzovele bijdragen 
aan de kapitalistische schijnvertoning. 

De urgentie van bedrijfsdemocratie 

Deze hangt af van het gemoedsleven van de mensen. Als zij zich, in 
meerderheid, moeiteloos schikken in de huidige toestand - wat zouden 
we dan overhoop halen? Het is verleidelijk "hogere beginselen" in de 
discussie te brengen, over "menselijke waardigheid" te spreken, en beurte
lings zalvend en verontwaardigd te doen over de autoritaire structuur, 
maar dat is allemaal metafysica en projectie van eigen onlustgevoelens. 
Het is niet onwaardig om aanwijzingen van anderen op te volgen; het is 
zelfs niet altijd onaangenaam. Medeverantwoordelijkheid brengt soesa mee. 
Wij mogen het de arbeiders niet kwalijk nemen als zij zich niet druk maken 
over de hele zaak, en hun energie liever concentreren op de vrije tijd -
duiven, voetbal, het gezin. Ik kan mij heel goed een maatschappij voor
stellen waarin het opgewekt en vredig toegaat, in weerwil van de autoritaire 
structuur van het bedrijfsleven. 
Maar opgepast. Bedrijfsdemocratie wordt urgent als de mensen geen ge
noegen nemen met de huidige gang van zaken. Hun verzet tegen de 
verticale opzet kan allerlei vormen aannemen en door <lllerlei bronnen 
worden gevoed. De zaak begint er lelijk uit te zien, wanneer de mensen 
hun situatie in het bedrijf opvatten als een aanwijzing dat de hele maat
schappij niet deugt. Zij zien dan de samenleving als iets dat tegen hen in 
gaat: een dreigend ding. Wie zo denkt, ontwaart overal de tekenen van 
eigen onmacht en andermans boze bedoelingen. Hij ziet de scheefheid van 
de inkomensverdeling. Hij weet dat er standen bestaan: "betere" mensen 
en de "mindere" man. De hiërarchie in het leger herinnert hem aan de 

1) Vgl. het artikel "Medezeggenschap, een fopspeen" van prof. dr. S. Kleerekoper 
in Ruim Zicht van 5 januari 1967 (uitgave NKV) en de uitgave Medezeggen
schap van de hand van dezelfde auteur. (Uitg. iE. E. Kluwer, Deventer; 1968, 
prijs f 12,50). 
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meest barse kanten van een beve1sorganisatie. Hij kent het bestaan van 
rechtse ideologieën. Hij begint eigenaardige vermoedens te koesteren: dat 
de arbeider altijd het slachtoffer is, óók van de economische groei (dat is 
niet zo, maar zo'n idee werkt door); dat het arbeidsaandeel daalt (idem); 
dat er 200 mensen zijn die "de macht uitoefenen" (idem); dat de politiek 
beheerst wordt door een kliek (idem); dat de uitbuiting en de manipulatie 
allerwege toenemen (idem); dat er een puur conflict bestaat tussen arbeid 
en kapitaal (idem); dat de democratie verrot is, een methode om onrecht 
en uitbuiting te maskeren. Met elkaar kunnen deze opvattingen, die soms 
kleine of zeer kleine kernen van waarheid bevatten, een giftig politiek 
klimaat scheppen. Dan is het uitkijken geblazen, want de ellende die 
politieke bloedvergiftiging kan teweegbrengen is bekend. Het is niet on
denkbaar, dat tot de talloze maatregelen die de Westerse samenleving in de 
komende decennia zullen moeten veranderen, ook de evolutie naar de 
bedrijfsdemocratie zal behoren. 

Bedrijfsvoering door raden 

De weg naar een meer horizontale organisatie levert taIloze problemen op. 
Vanzelf komt zij niet tot stand; er zal, als men zoiets wil, druk op de 
ontwikkeling moeten worden gezet. Ik laat in het midden of de vak
beweging die druk moet uitoefenen of dat de wetgever een rol moet spelen. 
Liever dan te speculeren over de ontwikkeling, beschrijf ik het eindpunt: 
het bedrijf waarin de autoritaire structuur vervangen is door de bedrijfs
democratie. (Het is een groot bedrijf; bij de kleintjes ligt alles veel lastiger. 
Maar dat is een onderwerp om snel van af te stappen). 
Bevelen zijn nu vervangen door overleg. Er blijft weliswaar een hiërarchie 
bestaan, er blijft een onderscheid tussen leiden (= plannen maken) en uit
voeren. Maar de volledige arbeidsverdeling tussen leiders en geleiden wordt 
opgeheven. De plannen kunnen, op alle niveaus, worden gemaakt door 
groepen, waarin arbeiders (inclusief middenkader) zitten. Het algemene 
bedrijfsplan, opgesteld door de directie, behoeft de goedkeuring van de 
ondernemingsraad. (Daarin spreken ook de aandeelhouders mee.) Uit dit 
overleg vloeien plannen voor de afdelingen voort; voor de uitvoering daar
van is een afdelingsraad verantwoordelijk. Voorzover die deelplannen nog 
beslissingsvrijheid laten, worden de knopen doorgehakt in gezamenlijk 
overleg tussen de werknemers in de afdeling, de ploeg, of hoe de kleinste 
organisatie-eenheid ook wordt genoemd. 

Een belangrijk punt in deze opzet is de aansteIling en de functie van 
bazen en afdelingschefs. Aanstelling geschiedt onder medezeggenschap van 
de ondergeschikten. Men kan b.V. afdelingschefs doen benoemen door de 
ondernemingsraad, op voordracht van de afdelingsraad, en bazen op voor
dracht van de ploeg. Essentieel is dat een groep werknemers hun directe 
chef ziet als hun eigen man, die zij vertrouwen en die zij op het matje 
kunnen roepen; hij is niet langer een van boven af ingeplante vertegen
woordiger van het gezag. (Een moeilijke kwestie is het ontslag van deze 
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chefs!) Op dezelfde manier wordt de directie benoemd door de onder
nemingsraad; zij is ook aan dat college verantwoording schuldig. Het is 
waar dat op deze manier de afdelingschefs e.d. tussen twee vuren (directie 
en de eigen groep) kunnen komen te zitten, en dat is geen toevallig be
zwaar; de frictie die er uit voortvloeit hoort typisch bij een dergelijk 
systeem. 
Het spreekt vanzelf, dat een dergelijke organisatievorm talrijke vragen op
roept, die hier niet beantwoord kunnen worden. Hoe worden bijvoorbeeld 
conflicten tussen organen geregeld? Hoe krijgt men impopulaire maat
regelen (ontslag!) er door? Hoeveel geheimhouding blijft er mogelijk (b.v. 
met het oog op de concurrentie)? Wat is de rol van de vakbonden? Welke 
speciale bevoegdheden worden aan de eigenaren (aandeelhouders) voor
behouden? Er zijn talloze varianten denkbaar, en hetgeen hier uiterst 
schetsmatig is aangeduid, dient alleen om de gedachten te bepalen. Het zal 
niettemin duidelijk zijn dat een dergelijke bedrijfsdemocratie veel verder 
gaat dan alles wat thans in de praktische politiek ter discussie staat (mis
schien met uitzondering van enkele voorstellen van D'66). Geen wonder, 
zal men zeggen. Deze vorm van het radenbedrijf is een utopie. Ik hoor het 
smalende gelach al. 

Contra en pro 

Natuurlijk zijn er bezwaren aan verbonden, maar een utopie lijkt mij deze 
opzet niet. Zoiets kán, als men het wil. Het wordt natuurlijk wel een moei
zaam geval. De raden werken waarschijnlijk log, en als het bedrijf vlot wil 
blijven functioneren moet er gedelegeerd worden. Delegatie is een kwestie 
van vertrouwen. Het systeem zelf kan dat vertrouwen aanwakkeren; maar 
dat is geen vanzelfsprekend gevolg. Het kan averechts uitpakken. In plaats 
van kameraadschap en het broederlijk nastreven van het gemeenschappe
lijke doel (een bloeiend en expansief bedrijf) kan het radenstelsel enorm 
veel spanningen opleveren. Deze democratie zet de deur open voor de 
typisch democratische frustratie: een groep heeft een idee, doet er zijn best 
voor, maar het wordt verworpen. De groep wordt kwaad en vermoedt 
machinaties. Er is weinig fantasie voor nodig zich de slaande ruzie voor 
te stellen, die van de bedrijfsdemocratie het gevolg kan zijn en die terug 
doet verlangen naar de verticale, autoritaire, rustige structuur. Maar er is 
ook weinig fantasie voor nodig om zich een redelijk goed functionerende, 
tamelijk harmonieuze, en zelfs vriendschappelijke samenwerking voor te 
stellen. Harmonie en conflict zijn mogelijkheden - welke dosering daar
van gerealiseerd wordt hangt af van de mensen. De bedrijfsdemocratie 
heeft het nadeel, dat zij niet beter is dan de participanten. 

Overwegende bezwaren, van geheimzinnige, "principiële" aard zijn er niet. 
Zij worden verzonnen door de tegenstanders, die zich beroepen op de 
dogmatiek van de eenheid van leiding, die vrezen hun speciale positie in 
de maatschappij te verliezen, of die hun bevoorrechte inkomens in het 
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geding zien. Arbeiders zijn dom en onverantwoordelijk, hoor ik al zeggen. 
(Is dan ook staatkundige democratie verwerpelijk?). Zij missen de des
kundigheid om een bedrijf te leiden (maar de bedrijfsdemocratie is, net als 
de politieke democratie, een getrapt systeem - de raden beslissen over het 
algemene beleid). Arbeiders weten niets van automatisering, financiering, 
marketing (nee - daar zijn specialisten voor en bovendien blijft er een 
directie bestaan, die de plannen voorbereidt). 
De werknemers, zo luidt een ander bezwaar, zullen de onderneming leeg
plunderen - dat prerogatief moet gereserveerd blijven voor enkele mana
gers. Wie zo denkt ziet een fundamenteel conflict tussen arbeid en kapitaal; 
hij verliest uit het oog, dat er een harmonie bestaat tussen alle bedrijfsgeno
ten, gericht op de continuïteit en de expansie van het bedrijf. Overigens 
kunnen de arbeidsvoorwaarden, ook onder een stelsel van bedrijfsraden, 
geregeld worden bij cao. Daar lijkt veel voor te zeggen, temeer omdat de 
topsalarissen dan mÏsschien ook in de cao kunnen worden meegenomen. 
Winstdeling e.d. kunnen de opzet ondersteunen. De harmonie tussen de 
bedrijfsgenoten wordt thans aan het oog onttrokken door de verticale struc
tuur, de managers zien de arbeiders teveel als hun tegenspelers, de ar
beiders voelen de bazen dreigend boven zich. De principiële voorstanders 
van de autoritaire bedrijfsopbouw vervallen in dezelfde fout als hun tegen
voeters, de hypercritici van het kapitalisme: zij overschatten het conflict 
en onderschatten de harmonie. Er blijven uiteraard beslissingen waarbij 
de belangen tegengesteld zijn - automatisering bijvoorbeeld - maar die 
geven ook nu aanleiding tot moeilijkheden; binnen een horizontale organi
satie kunnen deze problemen openlijk worden besproken. 
Natuurlijk kan een dergelijk stelsel alleen functioneren aIs er nog zo het 
een en ander verandert in de maatschappij. Oude standsvooroordelen moe
ten verdwijnen - stomme arbeiders, geslepen uitbuiters, sinistere conspi
ratie zijn geen beelden die bij de bedrijfsdemocratie passen. Het onderwijs 
moet gericht worden op medeverantwoordelijkheid, maatschappelijk in
zicht en zelfstandigheid. Inhaligheid moet plaats maken voor solidariteit. 
De hele samenleving moet horizontaler worden. Als dat allemaal niet ge
beurt dan is de bedrijfsdemocratie inderdaad een illusie. Dat is misschien 
geen ramp. 
Misschien niet. 
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Christelijke politiek in 1969 

door mr. A. P. J. M. M. van der Stee 

1968 is het jaar van het protest geweest. Het protest van een jeugd die 
de welvaart, de atoomenergie en de computer als een vast gegeven aan
vaardt en er zich wat verveeld van afkeert. Een jeugd, die daardoor de 
maatschappij van een heel andere kant gaat bekijken, en dan ziet dat er 
nog heel wat mankeert. Onrecht en discriminatie, niet alleen in andere 
landen, maar ook hier, en dat in een wereld waar de macht in handen is 
van een clan van politici, werkgevers en vakbondsleiders. 
De jeugd vecht veel zaken aan, die tot nu toe als vanzelfsprekend zijn 
aanvaard. Wie over die dingen eens nadenkt kan zich vaak alleen maar 
verbaasd afvragen waarom wij ze zo lang als een vanzelfsprekendheid 
hebben aanvaard. Voor vele leden van de generatie die de coup van 1948 
in Praag bewust hebben meegemaakt, en de komst van de NAVO enthousiast 
hebben begroet, is diezelfde NAVO een vanzelfsprekendheid geworden. 
Maar is het dat ook voor iemand, die nu 20 of 30 jaar is? Is het zo 
vreemd, dat men duistere samenzweringen gaat vermoeden als de regering 
het antwoord weigert op de vraag welke hoge functionarissen welke be
langrijke commissariaten bekleden? 

Deze voorbeelden kan men met honderden aanvullen. Men kan het protest 
niet negeren, om de eenvoudige reden dat het in wezen vaak zo redelijk 
is. Het protest vraagt op de eerste plaats om een antwoord. Wij praten 
veel over openheid e.d., maar wat bijvoorbeeld in een zaak als de NAVO 

opvalt, is dat bijna niemand precies weet wat er in concreto aan de hand 
is. Op een of andere manier hapert de voorlichting. Daarom heb ik er 
veel waardering voor, dat de minister-president zelf voor de t.v. verscheen 
om een en ander toe te lichten. Men kan zich alleen afvragen of de toe
lichting voldoende concreet was. 

Belangrijker is echter onze opstelling tegenover de huidige problematiek. 
Het is mijn overtuiging dat een christelijke partij zich moet richten op de 
moderne mens van nu, die levend in welvaart en voorzien van een grote 
mate van sociale veiligheid, vraagt om erkenning, om zelfstandigheid, om 
bekwaamheid en kennis, om de waardering en achting van zijn omgeving, 
die gekend wil worden in alle beslissingen die ook hem raken. 
Wij vragen om een vermenselijking van deze wereld. Daarom moet het 
"welzijn" centraal staan in ons programma. Zaken als cultuur, recreatie 
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en onderwijs vragen om een veel groteïe aandacht dan zij tot nu toe van 
ons kregen. Daarom is de democratisering van onze samenleving een 
gebiedende eis, niet alleen in de politiek, ook in het bedrijfsleven, in het 
onderwijs, in de ziekenfondsen, in de omroepen en ga zo verder. Dat wil 
niet zeggen dat de economie en de welvaart van het land geen aandacht 
verdienen. Integendeel. Ik verzet mij er alleen tegen, dat aan deze zaken 
een te hoge prioriteit gegeven wordt in onze aandacht. Wij moeten ons er 
van bewust worden, dat onze samenleving nu een heel andere is dan die 
van de jaren '50. Toen was een vakantie in het buitenland, een auto en 
een t.v.-apparaat iets dat nog maar voor weinigen weggelegd was. In tien, 
twintig jaar is dat patroon grondig veranderd, en die veranderingen zullen 
zich in versneld tempo blijven voltrekken. 
Het is broodnodig dat wij deze ontwikkelingen in al hun consequenties 
doordenken en ons daarop instellen. Alleen dan zullen wij een goede en 
aansprekende politiek kunnen bieden voor de jonge generatie. 
Dit zijn dan ook de wezenlijke dingen waar wij in 1969 mee bezig moeten 
zijn. Al het andere is een lapmiddel. Heeft het bijvoorbeeld zoveel zin om 
aan het kiesstelsel te peuteren? Men begrijpe mij goed, ik verzet mij niet 
tegen wijzigingen, als een meerderheid die wil. Onze partij zou er boven
dien wel bij varen. Maar het is zo weinig wezenlijk. Wanneer er iets schort 
aan de democratie, dan ligt het aan de politieke partijen, die misschien 
te veel in het verleden leven en zich te veel instellen op verouderde tegen
stellingen. Ik weet dat in onze partij velen in dezelfde geest denken. Dat 
geeft mij de hoop dat wij in 1969 een goed stuk werk zullen kunnen 
verrichten. 

Samenwerking van gelijkgezinde christelijke partijen en de uitvoering van 
een vooruitstrevend politiek program 

1969 wordt voor de KVP een belangrijk jaar. Het zal het jaar zijn, waarin 
wij een aantal plannen en wensen zullen moeten realiseren om ons in 1970 
bij staten- en gemeenteraadsverkiezingen vernieuwd en verjongd aan de 
kiezers te kunnen presenteren. 
In 1968 is nog, na overleg met ARP en CHU in de Groep van achttien, over 
deze verkiezingen de bekende brief van het partijbestuur naar kringen en 
afdelingen gezonden. Zeker na al het rumoer rond deze brief, hoef ik hier 
niet uitvoerig op de inhoud daarvan in te gaan. Een enkel onderdeel wil 
ik echter nog wel benadrukken. 

De landelijke samenwerking van de drie christelijke partijen wordt door 
ons nagestreefd, omdat wij menen dat deze partijen qua uitgangspunt, qua 
program en qua beleid zo dicht bij elkaar staan, dat een gescheiden op
trekken niet langer zinvol genoemd kan worden en ook niet geloofwaardig 
meer is. Een gezamenlijk uitgangspunt is dit jaar geformuleerd en heeft 
de goedkeuring van de partijen gekregen. De aandacht concentreert zich 
nu op het program en de uitvoering daarvan. Dit moet ook gelden voor 
de Provinciale Staten en de gemeenteraden. Ik ben een voorstander van 
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de samenwerking in provincie en gemeente en ik zal het toejuichen als 
deze samenwerking zover zal kunnen gaan, dat de drie partijen met één 
kandidatenlijst uitkomen, maar... alléén dan als er tevoren volledige 
overeenstemming is bereikt over het eigen programma van de samen
werking en de uitvoering daarvan in de betrokken provincie of gemeente. 
En dan moet dat programma niet een abstract verhaal zijn, maar een zo 
concreet mogelijk stuk, liefst gekwantificeerd en met vermelding van 
prioriteiten. Ik stel dit zo uitdrukkelijk, omdat lang niet in alle provincies 
en gemeenten geconstateerd kan worden, dat de fracties van de drie par
tijen qua program en qua beleid zo dicht bij elkaar staan, als op landelijk 
niveau het geval is. 
De samenwerking moet een fundament hebben. Met platonische liefdes
verklaringen alleen schept men geen enkele garantie voor een succes. 
Het is duidelijk dat de voorbereidingen voor de verkiezingen - met name 
het ontwerpen van de programma's in 1969 - veel aandacht zullen vragen. 
Ik hoop en vertrouw, dat dit werk op veel plaatsen met succes bekroond 
zal worden. 

Wij moeten de betekenis van de brief niet overschatten, maar ook niet 
onderschatten. Overschat wordt deze, als er uit geconcludeerd wordt, dat 
het nu ook wel vast staat dat de christelijke partijen in 1971 bij de 
kamerverkiezingen met één programma en één lijst zullen uitkomen. Hij 
wordt onderschat, als men niet zou inzien dat met deze hrief een belang
rijke stap gezet is. 
Het overleg in de Groep van achttien gaat intussen verder. Ik vertrouw 
dat wij binnen niet al te lange tijd rapporten op tafel zullen hebben over 
de ondernemingsstructuur, de economische machtsverhoudingen en de uit
gangspunten voor een welzijnsbeleid. En voorts een programmatische uit
werking van deze en al eerder uitgebrachte rapporten. 
Tenslotte de commissie "duidelijkheid" van de Groep van achttien. 
Deze zal - onder voorzitterschap van dr. Veldkamp - de kwesties van 
uitvoering van het programma en samenwerking met andere partijen 
moeten bezien. Ook deze commissie zal in 1969 moeten rapporteren. 
Dit alles betekent, dat het overleg in 1969 tot een zekere afronding zal 
komen, hopelijk nog voor het jaar voor meer dan de helft zal zijn ver
streken. 
Zoals bekend is de Partijraad van december uitgesteld. Dat uitstel heeft 
een aantal vragen opgeroepen. Er zouden moeilijkheden zijn, er zouden 
"interne, radicale" problemen zijn, enz. Niets is minder waar. In feite 
stonden wij voor de keuze deze Partijraad door te laten gaan, waarbij wij 
dan na de tussentijdse Partijraad van juni j.l. geen nieuwe concrete resul
taten op tafel konden leggen, óf de vergadering uit te stellen, totdat er inder
daad nieuwe stukken op tafel lagen. Wij hebben voor het laatste gekozen. 
In maart zal de normale Partijraad gehouden worden. In deze vergadering 
van het "parlement" van de KVP, zal de Tweede Kamerfractie verslag van 
haar werk doen en zullen nieuwe voorstellen uit de kringen en afdelingen 

8 



aan de orde komen. Het is duidelijk dat op deze vergadering ook het werk 
van de "achttien" aan de orde zal komen, en dat de partij haar oordeel 
over de tot dan geboekte resultaten zal kunnen geven. 
Het ziet er niet naar uit, dat onze programmacommissie in maart al klaar 
zal zijn met de uitdieping van het verkiezingsprogram-1967. Dat stuk zal 
dus nog niet aan de orde kunnen komen. Het zal trouwens eerst in af
delingen en kringen besproken moeten worden. 
De commissie "duidelijkheid" is verder op dreef, maar zal zeker nog enige 
tijd nodig hebben. Ik heb wel goede hoop dat zij met een aantal nieuwe 
en concrete suggesties en voorstellen zal komen, die inderdaad de duide
lijkheid zullen kunnen dienen. 
Dat is dan ook wel nodig, want - om dr. Drees Sr. te citeren - "er is 
veel gesproken over ve"nieuwing en verduidelijking, maar het resultaat is 
vooreerst meer verwarring en grotere onduidelijkheid". En wat van elders 
op tafel is gelegd is toch wel minimaal te noemen, wanneer men althans 
rekening houdt met zekere eisen van effectiviteit en haalbaarheid. 

Geen duidelijkheid over samenwerking met andere partijen 

Inmiddels worden verantwoordelijke leiders van de PVDA niet moe om 
luidkeels te verkondigen, dat zij met de huidige KVP, met de KVP zoals die 
op dit ogenblik reilt en zeilt, of met de KVP tout court, onder geen voor
waarde willen samenwerken; in de hoop dat de KVP in de "dodelijke 
omklemming" van de VVD ten onder zal gaan. 
Ik dacht dat wij dit soort uitspraken voor kennisgeving moeten aannemen. 
Wie vroeg er ook weer om een monsterverbond tussen KVP en PVDA om 
de Kieswet even te wijzigen? 
Wel is het goed eigen standpunten te verduidelijken. Ik ben geen voor
stander van een polarisatie in de politieke verhoudingen, en ik voel er 
niets voor mij te laten inlijven bij een rechtse of linkse concentratie. De 
ervaringen in landen met een tweepartijenstelsel geven te denken. Dat be
tekent voor mij, dat ik nu ook geen uitspraak wens te doen over de vraag 
naar welke partij mijn voorkeur voor 1971 uitgaat. 
Voor ons zal bepalend zijn, de mogelijkheid die wij zien om ons program
ma te realiseren. Met prof. Steenkamp ben ik voorstander van een duide
lijke eigen programmatische opstelling, ook al zou dat kiezers en dus zetels 
kosten. 

Met hem ben ik ook van oordeel dat het onjuist is, zich blijvend te binden 
aan een grotere concentratie. Dat geldt dan voor de gezamenlijke drie 
christelijke partijen. De vraagstukken èn de partners veranderen. De PVDA 

van nu bijvoorbeeld, is een heel andere dan die uit de tijd van het kabinet
Cals, althans voorzover wij nu kunnen bevroeden. Want waar staat de 
PVDA voor? Wie het weet, mag het zeggen. 
Nu kan men natuurlijk wel uitgebreid alle mogelijkheden voor 1971 gaan 
onderzoeken, maar is dat zinvol? Zijn er niet te veel onbekende factoren? 
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Wat komt er van de progressieve concentratie terecht? Wat zal D'66 uit
eindelijk doen? Hoe zal het congres van de PVDA aflopen? 

Schmelzer heeft op vragen in Amsterdam geantwoord, dat er zonder ons 
in Nederland niet te regeren is en zal zijn. Hij heeft de mogelijkheid van 
een minderheidsregering van de drie christelijke partijen niet uitgesloten, 
namelijk voor het geval zij geen partners zouden kunnen vinden, waarmee 
zij hun eigen programma voldoende waar zouden kunnen maken. 
Stienen, onze jongerenvoorzitter, sluit een samengaan van PVDA, D'66 en 
VVD niet geheel en al uit. Hij denkt dan aan een soort brugfunctie van 
D'66. In dat geval acht hij de mogelijkheid van een oppositierol voor ons 
niet uitgesloten. Kennelijk sprak deze gedachte hem wel aan. In de pers 
is de indruk gewekt, dat ik zijn opvattingen in deze geheel en al deel. 
Dat gaat wel rijkelijk ver. In feite verwerp ik geen van beide mogelijk
heden, hoewel ik geen voorstander ben van minderheidsregeringen, maar 
ik zoek ze ook niet. 

Voor 1969 is dit alles in ieder geval niet onze voornaamste zorg. Onze 
voornaamste zorg is het bieden van een politiek voor de jonge generatie 
van vandaag, zoals ik aan het begin van dit artikel in vogelvlucht aangaf. 
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Pax Christi en de verantwoordelijkheid 
van de christen 

door C. ter Maat 

Graag maak ik gebruik van de door de redactie van POLiTIEK geboden ge
legenheid, om te reageren op enkele punten uit het artikel "De kerken en 
de 225 miljoen" van de heer Kleisterlee, dat werd gepubliceerd in het 
decembernummer 1968 van dit blad. 

1. Kardinaal Alfrink heeft in het Brandpunt-interview gesproken als 
president van de Nederlandse afdeling van Pax Christi, zoals de vragen
steller uitdrukkelijk aangaf. Hij heeft gerefereerd aan de stellingname van 
het internationale bestuur, die is vervat in de verklaring van 22 augustus 
n.a.v. de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije en in het op 3 november i.v.m. 
het internationale congres te Spiers uitgegeven communiqué. Daarbij heeft 
hij gewezen op het gevaar dat de noodzaak en mogelijkheden van ont
spanning en overleg in Europa op de achtergrond raken en de aandacht 
vooral dreigt uit te gaan naar militaire inspanningen. Tevens heeft hij, 
sprekend over de "kerk", gesteld dat daarbij allereerst moet worden ge
dacht aan de hele gemeenschap van gelovigen. Het is zonder meer onjuist 
dat hem "concrete politieke uitspraken worden opgedrongen" 1). De heer 
Kleisterlee zal er met ons van willen uitgaan dat de kardinaal niet meer 
en niet minder heeft gezegd dan hij als president van Pax Christi wilde 
zeggen. 

2. Pax Christi is inderdaad geen afspiegeling van wat in het katholieke 
volksdeel leeft. De heer Kleisterlee vergist zich, als hij meent dat Pax Christi 
het zou doen voorkomen alsof zij zou spreken voor de katholieke gemeen
schap. Die pretentie heeft zij nooit gehad. 

3. Dat concreet vredeswerk nog niet in voldoende mate ingang heeft ge
vonden bij de Nederlandse katholieken, mag bekend worden verondersteld. 
We worden er niet dagelijks aan herinnerd dat "ons geloof bezeten moet 
zijn van de vrede" (cf. de Nieuwe Katechismus pag. 497). Het is evenmin 
merkbaar dat we doordrongen zijn van de "tekenen des tijds", van het feit 

1) De passage in het artikel van de heer Kleisterlee, waarop de heer Ter Maat 
hier kennelijk doelt, luidde: "Men moet van de kardinaal ook geen concrete 
politieke uitspraken verwachten. Nog minder mag men deze aan hem opdringen 
als het gaat om praktische politieke beslissingen". (Red.) 
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dat de bewapeningswedloop "een onterend en ontoelaatbaar schandaal" 
(cf. Populorum Progressio punt 53) en "de grootste plaag van de mensheid" 
(Gaudium et Spes punt 81) is, noch van onze opdracht de ons gegeven 
pauze te benutten "om ons meer bewust te worden van onze eigen ver
antwoordelijkheid en naar wegen te zoeken om onze conflicten op een meer 
menswaardige wijze op te lossen" (cf. Gaudium et Spes punt 81). "De 
ontwikkeling vraagt om gedurfde veranderingen die een fundamentele ver
nieuwing betekenen" (Populorum Progressio punt 32). 

4. Door een voortdurend appèl en het toetsen van deze beginselen aan de 
actuele situatie, ziet Pax Christi als haar taak te bevorderen dat het vredes
vraagstuk inderdaad wordt onderkend als de primaire en centrale opdracht 
van onze tijd, voor de christen in de wereld. Door vorming, voorlichting, 
publikatie en, waar nodig stellingname, wil zij o.m. inwerken op kringen 
van jeugd en onderwijs, op de katholieke gemeenschap, op de p'\bliekL 
opinie in het algemeen, en op parlement en regering. Op deze wijze wil zij 
de weg markeren voor een denken en handelen dat het streven naar ver
houdingen van meer stabiliteit, veiligheid, samenwerking en welvaart in de 
wereld volstrekt ernstig neemt. Daarbij acht zij het haar plicht tevens de 
verschijnselen te signaleren, die hiertoe een beletsel zijn en remmend 
werken. De beweging maakt gebruik van vele deskundigen, onder meer 
samengebracht in een Commissie voor Internationale Zaken, een Dienst 
Vormingswerk, een Commissie Persoonlijke Bijstand Dienstplicht en een 
Dienst Ontwikkelingssamenwerking. 
Zich kritisch opstellend naast en, waar nodig, tegenover de "establishment", 
verliest zij zich niet in een radicaal-extreme protesthouding, noch in een 
onwerkelijk zoeken "naar de totale vrede als zo spoedig mogelijk te be
reiken einddoel", zoals de minister-president in de Eerste Kamer en in zijn 
t.v.-rede de moderne vredesbeweging meende te moeten karakteriseren. Pax 
Christi richt zich niet op een totale vrede of een aards paradijs, welke er 
nooit zullen zijn; zij baseert haar arbeid op de overtuiging dat de invoering 
van nieuwe verhoudingen en structuren moet worden herleid tot een niet 
aflatend proberen stap voor stap toe te werken naar een meer vreedzame, 
veilige en welvarende wereld. Aan vrijblijvende pleidooien voor een actieve 
vredespolitiek heeft Pax Christi geen behoefte 2). 

5. Daarmee bedrijft Pax Christi geen partij-politiek, noch gedraagt zij 
zich als een politieke beweging, indien men daaronder verstaat een in het 
partijpolitieke stelsel passende groepering. Zij kan zich echter niet beperken 
tot een uitoefening van "het morele en profetische gezag": zij kan namelijk 
geen scheiding maken tussen een hantering van ethische normen en een 

2) Voor nadere info~'llatie omtrent de taak en werkwijze van Pax Christi zij 
verwezen naar het rapport Met Pacem in Terris onderweg, de brochure Voor
rang voor Vrede en de folder Wereldverkeersregels, verkrijgbaar bij het secreta
riaat van Pax Christi, Celebesstraat 60, Den Haag, tel. 070-110536 (tot 11 april 
1969) en 656823. 
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politieke werkelijkheid, deskundig geëvalueerd. Wel acht Pax Christi het 
onvermijdelijk dat grote spanningen zullen ontstaan tussen de uit het ge
vestigde denken voortkomende opvattingen en de ombuiging daarvan, vanuit 
de overtuiging dat wij nu moeten werken aan een vredesstrategie met de 
bereidheid tot het aanvaarden van risico's, die echter in geen verhouding 
staan tot het risico van een voortdurende wapenwedloop en van een oorlog, 

6. Als Nederlandse afdeling van de internationale Pax Christi-beweging 
heeft de Algemene Vergadering van 23 november te Roosendaal met over
grote meerderheid (241 tegen 37 stemmen, met 10 blanco) een resolutie 
aangenomen, als standpuntbepaling t.o.v. het actuele NAvo-beleid. De strek
king van deze resolutie is in overeenstemming met het standpunt van het 
internationale bestuur en kan worden gezien als een nadere toespitsing op 
de feitelijke situatie. Daar de resolutie in de publiciteit niet volledig (en 
zelfs verminkt) is overgekomen, is het noodzakelijk om bij de beoordeling 
van het standpunt van Pax Christi de integrale tekst te bestuderen 3). 

In deze resolutie stelt Pax Christi de verhoging van de defensieuitgaven 
niet gedetailleerd aan de orde. Evenmin spreekt zij zich ongenuanceerd uit 
door b.v. te pleiten voor een uittreden uit de NAVO of door de waakzaam
heid en mobiliteit van de bestaande eenheden in het geding te brengen. Zij 
bestrijdt niet de eigen verantwoordelijkheid van de regering en volks
vertegenwoordigers, maar meent als vredesbeweging niet te mogen zwijgen 
als zij, vanuit haar inzicht en deskundigheid, moet constateren dat de ge
kozen richting niet in overeenstemming is met de noodzakelijke veranderin
gen in verhoudingen en structuren. Vanuit haar verantwoordelijkheid moet 
zij, niet alleen nu maar reeds sedert jaren, een ernstig gemis vaststellen, 
met name aan Nederlandse kant, aan concrete politieke voorstellen en 
suggesties, die de samenwerking tussen Oost en West, wederzijdse en even
wichtige wapenbeheersing en wapenbeperking, alsmede een gezondmaking 
van de politieke verhoudingen in Europa, beogen te bevorderen. Daarbij 
kan uiteraard niet volstaan worden met de verwijzing naar de bezoeken van 
Westeuropese ministers aan Oost Europa of naar de (nog zeer beperkte) 
betekenis van de "groep van tien". 
Het gaat Pax Christi niet in de eerste plaats om de 225 miljoen, maar om 
de achter deze verhoging liggende mentaliteit, denkrichting en argumenten, 
welke overwegend antithetisch en militaristisch zijn bepaald; zij zijn ver
ouderd. Reële tegenstellingen wil Pax Christi niet verdoezelen, maar zij 
wil tegelijk nieuwe wegen wijzen. Zo dringt de Roosendaalse resolutie er 
bij regering en parlement op aan op korte termijn te bevorderen dat een 
overlegorgaan tot stand komt, waarin NAVO en pact van Warschau voor uit
wisseling van inzichten en standpunten elkaar permanent kunnen vinden. 
In een dergelijk overlegkader - aldus de resolutie - kunnen wellicht 
tevens de grondslagen worden gelegd voor een nieuw Europees veiligheids-

3) Zie hieronder. (Red.) 
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systeem, mede gedragen door de Verenigde Staten en de Sovjet unie, het
welk, na oprichting en verankering in de Verenigde Naties, de bestaande 
militaire allianties van NAVO en Warschaupact overbodig maakt. 
Pax Christi zou het toejuichen indien de regering en de heer Kleisterlee 
deze voorstellen in woord en daad zouden willen overnemen. 

7. Als de heer Kleisterlee spreekt over de wenselijkheid ons te gaan be
raden over de vraag welke begrenzing in politicis gesteld behoort te worden 
aan Schema XIII van het Concilie, wil ik hierbij aantekenen dat het zal 
moeten gaan over het realiseren van de hierboven aangegeven oproep door 
het Tweede Vatikaans Concilie en in de encyclieken. Daarbij zal aandacht 
moeten worden besteed aan de nadere vormgeving van deze oproepen en 
aan de plaatsbepaling van de kerk in de concrete politieke situatie. Als ik 
goed ben ingelicht, heeft Commissie 1 3 van het Pastoraal Concilie deze 
zaak in studie en kan medio januari een Pastorale brief "Oorlog in de ban" 
worden verwacht, waarop wellicht eveneens kan worden aangesloten. 

27 december 1968. 

Resolutie 

De algemene ledenvergadering van de katholieke vredesbeweging Pax Christi, 
afdeling Nederland, in jaarvergadering bijeen te Roosendaal op 23 november 
1968: 
spreekt haar veroordeling en diepe teleurstelling uit over het ingrijpen van de 
Sovjetunie en andere staten van het pact van Warschau in de Tsjechoslowaakse 
Volksrepubliek. 
Is tevens van oordeel dat niet is bewezen, dat door de voortgezette aanwezig
heid van strijdkrachten van de Sovjetunie in Tsjechoslowakije, en door een ver
sterkte tegenwoordigheid van Russische vlooteenheden in de Middellandse Zee, 
wijziging is gebracht in het algemene machtsevenwicht tussen Oost en West, al 
worden door dergelijke maatregelen, zowel van Oostelijke als van Westelijke 
zijde, de internationale spanning en onzekerheid opnieuw opgevoerd. 
Spreekt voorts als haar mening uit, dat men - mede gezien de bestaande, 
wederkerige, geloofwaardige afschrikkingsmacht - het beleid nu niet moet 
baseren op de verwachting dat door landen van het pact van Warschau een 
doelbewuste agressie tegen West-Europa zal worden ontketend; wèl kunnen ge
varen schuilen in incidenten en misverstanden, die zich kunnen ontwikkelen tot 
ernstige crisis, uitlopend op gebruik van geweld. 
Houdt vast aan de overtuiging, dat in het atoomtijdperk geen andere keuze 
meer bestaat dan een strategie van de vrede en dat daarom gewerkt moet 
worden aan een beleid van samenspraak en samenwerking tussen de landen van 
het pact van Warschau en die van de NAVO en ook aan een politiek van 
wederkerige en evenwichtige wapenbeheersing en wapenvermindering, waardoor 
meer vertrouwen, stabiliteit en veiligheid in de wereld in het algemeen, en in 
Europa in het bijzonder, kunnen ontstaan. 

Daarom: 

1. Stelt zij met bezorgdheid vast, dat sedert de gebeurtenissen in Tsjechoslowa
kije in brede kring wederom de opvatting en mentaliteit veld winnen, die 
vooral of uitsluitend heil verwachten van krachtige taal, van vergroot wapen
bezit en van verhoogde gevechtskracht. 
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2. In het besef dat militaire maatregelen, wanneer ze niet tegelijkertijd gepaard 
gaan met concrete politieke voorstellen, de spanning verhogen, constateert 
zij een ernstig gemis aan concrete voorstellen op het politieke vlak, ter 
regeling en beheersing van de conflicten die aan de bewapeningssituatie ten 
grondslag liggen. Daarom vraagt zij aan de Nederlandse regering concrete 
politieke voorstellen te doen, die een vernieuwing van het beleid betekenen, 
m.n. inzake de Duitse kwestie. 
Een ontspanningspolitiek die primair gericht dient te zijn op de Sovjetunie 
en de schijn vermijdt afzonderlijke landen uit het pact van Warschau te 
willen losmaken, is geen politiek van zwakte, maar een realistische politiek. 

3. Verzet zij zich ertegen, dat de defensie-uitgaven aanzienlijk zijn verhoogd, 
dat op het militaire vlak door de NAVO-landen niet wordt volstaan met 
maatregelen t.a.v. de waakzaamheid en mobiliteit van in aanmerking komen
de bestaande eenheden, maar de weg wordt ingeslagen van een nieuwe op
voering van bewapening en troepeneenheden van en in NAVO-landen. Dit 
houdt minstens de mogelijkheid in van gelijksoortige maatregelen van de 
zijde van de landen van het pact van Warschau. Door een dergelijk proces 
worden de tegenstellingen tussen Oost en West verder geaccentueerd en de 
toch reeds moeizame pogingen tot beteugeling van de wapenwedloop on
nodig verzwaard. 

4. Roept regering en parlement op in woord en daad alsnog met besEstheid 
duidelijk te maken dat op grondslag van de status-quo hun beleid vóór alles 
gericht zal zijn op het bereiken van reële samenwerking tussen Oost en West 
op terreinen van politiek, cultuur, economie en techniek, en op het be
vorderen van maatregelen van wederkerige, evenwichtige en gelijktijdige 
wapenbeheersing in Europa en in de gehele wereld. 

S. Dringt zij er m.n. bij regering en par1ement op aan, op korte termijn te 
bevorderen, dat een overlegorgaan tot stand komt, waarin NAVO en pact 
van Warschau voor uitwisseling van inzichten en standpunten elkaar per
manent kunnen vinden; beschikbaarheid en gebruik van een dergelijk orgaan 
zullen minstens een remmend effect kunnen hebben op de ontwikkeling van 
mogelijke incidenten en crises in Europa. Immers, ook de waarde van de 
Verenigde Naties was en is gelegen in de mogelijkheid potentiële gewapende 
conflicten te laten oplossen in overleg en overeenkomst. 

6. Spreekt zij als haar oordeel uit, dat in een dergelijk permanent overlegkader 
wellicht tevens de grondslagen kunnen worden gelegd voor een nieuw Euro
pees veiligheidssysteem, mede gedragen door de Verenigde Staten en de 
Sovjetunie, hetwelk. na oprichting en verankering in de Verenigde Naties, 
de bestaande militaire allianties van NAVO en pact van Warschau overbodig 
maakt. 

In het besef dat de besluitvorming door volksvertegenwoordiging en regering 
niet los kan worden gezien van de publieke opinie, richt Pax Christi deze ver
klaring niet alleen tot regering en parlement maar tot alle Nederlanders. 
Als vredesbeweging wil Pax Christi geen partij-politiek bedrijven, maar vanuit 
de actuele situatie ieder oproepen zich bewust te worden van zijn politieke 
verantwoordelijkheid voor de wereldvrede. 
Dit vereist een omkeer in het denken en handelen van ons allen. 
Daarbij behoort informatie, belangstelling voor wereldvraagstukken en een daad
werkelijke deelname aan de politieke besluitvorming. 

Naschrift 
door C. F. Kleisterlee 

Ik ben de heer Ter Maat zeer erkentelijk voor zijn reactie op "enkele 
punten" uit mijn artikel. Ik moet er wel onmiddellijk aan toevoegen dat 
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zijn beschouwingen meer gewijd zijn aan de doelstellingen van de Pax
Christi-beweging en de resolutie van Roosendaal dan aan hetgeen ik gesteld 
heb in mijn artikel. Ik meen me in dit naschrift te moeten beperken tot die 
punten die ik zelf aan de orde heb gesteld. Degenen die belangstelling 
hebben voor de stellingname van de Tweede Kamer inzake de NAVO en de 
eenmalige verhoging van de defensielasten voor drie jaren tot f 225 mil
joen, kunnen dat lezen in de desbetreffende Kamerverslagen, die te ver
krijgen zijn op het partijbureau van de KVP. Daaruit blijkt duidelijk dat de 
woordvoerder van de Kvp-fractie op vele punten de door de heer Ter Maat 
geponeerde stellingen, waarvan uiteraard één der belangrijkste is dat de 
genomen maatregel zou kunnen worden gekwalificeerd als passend in de 
bewapeningswedloop, met kracht van argumenten heeft weerlegd. 

1. In mijn artikel 1) heb ik twee motieven genoemd, op grond waarvan ik 
concludeerde dat naar mijn wijze van zien de antwoorden van de kardinaal 
in het Brandpunt-interview verwarring hebben gesticht. Uit deze twee 
antwoorden is niet duidelijk op te maken, waar de kardinaal precies staat 
in de door de meerderheid der Kamer genomen beslissing. 
IS het té vergaand om daaruit de conclusie te trekken dat de kardinaal 
inderdaad niet naar buiten heeft willen brengen wat zijn standpunt is, omdat 
het hier over een beslissing gaat waarover ook deskundigheden vereist zijn, 
waarover hij niet of niet ten volle beschikt? Als dat juist is, was het dan 
niet beter geweest over deze concrete en praktische politieke beleidsbeslis
sing te zwijgen, zeker als kardinaal? 

2. Want - en daarmee kom ik aan mijn tweede motief - de heer Ter 
Maat kan nu wel zeggen dat door de vragensteller in het Brandpunt
interview uitdrukkelijk is aangegeven dat de kardinaal sprak als president 
van de Nederlandse Pax-Christibeweging, maar de elementaire vraag is of 
zijn woorden bij de overgrote meerderheid van ons volk niet altijd zullen 
overkomen - omdat men persoon en ambt nu eenmaal niet kan scheiden 
- als de woorden van de kardinaal, het hoofd van de Nederlandse katho
lieke kerkprovincie. Men plaatst zich buiten de realiteit als men meent dat 
dit niet zo is. 
Ook een minister-president, ook een minister, zelfs een Kamerlid (wordt 
niet - begrijpelijkerwijs - in alle artikelen en commentaren gesproken 
over het Kvp-Kamerlid KJeisterlee?) kan zich bij zijn openbaar optreden 
niet losmaken van zijn ambt of functie. Hoe hoger overigens de functie die 
men bekleedt, des te minder is het mogelijk daarvan afstand te nemen in 
zijn openbaar optreden. 

3. Ik neem onmiddellijk van de heer Ter Maat aan, dat de Pax-Christi
beweging nooit de pretentie heeft gehad te spreken voor de katholieke 
gemeenschap. Maar ook hier is weer de vraag hoe meningen en uit-

1) In POLITIEK no. 12-1968. 
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latingen van deze beweging overkomen. In deze materie sta ik trouwens 
niet alleen. Ook mensen die dichter bij het doen en laten van Pax Christi 
staan, delen kennelijk die mening. Zo schreef de heer Andries de Jong in 
een lezenswaardig artikel in De Nieuwe Linie, d.d. 21 en 28 december j.l.: 
"Een groot aantal mensen blijkt zij (Pax Christi) af te stoten, omdat ze ge
identificeerd wordt met het kerkelijk instituut". En bevordert ook de heer 
W. B., schrijver van het artikel "De Pax Christi in het politieke schuitje" 
in het decembernummer van "Wereldvrede", het maandblad van de be
weging, niet onbewust de identificatie van Pax Christi met de katholieke 
kerk, als hij schrijft: "Alleen waar Pax Christi zegt, de vredesbeweging 
van de katholieke kerk te zijn ... "? (cursivering van mij, Kl.). 

4. Het is natuurlijk ongerijmd mij in de schoenen te schuiven, zoals in 
commentaren en ingezonden stukken is gebeurd (de heer Ter Maat heeft 
dat gelukkig niet herhaald), dat ik: 

a) de kerk wil terugdringen op het zuiver religieuze terrein; 

b) de kerk zou willen verhinderen uitspraken te doen over vraagstukken 
van oorlog en vrede, van armoede en honger, van sociale onrecht
vaardigheid; 

c) de politieke rechten van kardinaal Alfrink zou willen beperken tot het 
uitbrengen van zijn stem bij verkiezingen (men moet overigens wel 
over een fantasierijk brein beschikken om een dergelijke opmerking 
uit mijn artikel te wurmen!). 

Het is zonneklaar dat de kerk haar heilsboodschap niet kan vervullen 
zonder zich in te laten met het maatschappelijk en politiek gebeuren. 
Dàt ontkennen zou een negatie van Christus' komst in de wereld zijn! 
Indrukwekkende voorbeelden daarvan hebben we gezien in de verschijning 
van de encyclieken Pacem in Terris en Populorum Progressio. Het is 
van harte te hopen dat nog vele van dergelijke boodschappen vanuit 
Rome zullen komen. Ik verwacht tevens dat de kardinaal ons, op zijn hoge 
kerkelijke post, zal blijven wijzen op de grote invloed die de heilsboodschap 
van het evangelie op iedereen, inclusief de politicus, behoort te hebben. 
Hij is als kardinaal geroepen om - als het moet - ons te choqueren met 
deze heilsboodschap, opdat onze geest en ons hart wakker blijven voor 
de consequenties die voortvloeien uit de belijdenis van dat evangelie. 
Maar ik blijf ervan overtuigd dat hij - tenminste in de totale politieke 
context waarin wij ons in Nederland bevinden - niet geroepen is zich 
in te laten met, of zich uit te laten over praktische politieke beleids
beslissingen. 
Het vraagstuk is dus niet Of de kerk zich mag of moet inlaten met het 
politieke gebeuren, maar (zoals ik het ook heb gesteld) waar de begrenzing 
ligt tussen de eigen taak van de kerk en de specifieke verantwoordelijkheid 
van de politiek, en die begrenzing is niet gegeven met het begrip "partij
politiek" zoals de heer Ter Maat kennelijk meent. 
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5. Wat de Pax-Christi-beweging op politiek terrein wil doen, is uiteraard 
haar zaak. Zij wil duidelijk de politieke kant uit. Zie ik het wel, dan wil 
zij optreden als een soort politieke pressiegroep, die - terecht - los staat 
van welke politieke partij dan ook. Zij wil daarin blijkbaar zeer ver gaan, 
want ik lees over Pax Christi dat zij geen zwevende beweging wil zijn, 
maar keiharde politiek wil voeren. (De Nieuwe Linie, 21/28 december 
1968) en dat zij in het politieke schuitje is terechtgekomen en dat daarvan 
geen weg terug meer mogelijk is ("Wereldvrede", december 1968). Hoewel 
ik het grote belang van een dergelijke dorsvlegelfunctie heel goed kan zien, 
vraag ik me toch wel af of men dan werkelijk wil volhouden dat het een 
normale zaak is dat een kardinaal-aartsbisschop als president van een 
politieke pressiegroep optreedt. Ik voor mij zie daarin zowel gevaren 
voor de kerk als voor de politiek. 

6. Vrijwel aan het eind van zijn betoog schrijft de heer Ter Maat: 
"Pax Christi zou het toejuichen indien de regering en de heer Kleisterlee 
deze voorstelling in woord en daad (cursivering van de heer Ter Maat) 
zouden willen overnemen". Wellicht ongewild gaat van deze zinsnede de 
suggestie uit, dat degenen die tenslotte (want alleen de betrokkenen kun
nen weten hoeveel studie, beraad, twijfel, discussie en overleg nodig zijn 
geweest) de beslissing van de regering hebben gesteund, alleen maar lippen
dienst bewijzen aan de zaak van de vrede. 
Ik moet deze suggestie - indien deze zo bedoeld is - werkelijk met 
kracht afwijzen. Ik vraag me af of dit de manier kan zijn om elkaar in 
zo'n gewichtige en uiterst gecompliceerde zaak te benaderen. Men moet 
toch minstens van de ander willen aannemen dat hij met evenveel energie 
en gewetensvolle overtuiging wil werken aan het bereiken van het ge
zamenlijke doel. Want bij alle meningsverschil over de te volgen koers 
en over het tempo waarin deze koers kan worden gevaren, moeten we 
elkaar in ieder geval weten te vinden in het door ons allen te verwezen
lijken ideaal. 

7. Ten slotte nog één opmerking. Zeker in deze zaak van leven of dood 
is een vruchtbare dialoog over de te volgen weg dringend noodzakelijk. 
Een werkelijk zinvolle dialoog vereist echter een sterke vertrouwensbasis 
tussen de beide denkrichtingen en de bereidheid om naar elkaar te luis
teren. Of dit vertrouwen en deze bereidheid voldoende aanwezig zijn, 
daarover verkeer ik in ernstige twijfel. Misschien moeten we aan het op
ruimen van die twijfel wel het eerst beginnen, maar dan gezamenlijk. 
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Het stembusakkoord: een 
pseudo-antwoord 

door drs. F. P. J. M. Sweens 

Macht, zelfs macht over mondige mensen, is als zodanig niet negatief, 
maar onvermijdelijk. 
Staatsmacht, de enige macht met het monopolie van de onvoorwaardelijke 
dwang, uitgeoefend over ontwikkelde burgers, is geen heilige en ook geen 
slechte zaak. Zij is slechts met de staat gegeven. 
Rationaliteit van planning en beheer nemen overal toe. Dit leidt tot ver
sterking van de macht, zij het dat ingebouwde "stabilizers" als bijv. het 
specialistendom of nieuwe "countervailing powers", b.v. consumentenorga
nisaties, de vrije televisie-kritiek, dit effect weer indammen. 
Tegelijkertijd stijgen mondigheid en ontwikkeling van hen die aan de 
macht zijn onderworpen, zij het te langzaam. Krijgen machthebbers vuilere 
handen dan voorheen? Nee. Kunnen burger(s)-mensen nu gaan mee
besturen? Nee. Politieke, noch maatschappelijke democratie houden in dat 
iedereen meebestuurt, slechts dat iedere bestuurder tot verantwoording kan 
worden geroepen. 

Democratie betekent afbakening van de grenzen van de macht, controle 
op de machtsuitoefening. In deze zin is democratie bij het complexe be
stuur en beheer onvermijdelijk indirect. Veranderingen in de machtsposi
ties enerzijds, en veranderingen in de opvattingen over wat behoorlijk, nor
maal of juist is anderzijds, leiden in hun samenhang tot veranderingen in 
de democratische controlestructuur. Althans, zij dienen daartoe te leiden. 

De controlestructuur van de politieke democratie is rijk aan niveau's, vormen 
en woekeringen. Landelijk gezien culmineert die controle in het parlement, 
dat langs partij-politieke lijnen is gestructureerd. In de parlementaire fracties 
zitten figuren die weliswaar gekozen zijn door de burgers, maar die voor 
deze politieke-elite-positie kandidaat gesteld zijn door de politieke partijen. 
De participatie aan die partijen betreft slechts een fractie van de kiezers. 
In de politieke partijen zijn de hoofden van de politiek geïnteresseerden ge
organiseerd en in de partij-programma's zijn hun zinnen vastgelegd. Veel 
tegenstellingen worden aldus in iedere partij en in elk program opgenomen 
en verzoend, in min of meer concrete voorstellen van beleid. Dit beleid kan 
voor het behalen van een parlementaire meerderheid door moeizame com
promissen worden gefrustreerd. Over wat behoorlijk, normaal of juist is 
bestaan nu eenmaal verschuivende verschillen van inzicht en gevoelen, 
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terwijl slechts een meerderheid macht tot besluiten verschaft. Of men zich 
als partij in dit parlementaire besluitvormingsproces gecompromitteerd 
heeft, daarover geven de kiezers, gewoonlijk om de 4 jaar, hun opinie. Dat 
kan dan soms hard aankomen. Vooral daarom hard, omdat de "beoor
deling" van de politieke resultaten door kiezers zo weinig verstandelijk 
plaatsvindt, omdat allerlei irrationele motieven en overwegingen daarbij 
doorslaggevend schijnen te zijn. Dit geldt in nog sterkere mate voor de 
"beoordeling" van een nieuw of vernieuwd programma waarop de kiezer 
zijn politieke keuze voor de toekomst maakt. 
Naar mijn mening is een dergelijke opiniërende "beoordeling" van verleden 
en toekomst door de kiezende burger een feit. Alle moderne technieken 
waarmee een verkiezingsstrijd gevoerd wordt, zijn er bijvoorbeeld op af
gestemd. 
Men kan het verschijnsel negatief waarderen als een betreurenswaardige 
politieke apathie van de gemiddelde kiezer. Men kan het positief om
schrijven in termen van vertrouwen. Het meest voor de hand liggend is 
het echter om het feit als zodanig te accepteren, om vervolgens na te gaan 
op welke wijze men de democratische controle op een veranderde, groeiende 
staatsmacht kan perfectioneren. 
Het zal inmiddels duidelijk zijn waarom een stembusakkoord in mijn ogen 
hiervoor slechts een pseudo-oplossing betekent. Terwijl een rationele ver
heldering van politieke resultaten, achteraf, al niet volledig mogelijk is, 
gaat men bij het sluiten van een stembusakkoord, vooraf, aan de kiezer 
een beoordeling vragen waartoe deze niet genegen, noch in staat is. 
Dit schept voor het gros van de kiezers geen duidelijkheid, maar meer 
verwarring. Bovendien, als politiek geïnteresseerde partij-gangers en als 
politieke partij-elite forceert men zodoende een opinieverschuiving, waar
van men de richting evenwel niet kan voorspellen. 
Het stembusakkoord is wel een middel om tot polarisatie in de partij
verhoudingen te komen, maar voor geen enkele partij die zichzelf in stand 
wil houden is het realistisch dit middel te hanteren. 
Voor de gewenste vermindering van het aantal partijen zijn er andere mid
delen, evenals voor een "scheiding der geesten". Een stembusakkoord ver
legt de broodnodige politieke discussie, waarvoor de partijen de aange
wezen vormen zijn, naar het stemhokje waarin geen discussie mogelijk is, 
alleen een "ja", "nee" of "geen mening" op een onduidelijke vraagstelling. 

Als de democratische controle voornamelijk via politieke partijen en frac
ties georganiseerd wordt, dan moet men de verbetering en verscherping van 
die controle daar zoeken en niet bij de ongeorganiseerde, eventueel onge
interesseerde kiezer. "Het is daarom in het belang van de democratie, dat de 
partijen de dodelijke dreiging te boven komen, die het gevolg is van de 
bureaucratie, van de verkalking van het apparaat, de wereldvreemdheid 
van ideologieën, zonder verband met werkelijke vragen van het ogenblik, 
de onzinnige woekering en het aanmatigende dogmatisme van de partijen", 
aldus een uitspraak van Ricoeur. 
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Naast de permanente en vrije discussie tussen de partijleden, die Ricoeur 
noemt als de wezenlijke voorwaarde voor een herstel van de publieke 
opinie, kan men in dit verband ook nog denken aan een versterking van 
het parlement. Niet dat er nog meer parlementariërs zouden moeten ko
men, eerder en liever minder. Maar ieder van hen zou de beschikking 
moeten hebben over een staf, die tenminste uit een secretaresse en een 
gekwalificeerde medewerker zou dienen te bestaan. Politiek is geen goed
kope zaak. Vervolgens zullen de partijen moeten beschikken over weten
schappelijke adviesbureau's, wil hun politieke onvermogen t.a.v. de toe
nemende rationaliteit van planning en beheer bij de staatsmacht, niet 
verder toenemen. 
Tenslotte zouden de partijen regels moeten stellen, opdat op ieder niveau 
van het partij-apparaat minder energie verspild wordt aan het vechten om 
de groene kussens. Een georganiseerde roulatie van de politieke elite 
lijkt gezond, ook al zal men daar in de top wat voorzichtiger mee moeten 
omspringen dan aan de basis. Maar het is naar mijn indruk dan ook juist 
aan de basis dat de discussie voortdurend vastloopt op de orde van de ge
vestigde posities. 

De vernieuwing van het politieke leven moet gezocht worden in de ver
sterking van de georganiseerde politieke macht. Dit bereikt men niet door 
een consequent vooruitstrevende opsplitsing, niet door een ontploffing, niet 
door aan verkiezingen een betekenis toe te kennen die deze niet kunnen 
bezitten en nog minder door een stembusakkoord om de geesten geruisloos 
te scheiden. Men bereikt het wel door bewust de eigen partij te hervormen, 
met gelijkgezinde partijen samen te gaan en te kleine partijen niet toe te 
laten. Is men als politiek geïnteresseerde burger met de koers van de eigen 
partij niet tevreden, men kieze een andere of men richt er een op, onder 
voorwaarde dat men bijvoorbeeld tenminste 8 zetels haalt. Voor iets dat 
collectief de moeite waard is, lijkt dit laatste geen onredelijke eis. 
De koers van een partij, tenslotte, mag rustig in het midden liggen, dat 
behoeft per se niet middelmatig te zijn. De stijl van een partij mag best als 
christelijk worden aangeduid, dat behoeft per se niet onduidelijker te zijn 
als socialistisch of liberaal. 
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Huweliiksband en wet 

door mr. J. C. M. Leyten 

De wet is de neerslag van de bestaande opvattingen over wat in het maat
schappelijk leven behoort. Over wat bestaande opvattingen re vera in
houden, kunnen de meningen verschillen. In onze staatsopvatting wordt dat 
geding beslecht door de Staten-Generaal, waarvan de gekozen leden bij 
meerderheid van stemmen uitmaken, of wat als wet wordt voorgesteld 
_ meestal door de koning, vertegenwoordigd door de ministers - ook 
wet dient te worden. 
Ik twijfel er wel enigszins aan of deze procedure de bestaande opvattingen 
omtrent wat recht moet zijn, zuiver weergeeft. De leden der Staten-Generaal 
_ en met name van de Tweede Kamer - brengen, eenmaal gekozen, 
zonder ruggespraak met het volk dat zij vertegenwoordigen, hun stem uit. 
Wie eenmaal als lid van een bepaalde fractie in een der Kamers zitting 
heeft, ondergaat waarschijnlijk meer de invloed van de sterke (deskundige) 
man of mannen (misschien soms vrouw of vrouwen) uit zijn fractie, dan 
van het volk, dat hem tot zijn taak heeft uitgekozen. Voorts is de interne 
solidariteit binnen de fractie of binnen de regerende partijen of hun oppo
sitie, welke waarde deze ook moge hebben voor beleidsbeslissingen, een 
struikelblok waar het wetgeving betreft. Het is kennelijk bijzonder moeilijk 
zich binnen een groep of fractie te isoleren, door een afwijkende mening 
op het gebied van de wetgeving en die afwijkende mening vol te houden, 
als de meerderheid van groep of fractie zich daartegen blijft verzetten. 
Die meerderheid wordt op haar beurt meestal bepaald - wat wetgeving 
betreft - door het technisch-juridisch inzicht van een of meer deskundigen 
uit groep of fractie, waaraan de anderen zich conformeren. Toch bestrijkt 
de wetgeving het gehele maatschappelijke leven. 

Indien al zou kunnen worden aangenomen, dat onze wetgevende macht 
_ kroon en Staten-Generaal - op juiste wijze de volkswil ten aanzien 
van wat wet moet zijn representeert, zal tevens moeten worden aanvaard, 
dat die aldus uitgedrukte wil van het volk niet die is van zijn voorhoede, 
welke thans verkondigt wat over een jaar of dertig wellicht algemeen aan
vaard zal zijn. Dàn zal mogelijk bovendien blijken, dat die voorhoede niet 
alleen gelijk had, maar ook dat dit gelijk te laat is gehonoreerd. 
Toch mag de wet de neerslag niet zijn van opvattingen, die in de voorhoede 
heersen. Van een profeet heeft de wetgever niets. Niet alleen omdat er 
valse profeten zijn, maar vooral omdat de wet niet vooruit mag lopen op 
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het meerderheidsinzicht van de staatsburgers. En de meerderheid van de 
staatsburgers kan nu eenmaal - per definitie - de voorhoede meestal 
niet bijhouden. 
Men kan zich echter afvragen of in een situatie, waarin een duidelijk 
aanwijsbare voorhoede wegen inslaat die de meerderheid nog niet in zicht 
heeft, (wanneer, korter gezegd, zich een nieuwe ontwikkeling aftekent die 
nog geen gemeengoed is) de hoogste wijsheid van een wetgever niet gelegen 
is in het niet-doen. 
Dat gaat niet op, indien en voor zover de bestaande wetgeving duidelijk in 
strijd is met heersende elementaire rechtsgevoelens. In zoverre zal die wet
geving incidenteel, maar onmiddellijk, moeten worden gewijzigd. 
Maar als er ondanks bezwaren en hiaten te werken valt met de bestaande 
wetgeving, rijst toch de vraag of een op gang zijnde ontwikkeling tussen
tijds moet worden afgebroken door het vastleggen van - bestaande -
meerderheidsopvattingen, die, zoals uit het streven van de voorhoede blijkt, 
waarschijnlijk binnen korte tijd verouderd zullen blijken te zijn. 
Wetgeving heeft immers altijd een remmende en stabiliserende functie. 
Niet alleen omdat de wet aangeeft (en met sancties onder dwang brengt), 
dat de orde, die zij onder woorden bracht, voor nu en straks de juiste is, 
maar ook omdat in de praktijk blijkt, dat hetgeen eenmaal als wet is vast
gelegd, niet gemakkelijk kan worden gewijzigd. 

Ons Nederlandse scheidingsrecht (waaronder ik versta: de verbreking van 
de huwelijkssamenleving tijdens het leven van de huwelijkspartners, en dus, 
behalve twee weinig voorkomende gevallen, met name naast echtscheiding 
ook scheiding van tafel en bed), is in veel opzichten verouderd en in zijn 
uitwerking onderhevig aan een vaak onaanvaardbaar formalisme. 
De inzichten omtrent de wijze waarop en de redenen waarom de ver
breking van de huwelijksband moet worden toegestaan, vertonen echter 
niet alleen veel verschillen, maar zijn zeker bij bepaalde grote groepen van 
de Nederlandse bevolking, waaronder de katholieken, volop in beweging. 
Men schijnt nu te groeien naar een aanvaardbare meerderheidsopvatting 
voor ons gehele volk. Het klinkt wat hard, maar ik denk dat daartoe een 
groep mensen die het thans in de politiek nog voor het zeggen heeft, zal 
moeten uitsterven, waarna zij wat mij betreft gerust nog jarenlang ge
lukkig mogen leven. 
Toch is thans nog niet te bepalen waar die ontwikkeling de pas op de 
plaats zal maken. Hoe ver zal de voorhoede de meerderheid van het 
"kiezersvolk" meekrijgen? Waar moet zij terugkomen vanuit te ver vooruit
geschoven posities, in hoeverre worden de inzichten van de voorhoede in 
feite bepaald door onzuivere elementen van gemakzucht en onverschillig
heid? 
Indien thans de "volkswil" wordt vastgelegd op het gebied van het schei
dingsrecht (zeker wanneer dat gebeurt op de gebrekkige wijze die ik hier
voor omschreef) bestaat het gevaar, dat wij tientallen jaren met een "nieuw" 
scheidingsrecht opgescheept zullen zitten, dat na een paar jaar al verouderd 
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zal blijken te zijn. En men zal zich moeten realiseren, dat dit nieuwe 
scheidingsrecht vooral zal inwerken op de toekomstige huwelijks-situaties 
van degenen die nu 16 jaar of jonger zijn! 
Dan is het beter met het oude, nog gebrekkiger wetssysteem nog enige 
tijd te blijven doorwerken, omdat de gebrekkigheid daarvan zozeer in het 
oog springt, dat er middels juridisch aanvaardbare kunstgrepen mitigaties 
in worden aangebracht, die men niet zou durven of kunnen hanteren in 
een nieuw scheidingsrecht. 

Scheiding en echtscheiding 

Deze gedachten zet ik voorop, als ik ga trachten weer te geven wat naar 
mijn inzicht, en dus met alle mogelijke voorbehoud dat in de democratie 
past wanneer de eenling zich uitlaat over zaken die allen aangaan, in het 
scheidingsrecht veranderd moet worden. De preliminaire vraag is dus of 
er nu al iets veranderd moet worden. Niet omdat ik akkoord ga met de 
huidige wetgeving, maar omdat nieuwe wetgeving thàns zou kunnen be
tekenen, dat een in ontwikkeling zijnde vernieuwing wordt ingevroren op 
het moment dat daarvan het eindpunt nog allerminst bereikt is. 
Bij de navolgende overwegingen laat ik dat uiteraard buiten beschouwing, 
omdat ik niet kan beoordelen of het (ten dele) voorhoede-gedachten zijn, 
dan wel of ik bezig ben fixaties aan te brengen in een op gang zijnde ont
wikkeling, of mogelijk ook hier en daar de weg terug loopt. 

Welke in de toekomst ook de gronden zullen zijn die geëist zullen worden 
voor de verbreking van de huwelijkssamenleving, duidelijk lijkt mij dat 
deze voor echtscheiding en scheiding van tafel en bed precies dezelfde 
zullen moeten zijn. 
In feite wordt het huwelijk immers door scheiding van tafel en bed even 
radicaal aangetast als door echtscheiding. Wanneer er geen plicht en geen 
recht meer bestaat voor de gehuwden om samen te wonen en samen te 
leven, is er geen huwelijk meer, zodat het blijven bestaan van een "huwe
lijksband" bij scheiding van tafel en bed een van de meest aanvechtbare 
rechtsficties is, die ik ken. 
Na scheiding van tafel en bed mag de man het huis waarin "zijn" vrouw 
woont, niet meer zonder haar toestemming betreden, maar als hij dit toch 
doet (en daarvoor strafbaar wordt gesteld) om haar vervolgens met geweld 
te dwingen tot het hebben van vleselijke gemeenschap in haar huis en op 
haar bed, maakt hij zich niet schuldig aan verkrachting, want deze schand
daad gebeurde niet buiten echt. 

Na het voorgaande moet uiteraard wel de vraag rijzen of dan scheiding van 
tafel en bed naast echtscheiding gehandhaafd moet blijven. Hoewel ik 
twijfel, meen ik dat wanneer beide partijen deze scheidingsvorm om accep
tabele redenen wensen, dit naar bestaande opvattingen in ons land moet 
worden gehonoreerd. 
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Zoals bekend behoeven echtgenoten niet samen te leven, als gewichtige 
redenen zich daartegen verzetten. Daarom kan een feitelijke scheiding 
rechtens bewerkstelligd worden zonder scheiding van tafel en bed. Toch 
kan er behoefte bestaan om scheiding van tafel en bed te laten uitspreken, 
omdat daarbij het gezag over de kinderen "definitief" geregeld wordt, of 
omdat bij een feitelijke scheiding de financiële positie van partijen in veel 
opzichten onzeker en onduidelijk blijft. Ik kan mij voorts ook voorstellen, 
dat er mensen zijn, die als zij menen dat gewichtige redenen een samen
leving als gehuwden niet meer verplicht maken, ook vastgesteld willen 
zien dat er zelfs geen recht tot samenleven meer is. 

Maar waarom in zulke gevallen dan geen echtscheiding? 
Gewoon, omdat er in onze maatschappij (nog) mensen zijn, die dat om 
respectabele redenen niet wensen. Bijvoorbeeld omdat zij in geweten menen, 
dat hun huwelijk onontbindbaar is en dat echtscheiding het huwelijk wel, 
scheiding van tafel en bed dit niet ontbindt. Of omdat zij zich niet willen 
blootstellen aan de verleiding na scheiding te hertrouwen. 
Het is van geen belang, of ik dan wel de lezer het hiermede eens zijn. 
Wetgeving dient rekening te houden met acceptabele opvattingen, die lang 
niet ieder deelt, maar waardoor niemand wordt geschaad. 
Er zijn ongetwijfeld redenen waarom iemand scheiding van tafel en bed 
verlangt, die niet of veel minder respectabel zijn. Een daarvan is het ver
langen de andere partij van een nieuw huwelijk af te houden. Ik zou niet 
willen zeggen, dat een dergelijke wraakoefening onder alle omstandigheden 
onbegrijpelijk is, maar het recht mag dit motief niet aanvaarden. Er zijn 
twijfelgevallen: bij echtscheiding kan de man hertrouwen en wat zal er 
dan van de alimentatie voor de vrouw nog terecht komen? Pensioenrechten 
van de vrouw, bij overlijden van de man, zullen vaak door echtscheiding 
wel, maar door scheiding van tafel en bed niet verloren gaan. Ook blijft 
de vrouw, als de man haar niet onterfd heeft, na scheiding van tafel en 
bed zijn erfgename en dat is na echtscheiding niet het geval. Omgekeerd 
uiteraard ook. 

Het lijkt mij onjuist dat van twee gehuwden, wier huwelijk op een mis
lukking is uitgelopen, de een de ander kan dwingen in de toekomst "on
gehuwd" te blijven, door het in stand houden van een schijn-huwelijk 
middels scheiding van tafel en bed. Ook het feit dat de ander alleen 
"schuld" heeft aan die mislukking, kan niet meebrengen dat hij nu ver
oordeeld wordt om verder ongehuwd te blijven. In feite lopen scheidingen 
van tafel en bed nogal eens uit op (wederzijdse) concubinaten met alle ver
warringen van dien. 

Ik meen daarom, dat scheiding van tafel en bed slechts kan worden uit
gesproken, als beide partijen het met deze vorm van huwelijksontbinding 
eens zijn. 
Vraagt een der partijen scheiding van tafel en bed en zijn daartoe vol-
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doende gronden aanwezig, dan zijn er ook gronden voor echtscheiding. In 
dat geval zal scheiding van tafel en bed moeten worden uitgesproken, tenzij 
de gedaagde zich daar tegen verzet en alsnog vordert dat echtscheiding zal 
worden uitgesproken. 
Wanneer dat verzet plaatsvindt, zijn er enkele gevolgen denkbaar, die 
overeenkomen met mijn opvatting, dat niemand gedwongen moet kunnen 
worden tot een scheiding van tafel en bed: 

1. De rechtbank spreekt in dit geval (dus na verzet) de echtscheiding 
tussen partijen uit. 

2. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit, tenzij de eisende partij alsnog 
bezwaar maakt tegen echtscheiding, waarna geen enkele vordering 
wordt toegewezen. 

Persoonlijk voel ik veruit het meeste voor de eerste oplossing. De gedaagde 
wordt daardoor niet tegen zijn zin tot scheiding van tafel en bed ge
dwongen en de eisende partij krijgt de door haar gevorderde ontbinding 
van het huwelijk, zij het niet in de vorm die zij vroeg. Voor zover het haar 
zelf betreft kan zij zich echter als gescheiden van tafel en bed beschouwen 
en zij zal zichzelf nooit behoeven te verwijten, noch kan tot haar het ver
wijt gericht worden, dat zij iets gevraagd heeft wat in strijd is met haar 
geweten of met de opvattingen die in haar familie of omgeving geldend zijn. 

Rechtsgrond voor scheiding 

Er is reeds bijzonder veel geschreven en gestreden over de gronden, die 
tot scheiding nodig zijn. Van de weeromstuit zal ik mij hierover zoveel 
mogelijk beperken. 
Ook in de toekomst - zo komt het mij voor - zal een huwelijk ont
bonden moeten kunnen worden wegens ,.schuld" van een der partijen, 
namelijk in die gevallen dat wordt aangetoond, dat een der gehuwden door 
zijn gedragingen of door zijn verzuimen het in redelijkheid voor de ander 
onmogelijk maakt met hem of haar als gehuwde te blijven samenleven. 
Het is naar mijn mening niet waar dat als een huwelijk mislukt, altijd beide 
partijen "schuld" hebben. Er zijn volop gevallen, waarin de mislukking 
van het huwelijk gewoon aan een van de partijen ligt en wel zonneklaar. 
Juist in die gevallen is het onaanvaardbaar, dat de partij die "onschuldig" is, 
en die wellicht jarenlang geprobeerd heeft er iets van te maken, uit
eindelijk niet de mogelijkheid krijgt aan te tonen, dat nu het huwelijk ont
bonden moet worden, de schuld aan de andere kant ligt. 
Het lijkt mij dat in dit verband overspel in het algemeen gehandhaafd 
moet blijven als grond voor scheiding. Misschien zal er een tijd komen 
- die ik dan niet hoop mee te maken - waarin overspel zo gewoon is, 
dat daarin geen beletsel kan worden gezien voor continuering van de 
huwelijkssamenleving. Maar ik denk eerder, dat als die weg thans al door 
sommigen wordt betreden, men daarvan zal terugkeren. 
Natuurlijk is er een verschil tussen incidenteel overspel en een voort-

26 

( 

\ 

1: 
g 
\ 



durende situatie van ontrouw. De laatste is veel wezenlijker in strijd met 
het huwelijk dan de eerste. Maar als het incidentele overspel niet wordt 
vergeven, betekent dit toch, dat het door de andere partner als een wezen
lijke inbreuk op de huwelijkssamenleving wordt beschouwd. Uitgelokt of 
goedgekeurd overspel zijn geen grond voor scheiding. Behoudens in zo
verre in het overspel en de goedkeuring daarvan een symptoom is te vinden 
van de onherstelbare beschadiging van het huwelijk. 
Toch zou ik de schuldgronden niet willen vereenzelvigen met verwijtbare 
gedragingen. Het gaat er zelfs niet om of die gedragingen rechtstreeks op 
en tegen de ander gericht zijn, het is zeer wel mogelijk, dat die handelingen 
uit onmacht om een behoorlijk huwelijksleven te leiden, voortvloeien (homo
filie, ongeneselijke impotentie, erfelijke dronkenschap, zwerfneigingen, con
stante onmacht om voor het gezin de kost te verdienen, enz.). 
Men kan dan niet spreken van schuld in morele zin, maar tegenover de 
andere huwelijkspartner is hier sprake van een zodanig tekortschieten, dat 
van deze niet geëist kan worden, dat zij of hij de huwelijksband bestendigt. 
Het behoeft geen betoog, al wordt het wel eens vergeten, dat niemand, om 
welke reden dan ook, wettelijk verplicht is scheiding te vorderen. Misschien 
kan een morele plicht soms wel bestaan. Ik meen, dat ieder, die een 
huwelijk aangaat, daar bepaalde, minimale verwachtingen van mag koes
teren. Waar de grens ligt van dat minimum, waar de onhaalbare dromen 
beginnen, kan van geval tot geval verschillend zijn. Wie met een blinde 
trouwt, mag er na verloop van tijd niet over klagen dat deze zoveel zorg 
nodig heeft. 
Beantwoordt de ander niet aan die minimale verwachtingen en wel in die 
mate, dat daardoor de samenleving in het huwelijk tot een niet te dulden 
last wordt, dan is de onder de maat blijvende echtgenoot jegens zijn partner 
"schuldig" aan de mislukking, ook al kan hem of haar geen moreel verwijt 
gemaakt worden. 

Bijzonder moeilijk vind ik de vraag of ongeneselijke krankzinnigheid, 
tijdens het huwelijk ontstaan bij een der gehuwden, de ander grond moet 
geven om scheiding te kunnen vragen. 
Ik hel er toe over die vraag bevestigend te beantwoorden, omdat het recht 
niet gemaakt is voor bijzonder edelmoedige, idealistische mensen, die hun 
leven lang deze last wensen te dragen, maar voor de gewone man en vrouw, 
die hun vitale levensbehoeften hebben. En nogmaals: de wet gebiedt niet 
in zo'n geval scheiding te vragen. Toch blijft er bij mij enige twijfel be
staan. Ik weet niet waarom, want concreet gezien lijkt vorenstaande ge
dachtengang mij overtuigend. Er is bovendien in deze gevallen geen sprake 
van dat de ongeneselijk krankzinnige wordt gekwetst. De emotionele de
batten die over deze materie onlangs in het Nederlands Juristenblad zijn 
gevoerd, tonen aan dat deze zaken echter niet allemaal rationeel kunnen 
worden opgelost. 

Naast de "schuld"-gronden zal als grond voor scheiding moeten worden 
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aanvaard het kennelijk en totaal mislukte huwelijk, ongeacht de vraag wie 
daaraan "schuld" heeft. Een dergelijke, niet te verbeteren situatie moet in 
rechte ontbindbaar zijn. Het is het geval van de on heelbare tweespalt, de 
onverenigbaarheid van karakter en humeur, waardoor het leven tot een hel 
wordt, niet alleen voor de gehuwden, maar ook voor hun kinderen en soms 
zelfs voor hun woon- en/ of werkmilieu. 
Dat het huwelijk totaal mislukt is, zal wel feitelijk moeten komen vast te 
staan, dunkt mij. Het gaat niet aan dit aan te nemen omdat een der partijen 
het stelt en de ander het niet weerspreekt. Zij kunnen het misschien het 
best weten, maar ze kunnen zich ook gruwelijk vergissen. Bovendien is het 
huwelijk niet alleen een privé-zaak van de gehuwden en is scheiding -
hoezeer ook gewenst in veel individuele gevallen - naar mijn inzicht toch 
eigenlijk een kwaad. 

Wij zullen er echter van af moeten stappen het mislukt-zijn van het huwelijk 
te laten bewijzen door getuigen. Er is niets afschuwelijkers dan het huidige 
bewijs in scheidingszaken. Niet allereerst omdat de getuigen vaak onwaar
heid spreken (bijv. door maar een deel te vertellen van wat zij weten) of 
bevooroordeeld zijn, maar vooral omdat zij uit het huwelijk een gering 
fragment lichten, dat zij daarvan hebben meegemaakt als een toevallige 
voorbijganger of als een kind, dat slechts in flarden kan waarnemen. 
Het bewijs dat een huwelijk mislukt is, zal voornamelijk moeten worden 
ontleend aan rapporten van deskundigen. Inschakeling van deskundigen 
heeft voorts tengevolge, dat als het huwelijk niet zo mislukt is als partijen 
menen, de sanering vanuit het deskundig advies ter hand kan worden 
genomen. 

Zeker lijkt het mij ook nodig, dat de alimentatieplicht geheel losgekoppeld 
wordt van de "schuld"-vraag. Wie daaraan behoefte heeft dient na schei
ding tot alimentatie gerechtigd te zijn, en alimentatieplicht bestaat, voor
zover die behoefte bestaat en de mogelijkheid daarin te voorzien aanwezig 
is. 
Thans stranden vele scheidingsprocedures op het feit, dat de vrouw nu 
eenmaal de schuld niet op zich kan nemen, zonder haar recht op alimentatie 
te verliezen. Allereerst zij als bezwaar tegen dat stelsel opgemerkt dat ons 
huidige scheidingsrecht allerminst geschikt is, om de werkelijke schuldige 
aan de mislukking van het huwelijk vast te stellen. Maar zelfs als dat in de 
toekomst anders zou zijn, dan blijft nog bestaan dat schuld en morele 
schuld niet mogen worden vereenzelvigd, en tenslotte dat schuld aan mis
lukking van het huwelijk en alimentatierecht of -plicht na een huwelijk 
niet correleren. 

Dat wordt ook thans al wel aanvaard door de rechtspraak, als zij bepaalt 
dat er een natuurlijke verbintenis van de man kan bestaan om voor het 
levensonderhoud van zijn vrouw op te komen na echtscheiding, indien de 
scheiding ten verzoeke van de man werd uitgesproken. 
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Nog enkele punten uit de vele die voorliggen 

Er schijnt weinig reden te zijn om het verlof tot dagvaarden te handhaven. 
Verzoenen partijen zich niet, dan moet het verlof immers steeds worden 
gegeven. 
Omtrent de mogelijkheid van verzoening tussen partijen - waarbij men 
zich geen droombeelden voor de geest moet halen van een ideaal nieuw 
begin, maar moet werken met de realiteit van: een scheiding is misschien 
nog erger - zij opgemerkt, dat zij niet zo zeldzaam is dat de rechter er in 
het geheel geen aandacht aan moet besteden. 

Maar het moment, waarop een verplichte verzoeningspoging thans 
wordt voorgeschreven, is bijzonder ongunstig. De eisende partij heeft haar 
op schrift gestelde bezwaren aan de ander even tevoren doen toekomen. 
Zij heeft in dat geschrift allerlei vaak hoog opgeschroefde financiële eisen 
gedaan (Wie overvraagt krijgt in ieder geval vaak meer dan wie te weinig 
vraagt), die moeten gelden tijdens de procedure. Van de andere partij 
wordt daarbij veelal geëist, dat zij de echtelijke woning zal verlaten en 
zich niet meer met de kinderen zal bemoeien. Alles is - ook al omdat 
de juridische taal weinig soepel lijkt, althans in de praktijk der verzoek
schriften - zo scherp mogelijk gesteld. 
Of partijen zich willen verzoenen, zal veeleer blijken als zij een tijd ge
scheiden hebben geleefd en met name ook kort voor de onherroepelijke 
beslissing. 

Het verzoekschrift tot het verkrijgen van verlof en het verlof zelf hebben 
op de dynamische ontwikkeling van de procesgang een verlammende wer
king. De gronden, waarop de scheiding wordt gevraagd, moeten reeds bij 
het verzoekschrift tot in bijzonderheden worden omschreven. Op die gron
den is de eisende partij in de soms langdurige procedure die volgt, in 
tweeërlei opzicht gebonden: 

Andere redenen voor scheiding kunnen, indien bewezen, niet meer 
meewerken aan de scheiding. 
Gronden, die na het verlof zijn opgenomen (overspel tijdens de proce
dure) worden in de procedure veronachtzaamd. 

Terwijl in het algemeen de rechter, die uitspraak doet, daarbij rekening 
moet houden met alle feiten die tijdens de procedure te zijner kennis zijn 
gebracht en komen vast te staan, moet hij in een scheidingsprocedure een 
bewezen overspel, gepleegd na het verlenen van het verlof, buiten beschou
wing laten. 

Aldus krijgt men dwaze situaties, volgens welke de gedaagde volmondig 
toegeeft overspel te hebben gepleegd voor een verzoening en nadat het 
verlof was verleend, maar niet in de periode daartussen. Omdat overspel 
moeilijk bewijsbaar is - zeker als men moet aantonen, dat het in een be
paalde periode is gepleegd - zal de vordering dan vaak stranden. 
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Samenvatting 

1. Een preliminaire vraag is of wij het scheidingsrecht in deze periode, 
waarin de inzichten daaromtrent op gang zijn en dus nog niet tot staan zijn 
gekomen, opnieuw moeten regelen, met als gevaar dat vastgelegd wordt wat 
in ontwikkeling is. 

2. Indien het recht wordt gewijzigd, worden de volgende aanbevelingen 
gedaan: 

a) Naast echtscheiding blijve scheiding van tafel en bed gehandhaafd; 

b) De gronden voor echtscheiding en voor scheiding van tafel en bed 
moeten identiek worden, omdat beide rechtsinstituten existentieel op 
dezelfde wijze in de huwelijkssituatie ingrijpen; 

c) De typisch juridische bijzonderheid van de scheiding van tafel en bed, 
te weten dat de lege dop van het huwelijk blijft bestaan, brengt mede, 
dat scheiding van tafel en bed niet tegen de zin van een der gehuwden 
mag worden uitgesproken; 

d) Als een door een der gehuwden ingestelde vordering tot scheiding van 
tafel en bed toewijsbaar is, kan de andere partij vorderen dat echt
scheiding zal worden uitgesproken. 

e) Gronden voor scheiding: "schuld" gronden, (waaronder het overspel 
afzonderlijk op te nemen) krachtens welke moet worden aangetoond dat 
het huwelijk mislukt is, om redenen die bij de gedaagde partij hun oor
zaak vinden en die de eisende partij niet behoeft te dulden (overspel is 
als zodanig zulk een grond). 
Voorts: onheelbare tweespalt, waarbij de eisende partij met name 
middels rapporten van deskundigen moet aantonen, dat het huwelijk 
onherstelbaar verwoest is, zonder dat enige schuldvraag aan de orde 
komt. 

f) Alimentatie na scheiding dient bepaald te worden door behoefte ener
zijds, draagkracht anderzijds. De schuldige partij kan onverminderd 
recht hebben op alimentatie. 

g) Een obligate verzoeningspoging tijdens de procedure moet naar het 
einde van de procesgang worden verschoven. 

h) Het verlof om tot scheiding te dagvaarden kan als loze formaliteit ver
vallen. Het moet in ieder geval geen beperking aanbrengen in die zin, 
dat de gronden die in het verzoek om verlof worden opgegeven, de 
gehele procedure dwingend blijven beheersen. 

i) Scheiding door onderlinge overeenstemming alleen - wat de wet thans 
verbiedt, doch in de praktijk gemeengoed is - is niet aanvaardbaar. 
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De vernieuwingen in de ondernemings
vormen 

door drs. Th. W. A. M. Heisterkamp 

Sinds 1945 is het ondernemingsrecht doorlopend ter sprake geweest, en nog 
onlangs op het Landelijk Juridisch Studentencongres 19681) was het onderwerp 
hierop ::fg,;stemd. Op de inleidingen van de hoogleraren Verdarn, Van Esveld 
en LÖv. e:;steyn zal ik in de loop van dit artikel nader ingaan. 
Soms vraag je je wel eens af of het nu zo slecht gesteld is met de opzet en de 
structuur van onze ondernemingen en met de behartiging van de belangen van 
de direct betrokkenen bij de onderneming: werknemers en kapitaal verschaffers. 
Zeker in het verdere verleden heeft het veelal gemankeerd aan een evenwichtige 
behartiging van deze belangen. 
De factor kapitaal had volstrekt de hoogste prioriteit en de beslissingen vaT! 
de ondernemingsleiding werden dan ook veelal ingegeven door dit uitgangspunt. 
De belangen van de werknemers waren hieraan ondergeschikt. 

Risico arbeider kleiner 

! n de loop der tijd is hierin echter een wezenlijke verandering gekomen; velerlei 
~üc;ale voorzieningen en dwingende bepalingen in het arbeidsovereenkomsten
recht zijn gdroffen om de voor de werknemer noodzakelijke zekerheid te 
,c:1epPcE. 
De risico's die hij dan ook loopt, zijn steeds geringer geworden. Gezien deze 
veiligstelling van materiële belangen, de waarborg van de bestaanszekerheid 
en de uitsluiting van risico's voor werknemers wordt vaak de noodzaak voor 
wijziging van het ondernemingsrecht in twijfel getrokken. 
Als we de arbeider maar de mogelijkheid geven een goed inkomen te verwerven, 
hebben we onze plicht gedaan, zo wordt dan gesteld. 
Deze gedachtengang zou er op neer komen dat de arbeider uitsluitend moet 
worden beschouwd als een weliswaar veredelde produktiefactor, die je behoor
lijk betaalt voor de geleverde prestatie, en die je bovendien anderszins een 
zekere bestaanszekerheid biedt. 
LÖ'cvensteyn wekte in zijn gehouden betoog ook sterk de indruk dat hij de factor 
arbeid alleen maar ziet als een "stomme pion" in het produktieproces, die rede
lijk betaald en verzorgd moet worden en waarmee dan de kous af is. 
Gelukkig wordt het steeds meer duidelijk, dat een dergelijke situatie onhoud
baar, om maar niet te spreken van onmenselijk is. 
Al is de arbeider verzekerd van een behoorlijk inkomen, al zijn de arbeidsom-

1) De inleidingen zijn uitgegeven in een brochure De vernieuwingen in de onderneming.I'
vormel/, bij N.V. JE. E. Kluwer, Deventer (1968) 76 pag. Prijsf8,90. 
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standigheden goed, kortom al zijn ook alle mogelijke maatregelen genomen 
om de risico's voor de werknemer uit te sluiten, dan nog hoeft dat niet te bete
kenen, dat hiermee elk risico verdwenen is. We hoeven alleen maar te wijzen op 
de geestelijke nood, die gedwongen werkloosheid met zich mee kan brengen. 

Gunstige invloed van het risico 

De vraag is ook of het wel zo nodig en gunstig is om ieder risico voor de werk
nemer uit te bannen. Zou dit niet een negatieve invloed hebben op een toch 
zo noodzakelijk gevoel van verbondenheid met de onderneming, wat ook bij 
de werknemer aanwezig moet zijn? Weliswaar zal de werknemer nooit op de
zelfde wijze risico kunnen en mogen dragen als de factrJr kapitaal, voor wie het 
dragen van risico inherent is aan zijn functie. 
Een mijns inzien veel belangrijkere ontwikkeling in onze samenleving speelt 
echter een wezenlijke rol bij dit vraagstuk, nl. de democratisering van onze 
maatschappij, die ook aan de onderneming niet voorbijgaat. 
De periode waarin men het aanvaardbaar achtte dat een relatief kleine groe
pering alle beslissingen nam - nog even daargelaten of ze wel of niet juist 
werden genomen - zonder inspraak, laat staan medebeslissen, van het grootste 
deel der betrokkenen is definitief voorbij. Bovendien heeft niemand tegenwoor
dig moeite meer met de stelling dat er geen sprake mag zijn van een prioriteit 
van het kapitaal. 
Algemeen wordt de gelijkstelling van de verschillende factoren geaccepteerd. 
Maar men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat hierbij dan vaak be
doeld wordt een gelijkwaardige behandeling voor wat betreft de materiële be
langen der factoren. Maar om een nastreven van materiële voorzieningen mag 
het niet alleen gaan. 

De onderneming 

Aan een onderneming zou men de volgende betekenis kunnen geven2): zijnde 
een in het economisch verkeer optredende eenheid, waarin de kapitaalverschaf
fers, het bestuur en de werknemers elk hun bijdrage inbrengen, de eersten de 
geldelijke middelen om mee te werken, het personeel dagelijks zijn activiteit, 
het bestuur de uiteindelijke leiding op korte en lange termijn. 
In iedere organisatie, of deze nu klein of groot is, zal het noodzakelijk zijn 
dat één man of een groep van personen, uiteindelijk een bepaalde beslissing 
neemt. 
Veelal hoort men tegenwoordig de mening verkondigen, dat er pas van ware 
democratie gesproken kan worden als alle betrokkenen gezamenlijk de beslis
singen nemen. Ik zou echter in dit verband graag de woorden van Verdam 
aanhalen, die op het congres opmerkte dat "men nooit het realiteitsmotief mag 
verwaarlozen". Hij zei verder dat "als men ergens met beide benen op de grond 
moet staan, dan is het wel in het ondernemingsrecht". Ik kan mij hier volledig 
bij aansluiten. 

2) V gl. het rapport van de Commissie-Verdam, pag. 7. 
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Als wij in een ideale wereld zouden leven, waarin een ieder wist wat de beste 
beslissing was en er ook naar zou willen handelen, dan zou een zo ver doorge
voerd samendenken en samenbeslissen mogelijk zijn. 
Wel zou ik dit als uitgangspunt willen hanteren: wij moeten een zodanige struc
tuur realiseren, waarbij het mogelijk is dat alle betrokkenen zoveel mogelijk 
worden ingeschakeld bij het gehele doen en laten van de onderneming, vanuit 
de gedachtengang dat zij allen een verantwoordelijkheid dragen voor het wel
slagen van de onderneming. 

Structurele beleidsvoorstellen 

Hierbij gaat het dikwijls om een afweging van prioriteiten, waarvoor een grote 
mate van inzicht, kennis, ervaring en tact vereist is. Het zal de taak van het be
stuur zijn om te komen met deze beleidsvoorstellen, terwijl zij tevens zal 
moeten zorgdragen voor de uiteindelijke uitvoering ervan. 
Voordien zal echter overleg hierover plaatsvinden en goedkeuring verkregen 
worden van zowel de ondernemingsraad als de aandeelhouders-vergadering. 
Bovendien zijn beslissingen op korte termijn primair de taak voor het bestuur. 

Speciale functie voor de ondernemingsraad 

De ondernemingsraad zal onmiddellijk betrokken zijn, zelf met voorstellen 
komen en meebeslissen inzake maatregelen die de dagelijkse gang van zaken 
bi j de werknemers raken. Bovendien zal zij coördinerend en stimulerend 
L;oeten weïken ten aanzie:! van de functionele delegatie: de eigen inbreng van 
d~ arbeider op zijn vakgebied met behulp van zijn specifieke kennis en ervaring. 
r;,~ inspr·.l ak en het meebeslisfcn van zowel de ondernemingsraad als de aandeel
h~'udersvergadering inzake structurele beleidsbeslissingen zal echter beperkin
gen kennen. Te denken valt aan omstandigheden, waarbij door een noodzake
lijke geheimhouding of uit het oogpunt van een slagvaardig beleid het onmo
gelijk is bovengenoemde procedure te volgen. 
Hiermee komen we dan aan een zeer belangrijk orgaan in de onderneming: 

De Raad van commissarissen 

In gevallen dat vooraf overleg met ondernemingsraad en aandeelhoudersver
gadering niet mogelijk is, en waarbij deze instituten dus ook niet zouden kun
nen meebeslissen, is overleg met de Raad van commissarissen in ieder geval 
verplicht. 
Deze moet dan accoord gaan met de afwijkende procedure en tevens het voor
stel goedkeuren, alvorens de beslissing kan worden genomen. Tevens zal dit 
college moeten worden geraadpleegd in gevallen, waarin onenigheid bestaat 
tussen directie en ondernemingsraad en/of aandeelhoudersvergadering. 
Tenslotte zal de benoeming van directieleden bij de Raad van commissarissen 
moeten komen te liggen. Het zal duidelijk zijn, dat dit college zal moeten be
staan uit bij uitstek deskundigen (Verdam sprak in dit verband van oud-mana
gers), het vertrouwen heeft van alle betrokkenen en waarbij tevens de belangen 
van kapitaal en arbeid verzekerd zijn. 
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Om dit te bereil·en lijkt het mij gewcnst dat de candida~en voor de Raad va:1 
commissarissen worden voorg.:dragen door het bestuur en dat de uiteindelijke 
benoeming afhankelijk is van de goedkeuring van zowel de aandeelhoudersver
gadering als de ondernemingsraad. 
Bij onenigheid zou een partij-bindend oordeel van de SEl{ C'ier het onderhavige 
voorstel de oplossing kunnen brengen.3

) 

Voor alles zal moeten worden voorkome~l dat in dit orgaan vertegenwoordi
gers van welke belangengroepering dan ook zitting hcbben. De noodzake
lijke eenheid zou daardoor groot gevaar lopen. 
Het voorstel van de vakcentrales, dat het bindend v00rdrachtsrecht bij de SER 

dient te berusten is om deze reden niet versta!1dig. ik ben het met Van Esveld 
eens, dat dit uiteindelijk ook zal uitdraaien op louter belangenvertegenwoor
diging. 
In de verruiming van de taak van de commissarissen ziet Van Esveld echter het 
gevaar dat de commissarissen op de stoel van de directie gaan zitten. 
Hij ziet dan ook vrijwel uitsluitend iets in een taakverruiming van de individu
ele werknemer en een betere communicatie. 
Maar daarmee alleen wordt de kloof en het gebrek aan vertrouwen tussen 
bestuur en werknemer niet overbrugd. 
Het is daarom noodzakelijk en nuttig een ruimere taak in bovengenoemde zin 
te geven aan de Raad van commissarissen, waarbij het uitgangspunt is dat een 
ieder vertrouwen heeft in de deskundigheid en objectiviteit van dit college. 

Het enquêterecht 

Waarborgen zullen geschapen moeten worden in geval van falen van een der 
betrokkenen; met name als dit zich voordoet bij de Raad van commissarissen 
is het duidelijk dat bij deze opzet de mogelijkheid tot correctie aanwezig moet 
zijn. 
Het voorstel van de Commissie-Verdam behelsde o.m. een verruiming van het 
enquêterecht van de aandeelhouders, een toekenning van het recht van enquête 
aan de erkende vakorganisaties en het openbaar ministerie. 
Bovendien zou de rechter naast het recht van onderzoek ook de bevoegdheid 
moeten krijgen voorzieningen te treffen, waarmee een einde aan wanbeleid kan 
worden gemaakt. 
Ik kan volledig instemmen met dit voorstel, mits dit recht is omgeven met vol
doende waarborgen tegen misbruik. Want alleen al het indienen van een ver
zoek kan de onderneming ernstige schade berokkenen. Voorkomen zal moeten 
worden, dat van dit recht een overhaast en onnodig gebruik zal worden ge
maakt. 
Het is dan ook een goede oplossing dat dit recht van enquête bij de centrale 
werknemersorganisaties komt te liggen en niet bij de aangesloten vakorgani
saties of bij de ondernemingsraad. 

3) Een dergelijke gedachte is naar voren gebracht door mr. dr. Th. van Schaik in 
POLITIEK no. 9, sept. 1968. 
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Ik ben het met Löwensteyn eens, dat het advies van de SER om de kennisgeving 
aan het bestuur en de commissarissen van de bezwaren tegen het beleid en de 
gang van zaken uit te laten gaan van de "aangesloten" vakorganisaties, onge
lukkig is. Het gevaar dat door een te persoonlijke betrokkenheid te overijld 
tot een dergelijke handeling, met alle nare gevolgen van dien, wordt overgegaan, 
wordt dan te groot. Hier houdt de overeenstemming met Löwensteyn echter 
grotendeels op. 
Löwensteyn betoogt dat de arbeider het risico van de gang van zaken in de 
onderneming niet màg lopen en ook niet wil lopen; dit laatste omdat hij er de 
mentaliteit voor mist. 
Voorzover voor de werknemers, zo gaat Löwensteyn verder, nog niet alle risi
co's zijn weggenomen, moet dit alsnog gebeuren. Hiervan uitgaande vindt hij 
het totaal onnodig en ook onnuttig, dat aan werknemerszijde het recht van 
enquête bestaat en, zo lees ik tussen de regels door, dat de werknemer mede
verantwoordelijkheid draagt. 
Dat de werknemer de mentaliteit voor het dragen van risico nog vaak mist, is 
juist; maar is het niet beter te trachten hierin verandering te brengen? Ligt hier 
niet een belangrijke taak van de vakvereniging om te komen tot verbetering van 
inzicht en motivatie, een taak die zij in het verleden helaas schromelijk heeft 
verwaarloosd? 
Ik heb al vastgesteld dat het volstrekt onmogelijk is om alle risico's voor de 
werknemer uit te sluiten. En stel het theoretische geval dat dit wel mogelijk 
was, dan nog heeft de werknemer het recht verantwoordelijkheid te dragen, 
waaruit een - weliswaar praktisch beperkte - medezeggenschap voortvloeit. 

De vergelijking die Löwensteyn trekt met een leverancier van grondstoffen, 
wiens belangen bij ernstige beleidsfouten ook bedreigd zouden kunnen worden 
en dat hij daarom ook dergelijke rechten zou moeten kunnen opeisen, is hoogst 
ongelukkig. De verbondenheid van de factor arbeid met de onderneming heeft 
toch wel een beduidend ander karakter dan die van een grondstoffenleve
rancier. 
Om als het enige criterium bij de beoordeling of iemand medezeggenschap en 
medeverantwoordelijkheid in een onderneming moet hebben, het dragen van 
risico te nemen, vind ik hoogst bedenkelijk. Kortom ik ben van mening dat 
een veiligstelling van de belangen van de werknemers slechts tot op zekere 
hoogte zal kunnen en moeten geschieden. Maar bovenal gezien de betrokken
heid van de factor arbeid bij de onderneming, zal hij verantwoordelijkheid 
moeten dragen en ook kunnen waarmaken. Daarom is het enquêterecht voor 
werknemers duidelijk vereist. 
Het door de Commissie-Verdam gehanteerde begrip "wanbeleid" vindt Löwen
steyn multi-interpretabel en daarom ongeschikt. Hij zou liever van een onver
antwoord beleid willen spreken, in gevallen dat de door de leiding van de on
derneming gevolgde gedragslijn in strijd is met de elementaire beginselen van 
economisch beleid. Ik vraag mij echter af of dit begrip niet even multi-inter
pretabel is. 
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Tot slot nog een enkele opmerking over het artikel "Bedrijfsdemocratie: een 
illusie?"4) van prof. dr. J. Pen. 
In de persberichten5) werd nogal eenzijdig de nadruk gelegd op het horizontale 
karakter van de voorgestelde bedrijfsorganisatie. Pen stelt echter letterlijk: 
"Er blijft weliswaar een hiërarchie bestaan, er blijft een onderscheid tussen 
leiden (= plannen maken) en uitvoeren." 
Zijn voorstel is mijns inziens een nog niet zo onpraktische realisering van de 
ook door mij zeer noodzakelijk geachte functionele delegatie. 
Ook de gedachte om de aandeelhoudersvergadering en de ondernemingsraad 
tot een geheel te maken, zodat in overleg en vertrouwen de beslissingen kunnen 
worden genomen, is nu nog een wensdroom, maar wellicht een vruchtbaar 
perspectief. 
Er bestaat een grotere harmonie tussen de belangen van de aandeelhouders en 
die van de werknemers dan in de huidige structuur tot uiting komt. Deze ten
dens zal zich wellicht in de toekomst steeds duidelijker manifesteren, nu de 
macht van het management steeds groter wordt ten koste van de invloed van 
het kapitaa16• 

4) in POLITIEK no. 1-1969. 
5) o.a. in het Eindhovens Dagblad van 24 januari 1969. 
6) J. K. Galbraith in The New industrial state. 
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De iongeren in 
(de Nederlandse) politiek 

door Rini Bl/ijs 
Ton Crijnen 
Dick van Dl/ijn 
Jac. Stienen 

Elke zichzelf respecterende jongerenorganisatie zal alle kansen die zich voor
doen, aangrijpen om als een avant-garde groep op te treden. Hierin kan zij 
slechts slagen indien zij met sterke argumenten en goed gedocumenteerd voor 
het voetlicht van de Nederlandse politiek treedt. Voorhoede zijn is iets anders 
dan het slaken van wilde kreten, daarvoor zijn de belangen die op het spel staan 
te zwaarwegend. Alleen door met reële feiten voor de dag te komen, zal een 
jongerenorganisatie serieus worden genomen door diegenen die in ons land de 
politieke verantwoordelijkheid dragen. 
Aan de andere kant dient iedere politieke partij zich te realiseren, dat uit haar 
jongerenorganisatie de kaderleden van de toekomst zullen voortkomen. Zij 
moet tevens beseffen dat zij via haar jongerenorganisatie die personen kan 
bereiken, die het toekomstige kiezerskorps zullen vormen. Voor de jongeren 
wordt het gezicht van een politieke partij vaak het meest bepaald door de jon
gerenorganisatie van die partij. Het is dikwUIs voor jongeren het eerste contact 
met de politiek. Het is daarom duidelijk dat geen enkele politieke partij zich 
kan veroorloven de wensen van haar jongerenorganisatie te negeren of haar 
krachtdadige steun te onthouden. 

Ook voor de jongerenorganisatie van onze partIj IS het bovenstaande een 
axioma waarvan zij niet wenst af te wijken. Het is op grond daarvan, dat zij 
zich enerzijds loyaal opstelt ten aanzien van de moederpartij, maar anderzijds 
verwacht dat die partij het accepteert dat zij het politieke gebeuren kritisch 
volgt en begeleidt. Dat de loyaliteit van wederzijdse aard dient te zijn, is voor 
de KVPJG iets vanzelfsprekends. 

Inspraak en opleiding 

Het beleid van de KVPJG wordt bepaald door twee hoofdpunten: "inspraak" 
en opleiding. Inspraak in de politieke besluitvorming van de partij, opleiding 
van deskundige jongeren, die later het roer van de huidige Kvp-generatie op 
verantwoorde wijze kunnen overnemen. 

Wat die inspraak betreft, ziet de KVPJG het als haar voornaamste taak het re
geringsbeleid en de partij ontwikkeling kritisch te begeleiden. Voor beide zaken 
geldt dat wat nu beslist wordt, zijn weerslag heeft op de toekomst, waarvan de 
jongeren de gevolgen zullen ondervinden. Daarom proberen de Kvp-jongeren 
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via de seniorenpartij hun ideeën en initiatieven te laten doorwerken. Wat het 
regeringsbeleid betreft bewandelt de KVPJG, naast deze indirecte weg van beïn
vloeding, ook een meer directe weg door zich rechtstreeks tot de betreffende 
bewindslieden te richten en hen de wensen en opvattingen van de jongeren
organisatie voor te leggen. 
Met betrekking tot de partij-ontwikkeling is het geen geheim dat de KVPJG 
streeft naar een grote volkspartij, waarin gelijkelijk voor alle groepen van onze 
samenleving een plaats is. De politieke lijn die deze volkspartij zal dienen te 
volgen, kan in de huidige terminologie het best worden aangeduid met 
"gematigd links". 
Wat zijn de wensen van de Kvp-jongerenorganisatie ten aanzien van het rege
ringsbeleid? Daar zijn allereerst de problemen op binnenlands gebied. In onze 
welvaartsstaat komen nog vele knelpunten voor. Naast de grote problemen 
als woningbouw, verkeer, recreatie, lucht-en waterverontreiniging en onderwijs, 
is er vooral het vraagstuk van de ongelijke inkomens-en vermogensverdeling. 
Ongetwijfeld is in ons land, mede door de ontstane sociale wetten, de ergste 
armoede uitgebannen. Dit neemt niet weg dat er toch nog (te)grote verschillen 
bestaan in de levensomstandigheden van de verschillende individuen. 

Gelijke kansen 

Gewaarborgd moet worden dat een ieder een redelijk bestaan kan leiden en 
gelijke kansen krijgt in het maatschappelijke verkeer. Een beleid dat aan de 
bestaande wanverhoudingen een einde wil maken, zal zowel een inkomens-als 
een vermogensherverdeling dienen te omvatten, aangezien hoge inkomens en 
hoge vermogens elkaar wederkerig bëinvloeden. Hierbij dient het opstuwen 
van de lagere inkomens en vermogens voorop te staan. 
Het bevorderen van de economische groei blijft uiteraard een zeer belangrijke 
overheidstaak. Om de lagere inkomens te verhogen en tegelijkertijd de groei 
te bevorderen is er een grotere inspanning gewenst op het gebied van onderwijs 
en onderzoek (research). Ten aanzien van het onderwijs dient er een klimaat 
geschapen te worden van gelijke kansen voor alle inkomensgroepen. De nog 
aanwezige barriéres in de doorstroming van lagere naar middelbare scholen en 
instellingen voor beroepsopleiding, moeten uit de weg worden geruimd. Het 
onderwijssysteem zal meer moeten worden afgestemd op de individuele behoef
ten van de leerlingen, zodat de gevolgen van de sociale en maatschappelijke 
verschillen worden geneutraliseerd. 
Om de inkomens-en vermogensverdeling acceptabel te maken, zal de overheid 
naast het instrument van de loonpolitiek ook gebruik dienen te maken van de 
mededingingspolitiek, prijspolitiek, monetaire-en budgetpolitiek. Indien de 
algemene economische situatie een beteugeling van de inkomens vereist, dan is 
het onbillijk alleen de lonen te bevriezen. 

Hervormingen 

Aangezien bepaalde, niet-economisch gefundeerde machtsverhoudingen in
vloed uitoefenen op de inkomensvorming, is het belangrijk de ware econo· 
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mische interdependenties en machtsverhoudingen bloot te leggen en daardoor 
de inkomensvorming te beïnvloeden. Dit kan bv. door een hervorming van de 
ondernemingsstructuur en de medezeggenschap. Op deze wijze worden de 
werknemers in staat gesteld ook op micro-economisch vlak een reële bijdrage 
te leveren tot een rechtvaardiger inkomensverdeling. 

Ook van het instrument van de belastingpolitiek zal in dit kader meer gebruikt 
dienen te worden om een corrigerende invloed uit te oefenen. In dit verband 
zij vermeld dat een stijging van de indirecte belastingen gepaard zal moeten 
gaan met een daling van de directe belastingen voor die lagere inkomensgroepen, 
die geen compensatie krijgen door loonsverhoging. 
De bestaande vermogensstructuur beïnvloedt de inkomensverhoudingen in on
gunstige zin. Een meer gelijkmatige vermogensverdeling is daarom noodza
kelijk. 
Om dit te bereiken valt ondermeer te denken aan de volgende maatregelen: 

- het aanmoedigen van het sparen 
- het verbeteren van de pensioenvoorzieningen 
- het (in bepaalde gevallen) verhogen van de successierechten 
- het invoeren van een speculatiewinstbelasting. 

Breedband 

In de memorie van toelichting op de begroting van het departement van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid wordt vermeld dat op korte termijn een ontwerp 
van wet kan worden tegenmoet gezien, inzake de aanwending van de gelden die 
beschikbaar komen uit de verkoop van de aandelen-Breedband. De minister 
zou een deel van dit bedrag willen aanwenden ter bevordering van het eigen 
woningbezit en van het effectenbezit van de kleine spaarders. Indien deze 
gelden inderdaad worden besteed zoals de minister dit voorstelt, dan komen 
deze ten goede aan die maatschappelijke groepen die deze overheidssteun niet 
direct nodig hebben. Het zijn groepen die reeds uit eigen middelen in staat 
zijn om tot bezit te komen; veelal vallen zij al onder een van de bestaande 
premieregelingen. 

Het zou rechtvaardiger zijn als het beschikbaar komende bedrag zou worden 
aangewend ten gunste van de zwakste sociale groepen, dwz. de invaliden, de 
geestelijk gehandicapten of degenen met een laag intelligentiepeil. Deze per
sonen zijn niet in staat een inkomen te verwerven dat groter is dan het mini
mum-inkomen en evenmin komen zij zonder tegemoetkoming tot enig persoon
lijk bezit. 
Indien de "Breedbandmiljoenen" op genoemde wijze worden besteed, betekent 
dit een concreet gestalte geven aan hetgeen in het interimrapport van de Groep 
van achttien wordt gesteld: "de taak van de overheid bestaat vooral in het 
opstuwen van de inkomens-en vermogenswerving van de lagere inkomens
groepen". 
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Internationaal beleid 

De KVPJG laat zich wat betreft de internationale problematiek leiden door een 
visie die onlangs n.a.v. het interimrapport van de Groep van achttien als 
volgt is geformuleerd: 
"Het uiteindelijke doel van het politiek handelen is te komen tot een wereld, 
die als fundament heeft onderlinge solidariteit, rechtvaardigheid, vrijheid en 
gelijkheid voor allen, respect voor de mens als zodanig en die streeft naar 
geestelijk en materieel welzijn voor allen". 
Ter realisering hiervan zal een mondiaal gezag moeten worden gevormd, 
compleet met de drie sectoren van macht, nl. wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke. Het bestaande instituut van de VN zal geleidelijk hiertoe dienen te 
worden omgevormd. Zo zal er onder meer een permanent internationaal poli
tieleger moeten worden gevormd, onder supervisie van de VNo Dit leger zal 
kunnen ontstaan door gedeeltelijke overheveling van de nationale legers naar 
een mondiale vredesmacht. 
Voorts zal het commissiewerk van de diverse vN-organen meer aandacht moeten 
krijgen en is het gewenst dat de bijdragen van de lidstaten (in personen en geld) 
worden verhoogd. De Nederlandse regering zal meer aandacht moeten besteden 
aan de publiciteit over het werk van de VN, ten einde te komen tot een mentali
teitsbeïnvloeding van ons volk. 

Internationale vrede kan alleen worden gerealiseerd als wij erin slagen de 
tegenstelling tussen arme en rijke landen weg te werken. Een van de belangrijkste 
middelen hiertoe is de ontwikkelingshulp. Hierbij dient het belangeloos ter 
beschikking stellen van hulpmiddelen het hoofdmotief te zijn. Tot nu toe is het 
in vele gevallen een verkapte uitbuiting, omdat het rendement van het geïn
vesteerde kapitaal terugvloeit naar de rijke landen. 
De rijke landen moeten bereid zijn offers te brengen in die zin dat zij bepaalde 
arbeidsintensieve industrieën, welke niet al te veel technische kennis met zich 
meebrengen, afstoten naar de ontwikkelingslanden. De aldaar gefabriceerde 
artikelen moeten door de rijke landen gekocht worden, zelfs al zouden ze 
duurder zijn dan toen men ze vroeger zelf produceerde. 
Men dient er bij dit alles wel zorg voor te dragen dat de economische groei 
van de rijke landen niet al te sterk wordt afgeremd, omdat dit een verminderde 
koopkracht van de ontwikkelde landen tot gevolg zou hebben, die zijn weerslag 
zou hebben op de landen in ontwikkeling. 
In onze verhouding met de landen van het Oostblok moet het streven naar 
ontspanning centraal staan. We moeten afstappen van de idee dat het com
munisme per definitie uit is op verovering van het Westen. Binnen het commu
nistische blok klinken stemmen, die pleiten voor een toenadering tot het 
Westen. Onze politiek zal er dan ook op gericht dienen te zijn hierop in te 
haken, allereerst op die terreinen die niet direct het vlak van de politiek raken, 
zoals sport, cultuur, toerisme etc. Knelpunten als de DDR zullen uit de weg 
geruimd moeten worden. Dit kan geschieden door middel van een erkenning 
van het Ulbricht-regime. Het land dat hier op de eerste plaats toe zal moeten 
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overgaan is West-Duitsland. De Nederlandse regering zou hiertoe sterke druk 
op het buurland dienen uit te oefenen en desnoods zelf het initiatief tot erken
ning moeten nemen. 

NAVO 

Ook de NA VO kan een belangrijke rol spelen in het geheel van de ontspannings
politiek. Meer nog dan voorheen zal de nadruk van de verdragsorganisatie 
dienen te liggen op het vredesaspect. Contact met het pact van Warschau dient 
nagestreefd te worden. Bij dit streven naar ontspanning zullen de NAvo-landen 
zonder de Verenigde Staten wellicht meer kunnen bereiken dan met de mede
werking van dit land. Dit houdt geen breuk in met Washington, maar betekent 
een meer zelfstandig optreden van de Europese lidstaten. 
West-Europa zal dienen af te zien van het bezit van een eigen kernmacht. 
Daarom zal op Engeland en Frankrijk een beroep moeten worden gedaan 
hun nationale kernstrijdmacht af te schaffen en hun nucleaire inspanningen 
uitsluitend te richten op hulpmiddelen ter bevordering van de technische ont
wikkeling. 
Voorts zij opgemerkt dat het een onduldbare zaak is dat China nog steeds het 
lidmaatschap van de VN wordt onthouden. Hierin dient spoedig verandering 
te worden gebracht door voor Peking zowel een zetel in de Assemblee als in de 
Veiligheidsraad in te ruimen. Dit brengt echter tevens met zich mee dat Natio
nalistisch China zijn zetel in de Veiligheidsraad zal verliezen. Hoe droevig dit 
voor het regime van Tsjang Kai-sjek ook moge zijn, het is beter in overeenstem
ming met de realiteit dan de huidige situatie. 

Groep van achttien 

Tenslotte nog enige gedachten over de partijvernieuwing, in casu de Groep 
van achttien. 
De KVPJG speelt in dit overleg een actieve rol, samen met de jongerenorgani
saties van de ARP en de CHU. Zij stelt hierbij dat voor samenwerking tussen 
de drie christelijke partijen drie punten essentieel zijn: overeenstemming over 
uitgangspunt, programma en uitvoering. Daarbij zal voorop moeten staan dat 
het programma en de uitvoering daarvan een progressief beleid moeten ga
randeren. 
Op de in november 1968 gehouden vierde Witte Hei-conferentie - een beraad 
van de drie confessionele jongerenorganisaties - heeft de KVPJG getracht om 
samen met ARJOS en CHJO tot een gezamenlijke begeleiding te komen van het 
werk binnen de Achttien, zodat het jongerenstandpunt inzake een vooruit
strevend beleid optimaal zou doorklinken. Helaas bleek de ARJOS niet bereid 
tot een dergelijke intensieve samenwerking, zodat de KVPJG alleen met de CHJO 
van start is gegaan. Toch zal een optimale inspraak bij het overleg van de drie 
partijen alleen dan een kans van slagen hebben, indien de ARJOS haar afzijdige 
houding laat varen. Zij heeft hier zelf het grootste belang bij, omdat alleen met 
steun van de twee andere jongerenorganisaties het gemakkelijker wordt de 
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conservatieve achterban van de AR-kiezers mee te krijgen, in het verwezenlijken 
van een progressieve politiek. 
Ten aanzien van het werk van de Achttien hoopt de KVPJG dat men zal overgaan 
tot een uitdieping van het interimrapport en een concretisering van het dan uit 
de voeren beleid, na de verkiezingen. 
Wat die verkiezingen betreft: de wijze waarop ze worden gevoerd en de resul
taten die ze te zien zullen geven, kunnen, naast de wijze waarop de nieuwe re
gering zal worden gevormd, uitwijzen in hoeverre de gedachten over politieke 
vernieuwing in Nederland in praktijk gebracht worden. 

Politieke vernieuwing 

Uiteraard heeft ook de Kvp-jongerenorganisatie haar gedachten over die poli
tieke vernieuwing. 

Programma: in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen zal de KVP 
moeten komen met een mini-program waarin duidelijk prioriteiten staan 
aangegeven. Het is te hopen dat de KVP dit in samenwerking met CHU en 
ARP zal kunnen doen. 
Partnerkeuze: nadat het mini-program is opgesteld en de prioriteiten zijn 
aangegeven, zal men in vergelijking met de programma's van andere 
partijen moeten komen tot een partnerkeuze. Deze voorkeur zal vóór de 
verkiezingen bekend moeten worden gemaakt. 
Personenkeuze : een belangrijk aspect bij de komende verkiezingen zal 
ook moeten zijn de keuze van de personen die het programma gaan 
uitvoeren. Eén ding moet voorop staan: De kandidaat-premier zal vóór 
de verkiezingen bekend moeten zijn. De kandidaat-premier van de KVP (of 
die van KVP, ARP en CHU gezamenlijk) zal, indien de KVP (of KVP, ARP en 
CHU) in de oppositie gaat, ook oppositie-leider moeten zijn. Op haar kerst
congres heeft de KVPJG reeds duidelijk gemaakt dat premier De Jong voor 
haar als nieuwe kandidaat-premier acceptabel is. 

Als de uitslag van de verkiezingen gunstig voor de KVP uitvalt, zal zij met de 
partner(s) van haar keuze (die dus reeds voor de verkiezingen bekend is/zijn) een 
regering moeten gaan vormen. Openheid bij het samenstellen daarvan is een 
allereerste vereiste. De KVP zal haar Kamerfracties een grotere vrijheid moeten 
geven bij het kritisch begeleiden van een kabinet van eigen signatuur. Loyaliteit 
is iets anders dan slaafse volgzaamheid. 
Wordt het na de verkiezingen duidelijk dat alles wijst op een combinatie met de 
PVDA. en zou deze partij vasthouden aan haar weigering met de KVP in zee te 
gaan, en is verwezenlijking van het Kvp-program met andere partners niet 
mogelijk, dan moet de KVP overwegen of het niet gewenst is in de oppositie te 
gaan. 
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Koning, kabinetsformatie, 
stembusakkoord 

door dr. E. van Raalte 

In POLITIEK no. 9-1968 voerde drs. W.A. Van der Donk allerlei bezwaren aan 
tegen het door hem besproken voorstel van de christen-radicalen inzake het 
zogenaamde stembusakkoord. Daarbij hield hij zich in niet onbelangrijke mate 
met kwesties van staatkundige aard bezig. Doch zijn betoog bevatte nog iets 
anders. Namelijk "ook bedenkingen - vanuit ons constitutioneel staatsrecht". 
Gaarne geef ik gevolg aan de uitnodiging van de redactie, speciaal daarover 
het mijne in het midden te brengen. 
In de opzet van genoemd voorstel, om met een gemeenschappelijk program 
vóór de verkiezingen tevens een lijst van kandidaten voor de ministerzetels aan 
de kiezers voor te leggen, zag de heer Van der Donk het grote nadeel dat de 
koning zich hierdoor eventueel ernstig belemmerd zou zien in zijn rechten van 
benoeming van ministers en van het treffen van de voorbereidende maatregelen 
met het oog op deze benoemingen. Hierbij bleken zijn gedachten uit te gaan 
naar het horen van bepaalde raadgevers en het aanwijzen van een formateur 
(eventueel van een informateur vóórdien). 
Laatstgenoemde handelingen, aldus Van der Donk, " zijn persoonlijke daden 
van de koning, waarvoor hij zelf en hij alleen verantwoordelijk is, daar geen 
ministerieel contraseign hem daarbij dekt en ook niet zou kunnen dekken". 
Bij deze poging om de staatsrechtelijke aard van de praktijk onder het be
staande bestel te schetsen, was drs. Van der Donk er echter glad naast. 

Geschreven en ongeschreven staatsrecht 

Zeker, formeel is de koning weliswaar, op grond van het thans bestaande ge
schreven recht, bij de benoeming van een ministersploeg en bij de voorbereiding 
daarvan zo vrij als een vogel in de lucht. Daarentegen is het materieel, uit 
hoofde van het gebruik en van het ongeschreven recht, geheel anders gesteld. 
De normale spelregels met betrekking tot kabinetsformatie willen immers dat 
het staatshoofd de vice-president van de Raad van State, de voorzitters van 
elk der beide Kamers en de voorzitters van de fracties van de Tweede Kamer 
raadpleegt. Doet er zich dan nog te veel twijfel voor, welke slotsom de koning 
uit het geheel van die adviezen heeft te trekken, dan kan hij omwille van de 
hem nog ontbrekende duidelijkheid een informateur in de arm nemen. En als 
hij er vervolgens toe overgaat iemand uit te nodigen om een poging te onder
nemen tot het vormen van een bepaald soort kabinet, is degene die op die uit
nodiging in gaat, voor de bereidverklaring om conform het koninklijk verzoek 
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aan de slag te gaan, verantwoordelijk. Dit laatste is zijn handeling, waarvoor 
hij persoonlijk de verantwoordelijkheid draagt, en niet het vorstelijk staatshoofd. 
Slaagt de poging van de voor het formateurschap uitgenodigde figuur en komt 
er dus een ministersploeg tot stand, dan draagt degene die als minister-president 
optreedt, ook door middel van zijn contraseign onder het besluit tot benoeming 
van de overige ministers, zelfs formeel de verantwoordelijkheid voor het resul
taat - let wel, het resultaat - van de door het staatshoofd onder verantwoor
delijkheid van de formateur verrichte voorbereidende werkzaamheden. Daar
om heeft de minister-president, alweer volgens het ongeschreven staatsrecht, 
aanspraak op alle gegevens omtrent hetgeen er aan zUn optreden als minister
president is voorafgegaan. Dit mede ingeval een of meer "aspirant-formateurs" 
niet geslaagd zijn en insgelijks, wanneer tenslotte een formateur de samenstel
ling van een kabinet voor elkaar heeft gekregen, doch daarin geen zitting wil 
nemen of niet bereid is de functie van minister-president te aanvaarden. 
Na deze rechtzetting van de scheve voorstelling van zaken door drs. Van der 
Donk aan het papier toevertrouwd, over de koninklijke rol bij kabinetsforma
tie zoals die tot nu toe plaats vindt, en waarbij dus enerzijds al geen sprake is 
van louter persoonlijke handelingen van het staatshoofd, kom ik thans aan
stonds tot de figuur welke zich zou voordoen, indien het door genoemde 
auteur geschetste voorstel van de christen-radicalen praktijk zou worden. Eerst 
nog terloops heel in het kort een kanttekening naar aanleiding van het in 1939 
aan het bewind gekomen, maar in een minimum van tijd om hals gebrachte, 
laatste kabinet-Colijn. De normale spelregels ter zake van kabinetsformatie 
waren toen niet toegepast en de keuze van dr. Colijn als formateur paste niet 
bij de staatkundige verhoudingen, zoals die zich bij die gelegenheid voordeden. 
De verantwoording voor de formatie rustte echter op de schouders van Colijn 
en de straf voor de door hem begane constitutionele zonde, dat hij, gegeven 
de hier aangeduide factoren aan het koninklijk verzoek gevolg had gegeven, 
volgde onverwijld: twee dagen na de geboorte van zijn vijfde kabinet bracht 
de Tweede Kamer hem en zijn mede-ministers ten val. 

Lijst van aanbevolen ministers niet bindend 

En nu de gang van zaken nadat enige, bv. drie partijen, uit hoofde van een 
stembusakkoord op een gemeenschappelijk programma en een bovendien aan 
de kiezers voorgelegde lijst van hen die de combinatie in een ministerie willen 
laten plaatsnemen, de meerderheid der Kamerzetels in de wacht hebben ge
sleept. Het staatshoofd verzoekt op grond van het verkiezingsresultaat aan de 
voor het ambt van minister-president op bedoelde lijst aanbevolene, in over
eenstemming met bedoelde aanbevelingslijst een kabinet samen te stellen. Als 
echter het puntje bij het paaltje komt, stuit de aldus voor de formatie uitver
korene bij een of meer van hen die op de lijst voorkomen, op dusdanige, inder
tijd bij de vaststelling van de lijst niet voorziene moeilijkheden, dat hij zich 
genoopt ziet enigermate van de voor de stemmingsdag geopenbaarde voor
dracht af te wijken. Dan zal hem niets anders overblijven dan t.O.V. een of 
meer departementen de benoeming voor te dragen van een ander dan degene 
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die oorspronkelijk was aanbevolen. Over de in zulk een geval te verrichten 
keuze zal dan nader overleg of beraad onontbeerlijk zijn, een beraad waaraan 
stellig ook het staatshoofd zal kunnen deelnemen. Enige regel welke dit uit
sluit zal men ook niet in het ongeschreven staatsrecht kunnen aantreffen. 
M.a.w., een stembusakkoord van de aard als door drs. Van der Donk tot uit
gangspunt genomen, brengt helemaal niet met zich mee dat de koning, voor 
deze tot benoeming van de leden van een kabinet overgaat, bij voorbaat buiten 
spel is gezet. Dit trouwens te minder, aangezien de lijst van "aspirant-minis
ters" welke hierbij in het geding zou zijn, slechts een aanbevelend karakter 
heeft en geen bindende kracht bezit. 
In verband met het voorgaande is het overigens zaak er in het bijzonder nog 
op te wijzen, hoezeer het samenstellen van een ministersploeg nooit het produkt 
kan zijn van een automatisme, louter voortgekomen uit een soort computer. 
Men heeft hier immers te maken met mensen en met verhoudingen tussen 
mensen. Alleen hierdoor al zal het voor de op een stembusakkoord samenwer
kende partijen onmogelijk zijn een bindende lijst vast te stellen van te benoe
men ministers, op een tijdstip dat zij niet met voldoende zekerheid kunnen 
weten hoe het na de stembusbeslissing met hun onderlinge, alsook met andere 
krachtsverhoudingen in de volksvertegenwoordiging gesteld zal zijn. Verder 
dan het kenbaar maken van bepaalde, misschien op te volgen suggesties zullen 
zij niet kunnen gaan. In ronde taal uitgedrukt meen ik daarom heel het ge
scherm met de opstelling van een lijst als die, waarover drs. Van der Donk het 
had, een vrucht te moeten noemen van een volslagen tekort aan nuchtere wer
kelijkheidszin, een tekort aan staatkundig begrip. 

Daarentegen bestaat er een geheel ander denkbeeld over een m.i. in de praktijk 
wel voor verwezenlijking vatbare, nieuwe en tevens aantrekkelijke wijze van 
voorbereiding van een kabinetsformatie. 
Namelijk die van een na afloop van een verkiezing van de Tweede Kamer ten 
spoedigste in een door die tak van de Staten-Generaal te houden openbaar 
debat, waaruit naar voren zou dienen te komen: 

a) het door een meerderheid in de Kamer voorgestane programma dat door 
het te vormen kabinet als richtsnoer wordt aanvaard, voor het te voeren 
beleid, 

b) een na stemming door de Kamer aan de koning te zenden aanbeveling om
trent de persoon, die naar de opvatting van de meerderheid het meest in 
aanmerking komt om de formatietaak op zich te nemen. 

Het ligt dan voor de hand, dat de kroondrager of -draagster tot de aanwijzing 
conform zulk een aanbeveling overgaat. 
Maar indien de aldus aanbevolene er door welke factoren ook niet in slaagt een 
ploeg bijeen te krijgen met een programma geheel en al in de geest van hetgeen 
de parlementaire meerderheid het liefst gezien zou hebben, breekt er een ogen
blik aan waarop zich de noodzaak zal voordoen formatiepogingen te onderne
men die de best mogelijke kans opleveren om de meerderheid van de Tweede 
Kamerleden voldoende te bevredigen. Men zal in een dergelijk geval moeilijk 
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kunnen volhouden, dat het staatshoofd onder zulke omstandigheden geheel 
en al buiten spel zal staan of zal moeten staan, bij het onontbeerlijke beraad 
om na te gaan hoe de ontstane problematiek op te lossen. Strikte opvolging 
van de aanbeveling voor het Kamervoorzitterschap, door benoeming van de 
als nummer één aanbevolene is een heel wat eenvoudiger aangelegenheid dan 
benoeming tot minister-president van de daarvoor aanbevolene. Het behoeft 
immers geen verder betoog dat er zich allerlei verwikkelingen kunnen voor
doen, waardoor de voor het minister-presidentschap door de Kamer aan het 
staatshoofd voorgedragene, die taak niet op zich zal kunnen nemen, na wat hij 
bij zijn formatiepogingen heeft ondervonden. 

Alles tesamen genomen acht ik de stelling ongegrond, volgens welke een stem
busakkoord, vergezeld van een aan de kiezers voorgehouden lijst van hen die 
eventueel samen zitting zullen nemen in een te vormen kabinet, meer bezwaren 
met betrekking tot de constitutionele bevoegdheden van het staatshoofd zullen 
opleveren, en de koning t.a.v. bevordering van de totstandkoming van een 
ministersploeg meer zou beperken, dan thans het geval is. Evenzeer zou voor 
een dergelijke bewering of vrees geen reden bestaan, wanneer het denkbeeld 
omtrent een door de Tweede Kamer te voeren debat over hetgeen bij de vor
ming van een kabinet zou moeten gebeuren, en een daarop te nemen beslissing 
omtrent een aanbeveling voor het minister-presidentschap voldoende steun 
vindt. Ook heden ten dage is als resultaat van de ontwikkeling die al sinds ge
ruime tijd het ongeschreven constitutionele recht ten onzent heeft ondergaan, 
de koning bij de benoeming van ministers helemaal niet vrij in een volstrekt 
eigen keuze, al staat er nog steeds in de Grondwet (art. 86) dat de koning de 
ministers benoemt en ontslaat naar welgevallen. 
Tot zover aangaande de constitutionele bevoegdheden van de koning t.o.v. 
de kabinetsformatie, al dan niet na een stembusakkoord of na een aanbeveling 
door de Tweede Kamer. 

Politieke kanten van het stembusakkoord 

Na het staatsrechtelijke nog in het kort iets met betrekking tot de staatkundige 
kant van een stembusakkoord. Ik stel er prijs op, ter vermijding van misver
stand, uitdrukkelijk te verklaren alles te voelen voor een aan de kiezers te bieden 
gelegenheid, zich via de stembus uit te spreken voor of tegen een bepaald, vóór 
de stemmingsdag geopenbaard, stembusakkoord. Dit kan alleen maar aan de 
duidelijkheid, aan de meer feitelijke invloed van het kiezerscorps op de gang 
van zaken na en wegens de verkiezingsuitslag ten goede komen. l

) 

') Hoe interessant ik ook de beschouwingen vind, voorkomend in het artikel van 
dr. D. H. M. Meuwissen "Het stembuskakkoord, een middel tot duidelijkheid" 
(POLITIEK no. 11-1968) moet ik mij in het bestek van deze bijdrage te dien opzichte 
tot een tweetal opmerkingen beperken. De eerste is deze, dat ook hij de indruk maakt 
te geloven -dit, naar ik in mijn uiteenzettingen aantoon, ten onrechte een "persoon
lijke verantwoordelijkheid" van de koning bij kabinetsformaties. En in de tweede 
plaats, dat ik met hem in stee van "geheime adviezen en geheim beraad" in het forma
tietijdperk, zoveel en zo ruim mogelijke openheid gewenst acht. 
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Twee kanttekeningen wil ik hier nog ten besluite maken. In de Haagsche 
Courant van 20 december jl. is een interview van dr. J. van Putten met drs 
W. K. N. Schmelzer gepubliceerd. Het was een publicatie die niet alleen be
langwekkend was, maar tegelijkertijd de interviewer en de geïnterviewde sierde. 
Ook zij die het in menig opzicht (gelijk o.m. met mij het geval is) met drs. 
Schmelzer niet eens zijn, zullen volop waardering kunnen koesteren voor de op
rechtheid van wat hij naar voren wilde brengen. Niettemin moet ik opmerken, 
dat zeker in één opzicht de voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de KVP 

een onjuiste opmerking maakte. Met name toen hij reageerde op de uitspraak 
van dr. Van Putten, dat hij - drs. Schmelzer - over een progressieve concen
tratie nooit iets positiefs zegt. De reactie luidde: "Aan een progressieve con
centratie zie ik alleen maar negatieve kanten". Dit nu getuigde van staatkun
dige bijziendheid. Dat bleek ook uit de toelichting van de geïnterviewde op deze 
reactie. Deze luidde letterlijk: "Men gaat tegenstellingen op de spits drijven 
die er in wezen niet zijn ... In de politiek speelt natuurlijk ook rivaliteit een 
rol". Akkoord Schmelzer: dit laatste is inderdaad een waarheid als een koe. En 
dan volgt er nog: "Zij willen onze kiezers hebben. Dan is natuurlijk niet het 
eerste wat je doet, zeggen hoe goed zo'n concentratie is. Het is een onnatuur
lijke bezigheid". Welaan, als drs. Schmelzer bedoelt, dat het een onnatuurlijke 
bezigheid is dit te zeggen, dan betekent dit meteen, dat hij niet wil zeggen, dat 
zulk een een concentratie, al is hij daarvan geen voorstander, als zodanig goed 
is. Terwijl de heer Schmelzer, zonder aanvoering van de geringste bewijsgrond 
voor zijn bewering, stelt dat de aanhangers van een progressieve concentratie 
negatief te werk gaan door tegenstellingen op de spits te drijven die er volgens 
hem in wezen niet zijn, geeft heel zijn getuigenis m.b.t. die concentratie, in dit 
interview slechts blijk van een ... negatieve instelling zijnerzijds! 

En nu nog een tweede kanttekening van staatkundige aard. De heer Van der 
Donk wees er op hoe ik in mijn boek "Het Nederlandse Parlement" (vierde 
herziene druk 1966, blz. 52) gewaagde van een ten onzent bestaande, in het al
gemeen traditioneel te noemen tegenzin tegen een schriftelijk, Z.g. notarieel 
"akkoord" omtrent een gemeenschappeiijk program, waarop bij de stembus 
samenwerkende partijen in zee zouden willen gaan. Daarbij stond mij voor de 
geest een akkoord dat in onderdelen te bindend allerlei punten zou vastleggen, 
die zelfs niet de geringste vrijheid zouden overlaten om bij omstandigheden 
die op het tijdstip van de verkiezingen voor de Tweede Kamer nog niet te voor
zien zijn, naar bevind van de eisen van de later eventueel gewijzigde omstan
digheden te handelen. Ik aarzel niet een akkoord dat zóver gaat, staatkundig 
bezien een absoluut onding te noemen. Een dergelijk soort akkoord zou in de
zelfde mate van gebrek aan werkelijkheidszin getuigen, als de mening dat nog 
eer de kiezers zich hebben uitgesproken, reeds de samenstelling van a tot z zou 
zijn vast te leggen van een kabinet dat na het nog onbekende stembusresultaat, 
het regeringskasteel gaat bezetten. 
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Naschrift 

door prof mr. J. van der Hoeven 

De redactie verzocht mij een notitie te maken over het staatsrechtelijk vraagstuk 
dat de heren Van der Donk en Van Raalte verdeeld houdt. Het wil mij voor
komen dat door drs. Van der Donk ten onrechte wordt gesteld, dat de rol die 
de drager van de kroon bij de kabinetsformatie vervult, meebrengt dat deze 
daarbij krachtens eigen verantwoordelijkheid handelt. 
Verantwoordelijkheid jegens wie? Het gaat hier om de Z.g. politieke verant
woordelijkheid. 
Die rust niet op de drager van de kroon, maar op hen die uiteindelijk het ambt 
van minister aanvaarden in de situatie die op dat moment bestaat: d.w.z. al 
dan niet gecompliceerd door voorafgaande formatie-pogingen. In hoeverre in 
een gegeven situatie de persoon van de koning bij de formatie soms invloed kan 
uitoefenen, geadviseerd door bekende (en wellicht ook onbekende) adviseurs, 
hangt af van de concrete politieke situatie. Wijst deze een duidelijke parle
mentaire meerderheid aan, bereid een geestverwant kabinet te steunen, is er 
voorts een politicus die door de omstandigheden als formateur wordt bestempeld 
en heeft zulk een formateur welomschreven denkbeelden omtrent de personele 
samenstelling van zijn kabinet - waaraan hij vasthoudt - dan zal de invloed 
van de persoon van de koning op de formatie gering zijn of praktisch ontbreken. 

In andere situaties kàn die invloed groter zijn, maar dit hoeft niet. MailT ook 
als er méér ruimte van oordeel bestaat, is het oordeel van de kroondrager niet 
"politiek vrij" maar dient het gevormd te worden in en door analyse van de 
politieke situatie van het ogenblik, en niet naar persoonlijke politieke voorkeur. 

In geen geval echter berust de verantwoordelijkheid voor de formatie bij de 
drager van de kroon. In geen geval ook bestaat er een regel van staatsrecht, 
volgens welke de persoon van de koning er aanspraak op zou hebben dat hem 
ruimte gelaten wordt bij de keuze van de ministers. 
Het ontbreken van het contraseign bij de (in-)formatie-opdracht wordt veroor
zaakt door de omstandigheid dat zulk een opdracht niet een "koninklijk 
besluit" of een "koninklijke beschikking" is, als bedoeld in artikel 86 lid 7 van 
de Grondwet. Het is een verzoek, gericht tot een bepaalde persoon die volkomen 
vrij is het verzoek te weigeren, in beraad te houden of te aanvaarden. De term 
"opdracht" mag in dit verband niet misleiden. Pas de aanvaarding van de 
opdracht leidt - vervolgens - tot de ontslag- en benoemingsbesluiten, die dan 
ook gecontrasigneerd worden. Het is trouwens in het algemeen niet juist, dat 
de ministeriële verantwoordelijkheid zou opgaan in het contraseign. 
Als een kabinet vervangen wordt door een ander, van geheel andere samen
stelling, zal een der aftredende ministers het bindingsbesluit van de optredende 
minister-president contrasigneren. De politieke verantwoordelijkheid voor die 
binding ligt echter niet bij hem, en ook niet bij de koning persoonlijk, maar bij 
de nieuw-optredende minister-president. Omgekeerd bestaat er ook ministeriële 
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verantwoordelijkheid m.b.t. handelingen van de kroondrager die van politieke 
betekenis zijn, ook al komt daarbij helemaal geen contraseign te pas. 

Wanneer dus het politieke gebeuren op een of andere wijze tot een "duidelijke" 
situatie zou leiden t.o.v. het te vormen kabinet, bijvoorbeeld d.m.v. een stem
busakkoord, is daarmee in geen enkel opzicht tekort gedaan aan de rechten van 
de kroon. Oók niet als die duidelijkheid zich ook zou uitstrekken tot de per
sonen die van het te vormen kabinet deel zullen uitmaken. Ik deel ten deze 
geheel het standpunt van dr. Van Raalte. 
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De presentatie van de Nederlandse cul
tuur in het buitenland 

door mr. J. A. U. M. van Grevenstein 

Met genoegen wil ik aan het verzoek van de redactie van POLITIEK voldoen, 
commentaar te geven op het artikel van drs. F. P. J. M. Sweens in no. 12-1968 
van dit blad, dat de titel draagt: "Een internationaal beleid voor de Nederlandse 
cultuur". 
Met genoegen, in de eerste plaats wegens de probleemstelling in het artikel van 
de heer Sweens en vervolgens omdat dit onderwerp mij uit een achtergrond 
van een bijna tienjarige ervaring met het Nederlandse emigratiebeleid en een 
nadien ruim achtjarige ervaring in de Europese sfeer van Brussel uiteraard in 
hoge mate interesseert. Het is dan ook met het genoegen van de amateur, dat 
ik mij in deze reactie op het artikel van drs. Sweens vrijelijk zal wagen aan enige 
bespiegelingen over de presentatie van de Nederlandse cultuur in het buitenland. 

Leent een beleid voor de Nederlandse cultuur zich voor internationalisering? 

De heer Sweens komt tot de conclusie dat een Nederlands cultuurbeleid, willen 
wij onze cultuur in de voortgang van de Europese samenwerking behouden, 
tezamen door Nederland en België gevoerd zou dienen te worden. Aangezien ik 
mij met zijn conclusie moeilijk verenigen kan en ik een internationaal beleid 
voor de Nederlandse cultuur noch gewenst, noch ten volle mogelijk acht, koos 
ik een andere, meer neutrale titel voor dit commentaar, en wel: De presentatie 
van de Nederlandse cultuur in het buitenland. 

Hoewel ik de gedachte, welke in mei van het vorig jaar op de studiedag van de 
Nederlandse Equipe van de Europese Unie van Christen-Democraten te Sche
veningen naar voren kwam, n.l. dat ons cultuurbeleid een peiler van de Neder
landse buitenlandse politiek zou dienen te zijn, in zeker opzicht onderschrijven 
kan, koos ik evenmin als titel voor mijn commentaar: Nederlands cultuur
beleid als peiler van de Nederlandse buitenlandse politiek. Dit laatste uitgangs
punt kan immers gemakkelijk tot misverstanden aanleiding geven en de smaak 
geven van een cultureel-expansionistische, op politieke machtsuitbreiding 
gerichte buitenlandse politiek. Drs. Sweens ging in zijn artikel op dit aspect 
uitvoerig in en ik behoef aan zijn argumenten dan ook niets toe te voegen. 
Wat de mogelijkheden van een gezamenlijk Nederlands-Belgisch Nederlands 
cultuurbeleid betreft, zou ik er in de eerste plaats op willen wijzen, dat een zo
danig beleid in België niet alleen door de Vlamingen kan worden uitgemaakt 
en dat men bij de eventuele uitvoering daarvan voortdurend rekening zal 
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moeten houden met de opvattingen en de gevoeligheden van de Franssprekende 
Belgen terzake.' Het voeren van een krachtige Nederlandse cultuurpolitiek 
tezamen met België lijkt mij dan ook daardoor reeds bij voorbaat tot misluk
king gedoemd. Bovendien zou een dergelijk gezamenlijk beleid zich moeilijk 
situeren in de conceptie van de samenwerking in Benelux-verband. 
Het is geen geheim, dat het maar bescheiden tot ontplooiing komen van de 
Benelux-samenwerking goeddeels te wijten is aan de terughoudendheid van de 
Franssprekende Belgen in deze, die het grote overwicht van de Nederlandse 
taal in het Benelux-gebied dikwijls als een gevaar zien voor het economisch 
bestaan van de Franstaligen. 

Er is nog een andere reden waarom ik een Nederlands-Belgisch cultuurbeleid 
ongewenst acht en wel vanwege het belang van een Nederlands cultuurbeleid 
ten aanzien van de niet-Europese wereld. Het zou naar mijn mening een onjuiste 
gedachte zijn de problematiek van een Nederlands cultuurbeleid uitsluitend te 
situeren in Europa. Dit zou in strijd zijn met ons van nature gericht zijn op de 
gehele wereld, onze historische plaats in die wereld en ons belang de vensters 
naar die wereld open te houden. Evenzeer als wij ons, soms meer instinctmatig 
dan beredeneerd, steeds verzetten tegen de opsluiting in een continentaal en 
protectionistisch, door Frankrijk gedomineerd klein-Europa, zou het te beperkt 
zijn ons cultuurbeleid af te stemmen op dit, vooralsnog in letterlijke en figuur
lijke zin, klein-Europa. Het is geen verwijt, als wij constateren dat België meer 
dan Nederland, Europees-continentaal is ingesteld en eerder dan wij begrip kan 
opbrengen voor de Europees-continentale visie. Dit verschil in instelling is 
historisch bepaald, zoals de Nederlandse, meer mondiale visie historisch be
paald is. Het gaat dan ook niet alleen om de culturele presentatie van Nederland 
of het Nederlands in Europa, maar evenzeer om een verder dan Europa gaand, 
voor Nederland vitaal belang. Dit neemt niet weg, dat ook naar mijn opvatting 
de verdediging van het Nederlands en van de Nederlandse cultuur in Europa 
voor ons voortbestaan van essentieel belang is. Waar mogelijk moeten wij de 
Vlamingen daarin betrekken. Doch naar mijn mening zou Nederland daarin 
voor dienen te gaan en de mate van die inspanning niet dienen te laten bepalen 
door de grootste gemene deler van een Nederlands-Belgisch beleid op dit stuk. 
In dit verband lijkt het mij van belang een duidelijk onderscheid tussen taal
gemeenschap en cultuurgemeenschap in het oog te houden. Ik kan dan ook 
moeilijk met drs. Sweens meegaan, als hij een Vlaams-Nederlandse culturele 
identiteit veronderstelt. In menig opzicht onderscheidt de Vlaamse cultuur zich 
van de Noord-Nederlandse, als gevolg van het eeuwenlang van elkaar gescheiden 
leven. Deze cultuurverschillen zijn géén schande, noch voor de Vlamingen noch 
voor ons, en zij vragen niet om egalisatie. Het streven naar een voortdurende 
uitwisseling van levenswijzen en opvattingen zal tot grotere vruchtbaarheid 
leiden dan het aanvaarden van de hypothese van culturele identiteit. 

De grondslagen van een Nederlands cultuurbeleid 

Een goed gericht Nederlands cultuurbeleid zou een ondersteuning van ons aan
zien in het buitenland en dus tevens van onze Nederlandse buitenlandse politiek 
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kunnen betekenen en de mogelijkheden van onze buitenlandse politiek kunnen 
vergroten, aangezien een dergelijk cultuurbeleid de grenzen van onze buiten
landse politiek ver kan overschrijden. 
Het ligt voor de hand, dat dit cultuurbeleid in de eerste plaats gericht moet 
worden op de partners van ons koninkrijk. Vervolgens op de grote groepen 
Nederlanders die zich gevestigd hebben in overzeese gebieden en tenslotte, 
in een daartoe geëigende vorm op al die gebieden waarmee Nederland in de 
historie bijzondere banden heeft gehad. Daarbij dient naar mijn mening de 
ondersteuning, de verdediging en de verbreiding van het Nederlands centraal 
te worden gesteld. Met het verloren gaan van de kennis van de taal gaat voor 
een volk immers de mogelijkheid bij uitstek verloren zijn cultuur aan anderen 
rechtstreeks mede te delen of over te dragen. De Fransen zijn niet voor niets zo 
taal bewust. 
De presentatie van de Nederlandse cultuur in het buitenland heeft dan ook 
géén toekomst, indien wij niet zelf doordrongen zijn van de grote waarde van 
het bezit van een eigen taal, de specifieke cultuur-uitdrukking die inherent is 
aan het bezit van een eigen-geaarde cultuur. 

Cultuurbeleid is de zaak van gans een volk 

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat bij ons Nederlanders het besef 
van de noodzaak de Nederlandse taal te ondersteunen en te verdedigen, 
gering is. Ik kan mij evenmin aan de indruk onttrekken dat het thans meer in 
de mode schijnt te zijn de taal te vulgariseren dan te verfijnen. Ik kan mij ver
volgens niet aan de indruk onttrekken dat het uitdrukkingsvermogen van de 
doorsnee-Nederlander in zijn taal eerder af- dan toeneemt. Misschien hangt 
dit verschijnsel samen met onze algemene terughoudendheid, hetzij onderling, 
hetzij tegenover derden, voor de waarde van ons Nederlander-zijn uit te komen. 
Het is merkwaardig dat naast die (schijnbare) algemene malaise ten aanzien 
van ons Nederlander-zijn, wij aan de andere kant blijk geven van een fel
chauvinistische instelling tegenover de buitenwereld. Daarover kunnen b.V. 
de Vlamingen meepraten. 
Hoe dit ook zij, dit chauvinistisch gevoel drukt zich naar mijn mening weinig 
uit in liefde voor de taal. Het hoeft m.i. dan ook niet te verbazen, dat in het 
buitenland zo weinig begrip bestaat voor de betekenis van het Nederlands als 
cultuurtaal. Er zijn niet alleen weinig Duitsers, die beseffen dat het Nederlands 
géén dialect van het Duits is, maar evenzeer typeren vele Fransen en vooral 
Franssprekende Belgen het Nederlands gaarne als "platt-deutsch". Weinig 
Engelsen en Amerikanen zijn ervan op de hoogte, dat de woorden "Dutch" en 
"Flemish" betrekking hebben op één en dezelfde taal. Van Nederlandse zijde 
is er blijkbaar weinig aan gedaan het wanbegrip over het Nederlands recht te 
zetten en althans dat gedeelte van het buitenland, dat voor ons direct van belang 
is, te doordringen van het feit dat onze taal geen dialect of een uitstervende 
taal, maar een levende cultuurtaal is. 
Ik zou de situatie, waarin onze taal zich bevindt, als volgt willen typeren: 
indien de Vlamingen door hun hachelijke taalstrijd, het opdringen van het 
Frans, althans niet zóver hadden weten tegen te houden als tenslotte nog gelukte, 
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dan spraken onze deftige families nog steeds thuis Frans, maar dan niet alleen 
in Maastricht, maar ongetwijfeld tot in Venlo en Den Bosch! 

Organisatorische aspecten 

Belangrijker dan het scheppen van een nieuwe organisatie voor de uitvoering 
van een op het buitenland gericht cultuurbeleid, lijkt mij het bereiken van een 
conceptie ten aanzien van een dergelijk cultuurbeleid. Cultuurbeleid behoeft 
niet en kan niet alleen door één soort specialisten worden uitgevoerd. Een 
zekere departementale opsplitsing in de uitvoering van het cultuurbeleid zal 
men wel moeten behouden, zij het dat de coördinatie daarvan in één hand 
moet liggen. Bij de huidige stand van het vraagstuk, wil ik de departementale 
organisatie (die weinig perfect is) terzijde laten, maar ik wil nog wel graag een 
paar woorden zeggen over de door drs. Sweens voorgestelde "Nederlands
Vlaamse raad". 
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden, dat ik het een beperking 
van onze mogelijkheden zou achten, over te gaan tot de oprichting van een 
dergelijk tweezijdig orgaan. Veel meer zou ik voelen voor de totstandkoming 
van een breder samengestelde Raad voor de Nederlandse Cultuur, die een 
zwaarwegende stem zou hebben in de uitvoering van ons cultuurbeleid. Deze 
raad zou samengesteld dienen te zijn aan de hand van de doeleinden, die een 
Nederlands, op het buitenland gericht cultuurbeleid wil nastreven. Een gedeelte 
van de benoemingen in deze raad zou gericht kunnen zijn op het wezenlijk tot 
uitdrukking brengen van Nederlandse waardering voor de inspanning van 
diegenen, die in het buitenland de Nederlandse cultuur hoog hielden. 

Brussel, 27 januari 1969. 
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Spoor naar 1975 

door P. J. van Kleinwee 

Na een betrekkelijk korte voorbereidingsperiode is de directie van de NV Neder
landse Spoorwegen in het midden van de vorige maand met een eigen vervoers
plan in de openbaarheid getreden. Hoe men ook over de inhoud van het 
plan denkt, zeker is dat het een uitdaging betekent, zowel aan de regering als 
aan het parlement. Met deze publicatie is het vervoersvraagstuk - zij het ten 
dele - duidelijk op de snijtafel terecht gekomen. Er zullen knopen moeten 
worden doorgehakt! 

Realistisch 

In het eerste hoofdstuk van het boekwerk wordt terecht gewezen op het ver
band tussen de ruimtelijke ordening en het vervoer. 
Daarbij wordt aan het gebruik van de particuliere auto een duidelijke functie 
toegekend. Voor zakenbezoek, uitstapjes, boodschappen en bagagevervoer is 
de auto dikwijls onmisbaar, maar hij verliest het voordeel van zijn beweeglijk
heid, als hij voortdurend in verkeersopstoppingen terecht komt en geen par
keerruimte kan vinden, aldus het rapport. 
Ondanks het nemen van nieuwe verkeersmaatregelen, het aanleggen van par
keergelegenheden en invalswegen blijft er - zo wordt gesteld - één verkeers
stroom die de Nederlandse steden nooit zullen kunnen verwerken zonder uit 
hun voegen te barsten. Deze verkeersstroom wordt gevormd door het massale 
verkeer tussen vaste punten, zoals het woonJwerkverkeeï, dat bovendien on
produktief beslag legt op de stedelijke parkeerruimte, waarnaar de kOl·tpar
keerder snakt. Het rapport stelt dat voor deze verkeersstroom de oplossing 
gezocht moet worden in het openbaar vervoer, in het bijzonder het railvervoer 
met zijn eigen baan, zijn grote reissnelheid, zijn veiligheid, zijn betrouwbaar
heid en zijn capaciteit, terwijl per passagier-kilometer uiterst weinig ruimte 
wordt opgeëist. Laatstgenoemd aspect wordt met de term "ruimterendement" 
aangeduid. 
Het rapport heeft hiermede een realistisch beeld geschetst. Positief is ook, dat 
het gebruik van de particuliere auto als vanzelfsprekend wordt aanvaard, 
maar waarbij toch van selectie sprake is. De ruimte wordt schaars en het ge
bruik hiervan moet zorgvuldiger dan tot nu toe worden vastgesteld. 

Actieprogram voor het reizigersvervoer 

Het Ns-plan geeft een overzicht van een aantal interessante maatregelen ter be-
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vordering van de aantrekkelijkheid van het reizen per trein. Zo wordt gedacht 
aan eennieuwnetvan zeer snelle en doorgaande exprestreinen met een aanvul
lend geheel van snel- en stoptreinen. 
Opvoering van de frequentie van het aantal treinen; openen van nieuwe voor
stad- en forensenstations ter bekorting van het voor- en natransport; verbete
ring van het comfort op de stations ten behoeve van de wachtende reizigers; 
instellen van onderzoeken tot mogelijke aanpassing van het reizigerstarief en 
doelmatige verkoop van plaatsbewijzen vormen het scala van maatregelen die 
ten doel hebben de reizigers in spé te bewegen met de trein te gaan. 
Hoezeer deze aangekondigde maatregelen ook zijn toe te juichen, toch is er 
aanleiding tot het stellen van enkele vragen. 
Op de eerste plaats kan de vraag worden gesteld, in hoeverre een stelsel van 
snelle en doorgaande exprestreinen tussen een beperkt aantal stations levens
vatbaar is. Het is nog niet zo heel lang geleden dat er op het Ns-net expres
treinen reden, die bepaalde stations voorbijreden. Gemeenteraden, kamers van 
koophandel, marktbezoekers en andere groeperingen hebben een dusdanige 
druk op de NS uitgeoefend, waardoor de exprestreinen tenslotte degradeerden 
tot gewone treinen. Zal de NS in de komende jaren sterk genoeg zijn om tegen 
deze pressie weerstand te bieden? 
Afgezien van de vraag waarom deze maatregelen eerst nu of in de nabije toe
komst van kracht worden, is het toch wel gewenst van de NS te vernemen wat 
zij van deze maatregelen verwacht. Welk verband bestaat er bij voorbeeld tussen 
de groei van het aantal reizigers en de vermeerdering van het aantal treinen 
per uur? 
Deze maatregelen krijgen eerst werkelijke betekenis wanneer het vraagstuk 
van het zogenaamde voor- en natransport doeltreffend wordt opgelost. Het 
gaat hierbij onder meer om parkeervoorzieningen bU de stations en voorts is 
van belang een goede afstemming van het stedelijk en interlokaal vervoersys
teem op dat van de NS en omgekeerd. Voor het oplossen van deze vraagstukken 
zijn de NS in sterke mate afhankelijk van de medewerking van de plaatselijke 
overheden en de exploitanten van de interlokale vervoersondernemingen. De 
vraag is in hoeverre betrokkenen bereid zijn deze medewerking te verlenen. 
Wanneer regering en parlement akkoord gaan met de gedachten, die ten 
grondslag liggen aan Spoor naar '75, dan zullen de lagere overheidsorganen 
hieruit de consequenties moeten trekken! 

Over de coördinatie en zelfs de integratie tussen railvervoer en het autobus- en 
taxivervoer wordt in het rapport bericht, dat door de KNVTO, de organisatie 
van streek- en stadsvervoerbedrijven waarin ook een aantal taxibedrijven 
samenwerken, een plan zal worden opgesteld. Dit is een merkwaardige mede
deling. De NS bezitten zelf een aantal grote dochterondernemingen in het 
streekvervoer, ook in de randstad. Wat ligt er dan meer voor de hand om even
tuele coördinatie of zelfs integratie te realiseren met de dochters, in plaats van 
te wachten op een studie door derden? Wat verwachten de NS en wat mogen wij 
overigens verwachten van een KNvTo-plan? 
Waarschijnlijk niet veel meer dan een aantal algemene stellingen, die dan toch 
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weer per regio of per gemeente moeten worden "vertaald". 
Bij dit alles speelt op de achtergrond de verhouding tussen de NS en haar 
dochterondernemingen. 

Concern leiding 

In het rapport wordt gesteld dat - gegeven de nieuwe taakstelling - de NS 
en haar dochterondernemingen het best functioneren in de vorm van een 
concern, onder een concernleiding die de taaktoewijzing regelt. 
Dit wekt de indruk alsof er in de toekomst sprake zal zijn van een meer gecen
traliseerd beleid. Gelet op de behoefte aan de coördinatie en integratie lijkt 
dit vanzelfsprekend. Inmiddels is in de dagbladen mededeling gedaan over de 
samenstelling van het orgaan, dat met bedoelde concernleiding wordt belast. 
Hierin zullen zitting nemen de beide directeuren van de NS en een aantal chefs 
van diensten van de NS. 
Vertegenwoordigers van dochterondernemingen zijn hierin dus niet opgenomen. 
Het doet op zijn minst toch wel vreemd aan, dat aan de KNVTO wordt overge
laten een wegvervoersplan te ontwikkelen en dat de dochterondernemingen 
niet in de concernleiding zijn vertegenwoordigd, terwijl toch het welslagen van 
het Ns-plan mede bepaald wordt door vlotte en op elkaar afgestemde vervoers
voorzieningen. 

De NV-vorm 

In het Ns-plan wordt gepleit voor handhaving van de huidige status van de 
spoorwegonderneming door middel van een naamloze vennootschap om een 
modern en slagvaardig beleid te kunnen voeren. Hier en daar zijn reeds stem
men opgegaan om de spoorwegen de Nv-vorm te ontnemen, nu er toch zoveel 
geld voor vergoeding wegens bedrijfsvreemde lasten moeten worden opge
bracht. Een dergelijk belangrijk besluit zou min of meer ingaan tegen de ont
wikkeling in het buitenland. In verschillende landen wordt daar waar het 
spoorwegbedrijf geen eigen status heeft, juist gestreefd naar het verkrijgen 
hiervan. Voor een slagvaardig beleid is de Nv-vorm wenselijk, maar voor het 
goed vastleggen van de verantwoordelijkheden is de Nv-vorm in feite onmis
baar. Ook het feit, dat voor de sector van het goederenvervoer duidelijk ge
kozen wordt voor een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie, pleit voor 
handhaving van de Nv-status in verband met het verkrijgen en handhaven van 
een gezonde concurrentieverhouding tussen de NS, het wegvervoer en de bin
nenvaart. 

Balans uit evenwicht 

De Spoorwegen stellen dat zij onder de omstandigheden waaronder zij thans 
moeten werken, geen kans meer zien de balans in evenwicht te krijgen. Eén 
van de oorzaken hiervan is het teruglopen van het reizigersvervoer door het 
groeiend autobezit. Daarnaast schrompelt het kolentransport ineen door de 
opkomst van het aardgas; dit verlies - aldus de NS - kon tot dusver onvol
doende door vervoer in andere sectoren worden gecompenseerd. Intussen 
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stijgen aan de kostenkant de lonen, waartegenover geen evenredige produkti
viteitsgroei meer kan worden bereikt. Tot zover de NS. 
Uit deze passage blijkt onder meer dat de oorzaken van de daling van de ver
voersomvang van buiten af zijn gekomen, terwijl de kostenstijging gezocht 
wordt bij de lonen. 
Deze opsomming is toch wel wat oppervlakkig en eenzijdig. Op de eerste plaats 
zijn het niet alleen de loonkosten die gedurende de afgelopen jaren zijn ge
stegen. Bedroegen de afschrijvingen in 1957 ruim 81 miljoen gulden, in 1967 
werd hiervoor meer dan 130 miljoen gulden neergeteld. Ook de bedragen voor 
te betalen interest, belastingen en assurantiën geven een flinke stijging te zien, 
hoewel het hier gaat om beduidend kleinere bedragen dan bijvoorbeeld voor 
de loonkosten het geval is. 
Zou ook het investeringsbeleid geen rol hebben gespeeld bij het uit haar even-
wicht geraken van de balans? 
Bij velen bestaat er toch wel enige twijfel; de wijze waarop de automatische 
treinbeveiliging is uitgevoerd roept vraagtekens op, terwijl ook de gang van 
zaken rond het rangeer-emplacement Kijfuoek allerminst duidelijk is. De wel
licht niet geheel juiste investeringsbeslissingen zijn echter niet steeds en volledig 
op de rekening van de Ns-directie te schrijven. 
Ook van de zijde van de overheid wordt wel eens druk uitgeoefend op het NS
bedrijf om bepaalde investeringen te doen, waarvan vast stond dat deze be
drijfseconomisch niet geheel te verantwoorden zijn. Een voorbeeld hiervan is 
de bestelling in 1968 van een aantal rijtuigen voor het reizigersvervoer, waarvan 
een deel in Duitsland en een ander deel in Nederland is besteld. De prijs in 
Duitsland was lager dan in Nederland. Toch werden in het parlement van de 
zijde van de Kvp-fractie hierover vragen gesteld. Een waarlijk bedrijfsvreemde 

last. 
In beginsel heeft de fractie - of een deel ervan - zich op deze wijze uitge
sproken voor het hanteren van niet-bedrijfseconomische overwegingen voor 
het reizigersvervoer per rail. 

Maatschappelijk of bedrijfseconomisch rendement? 

Het Ns-rapport doet een duidelijke uitspraak ten aanzien van de grondslagen 
waarop het Ns-vervoer dient plaats te vinden. Voor wat het reizigersvervoer 
betreft, wordt uitdrukkelijk gekozen voor het loslaten van een bedrijfsecono
mische exploitatie. Hiervoor in de plaats komt het maatschappelijk rendement, 
met het motief dat zeker in de tegenwoordige omvang de voortzetting van de 
onderneming bedrijfseconomisch niet langer verantwoord is, terwijl toch om 
maatschappelijke redenen met het reizigersvervoer over de rail moet worden 
doorgegaan, als de plannen voor de ruimtelijke ordening tenminste een kans 
van slagen willen hebben. Reeds eerder is in dit artikel verwezen naar de samen
hang van het railvervoer en de ruimtelijke ordening. Is hiermede echter het 
loslaten van de bedrijfseconomische exploitatie van het reizigersvervoer vol-
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doende gemotiveerd? Het antwoord op deze vraag is niet zonder meer positief. 
Een bedrijfseconomische exploitatie van het reizigersvervoer is nog steeds 
wenselijk en mogelijk, mits: 

a) bij de ruimtelijke ordening primair wordt uitgegaan van de mogelijkheid 
van railvervoer; 

b) wanneer alle hierbij betrokken instanties bewust en consequent prioriteit 
verlenen aan verkeersvoorzieningen ten behoeve van het voor- en natrans
port bij het reizen per rail; 

c) een goed plaatselijk of regionaal gecoördineerd of geïntegreerd vervoers
systeem tot stand wordt gebracht; 

d) een doelbewust (prijsmechanisch) parkeerbeleid wordt toegepast; 
e) de NS weer gezond aan de startblokken kan verschijnen. 

Dit laatste punt betekent, dat ingestemd wordt met de door de NS voorgestelde 
balanssanering, waarbij de overheid het geaccumuleerd verlies ten bedrage van 
400 miljoen gulden overneemt. Voort betekent dit, dat akkoord wordt gegaan 
met de gedachte dat de overheid gedurende de periode 1970-1975 jaarlijks een 
bedrag van 145 miljoen gulden op tafel legt ten behoeve van de toekomstige 
investeringen in het Ns-railnet. Hierbij wordt er vanuit gegaan, dat er inderdaad 
behoefte bestaat aan een Schiphol-lijn. De indruk bestaat, dat hierover tussen 
de directie van de NS en van de Luchthaven Schiphol enerzijds en het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat anderzijds niet in dezelfde richting wordt gedacht. 

Personeel en personeelsbeleid 

Zoals reeds opgemerkt, werd als een van de oorzaken van het jaarlijkse tekort 
door de NS gewezen op de stijging van de loonkosten. Op een andere plaats 
wordt de behoefte aan 250 man extra vermeld voor het uitvoeren van het 
actieprogram 1970. Sprekend over de organisatie van de NS wordt gesteld dat 
moderne opvattingen over doelgerichte samenwerking op basis van meetbare 
verantwoordelijkheden tevens de eisen bepalen, die aan het personeel zullen 
worden gesteld. Centraal staat daarbij dat de gehele organisatie sociaal aan
vaardbaar functioneert. Een van de voorwaarden daartoe is, dat de medezeg
genschap tastbare vorm krijgt, aldus het Ns-rapport. 
Voorts wordt nog een halve bladzijde (pag. 42) besteed aan onderwerpen in de 
personeelssfeer. 
Zoals bekend is van de zijde van de vakorganisaties, aangesloten bij een vak
centrale, nogal fel gereageerd; in het bijzonder over het feit dat het in de plan
periode te voeren personeelsbeleid onvoldoende uit de verf komt. Deze kritiek 
is begrijpelijk en juist. Vooral ook, omdat het plan aan elk personeelslid van 
de NS is toegezonden met de bedoeling bereidheid te wekken tot het verlenen 
van een positieve inzet bij het realiseren van bedoeld plan. Het zal duidelijk 
zijn dat van het personeel in de komende jaren veel gevraagd zal worden. 
Naast een grotere inzet zal ook het karakter van de omstandigheden waar
onder het werk zal gaan plaatsvinden, veranderen. 
Geïsoleerd werken zal op ruimere schaal voorkomen. Verplaatsing naar elders, 
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als gevolg van verdergaande reorganisatie en automatisering, behoren tot de 
reële mogelijkheden. Grotere onzekerheid over de te verwachten promotie
kansen is te verwachten. 

Tenslotte 

Samenvattend kan worden gesteld dat de inhoud van het plan een positieve 
bijdrage levert tot het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in ons land. 
Het slagen van dit plan wordt in zeer sterke mate bepaald door het beleid op 
het gebied van de ruimtelijke ordening, de bereidheid tot coördinatie en zelfs 
integratie van de verschillende vervoerssystemen en van de toepassing van 
een goed aangepakt (prijsmechanisch) parkeer beleid. 
De Nv-vorm dient gehandhaafd te blijven, terwijl de door de NS gevraagde finan
ciële maatregelen in beginsel acceptabel zijn. 
Het is gewenst, dat de vraagstelling betreffende het bedrijfseconomisch of 
maatschappelijk rendement nog eens uitvoerig in discussie komt, om na afloop 
van het plan "naar '75" duidelijk koers te kunnen zetten. 

In een volgend nummer van POLITIEK zal aandacht worden besteed aan het 
goederenvervoer. 
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Boekbesprekingen 

F. J. STRAUSS: 

Herausforderung und Antwort - Ein Programm für Europa 

Stuttgart. Seewald Verlag, 1968; 232 blz.; DM 16. 

Franz J osef Strauss - minister van Financiën in de "grote coalitie" en voor
zitter van de Christlich-soziale Union, de Beierse zusterpartij van de CDU -
is ongetwijfeld de meest omstreden na-oorlogse Duitse politicus. Zowel in als 
buiten de Bondsrepubliek menen velen dat deze man de personificatie is van 
een gevaarlijke onderstroming in de Duitse politiek. Men ziet Strauss als typisch 
vertegenwoordiger van een richting die nagenoeg uitsluitend oog heeft voor het 
nationale belang en bereid is een "rücksichtslose" machtspolitiek te bedrijven 
ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Duitse natie. 
Strauss' onbetwistbare politieke kwaliteiten gaan dan niet vóór, maar tegen 
hem pleiten. Rondom zijn persoon ontstaan bedenkelijke mythen. O.a. Neder
landse kranten doodverven Strauss op bijna masochistische wijze reeds als de 
toekomstige, gevaarlijke bondskanselier. De uitgever van zijn nieuwste boek 
noemt hem "de man die velen als de enige echte belofte ("Hoffnung") van de 
Duitse politiek" zien. Het laatste klinkt - vooral in het Duits - als een nare 
overdrijving. Speculaties over een bondskanselierschap van Strauss, van wie dan 
ook afkomstig, zijn trouwens rijkelijk voorbarig, zo al niet misplaatst. 
Ook al zal Strauss het waarschijnlijk nooit tot bondskanselier brengen - daar
voor is hij te zeer geëxponeerd, o.a. door de beruchte Spiegel-affaire -, toch 
is het erg nuttig kennis te nemen van zijn opvattingen en van de politiek die 
hij voorslaat. Zijn betekenis is daarvoor groot genoeg. Gelukkigerwijs behoort 
Strauss tot de politici die hun ideeën in de aantrekkelijke vorm van boeken 
"blootleggen". Dat geeft de lezer tenminste de mogelijkheid een samenhangend 
beeld te krijgen, uit de eerste hand, van 's mans politieke denkwereld, en het 
gefundeerd met hem (on)eens te zijn. (Ik stipuleer dit niet alleen i.v.m. de vaak 
oppervlakkige kritiek jegens Strauss, maar ook omdat ik het een ernstig gemis 
vind dat vooraanstaande Nederlandse politici in dit opzicht praktisch gesloten 
boeken zijn - Vondeling niet te na gesproken). 

Met zijn nieuwste boek - nota bene gepubliceerd tijdens zijn ministerschap -
sluit Strauss aan bij de bestseller "De Amerikaanse uitdaging" van Jean-Jacques 
Servan-Schreiber, die dit boek een prijzenswaardig voorwoord heeft mee
gegeven. De titel - Uitdaging en antwoord - heeft Strauss ontleend aan de 
Engelse historicus Toynbee, volgens wie de geschiedenis van de volkeren wordt 
bepaald door het "antwoord" dat al dan niet volgt op beslissende "uitdagin
gen". Strauss stelt dat voor Europa het tijdstip is aangebroken om een beslis
send antwoord te geven op de uitdaging die de zgn. tweede industriële revolutie 
en de internationale verhoudingen vormen. "Ons continent dreigt zowel in 
politiek als in economisch opzicht te degenereren tot een onderontwikkeld ge
bied, als de Europese staten niet het stadium van min of meer losse samen
werking achter zich laten en besluiten tot samensmelting van ieders nationale 
potentieel. Als die samensmelting niet tot stand komt, zal er geen sprake meer 
zijn van echte zelfbeschikking, maar alleen nog maar van een bescheiden 
medezeggenschap" . 
Het is Strauss dus uitdrukkelijk begonnen om heel Europa, uitgezonderd de 
Sovjetunie, die als grote, Euro-aziatische mogendheid een categorie apart 
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vormt. De samensmelting van het Europese continent tot één federatie zal 
moeten groeien vanuit de uit te breiden en ook politiek te integreren West
europese Gemeenschap. De Europese (voorshands Westeuropese) federatie die 
Strauss voor ogen staat, zou onder meer met behulp van een eigen kernmacht 
grotendeels zelf voor haar veiligheid moeten zorgdragen, zij het verbonden 
met de Verenigde Staten. 
Het grote tekort van dit boek - en dus van Strauss' Europese conceptie -
is, dat hij veronderstelt dat de Sovjelunie akkoord zou (kunnen) gaan met de 
toetreding van haar Oosteuropese sateHieten tot een Europese bondsstaat, mili
tair verbonden met de Verenigde Staten en bovendien uitgerust met een eigen 
kernmacht. Dat Moskou aan een dergelijke ontwikkeling zijn fiat zou geven, 
is even onwaarschijnlijk als de veronderstelling dat Rusland in de toekomst 
weer zal worden geregeerd door tsaren. Strauss komt trouwens met zichzelf in 
tegenspraak, aangezien hij op verschillende plaatsen het streven van de Sovjet
unie naar bezegeling van de status quo in Europa en zo mogelijk verbetering 
van haar posities door neutralisering van West-Europa vermeldt. Bovendien 
waarschuwt hij zelf dat het Kremlin "alles op alles zal zetten ( ... ) om de 
totstandkoming van een Europese grote mogendheid te verhinderen". 
Strauss meent uiteraard een uitweg te zien. Halverwege het boek wordt de 
knoop althans theoretisch ontward. De Sovjetunie zou worden genoodzaakt 
te kiezen tussen een alliantie met China - wat Strauss niet aannemelijk acht -
of een entente met de Verenigde Staten en "Europa". Maar intussen is helemaal 
niet aangetoond dat Moskou werkeloos de totstandkoming van dat Europa 
- een democratisch Europa, inclusief de Oosteuropese landen, met een eigen 
kernmacht en verbonden met de Verenigde Staten - zou moeten aanzien. 
De meermalen genoemde aantrekkingskracht van een Westeuropese federatie 
op de Oosteuropese landen kan de balans ook niet laten doorslaan, want de 
macht van de Sovjetunie is daarvoor te "zwaar". Politiek is nu eenmaal in 
eerste aanleg een kwestie van macht, zoals Strauss zelf ergens opmerkt. Hoe de 
machtsverhoudingen in Oost-Europa liggen, is ons nog eens ingepeperd door 
de Russische interventie in Tsjechoslowakije en door de formele bevestiging 
(in de zgn. Brezjnjev-doctrine) van de beperkte soevereiniteit van de 008t
europese staten. En de gedachte dat Moskou graag bevrijd zou worden van de 
militaire last, voortvloeiende uit de dominatie over de 'Oosteuropese staten, kan 
alleen maar naïef worden genoemd. Alleen wanneer de Sovjetunie ooit door 
het dreigen van een oorlog met China tussen twee vuren zou komen te zitten, 
zou het Kremlin misschien de hoge prijs van het verlies van zijn Europese 
cordon sanitaire willen betalen voor een vergelijk met "Europa" en de Ver
enigde Staten. Maar het lijkt me geen "Realpolitik" daarop te speculeren, zoals 
Strauss doet. 

De - geenszins nieuwe - gedachte die aan Strauss' boek ten grondslag ligt, 
nl. dat West-Europa om politieke en economische redenen geen andere keuze 
heeft dan integratie of "degeneratie" en dat de Verenigde Staten van Europa zo 
mogelijk het hele continent zouden moeten omvatten, kan zonder veel voor
behoud worden aanvaard. Tegen de wijze waarop Strauss die noodzakelijke 
integratie verwezenlijkt wil zien, moet echter principieel bezwaar ,vorden aan
getekend - ter wille van Europa's lot, om de terminologie van de auteur even 
over te nemen. 
Dat heeft Servan-Schreiber op vriendelijke, maar niet mis te verstane wijze 
gedaan in zijn voorwoord. Het streven naar een vergelijk tussen de Sovjetunie 
en een Europese federatie op basis van militaire macht (stoelend op nucleaire 
wapens) noemt Servan-Schreiber een nieuw element in de wereldpolitiek, dat 
gevaarlijk zou kunnen zijn en dat z.i. bovendien het beoogde effect zou missen. 
Servan-Schreiber acht het namelijk onaannemelijk dat de Sovjetunie, geplaagd 
door enorme binnenlandse problemen, zonder tegenprestatie de ineenstorting 
zou toelaten van de bestaande ordening in Europa en in de wereld, die Moskou 
beschouwt als waarborg van zijn veiligheid. Om begrijpelijke redenen wijst 
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Servan-Schreiber de militaire integratie van (West-)Europa van de hand. Om een 
duurzaam vergelijk met de Sovjetunie en uiteindelijk misschien een pan
Europese federatie te bereiken heeft een verenigd (West-)Europa z.i. trouwens 
geen militair dreigen nodig, maar intelligent gebruik van zijn economische 
macht (bijv. d.m.v. een "geweldig - Europees - Marshall-plan" ten behoeve 
van de Sovjetunie ... ) en het uitstralende effect van zijn politieke en culturele 
vrijheid. 
Ook al heb ik fundamentele kritiek op de Europese conceptie van Strauss, 
toch kan ik lezing van "Herausforderung und Antwort" alleen maar aan
bevelen. Strauss is namelijk niet alleen een goed schrijver en een invloedrijk 
politicus, maar ook iemand die in ieder geval theses verdedigt die een discussie 
meer dan waard zijn. Bovendien analyseert hij verschillende aspecten van zijn 
thema op zeer intelligente wijze en biedt zijn boek veel concrete informatie. 
Ten slotte moet ik er nog op wijzen dat de ondertitel van het boek "Ein 
Programm für Europa", een vlag is die de lading niet dekt: tenminste driekwart 
van het boek is analyse. 

H. G. Cloudt 

PROF. DR. H. A. BRASZ EN DRS. L. DE JONG: 

Burger en gemeente. Verslag van een landelijk onderzoek 
naar de betekenis van de gemeente voor de burger 

Uitgeverij Samson NV, Alphen aan den Rijn, 1968, Prijs f8,50. 

Het onderzoek kwam tot stand in het kader van de samenwerking der universitaire 
instituten, binnen de Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek (SISWO). Het werd gesubsidieerd door de Rijksplanologische dienst. 
Doel van het onderzoek was het verwerven van feitelijk inzicht in de betekenis van 
de gemeente als zodanig meer voorwerp werd van een centraal "herindelings" beleid, 
telijk herindeling (blz. 7). 
Ik moge vooropstellen, dat het een verheugende zaak is, dat hier van wetenschappelijke 
zijde de betekenis van de gemeente als maatschappelijke instelling aan een onderzoek 
is onderworpen. Daaraan bestond al lang behoefte en die behoefte groeide naarmate 
de gemeente als zodanig meer voorwerp werd van een centraal "herindelings" beleid, 
dat die gemeente in het merg raakt. Er is beslist geen communis opinio omtrent de 
plaats en de opdracht van de gemeente in de Nederlandse samenleving. De opvattingen 
bewegen zich tussen twee extremen: 
a. de gemeente is een samenlevingsverband met een plaatselijke, niet aan de wet 

(alleen) ontleende eigenheid, waaraan de wet publiekrechtelijke (en privaat
rechtelijke) status heeft gegeven; 

b. de gemeente is een territoriaal bestuursverband, door de wet in het raam der gede
centraliseerde eenheidsstaat in het leven geroepen, teneinde een algemene bestuurs
taak op het laagste niveau te vervullen. 

Het spreekt vanzelf dat een "herindelings" beleid meer armslag heeft, naarmate meer 
het onder b. geformuleerde als uitgangspunt wordt genomen en minder naarmate 
meer van a. wordt uitgegaan. Het ongelukkige is nu, dat, zonder dat te dezer zake een 
grondig onderzoek heeft plaatsgehad, een beleid wordt gevoerd dat kennelijk meer 
met b. dan met a. te verenigen is. Het kan voor de gemeente als instituut dodelijk zijn. 
Brasz en de zijnen hebben nu een stoot gegeven, mogen we misschien zeggen, tot wat 
moet leiden tot een antwoord op de vraag omtrent plaats en taak der gemeente in 
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Nederland. Dit verdient waardering en navolging. Hieraan doet niet af dat ik enige 
vragen heb met betrekking tot de gevolgde onderzoekmethode en de gehanteerde 
begrippen. 
Allereerst dan de voor de gemeente gekozen definitie: een gemeente is een organisatie, 
behorende tot het Nederlands openbaar bestuur, waarvan inrichting en werkwijze 
berusten op de Gemeentewet (blz. 9). Het zal na het vorenstaande duidelijk zijn, dat ik 
met deze begripsbepaling niet gelukkig ben. Elke heen wijzing naar het "plaatselijke" 
ontbreekt, evenals die naar een vóór-juridische existentie. Het verslag kiest hier al 
voor b. zonder dat tussen a. en b. een gemotiveerde keuze is gemaakt. Natuurlijk is 
een gemeente óók datgene wat de definitie inhoudt, maar ze is naar veler opvatting 
meer en het zou daarom de makers van het besproken verslag niet misstaan hebben 
indien ze enig voorbehoud hadden gemaakt rond hun definitie en deze b.v. uitdrukke
lijk als werkhypothese hadden gequalificeerd. 

Door enquêtevraaggesprekken in een groot aantal gemeenten van verschillende om
vangcategorieën heeft men gepoogd inzicht te verkrijgen in de betekenis van de ge
meente voor haar inwoners. Per categorie gemeenten werden ongeveer 200 mannen 
van 21 jaar en ouder ondervraagd. Men is dus ontegenzeggelijk grondig te werk gegaan. 
Daarom verbaast het mij, dat men zich bepaald heeft tot mannen "omdat in het alge
meen de belangstelling van vrouwen voor politieke vraagstukken geringer is dan van 
mannen" (blz. 17). Het lijkt een weinig gefundeerde uitsluiting. Zelfs als het zo zou 
zijn dat vrouwen minder politieke belangstelling hebben dan mannen, dan nog ontgaat 
het mij waarom zij buiten spel moesten blijven bij een enquête op basis van een groot 
aantal vragen, die met politiek in de strikte zin van het woord slechts ten dele iets te 
maken hebben, maar die veelal juist de gemeente als verzorgingsgemeente, het maat
schappelijk leven in de gemeente, en persoonlijke zaken betreffen, die de (huis) vrouw 
nu juist heel sterk zouden kunnen interesseren. Hier is naar mijn mening een van de 
ernstigste omissies in het onderzoek aan te wijzen. Als prof. Brasz op blz. 5 impliciet 
stelt dat de meting van de houding van de Nederlanders ten opzichte van de gemeente 
op eenzijdige wijze is geschied, dan moet ik dat vooral hierom met hem eens zijn. 
Bij die meting wordt onderscheid gemaakt tussen burgerzin en burgerschap. Deze 
begrippen spelen in het onderzoek en bij de vaststelling van de uitkomsten een grote, 
zo niet overheersende rol. 
Onder burgerzin wordt dan verstaan de houding van de burger ten opzichte van de 
gemeente; burgerschap is wat de burger naar zijn zeggen als zodanig doet en weet. 
Die beide samen noemen de rapporteurs de betekenis van de gemeente voor de burger 
(blz. 9). Een dertien tal vragen was gericht op het meten van de burgerzin, een viertal 
op het meten van burgerschap, op blz. 13 in verband gebracht met burgeractiviteit. 
Afgezien van het feit dat de vragen, waarvan de beantwoording moet leiden tot zicht 
op het burgerschap met burgeractiviteit nauwelijks van doen hebben, wil het mij voor
komen dat vooral het begrip burgerschap hier toch wel een van de gebruikelijke af
wijkende betekenis wordt gegeven, hetgeen wat verwarrend werkt. Burgerschap is een 
feitelijke situatie: het zijn van burger. Wanneer men aan bepaalde (wettelijke) eisen 
voldoet is men burger, in veruit de meeste gevallen zonder enige wilsakt van de betrok
kene, min of meer biologisch. Met kennis van zaken, met activiteiten heeft dat niets te 
maken. Het is een status, waaraan men rechten en plichten ontleent, maar waar men 
meestal weinig aan kan doen. Burgeractiviteit, in het verslag gerelateerd aan burger
schap, zou ik veel liever verbinden met burgerzin. 
De belangrijkste vraag, welke met het onderzoek beoogd wordt te beantwoorden, is 
of feitelijke samenhang tussen omvang en betekenis van de gemeente voor de burgers is 
vast te stellen (blz. 14/15). De burgerzin blijkt in alle bestudeerde omvangcategoriën 
van gemeenten ongeveer in gelijke mate aanwezig. De frequentie van de drie inten
siteiten (sterk, matig, zwak) is opvallend gelijkmatig. In de groep van 10.000 tot 20.000 
inwoners is matige burgerzin betrekkelijk frequent, terwijl de sterke burgerzin een 
lage frequentie heeft. In de groep van 20.000 tot 30.000 doet zich het omgekeerde voor 
(blz. 19). In alle categorieën is een groot deel der burgerij slechts matig geïnteresseerd 
in de gemeente (blz. 20). 
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Het verslag signaleert nog verschillende andere interessante zaken, zoals het bestaan 
van een verband tussen opleiding en (evenredige) burgerzin (blz. 26). Het wijst daar
naast op zaken, die ook zonder onderzoek evident zijn, zoals het verband tussen ver
enigingsparticipatie en burgerzin (blz. 29). Men zie ook blz. 30 en 31. 

In het laatste hoofdstuk van het verslag wordt onder meer bepleit om de behoefte aan 
schaalvergroting in de sfeer van het gemeentelijke bestuur niet uitsluitend te bevredigen 
door middel van samenvoeging van gemeenten. Voorkeur wordt uitgesproken voor 
gewesten van 50.000 tot 100.000 inwoners, die verantwoordelijkheid kunnen dragen 
voor de stedebouwkundige ontwikkeling binnen hun ruim gestelde grenzen en effectief 
leiding kunnen geven aan het beleid der gemeenten. Bij die gewesten zou de technisch 
perfecte voorbereiding en uitvoering op de voorgrond treden (blz. 34). Binnen die 
gewesten zouden de gemeenten dan in stand kunnen blijven. Het is een interessante 
gedachte, welke overeenkomst vertoont met de elders al eens bepleite centralisatie van 
het apparaat bij (gehandhaafde) decentralisatie van bestuur. 
De studie gaat voort, hoop ik. Intussen mogen we blij zijn met de stoot in de goede 
richting, welke het besproken verslag mede kan geven. Het is een pogen dat waardering 
verdient en velen in beweging moge zetten in het belang van de toekomst van de Neder
landse gemeente. 

Dr. G. L. EIsen 

DR. W. A. Á. M. DE ROOS: 

De economische machtspositie 

Proefschrift (1969), Katholieke Hogeschool Tilburg, 204 pag. Uitgeverij H. E. Stenfert 
Kroese NV, Leiden. PrijsfI6,70. 

Op 16 januari jl. verdedigde de auteur aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg zijn 
proefschrift, waarvan de ondertitel: "aspecten van integratie van kartels en concerns 
in het welvaartsstreven van een groter geheel" reeds een aanduiding geeft, welke speci
fieke zaken de aandacht zullen krijgen. 
Als promotores traden op prof. dr. F. J. H. M. van der Vcn en prof. mr. W. L. Snijders. 

De heer De Roos is thans als wetenschappelijk medewerker werkzaam aan de Tech
nische Hogeschool te Eindhoven, bij prof. dr. P. Á. J. M. Steenkamp. Eerder was hij 
in dienst bij de Directie Ordeningsvraagstukken van het Ministerie van Economische 
Zaken, waar hij van nabij heeft kennisgenomen van het kartel-en prijsbeleid. 
Terecht gaat De Roos ervan uit, dat kartels en grote marktbeheersende ondernemingen 
in staat zijn de waarden van de samenleving waarin zij functioneren, te bedreigen en 
te doorkruisen. 
Ten aanzien van concentraties heeft men hier te lande in beperkte mate de beschikking 
over basisgegevens. In verband met de verplichte registratie heeft men zich echter een 
beter beeld kunnen vormen omtrent het verschijnsel van de kartellering. 
In het tweede hoofdstuk van het proefschrift wordt een uitvoerig en helder overzicht 
gegeven van de wijze waarop men de kartels in Nederland, de EEG, de EGKS, diverse 
Westeuropese landen en de Verenigde Staten van Amerika is tegemoet getreden. 
Bij de kritische bespreking van het mededingingsbeleid betoogt De Roos dat dit beleid
hoe belangrijk dit ook moge zijn-niet de potentie heeft om het vraagstuk van de econo
mische machtspositie in zijn gehele omvang tot een oplossing te brengen. 
Dientengevolge gaat hij naar andere mogelijkheden zoeken, tot indamming van de 
invloed van de economische machtsposities. 
Hierbij wordt nationalisering-mijns inziens terecht-niet als een geschikt middel gezien, 
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omdat dan het verschijnsel van de concentratie blijft bestaan en de concentratie boven
dien over een grote politieke macht gaat beschikken. Ook de vorming van counter
vailing powers en het aankweken van verantwoordelijkheidsbesef bij de leiders van 
het maatschappelijk leven (zoals indertijd door prof. Kuin is gesuggereerd) ziet de 
schrijver niet als afdoende middelen om de invloed van de economische machtsposities 
te beteugelen. 
Een beter effect wordt verwacht van de normatieve integratie, waaronder wordt 
verstaan het richten van de bedrijfsactiviteit van met name de grote ondernemingen, in 
die zin dat er een harmonie met de normen en waarden van de samenleving waarin 
die onderneming haar functie uitoefent, wordt gerealiseerd. 
Vervolgens wordt nagegaan op welke wijze de openbaarheid in het beleid en de mede
zeggenschap kunnen bijdragen tot integratie van de economische machtspositie in de 
samenleving. 
De Roos staat over het algemeen genomen niet afwijzend tegenover de correctie van de 
gedragingen van economische machtsposities via de publieke opinie. Anderzijds ziet 
hij ook wel bepaalde gevaren in wat hij noemt de exploitatie van de gevoelens van de 
gewone man via de massamedia. 
Uit het betoog van schrijver met betrekking tot de openbaarheid, dat ik in grote lijnen 
kan onderschrijven, meen ik verder te mogen afleiden, dat hij geen bezwaar zou 
hebben tegen openbaarheid van het kartelregister. 
Indien deze gevolgtrekking juist zou zijn gaat ze mij wel wat ver, nu het onderwerp 
van de studie zich slechts uitstrekt tot de economische machtsposities. 
Het argument zal toch niet kunnen zijn: omdat er zich onder de aangemelde kartels 
een groot aantal economische machtsposities bevinden moet het kartelregister maar 
openbaar zijn. Men zou dan nl. ook de kartels treffen die geen economische machts
positie zijn en een redelijk belang hebben bij een geheimhouding van de bedrijfs
gegevens. Verder lijkt het mij niet uitgesloten dat ook een economische machtspositie
ook al is zij niet in de samenleving geïntegreerd een redelijk belang kan hebben bij de 
geheimhouding van de eerder vermelde gegevens. 
Persoonlijk zou ik daarom in deze aan een casuïstische benadering van de economische 
machtsposities de voorkeur geven, boven een maatregel van algemene strekking als de 
open baarheid van het kartel register. 

Bijzonder lezenswaardig is het hoofstuk over de medezeggenschap als middel tot inte
gratie van de economische machtsposities in de samenleving. 
Vooreerst een algemene opmerking hierover. 
De schrijver zal het ongetwijfeld met mij eens zijn, dat de medezeggenschap een veel 
verdere strekking heeft dan de corrigering van economische machtsposities en dat 
daaraan in de praktijk evenzeer behoefte zal kunnen bestaan in de gevallen waarin er 
in het geheel geen sprake is van een economische machtspositie. 
De suggestie tot benoeming van arbeidscommissarissen bood mij weinig moeilijk
heden, dit mede in verband met de van diverse zijden geuite wensen tot een verbreding 
van de kring, waaruit de commissarissen in de toekomst zullen moeten voortkomen. 
Het betreft hier bovendien onafhankelijke figuren, die geen personeelslid van de des
betreffende onderneming zijn, noch functionaris van de vakbonden die met de onder
neming onderhandelen. 
Minder eenvoudig ligt voor mij de zaak, wanneer schrijver ook "commissarissen 
algemeen belang" wil gaan invoeren. 
Deze commissarissen zullen geen verdedigers van het overheidsstandpunt mogen zijn. 
Het moet volgens De Roos de eigen verantwoordelijkheid van deze commissarissen 
zijn het ondernemingsbeleid te toetsen aan het beleid van de overheid en aan de 
andere waarden en denkbeelden die uit de samenleving voortkomen. 
Gesteld dat men er in zou slagen een voldoende aantal capabele mensen aan te trekken, 
dan blijft het nog de vraag of een dergelijk systeem op een bevredigende wijze zal 
kunnen functioneren. 
De schrijver laat zich niet uit over de aan de commissarissen algemeen belang toe te 
kennen bevoegdheden. 
Indien hij met de benoeming van dergelijke commissarissen wil bereiken dat de ge-
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dragingen van de economische machtsposities zullen worden gecorrigeerd, lijkt het 
mij onvermijdelijk aan deze commissarissen een bepaalde macht toe te kennen. Het 
lijkt mij in de lijn van de ontwikkelingen te liggen dat de commissarissen algemeen 
belang een beleid zullen trachten te realiseren, dat bij deze of gene groepering in de 
maatschappij begrip ontmoet. Het behoeft nauwelijks betoog dat op deze wijze 
de politiek heel gemakkelijk haar intrede zal doen in de onderneming, met alle gevolgen 
van dien. 
Verder lijkt het mij niet uitgesloten dat de inzichten van de diverse commissarissen 
algemeen belang in de praktijk nogal uiteen zullen lopen, hetgeen in het ene geval 
de leiding van de onderneming een grote mate van vrijheid kan laten met betrekking 
tot de maatschappelijke integratie en in het andere geval een zware belasting zal kunnen 
betekenen. 
Aan het einde van zijn proefschrift spreekt De Roos zich uit voor de instelling van een 
personeelsraad bij de grote ondernemingen, naast de ondernemingsraad, dus een orgaan 
bij de onderneming naast een orgaan van de onderneming. 
De ondernemingsraad is dan de uitdrukking van de functionele samenwerking van de 
directie en het personeel, terwijl de personeelsraad een extern orgaan is ter behartiging 
van het werknemersbelang. Deze deelbelangen dienen dan door de vakorganisaties te 
worden behartigd. 
Ik wil niet ontkennen dat het bestaan van deze twee instituties naast elkaar mogelijk is. 
Toch vraag ik mij af, of een ondernemer het subtiele onderscheid dat de schrijver 
maakt, in de praktijk zal aanspreken. Hij zal ter wille van het overleg mijns inziens 
ofwel de instelling van een personeelsraad bevorderen Ofwel conform de op hem 
rustende wettelijke verplichting tot de instelling van een ondernemingsraad overgaan. 
Tot de instelling van beide soorten organen zal het in de regel wel niet komen, ook al 
zouden daarvoor goede argumenten zijn aan te voeren. 
Hoewel hierboven enige punten werden gereleveerd die aanleiding tot bedenkingen 
gaven, doet dit niet af aan mijn waardering voor de kundige wijze waarop De Roos 
de stof heeft behandeld. Degenen die voor het onderwerp belangstelling hebben, 
kunnen verzekerd zijn van interessante en leerzame lectuur. 

J. Cornelissens 

MR. J. L. HELDRING: 

Spanning en onstspanning na Tsjechoslowakije 

Uitgave Nieuwe Rotterdamse Courant, tijdschriften en boeken uitgeverij, Rotterdam 
(1968). Postrekeningnummer 10303. Prijsf5,70. 

In dit boek zijn de artikelen gebundeld die mr. Heldring, hoofdredacteur van 
d eNRC, in zijn rubriek Dezer dagen heeft geschreven naar aanleiding van de 
inval in Tsjechoslowakije door de Sovjetunie c.s. in augustus. De 22 artikelen 
zijn in de NRC gepubliceerd in de periode 21 augustus tot en met 15 novem
ber. 
Deze publikatie ontleent haar waarde aan de indringende wijze waarop de 
schrijver een aantal aspecten van de Oost-Westverhouding, met name de ont
spanningspolitiek, heeft geanalyseerd. 
Heldring maakt duidelijk dat er verschillende soorten ontspanning en dito poli
tiek bestaan, dat sommige soorten elkaar uitsluiten en dat het voeren van een 
bepaalde 'ontspanningspolitiek' per se leidt tot spanningen op een ander vlak 
van de gecompliceerde verhouding tussen Oost en West. Zo leidt bijv. een 
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Westelijk streven naar betere betrekkingen met de Oosteuropese satellietstaten 
per se tot spannnigen in het Oostelijk "blok" (nI. tussen de Sovjetunie en de, 
of althans en aantal 'Oosteuropese landen) en tot een meer gespannen relatie 
tussen het Westen en Rusland. Met andere woorden, lang niet aIles wat als 
ontspanningspolitiek wordt aangeprezen, verdient die betiteling. 
De emancipatie binnen Oost-Europa veroorzaakt spanningen met Moskou, want 
de Sovjet-leiding is afkering van veranderingen in Oost-Europa en derhalve ook 
gekant tegen een Westelijke "ontspanningspolitiek" die de kiem van veranderin
gen in het Sovjet-imperium in zich draagt. "De imperialistische krachten willen 
de contrarevolutie exporteren door middel van de zogenaamde politiek van de 
bruggen (= ontspannnigspolitiek; hgc)"; aldus citeert Heldring een recente uit
spraak van de eerste-vice-premier van de Sovjetunie, Mazoerof. 
In het laatste artikel dat in de bundel is opgenomen, concludeert Heldring dat 
een ontspannnigspolitiek dus in wezen een gevaarlijke politiek is dan een koude
oorlogpoJitiek. Hier zondigt de schrijver tegen zijn eigen stelling, dat er ont
spanningspolitiek in soorten bestaat. Zeker twee soorten, nl. een beleid gericht 
op betere verhoudingen tussen de twee supermogendheden en het streven naar 
ontspanning tussen de NAVO en het pact van Warschau, kunnen onder bepaal
de voorwaarden een (verdere) vermindering van spanningen bewerkstel.ligen. De 
grens wordt gesteld door het belang dat de Sovjetunie erbij heeft. Heldrings 
eindconclusie, dat de ontspanningspolitiek zonder illusies moet worden gevoerd, 
kunnen we daarom wèl volledig onderschrijven. 
De schrijver bepleit dus voortzetting van de Westelijke ontspanningspolitiek ten 
opzichte van de Oosteuropese landen en in het bijzonder de Sovjetunie zelf. Een 
politiek die z.i. niet heeft gefaald - zie de liberalisatie in Tsjechoslowakije, al 
is die dan in feite het resultaat van een autonoom proces - maar die in veel 
gevallen wel stoelde op verkeerde vooronderstellingen. De gedachte dat elke 
vorm van Westelijke ontspanningspolitiek leidt tot betere betrekkingen tussen 
Oost en West, noemt hij de meest foutieve premisse. Maar juist omdat de poli
tiek van (culturele) contacten Moskou in zijn achillespees treft, moet zij volgens 
Heldring zeer bewust, zij het beheerst en oordeelkundig, worden voortgezet, met 
het doel dat de Russische machthebbers ervan vrezen. Dat zo'n politiek naar
mate zij meer succes heeft, moet leiden tot venijniger reacties van het Kremlin, 
vermeldt de schrijver zelf. Ook realiseert hij zich dat deze politiek een zekere 
inbreuk op de status quo en op het evenwicht tussen Oost en West impliceert. 
Hij meent echter dat het Westen om verschillende redenen geen andere keuze 
heeft. De status quo in Europa aanvaardt hij wel als uitgangspunt van politiek, 
maar niet als hoogste prioriteit. 
Wie zich baseert op het uitgangspunt dat een nucleair conflict tussen de VS en 
de USSR moet worden voorkomen, en daarom absolute prioriteit geeft aan het 
streven naar nucleaire wapenbeheersing en aan zo goed mogelijke betrekkingen 
met de Sovjetunie, zou alleen wensen dat Heldring meer aandacht had geschon
ken aan deze keerzijde van het overigens door hem zo voortreffelijk ontlede pro
bleem. 
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M. MIERMANS: School en sport. 
Uit de serie Sportcahiers. Uitgave van de Nederlandse Katholieke Sport
federatie (1969) 56 pag. Prijs f 2.50. 
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Nieuw KYP-rapport: 

PORTUGAL 

Belangrijkste hoofdstukken: 

• Zelfbeschikking voor de Afrikaanse gebieden 

• Portugal, de Verenigde Naties en Nederland 

• Portugal als partner in de NAVO 

• Portugal en de EEG 

Verder geeft het rapport informatie over de staatsinrichting, het politieke 

stelsel, de betrekkingen tussen kerk en staat en de sociaal-economische toe

stand in Portugal en de zgn. overzeese provincies (Angola, Mozambique. 
Guinee enz.). 

gedrukte brochure 36 blz. f 2,50 

Te bestellen door storting van f 2,50 op postrekening 379333 van de pen
ningmeester van de KVP te Den Haag, met de vermelding: "Portugal". 
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Wat w'jJ de kiezer met zijn partij? 

In de studie die op de volgende pagina's aan het papier 
is toevertrouwd - een analyse van verschillende ge
gevens uit kiezersonderzoeken van de laatste jaren -
zijn veel interessante feiten te 'linden, 
Het belangrijkste voor ons is wel de constatering dat een 
steeds groter deel van de kiezers 'v'an de Nederlandse 
christen-democratische partijen de huidige samen
werking van die partijen en de uitbreiding daarvan 
positief waardeert. Dit neemt niet weg dat vele 
"confessionele" kiezers daarnaast een voorkeur aan de 
dag leggen voor samenwerking met niet christen
democratische partijen. 

Opiniepeilingen en kiezersonderzoeken zijn vandaag de 
dag "in". Dat is wellicht niet alleen toe te schrijven aan 
de ontwikkelingen die zich in de politiek en de partijen 
voordoen. Ook de grotere belangstelling voor de politiek, 
vooral bij de jeugd, en de techniek die de gegevens van 
onderzoekingen in razend tempo tot een overzichtelijk 
beeld transformeert, hebben hier waarschijnlijk toe 
geleid. 

De uitslagen van die onderzoekingen volgen steeds 
sneller op elkaar, zodat het moeil ijk is een verantwoord 
beeld te krijgen van de trends die in de verschillende 
uitslagen verscholen liggen. 
De redactie van POLITIEK heeft een deskundige, de 
socioloog van de politiek, drs. L. P. J. de Bruyn, verzocht 
te proberen dat beeld zichtbaar te maken. 

Zijn opdracht was vooral te verduidelijken wat er uit de 
kiezersonderzoeken van de laatste jaren blijkt t.a.v. de 
voorkeur van "confessionele" kiezers wat betreft even
tuele samenwerking van de partij van hun keuze met 
andere groeperingen. 

De redactie vindt deze studie ook belangrijk in verband 
met de discussies tijdens de vergadering van de a.s~ 
Partijraad van de KVP in maart. Een samenvatting van 
de bevindingen van drs. De Bruyn vindt U op pag. 97. 

(Red.) 
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Partijen: verbonden delen .. 

Een onderzoek naar relaties tussen de aanhang van diverse 
partijen 

daar drs. L. P. J. de Bruyn 

Sinds enkele jaren wordt er in ons land een voor de sociale wetenschapper - en 
voor anderen! - verheugende belangstelling voor het gedrag van kiezers en de 
achtergronden daarvan aan de dag gelegd. 
Deze interesse heeft zich geuit in een pakket van onderzoeken op dit terrein, die 
samen een veelvoud vormen van alles wat gedurende eerdere decennia aan 
kennis over de kiezers is vergaard 1). 
Dit artikel wil een overzicht geven van de bevindingen in de recente kiezers
onderzoeken m.b.t. een thans geliefd onderwerp der politieke discussie: samen
werkingsvormen tussen de Nederlandse partijen. 
In deze schets van de "inzichten" der kiezers t.a.v. coalitiegenoten, stembus
akkoorden en partijconcentraties wordt afgezien van hun inhoudelijk-politieke 
oordelen. Met andere woorden: de aandacht wordt meer gericht op het middel 
voor politiek beleid, nl. de partijvorming dan op het doel daarvan: de program
matische aanpak. 
Systematisering van materiaal, dat - gespreid over enige jaren - ongeordend op 
de krantenlezer en de tv-kijker afkomt, is op zich al wenselijk. 
Mogelijk biedt deze bijdrage ook informatie ter bepaliilg van het beleid van de 
politieke partijen. De hieronder aangedragen gegevens zullen dan wel min of 
meer eenzinnig geïnterpreteerd moeten kunnen worden. Duidelijkheid van de 
politiek vraagt immers ook om duidelijkheid van de kant van de kiezers. Het 
lijkt er echter op dat de kiezers - voorzover zij gerepresenteerd worden in de 
geanalyseerde data - het creëeren van duidelijkheid in de politiek voorlopig 
overlaten aan de politieke leiders! 
Het artikel is verdeeld in drie paragrafen. Eerst wordt de geschatte omvang 
van de KVP -aanhang over de laatste drie jaar besproken; vervolgens wordt de 
samenwerking tussen de drie christelijke partijen door de bril van de kiezers 
bezien om te besluiten met een speurtocht naar de mogelijkheden van verdere 
partij-concentraties. 

1. De KVP - sterkte van 1966 tot 1969 
a. De partij-omvang: krantenkoppen 

Een groot deel van de recente kiezersonderzoeken en opiniepeilingen is door 

1) Een opsomming van studies uit de periode vóór 1966 wordt gegeven in: H. DAUDT: 
"Verkiezingsonderzoek in Nederland" in: Acta Politica, Jrg. lIl, 1967-1968, pag. 
53-56. 
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de communicatiemedia geïnspireerd cn betaald: in een concurre'·".Îe-strijd zijn 
primeurs kennelijk heel wat waard. De resultaten van de peilinGen krijgen 
bijgevolg zeer nadrukkelijke aandacht in de kolommen 'lcm de (eigen) krant of 
de actualiteiten-programma's van de radio en tv-omroepvr;renigin~~en, teïw:jl 
beschouwende artikelen over deze data bijna vaste rubrieken lijken te wordc i,2). 
Voor een journalistiek verantwoorde weergave van lwt onderzoeksresultaai. is 
een selectie der data uiteraard noodzakelijk. Deze keuze geschiedt echter lang 
niet altijd in overeenstemming met de betekenis der gegevens. Een der data di~ 
steeds weer "hard" nieuws opleveren, doch in feite als "soL ware" beschouwd 
dienen te worden, is de - in aantallen kiezers gemeter - kracht van de partijen op 
het moment van het onderzoek. 
Niet ontkend mag worden dat dit gegeven interessant is; hetgeen mede een 
reden vormt om het hier te behandelen, overigens beperkt tot de omvang van de 
KVP. Het gaat hier echter om een onderlinge vergelijking der gegevens in een 
tijdreeks, bewerkt en becommentarieerd naar relevante onderzoekscriteria. 

b. De KVP 21 maal gemeten 

Van maart 1966 tot november 1968 werden 19 onderzoekingen verricht onder 
een nationale steekproef met de vraagstelling: "op welke partij zou U stemmen 
als er vandaag verkiezingen zouden zijn?". Bovendien vonden er in deze periode 
twee echte verkiezingen plaats. 
Grafiek 1 geeft de sterkte van de KVP bij al die momentopnamen weer. 
Op de verticale as staan de percentages van alle "geldig uitgebrachte" stemmen. 
Bij de berekening van de KVP -aanhang in de opiniepeilingen zijn dus de ant
woorden "blanco stemmen, weet niet, geen antwoord, weigeringen e.d.". 
buitengesloten. 
Een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de resultaten is, dat vooral deze 
categorie van kiezers voor wijziging van de krachtsverhoudingen tussen de 
partijen kunnen zorgen. 
De peilingen houden daarom ook doorgaans geen voorspelling in, ook al wor
den ze - tegen de wil van de onderzoeker in! - soms zo uitgelegd. 
De horizontale as van de grafiek fungeert als tijdschaal t.b.v. de data waarop de 
onderzoeken gehouden zijn. 
Op de snijpunten van de betreffende twee lijn;;n zijn de uitslagen van de Staten
verkiezingen van 1966 en de Kamerverkiezingen van 1967 voor de KVP als 
punten aangegeven. De Kvp-sterkte, zoals die uit de onderzoeken naar voren 

2) Om een greep uit de veelheid van - in dit verband intrigerende - titels te doen: 
- M. VAN DAM: "Kiezer klaar voor politieke vernieuwing", de Volkskrant, 2 decem

ber 1967. 
- J. JANSSEN VAN GALEN: "Zin en onzin van het verkiezingsonderzoek", Haagse 

Post, 14 december 1968. 
- J. J. GODSCHALK: "Vingers aan de polls", Algemeen Handelsblad, 27 juli 1968. 
- J. C. C. VAN DE LEST: "Politieke peilingen; wat zijn ze eigenlijk waard?" De Nieuwe 

Linie, 21 september 1968. 
- J. VAN WIERST: "Pas op voor de polls", De Nieuwe Linie, 16 november 1968. 
- J. VAN WlERST: "Met enquêtes kun je alle kanten op", De Nieuwe Linie 7 december 

1968. 
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komt, wordt voor elke peiling met een verticale lijn in de grafiek gesymboliseerd. 
Praktisch altijd vermeldt een onderzoeksrapport haar schatting van de mo
melltane kracht van een partij door het percentage van op die partij uitgebrachte 
"stemmen" binnen de ondervraagde steekproef. 
Ook indien de steekproef perfect representatief is, mag het gevonden percentage 
niet zonder meer voor de gehele populatie, waaruit de steekproef getrokken is, 
gehanteerd worden. Data uit een representatieve steekproef gelden slechts bin
nen bepaalde marges voor de gehele populatie. 
Indien b.v. gevonden wordt dat 25% van de kiezers uit een voor het Nederlandse 
kiezerscorps representatieve steekproef van 2000 personen op de KYP zal 
stemmen, mag niet geconcludeerd worden dat waaïschijnlijk ook 25~;'; van alle 
kiezers hun stem aan de KYP zullen geven. De conclusie moet dan luiden dat met 
95% waarschijnlijkheid tussen de 23% en 27% van alle kiezers op de KYP zullen 
stemmen. Elke steekproef-aanwending impliceert dus een "schattingsfout", die 
in het gegeven voorbeeld 2% naar beneden en naar boven het gevonden per
centage omvat. De grootte van de schattingsfout varieert bovendien naar de 
omvang van de steekproef, de grootte van het gevonden percentage en de mate 
van waarschijnlijkheid die men nastreeft. De verticale strepen in de grafiek 
geven nu de ruimte aan, waarbinnen de KYP-sterkte op basis van ieder der 
onderzoeken met 95% waarschijnlijkheid bij het gehele kiezerscorps zal liggen. 
Een veel genuanceerder aanduiding dus dan het opvoeren van harde percen
tages, zoals gebruikelijk en zelfs vaak nog in decimalen uitgedrukt. Het zal 
duidelijk zijn dat deze relativering nog verder strekkende consequenties heeft 
voor een schatting van de partij-sterkte in zetelaantal. Waar 0,67% van de stem
men goed is voor één zetel, komt een marge in percentages van de stemmen van 
4% overeen met 6 zetels! Hiermee komen de krantekoppen en tv-kreten over 
verlies en winst van partijen in een ander licht te staan, ook al vermeldt men 
"in de kleine lettertjes" voorbehoud, zoals hier omschreven. 
De verticale lijnen in de grafiek zijn in verschillende vormen uitgevoerd, ter 
aanduiding van het bureau dat het betreffende onderzoek heeft verricht. Noot 3 
vermeldt alle relevante data van ieder der onderzoeken welke door nummers 
zijn aangegeven, corresponderend met de cijfers onder iedere verticale lijn in 
de grafiek. Ook bij de verdere verwijzingen worden de onderzoeken door deze 
nummers aangeduid. 

c. Interpretatie 
De ontwikkeling van de Kyp-sterkte van 1966 tot 1969, gemeten door de 
peilingen, vertoont een grillige lijn, indien de minimum en maximum-schattingen 
tezamen als maatstaf gehanteerd worden. Deze lijn slingert overigens -uiteraard
aanzienlijk minder dan wanneer alleen naar de oorspronkelijk gevonden per
centages gekeken wordt. 

3) De data der onderzoeken worden in verkorte weergave vermeld, analoog aan de 
gegevens bij onderzoek no. 1. 
1. (= onderzoek no. 1) - "Nipothese" , door NV. Nipo, Het Nederlands Instituut 
voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek, bestemd voor NCRV Televisie
dienst, actualiteitenrubriek "Attentie", 7 oktober 1966, pag. 14: peiling in juni 1966. 
Totaal (= totaal van het aantal respondenten, dat - naar de normen van de betreffen-
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Grafiek 1: KVP-sterlcte 1966 - 1969 scha.tting t.a.v. het gehele kiezerscorps bij waarschijnlijkheid van 95% 
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De sterkte van de KV?, zoals die gemeten werd door de beide "echte" ver
kiezingsuitslagen, daalde van 30,1% in 1966 naar 26,5% in 1967. 
De peilingen tussen deze twee verkiezingsuitslagen vertonen gezamenlijic de
zelfde dalende teneur. 

de onderzoeken - benaderd is) 1748, restant (~ weet niet, zegt niet, blanco, weigert, 
onbereikbaar etc.) 280 (16%) (= percentage van totaal), N (= totaal aantal in 
enquête geldig uitgebrachte stemmen op een partij) 1468, KVP 29,5% (= percentage 
van op KVP uitgebrachte "stemmen" van N), s (= schattingsfouO 2,4%. 
2. Nipothese, 7 oktober 1966, pag. 14, peiling in juni 1966, totaal 1726, restant 311 
(18%), N 1415, KVP 30,5%, s 2,4%. 
3. Nipothese, 7 oktober 1966, pag. 14, peiling in augustus 1966, totaal 1846, restant 
332 (18%), N 1514, KVP 29,0%, s 2,4%. 
4. "Politiek in Nederland", Revu, 14 december 1966, peiling van 25 agustus tot 
20 september 1966 door Attwood Statistics (Nederland) NV in samenwerking met 
de afdeling Marktonderzoek van De Geïllustreerde Pers NV, totaal 1602, restant 264 
(16,5%), N l338, KVP 27, 3%, s 2,4~~ .Het Kvp-percentage is gecorrigeerd i.v.m. de 
leeftijdsopbouw van de steekproef. 
5. Nipothese, 7 oktober 1966, pag. 14, peiling in september 1966, totaal 1391, 
restant 160 (11,5%), N 1231, KVP 30,0%, s 2,6%. 
6. Nipothese, 4 november 1966, pag. 14, peiling 15-30 oktober 1966, totaal 996, 
restant 139 (14%), N 857, KVP 28,5%, s 3,2%. 
7. VeldkampjMarktonderzoek en De Telegraaf j De Courant Nieuws van de 
Dag, De Telegraaf28 oktober 1966, peiling 19-21 oktober 1966, totaal 2332, restant 
52 (2,3%) N 2280, KVP 25,4%, s. 1,8%. 
Ook opgenomen in H. GRUIJTERS, K. SCHERMER EN K. SLOOTMAN: Experimenten in 
democratie, Amsterdam, 1967, pag. 65. 
8. Nipothese, 2 december 1966, pag. 14, peiling in november 1966, totaal 1993, 
restant 249 (12,5%), N 1744, KVP 29,0%, s 2,2%. 
9. Nipothese, 30 december 1966, pag. 14, peiling in december 1966, totaal 1968, 
restant 226 (11,5%), N 1742, KVP 29,0%, s 2,2%. 
10. Nipothese, 27 januari 1967, pag. 15, peiling van 25 december 1966 tot 15 januari 
1967, totaal 1511, restant 166 (11%), N 1345, KVP 29,0%, s 2,6%. 
11. VeldkampjMarktonderzoek en De Telegraaf / De Courant Nieuws van de Dag, 
De Telegraaf 14 januari 1967, peiling 7-9 januari 1967, totaal 2948, restant 73 
(2,6%), N 2875, KVP 25,8%, s 1,6%. 
Ook opgenomen in H. GRUIJTERS, o.c., pag. 77. 
12. Nipothese, 9 februari 1967, pag. 3, peiling 15-31 januari 1967, totaal 1045, 
restant 125 (12,0%), N 920, KVP 28,0%, s 3,0%. 
13. Veldkamp j Marktonderzoek en De Telegraaf / De Courant Nieuws van de 
Dag, De Telegraaf 13 februari 1967, peiling 1-3 februari 1967, totaal 4044, restant 
100 (2,5%), N 3944, KVP 24,7%, s 1,4%. 
Ook opgenomen in H. GRUIJTERS, o.c., pag. 82. 
14. Hoe is Nederland gestemd? Een politieke verkenning, rapport van een KRO
televisieuitzending op zondag 26 november 1967 naar aanleiding van een onderzoek 
door het bureau Veldkamp / Marktonderzoek, pag. 1, peiling 23-25 oktober 1967, 
totaal 2000, restant 54 (2,7%), N 1946, KVP 21%, s 1,8%. 
15. Christen-radicalen, onderzoek door het NIPO in opdracht van de NCRv-televisie, 
rubriek "Hier en Nu", uitzending op 1 december 1967, pag. 2, peiling op 13 novem
ber 1967, totaal 1255, restant 201 (16%), N 1054, KVP 26,2%, s 2,8%. 
Het Kvp-percentage is bewerkt i.v.m. de presentatie der cijfers. 
16. Veldkamp/Marktonderzoek en De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag, 
De Telegraaf 28 maart 1968, peiling 11-13 maart 1968, totaal 2353, restant 82 
(3,4%), N 2271, KVP 23,1%, s 1,8%. 
Uitvoeriger neergelegd in rapport van Veldkamp/Marktonderzoek, maart 1968. 
17. Rapport over Tweede Kamer-verkiezingen, NAVO-Warschaupact, Werkgelegen-
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Onbekend is echter hoe die lijn in feite gelopen hceft; m.a.w.: welke van de 
schattingen overeenstemmen met de feitelijkheid van dat moment is niet te 
zeggen. Dat geldt evenzeer voor de ramingen na februari 1967. 
De globale teneur van een daling in 1968 t.o. v. de verkiezingsuitslag van 15 febru
ari 1967 is evenwel niet te loochenen, ook al moet de grootte van die daling in het 
ongewisse blijven. 

Uit de weergave van de schattingen in marges blijkt overigens een grotere over
eenkomst tussen de peilingen dan de vergelijking van percentages suggereert. 
Vele marges overlappen elkaar, minstens ten dele. 
Er komen echter ook belangrijke verschillen te voorschijn en vaak op nagenoeg 
hetzelfde moment. Deze verschillen nemen enigszins de vorm van een vast 
patroon aan, als de instantie die de onderzoeken heeft uitgevoerd in de be
schouwing betrokken wordt. M.b.t. de schattingen voor de KVP blijken de 
bureaus systematisch t.o.v. elkaar uiteen te lopen: het ene steeds boven het 
andere en omgekeerd. Een der verklaringen voor deze verschillen kan gelegen 
zijn in de toegepaste methoden, die gedeeltelijk per onderzoeksinstituut variëren. 
Van groot belang is daarbij o.m. de steekproeftechniek (o.g.v. stemdistricten of 
naar urbanisatiegraad; keuze van respondenten door geïnstrueerde enquêteurs 
dan wel door de onderzoeker zelf), de wijze van ondervraging ("geheime" stem
briefjes of mondelinge beantwoording) en de voorgelegde antwoordcategorieën. 
Daarnaast speelt in de verslaggeving de presentatie der data een rol voor de 
vergelijkbaarheid der onderzoeken onderling; een aspect dat het schrijven van 
dit artikel tot een tijdrovende aangelegenheid heeft gemaakt. 
Het is hier niet de plaats om op de merites van de diverse methoden in te gaan. 
Gewezen zij slechts op verschillen en mogelijke oorzaken daarvan. 

d. Suggesties 

Bovenstaande data zijn hier weergegeven omdat het politiek-interessante ge
gevens zijn. Het onderwerp diende ook als voorbeeld om de relatieve betekenis 
van onderzoeksuitkomsten, zoals ze in het nieuws gebracht worden te schetsen. 
Toegespitst op dit voorbeeld zou men kunnen zeggen dat in de Nederlandse 

heid in Nederland i.o.v. de "Grote Provinciale Dagbladen" door Marktonderzoek
bureau Vervoort, tabellen-rapport (zonder pagina-nummering), peiling 14-21 
oktober 1968, totaal 1992, restant 306 (15,4%), N 1686, KVP 20,2%, s 2,0%. 
Het hier gehanteerde Kvp-percentage is berekend o.b.v. in het tabellen-rapport 
verder uitgesplitste gegevens. 
18. Achter het Nieuws, letterlijke tekst van een uitzending op 4 november 1968, 
onderzoek met assistentie van DRS. M. VAN DAM EN MEJ. DRS. I. BOUWMAN, exacte 
cijfers verstrekt door MEJ. BOUWMAN, peiling op 22 oktober 1968, totaal 2596, 
restant 577 (22,2%), KVP 24,1%, s 2,0%. 
19. Veld kamp/Marktonderzoek en De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag, 
De Telegraaf 28 november 1968, peiling 1-10 november 1968, totaal 2482, restant 
58 (2,4%), N 2424, KVP 23,8%, s 1,8%. 
Uitvoeriger neergelegd in rapport van Veldkamp/Marktonderzoek, november 1968. 
Het percentage stemmen op de KVP bedroeg bij de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten op 23 maart 1966: 30,1% en bij die voor de Tweede Kamer op 15 februari 
1967: 26,5%. 
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situatie van veel partijen de vraagstelling aan een steekproef naar de partij
voorkeur een te grof instrument is om de krachtsverhoudingen tussen de partijen 
politiek-zinvol te kunnen schatten. In het politieke spel kunnen immers zeer 
kleine fluctuaties in de verkiezingsuitslag grote invloed uitoefenen, terwijl deze 
fluctuaties doorgaans vallen binnen de marges van voorafgaande onderzoeks
schattingen. 
Onderzoeksuitkomsten dienen dus met grote omzichtigheid geïnterpreteerd te 
worden. De betekenis der data hangt af van hun context en een percentage is 
niet heilig. Vaak dient men zich te beperken tot globale conclusies, die echter 
sterker zeggingskracht krijgen naarmate meerdere gegevens geanalyseerd worden 
en het gaat om vergelijkingen tussen sub-groepen, waarbij de representativiteit 
van een steekproef niet meer zo'n gewichtige rol speelt4). 

Een weloverwogen interpretatie van onderzoeksresultaten zou ook in de presen
tatie van deze gegevens door de communicatie-media tot uiting moeten komen. 
Gevreesd moet overigens worden dat deze wens eerder tot het opdrogen van 
onderzoeksbronnen zou leiden- niet geheel onbegrijpelijk trouwens. 
Reeds sinds de eerste "Gallup polls" in de Verenigde Staten (1935!) wordt er 
gediscussieerd over de effecten van publikatie van bevindingen uit o.m. kiezers
onderzoeken. Velen menen dat publikatie van dergelijke onderzoeksresultaten 
kan leiden tot veranderingen, die zonder zo'n publikatie niet zouden zijn op
getreden. De uitkomsten van onderzoeken kunnen daarbij een voorspelling gaan 
vormen, die zichzelf waarmaakt. Een voorbeeld moge deze gedachtengang illus
treren: regelmatige berichtgeving over een sterke groei van D'66 -- blijkens 
opiniepeilingen ~ zou ertoe kunnen leiden dat kiezers bij de verkiezing die na 
die publikaties volgt, op D'66 gaan stemmen, terwijl zij dat niet gedaan zouden 
hebben indien ze geen kennis gehad hadden van die ~ al dan niet vermeende ~ 
groei. Evenzeer kan een herhaalde berichtgeving over afbrokkeling van de KVP, 
zoals die blijkt uit kiezersonderzoeken, leiden tot een verlies van Kvp-kiezers, 
die zonder die berichtgeving wel op de KVP gestemd zouden hebben. Het be
kendheid geven aan onderzoeksresultaten heeft in beide gevallen tot gevolg dat 
de research-uitkomsten gaan fungeren als voorspellingen die zichzelf waar
maken. Dit verschijnsel wordt ook wel het "band-wagon-effect" genoemd: 
achter de muziek aanlopen, tot de winnende partij willen behoren en dus zich 
afkeren van de verliezende partij. 
Strikt wetenschappelijk is deze veronderstelde wetmatigheid in het gedrag van 
kiezers overigens nimmer aangetoond, al geven uitkomsten van 0.111. verschil
lende Nederlandse kiezersonderzoeken steun aan de hypothese. Deze over
wegingen én de politieke zindelijkheid pleiten echter temeer voor een genuan
ceerde weergave van research-data opdat uitkomsten van sociaal-wetenschappe
lijk onderzoek niet een eigen leven gaan leiden of van een a-politiek feit tot een 
partij-politieke factor worden. 

4) Deze omstandigheid doet zich voor bij de analyse die thans volgt, waarin de voor
handen zijnde data dan ook zeer globaal en dus relativerend geïnterpreteerd worden. 
Dit karakter van de paragrafen 2 en 3 wordt benadrukt om geen misverstand te 
doen ontstaan omtrent een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen de eerste para
graaf en het latere gedeelte der tekst. 
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Groter voorbehoud t.a.v. interpretatie en presentatie van onderzoeksdata sluit 
mogelijk ook een bezinning in op de gewoonte om politici publiekelijk te laten 
bijten op deze gezamenlijke kluif. Terwijl zij - onder protest hunnerzijds - voor 
de tv-camera zitten te vechten om het been, loopt de kiezer - die politieke 
ongeloofwaardigheid verafschuwend - heen! 
De onderzoekers tenslotte zouden - samen met hun opdrachtgevers - naar we
gen kunnen zoeken zoor een nadere onderlinge afstemming van hun research
activiteiten, compleet met een wijze van rapportering die verdergaande analyse 
mogelijk maakt. Slechts daardoor kan een efficiënte cumulatie van kennis ver
kregen worden. 
Deze vaststellingen zijn niet nieuw. Zelfs onder vooraanstaande tv-mensen zijn 
ze bekend, getuige de verzuchting van "Brandpunt"-regisseur Richard Schoon-

. hoven in een slotwoord voor het rapport, waarin de KRo-uitzending "Hoe is 
Nederland gestemd?"5) is neergelegd: 
"Mij is duidelijk geworden, dat een reeks eenvoudige, bevattelijke cijfers, die 
eventjes duidelijkheid scheppen in de Nederlandse politieke verhoudingen, bijna 
leugens moeten zijn. Een goed, verantwoord onderzoek impliceert een gecom
pliceerd resultaat". 
Jammer, dat de corlsequenties daaruit vaak onvoldoende getrokken worden! 

2. Samenwerking tussen de christelijke partijen 
a. Christelijk geïnspireerde politiek in Nederland 

Bij diverse gelegenheden is gepeild in hoeverre de kiezers prijs stellèll op enigerlei 
relatie tussen de religie als inspiratiebron en het politieke handelen. Steeds weer 
blijkt dat een belangrijk deel van ons volk - zonder dat daarbij het exacte 
perccntage een bepalende rol speelt - behoefte heeft aan de een of andere kop
peling tussen geloof en politiek. In 1966 spreekt 32% van een nationale steek
proef als zijn mening uit, dat politiek en godsdienst niet los van elkaar moeten 
staan6). In 1967 verklaart 30% van de respondenten van het vu-onderzoek zich 
(zeer) oneens met de stelling dat "geloof en politiek gescheiden moeten zijn"7). 
Tezelfder tijd wordt in Nijmegen vastgesteld, dat ongeveer 25% van de Nijme
genaren tegen een loskoppeling is 8), terwijl een jaar later dit aantal van dezelfde 
groep van ondervraagden ongeveer 23% bedraagt 9). In 1967 tenslotte acht 

5) Onderzoek no. 14, zonder pagina-nummer. 
6) Margriet, 1966, "God in Nederland", enquête no. 66.02.70 van Attwood Statisties 

(Nederland) NV, pag. 106. 
') De Nederlandse kiezers in 1967. Enkele eerste resultaten van een landelijke enquête. 

Sociaal Wetenschappelijk Instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1967, gestencilde 
uitgave, pag. 59. Verder geciteerd als vu. 

B Interimrapport Politiek onbehagen, een onderzoek bij de Nijmeegse kiezer in 1967, 
Sociologisch Instituut, Katholieke Universiteit, Nijmegen (niet gepubliceerd), bij
lage 1, pag. Sb en 9b. 

9) Gegeven uit een nog niet gerapporteerd onderzoek door schrijver dezes naar politieke 
verzuiling onder dezelfde steekproef als van de in noot S genoemde studie. Uit de 
genoemde percentage-reeks (32, 30, 25 en 23%) mag geen afname van de bedoelde 
categorie afgeleid worden, daar de cijfers van een lokaal onderzoek een dergelijke 
vergelijking met nationale data niet toestaan. 
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ongeveer 42% van de Nederlandse kiezers "de bijbel een goede wegwijzer voor 
de politiek"lO). 

Deze uitspraken zijn niet bepalend voor de uitgangspunten van partijvorming. 
Daarover geeft wel een peiling uit 1966 uitsluitsel: 39% van de ondervraagden 
vindt dat een politieke partij moet uitgaan van godsdienstige beginselenll). 
In 1967 wordt aan de kiezers gevraagd het tweetal naar hun mening beste 
partijen te noemen uit de volgende reeks: een christelijke en een andere partij _ 
een katholieke en een protestantse partij - een socialistische en een liberale 
partij - een conservatieve en een progressieve partij - een socialistische en een 
andere dan een liberale partij. 29% kiest voor een christelijke en een andere, 
25% voor een katholieke en een protestantse partij 12). In ieder geval dus een 
meerderheid die op enigerlei wijze een christelijke partijvorming verkiest. 
Gevraagd of "christelijke partijen nodig zijn", antwoordt in hetzelfde onder
zoek 68% bevestigend. 
Deze data maken een nadere analyse van de opstelling der kiezers van de 
christelijke partijen zeker niet tot een achterhaalde zaak. Benadrukt zij dat 
het bij die analyse niet gaat om de preciese percentages. Zoals in het voorgaande 
is betoogd, zouden ook hier afwijkingsmarges opgevoerd moeten worden. Dit 
wordt echter achterwege gelaten terwille van de leesbaarheid en omdat veeleer 
de verhoudingen tussen de cijfers en de constantheid ervan van belang zijn in 
plaats van de grootte van de cijfers zelf. De hierna te bespreken onderzoeksre
sultaten mogen wel betrokken worden op het gehele Nederlandse kiezerscorps 
of op groepen daaruit, maar dan slechts globaliserend, zoals dat in feite in de 
tekst ook gedaan wordt. 

b. Eenheid in het protestantse kamp 

Een onderzoek in 1956 te Nieuwer-Amstel heeft reeds aangeduid dat vele 
kiezers van ARP en CHU zeer positief t.o.v. hun wederzijdse partijen staan; bij 
sommigen van de ondervraagden was toen al kritiek te beluisteren over het 
feit dat ARP en CHU als gescheiden partijen optrekken 13). 

In 1964 en 1965 is enige malen het oordeel over een samengaan van ARP en CHU 
afgetast14

). Van de ARP- en cHu-aanhang geeft bij die gelegenheid ruim drie
kwart een mening daaromtrent. Hun antwoorden zijn in tabel 1 weergegeven. 
Bij de drie peilingen blijken de betrokkenen steeds in overgrote meerderheid 
te kiezen voor een samengaan van ARP en CHU in een nieuwe protestants-

Tabel 1. 
--------~--------------Vóór een samengaan van ARP en CHU: 

--------------------------,-ju~n=c;i~1964 augustus 19~64~-m-e~i~Ic-=9-=6-=-5 ---------

Aanhangers van ARP 
Aanhangers van CHU 
10) vu, pag. 59. 

88% 92% 95% 
92% 90% 79% 

11) Onderzoek no. 4, pagina-nummer onbekend. 
12) vu, pag. 51. 
13) Kiezer en verkiezing, verslag van een onderzoek m.b.t. de verkiezingen van 1956 in 

Nieuwer-Amstel voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Amsterdam 1963, 
pag. 114-116. 

14) Nipobericht no. 1000 (29 juni 1964) en Nipobericht no. 1056 (17 juni 1965). 
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christelijke partij. Alleen in mei 1965 is de steun van de CHu-"stemmers" iets 
geringer. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat op dat moment de 
ARP deel uitmaakt van het kabinet-Cals en de CHU in de oppositie verkeert. 
In 1966 spreekt 94% van de ARP-aanhang en 87% van de cHu-sympathisanten 
zich uit voor de samenvoeging van de protestantse partijen'5). 

Sinds de verkiezingen van 15 februari 1967 gaat de politieke vraag niet zozeer 
meer naar een samenwerking tussen ARP en CHU, maar krijgt in de "Groep van 
achttien" het streven naar een samenwerking tussen ARP, CHU en KYP gestalte. 
De sterke wederzijdse binding tussen de ARP- en cHu-kiezers blijft overigens 
bestaan, zoals uit de volgende data zal blijken. 

c. De Groep van achttien en haar achterban 

Uit de periode voordat de"Groep van achttien" in het leven werd geroepen, zijn 
twee meningspeilingen voorhanden omtrent de vorming van een grote christe
lijke partij waarin ARP, CHU en KYP zouden samengaan (tabel 2) 16). 

Tabel 2. 
Vóór samen gaan van: 

ARP - CHU - KVP 
.----_. 

1964 1966 
--_. 

Kvp-aanhang 48% 84% 
ARP-aanhang 15% 62% 
cHu-aanhang 32% 70% 

Tegen samengaan 

1964 1966 

8% 11% 
64% 35% 
46% 21% 

Geen mening 

1964 1966 

44% 5% 
21% 3% 
22% 9% 

Totaal 

100% 
100% 
100% 

Opvallend is de toename van het aantal respondenten die hierover een mening 
gevormd hebben tussen 1964 en 1966, vooral onder Kyp-aanhang. Daarnaast 
lijkt het getal der voorstanders van één christelijke partij sterk gestegen te zijn, 
met name onder de ARP-sympathisanten. 
De onderzoekingen sinds het bestaan van de Groep van achttien leveren geen 
gegevens die een eenvoudige vergelijking met de bovenstaande data toelaten. 
De in 1967 en 1968 toegepaste vraagstellingen beperken rigoureus de mogelijk
heid tot duidelijke conclusies. De antwoordcategorieën zijn meer gedifferen
tieerd - ook onderling - wat o.m. tot gevolg heeft, dat meer respondenten gaan 
aarzelen en "geen mening" geven. 
Allereerst volgen nu enige uitspraken t.a.v. voorkeuren voor enjof bezwaren 
tegen samenwerking tussen ARP, CHU en KYP (tabel 3) 17). 

15) Onderzoek no. 4, pagina-nummer onbekend. 
16) Data van 1964: Nipobericht no. 1000 (29 juni 1964). De cijfers zijn bewerkt ter 

vergelijking met die van 1966. 
Data van 1966: onderzoek no. 4, pagina-nummer onbekend. 

17) Data van oktober 1967: onderzoek no. 14, passim. 
Data van maart 1968: onderzoek no. 16, passim. 
Data van november 1968: onderzoek no. 19, passim. 
De exacte vraagstelling wordt uit de rapporten niet duidelijk. 
Zeker laat zij een ruime keuze en levert mogelijk daardoor lagere percentages op 
dan de voorgaande in de tekst behandelde vragen. 
Omdat men zijn oordeel t.a.v. meer partijen kan uitspreken, kan de som van de per 
centages "voor" of "tegen" de 100 overschrijden. 
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Tabel 3. 
--------- ----------.- --------

Aanhangers van: zijn val/ mening, dat de partij van hun keuze vooral! 
zeker niet moet samenwerken met: (in procenten) 

---------- --------- ------------~_. ----

KVP ARP CHU 
weI niet wel niet wel niet 

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

~ 
okt '67'8) 45 3 45 3 

KVP mrt '68 39 6 46 6 
nov'68 40 4 47 3 

~ 
okt '67 55 11 89 1 

ARP mrt '68 58 8 85 1 
nov'68 48 7 74 1 

CHU ~ 
okt '67 51 9 77 2 
mrt '68 41 15 65 3 
nov'68 45 8 66 1 

------

De voorkeur voor samenwerking tussen ARP en CHU leeft bij de aanhang van 
beide partijen zeer sterk en ontmoet nauwelijks bezwaren. De voorkeur vanuit 
de ARP en CHU voor een samenwerking met de KVP is aanmerkelijk kleiner in 
omvang, terwijl er een grotere groep bezwaren koestert tegen deze coalitie dan 
tegen een ARP-cHu-verbond. Vanuit de KVP uit ook een kleiner gedeelte voor
keur voor samenwerking met de ARP en CHU, waar tegenover staat dat het per
centage "bezwaarden" eveneens geringer is dan bij ARP en CHU. 
Van belang is hierbij de opstelling van de ARP-, CHU- en Kvp-aanhang t.o.v. de 
andere partijen aan te stippen, waarbij de cijfers - terwille van de ruimte -
achterwege mogen blijven. Het percentage van de ARP-, CHU- en KVP-"kiezers" 
dat vooral samenwerking met ARP, c.q. CHU of KVP wenst, is steeds hoger dan 
het percentage uit deze groepen dat vooral de voorkeur geeft aan samen
werking met een der andere partijen. Zo is ook het percentage dat zeker geen 
samenwerking met resp. ARP, CHU of KVP wenst onder de aanhangers van deze 
partijen steeds lager dan het percentage dat zeker geen samenwerking met een 
der andere partijen wenselijk acht 19). 

Concluderend kan worden gesteld dat de ARP- en cHu-aanhang over en weer ver
bonden is zonder bezwaren daartegen en dat de aanhang van de KVP enerzijds en 
die der ARP en CHU anderzijds minder eng verbonden is met van protestantse zijde 
nogal wat bezwaren tegen deze verbintenis. Als de ARP, CHU en KVP echter naar 
partners zoeken voor samenwerking, dan kunnen zij geen partijen in Nederland 
vinden die meer daarvoor in aanmerking komen - volgens hun aanhangers althans
dan hun wederzijdse christelijke zusterpartijen. 
In het najaar van 1967 zijn rond de activiteiten van de christen-radicalen twee
dicht bij elkaar gelegen - peilingen gehouden, die o.m. het vraagstuk van vor-

18) De data van oktober 1967 hebben alleen betrekking op de respondenten die "zich 
verbonden achten" met de betrokken partij; de andere gegevens betreffen hen die 
op de betrokken partij zouden stemmen, ingeval van verkiezingen op dat tijdstip. 

19) Op deze regel zijn twee uitzonderingen: in november 1968 wenste 40% van de ARP
aanhang samenwerking met de VVD, terwijl toen 8% van de Kvp-aanhang meende 
dat haar partij zeker niet met de VVD moest samenwerken. 
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men van samenwerking tussen ARP, CHU en KVP probeerden te polsen bij de 
kiezers. De resultaten daarvan worden weergegeven in tabel 4 20) ea 5. 

Tabel 4. 

Voorkeur voor 
parlijvormen bij 
aanhang van: 

KVP ARP CHU 

1. KVP, ARP en CHU vormen samen een christelijke partij 2ï% 
2. Een vergaande samenwerking tussen KVP, ARP en CHU, maar 

34% 38% 

niet in een partij 14% 
3. KVP, ARP en CHU werken samen met PVDA en D'66 22% 
4. Een christen-radicale partij voortgekomen uit KVP, ARP en CHU 8% 
5. KVP, ARP en CHU blijven zoals het nu is: 

26% 21% 
8% 9% 

10% 11% 

ieder voor zich zelfstandig 10% 
6. Geen van deze mogelijkheden 19% 

12% 12% 
10% 9% 
----

Totaal 100% 100% 100% 

Deze cijfers zijn op verschillende wijze te interpreteren. De categorieën 1 en 2 
worden wel gebruikt om de "christen-democratische" stroming aan te duiden 
en de rubrieken 3 en 4 - eveneens arbitrair - voor de christen-radicale richting. 
Thans gaat het vooral om de relatie tussen de drie christelijke partijen onderling. 
De categorieën 1, 2 en 3 impliceren in ieder geval enigerlei vorm van samen
werking tussen ARP, CHU en KVP: het percentage der voorstanders daarvan 
bedraagt bij de aanhang van KVP: 63%, van ARP: 68% en van CHU: 68%. In 
tegenstelling tot eerdere cijfers toont zich een enigszins groter gedeelte van de 
ARP- en cl-/u-sympathisanten voor een samenwerking tussen de drie christelijke 
partijen dan het deel van de Kvp-aanhang dat hiervoor zijn voorkeur uitspreekt. 
De Kvp-aanhang laat een groter percentage zien, dat ook buiten de christelijke 
partijen naar samenwerkingspartners zoekt. Deze teneur zal verderop bevestigd 
worden. 
De antwoord-categorie 4 houdt een opdeling in van de christelijke partijen, 
maar deze verwerft dan ook de geringste aanhang! De antwoordreeks 5 kan 
mogelijk geïnterpreteerd worden als te omvatten, degenen die zich zouden 
verzetten tegen (enge) vormen van samenwerking tussen ARP, CHU en KVP. 
Aandacht verdient de grootte van categorie 6, zeker onder de Kvp-aanhang. 
Wat deze respondenten willen is onduidelijk. Indien zij nl. samenwerking met 
bijv. de VVD wensen, behoort zulks bij de categorieën 1, 2 en 5 tot de mogelijk
heden. 
Nagenoeg tezelfdertijd wordt aan een nationale steekproef de vraag voorgelegd, 
zoals weergegeven in tabel 5 21). 

20) Onderzoek no. 14, pag. 18. 
21) Onderzoek no. 15, pag. 6. 
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Tabel 5. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

De KVP, ARP en CHU blijven afzonderlijke, onafhankelijke 
partijen 
De ARP en CHU worden samengevoegd tot een partij; 
de KVP blijft afzonderlijk bestaan 
Alle drie de christelijke partijen KVP, ARP, CHU worden samen-
gevoegd in een grote christelijke partij 
Geen oordeel 
Geen van deze mogelijkheden 

Totaal 

Voorkeur voor 
partijvormen bij 
aanhang van: 

KVP ARP 

15% 18% 

8% 33% 

43% 35% 
26% 8% 

8% 6% 

100% 100% 
~---~- - -----~ 

CHU 

11% 

22% 

41% 
16% 
10% 

100% 

Opnieuw rijst hier een interpretatieprobleem, temeer omdat betwijfeld kan 
worden of de gegeven alternatieven aansluiten op de politieke mogelijkheden 
die op het moment van onderzoek bestonden. 
Gerechtvaardigd lijkt de gevolgtrekking, dat het alternatief met de grootste 
aanhang is: de vorming van een grote christelijke partij. Tekenend is overigens 
het grote aantal CHU- en vooral ARP-stemmers die "de kans aangrijpen" om een 
samengaan van alleen de protestants-christelijke partijen hun voorkeur te 
schenken. Het eerder gesignaleerde "verzet" uit protestantse kring tegen een 
samengaan van ARP, CHU en KVP kon hierin tot uiting komen. De grootte van 
de categorieën 1 en 5 varieert enigermate van de omvang van dezelfde cate
gorieën in tabel 4. De verschillen in aantal en inhoud van de in beide enquêtes 
geboden alternatieven kan hiervoor een verklaring vormen. 
De categorie "geen oordeel" - in de andere alternatieven-reeks niet opgenomen I 
- is groot, zij het per partij sterk variërend. Vergelijking van de data uit tabel 4 
en 5 blijkt wel een hachelijke zaak te zijn22). Het beeld van de samenwerkings
wensen van ARP-, CHU- en Kvp-aanhang verliest daardoor aan scherpte. 
Aan de data van tabel 5 mag enige hardheid worden toegekend, vanwege de 
gelijkenis tussen deze uitkomsten en de resultaten van een onderzoek dat enige 
maanden later gehouden is en waarin dezelfde alternatieven aan andere (I) 
respondenten werden voorgelegd. De verdeling over de categorieën van alle 
ondervraagden (dus niet alleen ARP-, CHU- en KVP-"stemmers") is als volgt, 
waarbij eerst de percentages van de eerste ondervraging worden gegeven en 
vervolgens tussen haakjes de percentages van enige maanden nadien.23

). 

22) J. C. C. VAN DE LEST wijst hierop in De Nieuwe Linie van 21 september 1968 onder 
de titel "Politieke peilingen; wat zijn ze eigenlijk waard ?", een artikel overigens, dat 
ontsierd wordt door zichzelf beantwoordende vragen en een slordige interpretatie. 

18) De uitkomsten van de tweede ondervraging op 2 januari 1968 zijn vermeld in 
Nipo-bericht no. 1205 (7 februari 1968). 
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1. KVP, ARP en CHU ieder apart 
2. ARP en CHU samen, KVP apart 
3. KVP, ARP en CHU samen 
4. geen oordeel 
5. geen van deze mogelijkheden 

totaal 

12% 
14% 
36% 
26% 
12% 

(12%) 
(19%) 
(33%) 
(28%) 
( 8%) 

(100%) 

In de "rapportering" van dit onderzoek worden helaas geen exacte gegevens 
vermeld over de spreiding van de antwoorden onder de ARP-, CHU- en KYP
aanhang. 
In de verschillende onderzoeken in 1968 is niet gevraagd naar oordelen over 
samenwerkingsvormen tussen de christelijke partijen. Mogelijk is het gesprek 
in de Groep van achttien voor de onderzoekers aanleiding geweest om de 
christelijke partijen in de alternatieven zonder meer bijeen te plaatsen, zij het 
tegenover een "progressieve concentratie". Hierop wordt nog teruggekomen. 
Tenslotte zij - als een koude douche (maar ook dat kan een grapje zijn!) -
dc verwachting van de Nederlander t.a.v. de resultaten van het gesprek van de 
Achttien vermeld: 

Ondervraagden binnen een "landelijk gespreide steekproef" verwachten vóór 
de volgende verkiezingen24): 

Samengaan van ARP en CHU 28% 
Samengaan van ARP, CHU en KVP 14% 
Geen van beide 19% 
Geen oordeel 39% 

De cijfers van 1966 leken erop te wijzen dat men zich in grote mate een oordeel 
gevormd had over de wenselijkheid van een samenwerking tussen de christelijke 
partijen en dat de aanhang van ARP, CHU en KVP ook voor een dergelijke samen
wakillg geporteerd was. De laatste data schijnen te suggereren dat de kiezer niet 
alleen over de wenselijkheid, maar ook over de haalbaarheid op korte termijn van 
zo'n politieke oecumene twijfelt; of vraagt hij zich af: " Waar gaat het "in Christus' 
naam" over?" 
De relatie tussen de aanhang van de drie christelijke partijen over en weer kan 
ook vorm krijgen in de "tweede keus", die men tussen de partijen maakt. In 1967 
is aan de kiezers de vraag voorgelegd: "Als de partij die u zojuist noemde 
(= partij waarmee men zich het meest verbonden voelt d.B.) eens niet bestond, 
met welke partij zou u zich dan het meest verbonden voelen ?"25). 

Van de ARP-sympathisanten kiest 55% de CHU als "secundaire partij" en de 
cHu-aanhang laat voor 46% zijn "tweede keus" op de ARP vallen. De KVP 
fungeert voor slechts 2% van de ARP-sympathisanten als alternatief en krijgt van 
niemand uit de cHu-aanhang die kwalificatie. 
Omgekeerd kiest 14% van de KYP-"stemmers" de ARP als "tweede keus" en 6% 
de CHV. Terwijl een kleine groep van de ARP- en cRu-aanhang lonkt naar SGP en 

24) Nipo-bericht, vermeld in noot 23. 
25) vu-onderzoek, uitgewerkt in: 

A. HOOGERWERF: "De Nederlandse kiezers en het partij bestel" in Acta Politica, jrg. 
Il, 1966-1967, pag. 299-305. 
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GPV - een ge;1egenheid die door de kiezers van deze laatste twee partijen voor 
niet minder dan de helft wordt beantwoord! - zoeken meerdere Kvp-sympathi
santen een alternatief buiten de "confessionele" partijen. 
De KVP komt uit deze gegevens te voorschijn als een partij waarmee de pro
testantse broeders graag willen samenwerken, maar die geen echt alternatief 
voor hen is. Een klein deel van de Kvp-aanhang toont zoveel oecumenische 
openheid, dat zij haar heil zou kunnen vinden bij een protestants-christelijke 
partij. De protestants-christelijke partijen zijn voor een groot deel van hun 
wederzijdse aanhang een "open huis". De parallel met de ontwikkeling op 
kerkelijk terrein is treffend. 
Deze teneur wordt bevestigd door het patroon waarin kiezers wisselen tussen 
partijen. Tot het "switchen" van kiezers wordt dan zowel een verandering van 
de echte stem als een wijziging van tussentijdse voorkeuren gerekend. Vele 
onderzoeken dragen daarvoor gegevens aan26

). 

De ARP en CHU vormen een soort communicerende vaten, zoals drs. Ti!anus het 
we) eens uitgedrukt heeft in een commentaar op onderzoeksresultaten 27): zij 
ruilen onderling kiezers. Er is een geringe toeloop uit de KVP naar de ARP en 
hoogst uitzonderlijk naar de CHU. Nauwelijks enige kiezers lopen over van ARP 

of CHU naar de KVP. 

Terzijde zij opgemerkt, dat de KVP ook voor de andere kiezers dan die van ARP 

en CHU slechts zelden als alternatief in aanmerking komt. 
Ta bel 6 toont de percentages van alle (!) kiezers in twee onderzoeken naar de 
partij, waarop hun "tweede keus" valt28

). 

26) _ Achtergronden van stemgedrag; een sociologisch onderzoek naar de achtergronden 
van het stemgedrag bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten 1966 in de 
Limburgse Mijnstreek, in opdracht van de N.V. Mij. tot Exploitatie van het Lim
burgs Dagblad, Instituut voor Toegepaste Sociologie, Nijmegen 1966, pag. 37-43. 
Zie hiervoor ook: 
L. P. J. DE BRUYN EN P. L. c. "ELISSEN: "Onbehaaglijke stemming: resultaten van een 
kiezersonderzoek, in Sociologische Gids, jrg. XIII, 1966, pag. 340 en 349. 
_ M. P. A. VAN DAM EN J. BEISHUIZEN: Kijk op de kiezer; feiten, cijfers en perspec

tieven op basis van het Utrechtse kiezersonderzoek van 15 februari 1967, Amster
dam, 1967, pag. 81-85 en 91-95. 

_ J. P. A. GRUIJTERS: "Wisselende kiezers bij de verkiezingen van 23 maart 1966", 
in Acta Politica, jrg. 11, 1966-1967, pag. 13. 

_ H. GRUIJTERS, o.c., pag. 66, 79 en 83, corresponderend met de onderzoeken no. 7, 
11 en 13. Zie ook pag. 97. 

_ In het spoor van de kiezer; bliksemonderzoek naar het stemgedrag in Nijmegen bij 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer, Instituut voor Toegepaste Sociologie, 
Nijmegen, 1967, pag. 6-12. 

_ c. E. VAN DER MAESEN: "Kiezers op drift. Voorlopige analyse van de Amsterdamse 
gemeenteraadsverkiezingen". Acta Politica, jrg. 11, 1966-1967, pag. 173. 

- Onderzoeken no. 14, pag. 2 en no. 19, pag. 4. 
- vu, o.c., pag. 8-13. 

27) Onderzoek no. 14, pag. 3. 
28) Data van 1967: HOOGERWERF, o.c., pag. 300. De vraagstelling is aangegeven bij 

verwijzing no. 25. 
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Data van 1968: onderzoek no. 17, tabellen-rapport, zonder pagina-nummer. 
De vraagstelling hier luidde: "Als bij de a.s. verkiezingen de partij van uw keuze 
niet mee zou doen, op welke partij zou u dan uw stem uitbrengen?" 



Tabcl6. 
Gekozen als alternatief iJl 'fa-van alle ondervraagden: 

1967: 
1968: 

ARP 

11% 
7% 

CHU 
TI%-
10% 

PVDA 

11% 
16';:' 

VVO 

7% 
11% 

D'66 

15% 
19% 

De ARP en CHU komen - in tcgenste]ling tot d~ KYP - relatief sterk tevoorschijn 
als "tweede keus", dank zij het "stuivertje wisselen" tussen ARP- en CHU

kiezers. Vrij velen zoeken bij n'66 een uitweg als de partij va;) hun keuze weg
valt. Dit is conform de bevindingen in Nijmegen, waar ongeveer 9% der kiezers 
- buiten de uiteindelijke n'66-stcmmers! - voor de verkiezingen van 1967 
n'66 als voornaamste alternatief overwogen heeft29). 

De oriëntatie van de aanhang van de drie christelijke partijen op elkaar, zoals 
die door alle cijfers heen in grote lijnen toch wel gebleken is, kan overigens goed 
gerijmd worden met de motivering die het merendeel van deze kiezers voor zijn 
stem geeft. Ondan ks alle inspanningen om - ook in de "confessionele" partijen -
de te voeren politiek programmatisch uit te werken vóór de verkiezingen en dat 
de basis te doen zijn voor een politieke keuze door de kiezers, geeft steeds een 
zeer groot deel van de aanhang van de drie christelijke partijen aan "uit prin
cipe, vanwege mijn geloof, omdat ik katholiek, gereformeerd dan wel hervormd 
ben" etc. op de ARP, CHU of KYP te stemmen. Dit bleek reeds in 1956 in Nieuwer
Amstel, maar kwam ook weer tot uiting in de onderzoeken van de laatste 
jaren30). 

Een andere voor de samenwerking tussen ARP, CHU en KYP gelukkige omstandig
heid is, dat de sociaal-economische samenstelling van de drie partijen nagenoeg 
gelijk is; zij vormen volkspartijen, uit alle sociale lagen opgebouwd, parallel aan 
de samenstelling van de gehele Nederlandse bevolking en dit in tegenstelling 
tot alle andere grote partijen31). De scheidslijnen tussen de christelijke partijen 
liggen veeleer op het "religieuze"v lak. De Kvp-kiezers zijn nagenoeg allen 
katholiek (98%) en minder dan 1;1% gereformeerd of hervormd; de kiezers van 
ARP en CHU zijn voor het overgrote deel hervormd of gereformeerd (samen 84%, 
resp. 93%). Een kleine groep katholieken toont ook bij het stemmen een oecume
nische openheid: 5% van de ARP-kiezers is van katholieke huize evenals 1% van 
de cHu-kiezers31a). De doorbraak van het traditionele verzuilde patroon heeft 
in ieder geval Jliet plaats gevonden tussen de christelijke partijen over en weer. 

3. Stembusakkoorden met en zonder christelijke partijen 
a. Christelijke partijen voor de keuze tussen PvdA en VVD 

In de loop van 1967 is driemaal gepeild, hoe de aanhang van ARP, CHU en KVP 

29) In het spoor van de kiezer, O.C., pag. 13. 
30) Kiezer en verkiezing, O.C., pag. 109-111 en 114-116. 

Onderzoeken no. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 en 10. 
Achtergronden van stemgedrag, O.c., pag. 44 en 55. 
vu, O.C., pag. 24-25. 

31) vu, O.c., pag. 36-37. 
V gl. ook A. LIJPHART: Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, 
Amsterdam, 1968, pag. 31-33 voor data van 1964. 

31) vu, O.C., pag. 39. 
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zich opstelt tegenover de PVDA dan \vel de VVD als regeringspartner. Tabel 7 
vermeldt de resultaten van die ondervragingen32

). 

Tabel 7. 
--- --

Voorkeur voor Voorkeur voor 
maakt geen geen Totaal PVDA, C.q. voor VVD, C.q. voor 

een concentra- een concentra- geen van mening, 
tie waarin tie waarin ver- beide weet 
PVDA, D'66 en VVD en deel schil niet 
deel van van KVP, 
KVP, ARP en ARP en CHU 

CHU 
- ---._-----

Aanhang van: 

KVP 
febr-mrt '67 40 30 13 17 100% 
eind febr. '67 30 42 --28-- 100% 
okt. '67 38 22 12 28 100% 

ARP 
febr-mrt '67 32 45 13 10 100% 
eind febr. '67 26 37 --37- 100% 
okt. '67 19 38 18 25 100% 

CHU 
febr-mrt. '67 30 43 14 13 100% 
eind febr. '67 41 33 --26-- 100% 
okt. '67 22 43 10 25 100% 

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

De interpretatie van deze data wordt bemoeilijkt door onderlinge tegenstrijdig
heden en het uiteenlopen van de categorieën per enquête. Met name is het 
onduidelijk of de consequenties van de alternatieven bij de ondervraging van 
oktober 1967, n1. een splitsing van de christelijke partijen, wel door de respon
denten doorzien is. De volgende generalisaties zien wederom af van de exacte 
percentages en beperken zich tot de variatie tussen sub-groepen van de aanhang 
der 3 partijen in de loop der 3 onderzoeken. 
De ARP-aanhang blijkt steeds in hogere mate voor een vVD-combinatie ge
porteerd te zijn dan voor een coalitie met de PVDA. 
Bij de KVP- en CHU- "kiezers" slaat de verhouding om bij vergelijking van de 
data van februari en maart 1967. De veel grotere vu-enquête (uitgevoerd door 
Nipo!) maakt de cijfers van februari-maart wat harder dan die van eind februari. 

82) Data februari-maart 1967: vu, o.C., pag. 32-33. 
Vraagstelling:"Geeft u de voorkeur aan een regering met de PVDA erin of aan een 
regering met de VVD erin?" 
Data van eind februari 1967: Nipobericht no. 1163 (3 maart 1967). 
Vraagstelling: "De VVD en de PVDA willen niet samen in één regering; waar bent u 
voor: een regering met de PVDA erin of met de VVD erin?" 
Data van oktober 1967: onderzoek no. 14, pag. 23. 
M.b.t. de vraagstelling vermeldt het rapport slechts, dat "de kiezers voor de keus 
gesteld werden tussen slechts twee concentraties, te weten: PVDA, D'66 en een deel 
van KVP, ARP en CHU als eerste concentratie en VVD en een deel van KVP, ARP en CHU 

als tweede concentratie" (pag. 23). 
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Als die premisse juist is, zou de Kvp-aanhang wat meer naar de PVDA trekken en 
de cAu-aanhang wat meer naar de VVD. Deze teneur blijkt overigens ook uit de 
volgende data, waarin de wensen tot samenwerking per partij geanalyseerd 
worden op basis van een drietal metingen tussen oktober 1967 en november 
1968. 
Zoals reeds eerder de voorkeuren voor en bezwaren tegen samenwerking tussen 
ARP, CAU en KVP van de aanhang van deze partijen t.O.V. elkaar is geschilderd 
in tabel 3, wordt thans geanalyseerd hoe de voorkeuren voor en bezwaren tegen 
samenwerking met VVD, PVDA, 0'66, pSP en PPR liggen bij de kiezers van de 
christelijke partijen. Kortheidshalve zien we af van een exacte weergave der 
cijfers33). Als maatstaf wordt gehanteerd of het percentage voorstanders voor 
samenwerking met de genoemde partijen onder de aanhang van de christelijke 
partijen groter of kleiner is dan, C.q. gelijk is aan het percentage tegenstanders 
van een samenwerking met de betreffende partij. 

De KVP-sympathisanten spreken zich in alle drie de peilingen in grotere getale 
uit voor samenwerking met de VVD dan tegen samenwerking met de VVD. 
Er is echter ook steeds een groter deel van de Kvp-aanhang dat vooral samen
werking met de PVDA wenst dan er tegenstanders onder de Kvp-kiezers van een 
dergelijke samenwerking zijn. Aangetekend zij wel, dat het percentage tegen
standers van samenwerking met de PVDA het percentage tegenstanders van 
samenwerking met de VVD overschrijdt, terwijl het percentage voorstanders van 
samenwerking met de VVD langzaamaan groter wordt dan het gedeelte van de 
Kvp-aanhang dat met de PVDA wil samenwerken. 
Vergeleken met de cijfers over de houding der Kvp-kiezers m.b.t. de PVDA, c.q. 
de VVD als regeringspartner moeten deze data dus resulteren in een vraagteken. 
Er zijn in alle drie de onderzoeken meer ARP- en CA u-stemmers die tegen een 
samcnwerking met de PVDA zijn dan voorstanders voor een dergelijke coalitie. 
T.a.v. de VVD aarzelen de ARP-sympathisanten. In oktober 1967 zijn er veel 
meer tegenstanders tegen een ARP-vvo-samenwerking dan voorstanders daar
van. In maart 1968 is de ARP-aanhang in iets grotere getale vóór een dergelijk 
partnership dan tegen, en in november 1968 zijn de groepen even groot. Steeds 
zijn er echter meer ARP-voorstanders van een coalitie ARP-VVD dan van een 
coalitie ARP-PVDA en meer tegenstanders van een verband ARP-PVDA dan van 
een samenwerking ARP-VVD. 
Deze laatste twee relaties gelden ook voor de CHU-kiezers t.o.v. PVDA en VVD. 
In oktober 1967 zijn er wat meer met de cAu-verbondenen die tegen een samen
werking tussen CRU en VVO zijn dan cRu-voorstanders van een CAU-vvo-ver
bond; bij de laatste twee peilingen overtreft het aandeel van de cAu-kiezers dat 
vóór een samenwerking tussen CAU en vvo is, aanzienlijk het deel dat zich 
daartegen verklaart. 
De KVP heeft steeds een grotere groep voorstanders voor samenwerking met 
D'66 dan tegenstanders, terwijl bij ARP en CHU deze verhouding altijd om-

33) Deze data zijn volledig vermeld in de in notitie 17 genoemde onderzoeken. De daar
bij gemaakte opmerkingen gelden evenzeer voor dit deel en volgende stukken van 
de analyse. 
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gekeerd ligt. Noch bij de ARP-, noch bij de CHU-, noch bij de KVP-stemmers is 
in een der drie peilingen een groter percentage voorstanders voor samenwerking 
met radicalen C.q. PPR of met PSP te vinden, dan het percentage tegenstanders 
van een dergelijke coalitie. 

Schematiserend kan gesteld worden: 
De "aanhang" van de: 
- KVP kiest zowel voor VVD als voor PVDA, maar heejt meer bezwaren tegen 

PVDA dan tegen VVD. 
- ARP aarzelt t.a. v. VVD maar heefi bezwaren tegen PVDA. 
- CHU neigt naar VVD en keert zich af van PVDA. 
- alleen KVP zoekt samenwerking met 0'66. 
- alle drie de christelijke partijen wijzen PPR en PSP af 

Een huiswerk-opgave voor de commissie "Duidelijkheid" of een test-case voor 
de Groep van achttien? Niet alleen binnen de christelijke partijen echter heerst 
verdeeldheid; ook daarbuiten lopen de meningen uiteen, zoals nu in het kort 
zal worden aangestipt. 

b. De christelijke partijen als keuze-object 

Het spiegelbeeld van het zojuist behandelde thema wordt gevormd door de 
analyse van de houdingen der kiezers van VVD, PVDA, 0 '66, PPR en PSP t.a.v. 
een samenwerking tussen hun partij en de christelijke partijen. Voor de be
schrijving hiervan wordt dezelfde formule gehanteerd als in het voorafgaande 
deel van deze paragraaf, waarbij dus de precieze uitkomsten der onderzoeken 
sterk gerelativeerd worden34). 

De VVD-kiezers uiten zich steeds in zeer grote getale als voorstanders van 
samenwerking met ieder der christelijke partijen, waarbij het aantal tegens'.;)n
ders van een dergelijke samenwerking aLijd vrij klein blijft. De PVDA-stemmers 
vertonen niet zo n duidelijk beeld. In oktober 1967 zijn er onder hen meer voor
dan tegenstanders van een verbond met de KVP, in maart en november 1968 
echter omgekeerd, zij het met geringe verschillen. T.a.V. de ARP spreekt steeds 
een grotere groep van de pVDA-aanhang zich uit tegen samenwerking dan vóór 
- ook weer met geringe verschillen. De tegenstand tegen de CHU is bij de PVDA
kiezers altijd aanzienájk groter dan de voorkeur voor een samenwerking met de 
CHU. Opgemerkt dient te worden, dat onder de PVDA-kiezers tot driemaal toe een 
aanzienlijk groter percentage voorstanders voor samenwerking met KVP is dan 
het percentage voorstanders voor samenwerk1ng met ARP en CHU. 

Even duidelijk als de VVD vóór de christelijke partijen kiest, verklaren de 
PSP-aanhangers zich constant tegen hen. 
De D'66-kiezers aarzelen. In oktober 1967 zijn er iets meer voor- dan tegen
standers van samenwerking met de KVP onder hen; in maart 1968 ligt dat - met 
grote verschillen - andersom en in november 1968 spreken zich iets meer 0 '66-
ers tegen dan vóór de KVP uit. 
T.a.V. de ARP verklaren zij zich in oktober 1967 iets meer voor dan tegen; 

34) Verwezen zij naar notitie 17. 
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daarna met kleine verschillen meer tegen dan voor. Me-: de CRU willen de kiezers 
van D '66 in langzaam groeiende getale liever niet dan wel samenwerken. 
M.b.t. de wensen van de PPR-kiezers staan in deze reeks van drie peilingen al
leen de cijfers van maart 1968 ter beschikking. Bij die gelegenheid verklaren 
zich iets meer "radicalen-sympathisanten" voor samenwerking met de KVP dan 
tegen, veel meer vóór een coalitie met de ARP dan tegen en t.a.v. de CRU zijn de 
groepen gelijk. In juni 1968 is een schriftelijke enquéte gehouden onder de 
toenmalige leden van de PPR35). 

1100 van de toenmalige (ongeveer 1600) PPR-leden namen aan deze enquête deel. 
In grote meerderheid spreken zij zich uit tegen samenwerking met KVP en CRU 

en vóór een samenwerking met ARP. 

Zeer globaal kunnen de grote lijnen als volgt geformuleerd worden: 
de "aanhang" van de: 
- VVD kipst vóór christelijke partijen 
- PVDA wijst CHU afen weifelt t.a.v. KVP en ARP, maar bergt in zich een grotere 

groep voorstanders van KVP dan van ARP. 
- D'66 aarzelt t.a. v. KVP en ARP en keert zich geleidelijk af van CRU. 

- PPR-leden van het eerste uur zijn geporteerd voor ARP en keren KVP en CRU de 
rug toe. 

- psp wil niets van de christelijke partijen weten. 

ZOU D'66 toch een brug kunnen slaan? 
Daarvoor dient de relatie tussen de aanhang van de andere dan de drie chris
telijk,;: partijen bezien te worden. 

e. Een links noch een rechts stembusakkoord? 
De partijen die kortelings hun onderlinge samenwerking in het Progressief 
AKkoord bespreken, kunnen steunen - juist zoals de partijen binnen de Groep 
van achttien - op de inzichten dienaangaande van hun sympathisanten. 
Tn de drie peilingen van oktober 1967, maart 1968 en november 196836) is steeds 
een aanzienlijk grotere groep voorstanders van de kiezers van de PVDA en 
PSP voor een samenwerking PVDA - PSP dan tegenstanders daarvan. 
Bij PVDA en PSP overtreft cle grootte van de groepen voorstanders van samen
werking met PPR en D'66 ook altijd het aantal tegenstanders van een dergelijke 
coalitie. 
In deze beschouwing kan slechts één uitspraak van de "radicalen-sympathisan
ten" betrokken wordell, nl. die van maart 1968, bij gebrek aan verdere gegevens. 
Zij kiezen in grote meerderheid voor samenwerking met PVDA én D'66, met 
weinig stemmen tegen; echter wel in grote mate tegen de PSP. 
Gelukkig voor het PAK brengen daar de PPR-leden van het eerste uur volgens 
de genoemde schriftelijke enquête verandering in: niet alleen geven zij een 
overweldigende steun aan samenwerking van PPR met PVDA en D'66, maar ook 
aan een samengaan van PPR met PSP !37) 

35) Onderzoek verricht door het bureau VeldkampjMarktonderzoek, gepubliceerd in 
De Nieuwe Linie, 5 oktober 1968. 

36) zie notitie 17. 
37) Onderzoek genoemd in notitie 35. 
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Deze keuze van de schriftelijk ondervraagde PPR-leden wekt weinig verwonde
ring als men andere data uit dit laatste onderzoek in aanmerking neemt. 
In februari 1967 hebben deze PPR-leden als volgt gestemd: KVP 31%, PVDA 
28%, D'66 10%, ARP 6%, pSP 6%, overige partijen + blanco + verhinderd 5% 
en nog niet gestemd 14%. 
Zij zouden hun stemmen op de volgende wijze verdelen tussen de verschillende 
partijen, als er op het moment van de ondervraging (juni 1968) verkiezingen 
zouden zijn en de PPR nog niet zou bestaan: PVDA 36%, D'66 30%, ARP 9%, 
pSP 9%, KVP 6%, VVD 1%, CPN 1%, waarbij 8% nog niet weet welke stem zij zal 
uitbrengen. Tenslotte: deze PPR-leden zijn voor het overgrote deel katholiek 
(79%), terwijl 40% van hen eerder lid was van de KVP en 54% het lidmaatschap 
van geen enkele partij tevoren had aangegaan. 
Gezien het feit dat slechts 31 % van hen bij de verkiezingen van 15 februari 1967 
op de KVP gestemd zegt te hebben, moet een deel van de PPR-ex-Kvp-Ieden de 
KVP al vóór die verkiezingen de rug hebben toegekeerd. 
Het zal duidelijk zijn dat de laatste gegevens niet betrokken mogen worden op 
de huidige aanhang der PPR in zijn totaliteit. 
De kiezers van D'66 blijken geen PAK-genoten te zijn. Vóór een samenwerking 
met de PVDA is onder hen steeds een aanzienlijk groter deel te vinden dan de 
groep die zich daartegen verklaart. J nmaart 1968 keert zich een veel groter 
percentage tegen een coalitie met de radicalen dan vóór zo'n samenwerking. 
In november 1968 hebben de voorstanders voor een D'66-PPR samenwerking 
overigens een licht overwicht op de tegenstanders daarvan. D'66 blijft echter 
overwegend tegen een verbond met de PSP! En tenslotte - het venijn (?) zit 
in de staart-: onder de D'66-kiezers is constant een grotere groep die met de 
VVD wil samenwerken dan het getal onder hen dat tegen zo'n samenwerking is. 
Daarbij moet gezegd worden dat de voorstanders van een coalitie PVDA-D'66 
het getal van de voorstanders van een verbond VVD-D'66 steeds verre overtreft. 
De VVD is de resterende partij. De wensen van haar aanhang zijn duidelijk: 
afwijzing van samenwerking met PVDA, PPR en PSP, maar het percentage 
voorstanders onder de VVD-kiezers van een coalitie met D'66 overschrijdt altijd 
het percentage tegenstanders van zo'n verbintenis, ofschoon dit laatste getal 
relatief groot is. 

Ter situering van de progressieve concentratie diene als samellvatting: 

de "aanhang" van de: 
- PVDA, psp en PPR( -leden) kiest voor elkaar en voor D '66 en wijst de VVD af 
- D'66 kiest zowel VVD als PVDA, zij het de laatste in grotere getale 
- D'66 aarzelt t.a. v. PPR, maar keert zich af van psp 
- VVD neigt naar D'66 en wijst PVDA, PPR en PSP af 

D'66 is als een fel begeerde vrouw die niet kan kiezen tussen al haar minnaars. 

d. Politieke concentraties 
De geanalyseerde onderzoeken hebben plaatsgevonden in een tijd van het 
gesprek(!) over stembusakkoorden en partij concentraties. 
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De peilingen hebben deze tekenen des tüds ook in hun vragenreeksen meege
kregen. ln 1968 zijn de kiezers hieromtrent driemaal ondervraagd, waarbij de 
vraagstelling en de categorievorming overigens onderling afwijken. 
Schematiserend - met alle relatieve waarde van dien - kunnen de uitkomsten 
als volgt weergegeven worden (tabel 8)38). 

Tabel 8. 
Alle ondervraagden: 

Voorkeur voor Voorkeur voor weet niet 
concentratie van concentratie van geen van geen 
KVP, ARP, CHU, PVDA, 0'66, PPR, beide voorkeur Totaal 
VVD PSP 

maart '68 44% 31% 11% 14% 100% 
okt. '68 49% 35% 7% 9% 100% 
nov. '68 48% 31% 12% 9% 100% 
-------~--

Bij de interpretatie van deze data gaat het niet om de eventuele stemmen op 
dergelijke concentraties; daarover is immers weinig zinvols te zeggen, gezien 
de grote groepen die zich niet voor een van beide concentraties uitspreken. 
Van belang is te bezien, hoe de krachtsverhoudingen binnen de partijen liggen 
bij de discussie over de voorbereiding V<1n ev. stembusakkoorden als in de tabel 
aangegeven, voorzover daarbij tenminste de meningen van de partij-aanhang 
gewicht in de schaal leggen. 

38) Data van maart 1968: onderzoek no. 16, zonder pagina-nummering. Vraagstelling 
niet vermeld. 
Antwoord-categorieën: geeft voorkeur aan regering gevormd door: 
- KVP, ARP, CHU en VVD 
- PVDA, 0'66 en radicalen 
- wenst geen van beide richtingen 
- weet niet/geen voorkeur. 
Data van oktober 1968: onderzoek no. 17, tabellen-rapport, zonder paginanum
mering. 
Vraagstelling: "Indien er zog.!naamde stembusakkoorden zouden komen, op welke 
groep zou u dan stemmen?" 
Antwoord-ca tegorieën: 
- KVP, ARP, CRU 

- KVP, ARP, CRU, VVD 
- PVDA, PPR, psp 
- PVDA, PPR, psp, 0'66 
- geen van alle 
- weet niet 
- geen antwoord 
Data van november 1968: onderzoek no. 19, pag. 8. 
Vraagstelling: "Stel dat u de keuze zou hebben uit slechts twee richtingen of con
centraties: zou u dan de voorkeur geven aan een voortzetting van het huidige 
kabinet-De Jong, waarin opgenomen zijn de KVP, de ARP, de CRU en de VVD, of 
geeft u de voorkeur aan een kabinet-Den Vijl, gevormd door de PVDA, D'66, PPR 
en psp?" 
Antwoordcategorieën: 
- De Jong (KVP, ARP, CRU, VVD) 
- Den Vijl (PVDA, 0'66, PPR, PSP) 
- geen van beide 
- weet niet/geen voorkeur. 
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Wanneer de cijfers bezien worden per partij, blijkt dat de kiezers in het algemeen 
kiezen voor de concentratie waarin de partij van hun keuze is opgenomen39

). 

Van de stemmers op ARP, CHU, KVP, VVD, PVDA en PSP uit steeds minimaal 
ongeveer 80% zo'n voorkeur. Onder de aanhang van deze partijen is er een 
kleine groep van maximaal 6% bij de drie peilingen die kiest voor een concen
tratie zonder hun eigen partij. Een sterk gouvernementele opstelling dus! 
De sympathisanten met deze partijen spreiden zich vrij gelijkmatig over de twee 
overige antwoordcategorieën, zij het dat de "stemmers" op KVP, CHU en PVDA 
nogal eens oververtegenwoordigd zijn bij de "niet-weters". 
De PPR-kiezers zijn moeilijker te plaatsen. 
In maart 1968 is de PPR nog nauwelijks van de grond en van oktober zijn van 
de aanhang van deze partij geen cijfers bekend. ln maart spreekt 10% der PPR
sympathisanten een voorkeur uit voor de combinatie van KVP, ARP, CHU en 
VVD en 75% voor die van PVDA, 0'66, PPR en psp; in november kiest 11% voor 
een kabinet-De Jong, slechts 58% voor een kabinet-Den Uyl en dus een groot 
deel "geen van beide" en "weet niet". De PPR-aanhang weifelt kennelijk. 
De aarzeling bij de aanhang van D'66 is nog duidelijker. In maart spreekt 9/~ 
een voorkeur uit voor een regering van KVP, ARP, CHU en vvo; 71% voor een 
combinatie van PVDA, 0'66, PPR en PSP en 10% wil "geen van bcide coalities". 
In oktober zegt 21 % te zullen stemmen op de groep van christelijke partijen 
plus VVD, verenigd door een stembusakkoord en 63% op een "progressieve 
concentratie" . 
In november laat 13% een voorkeur blijken voor een "kabinet-De Jong", 56% 
voor een "regering-Den Uyl", 15% voor "geen van beide", terwijl 16% het 
(nog) niet weet. 

In zwart-wit termen gesteld: 
_ kiezers van de christelijke partijen, VVD, PVDA en psp kiezen de concentratie 

waarin hun partij is opgenomen 
_ kiezers van PPR en vooral 0'66 aarzelen om hUil partij te laten indelen hij een 

progressieve concentratie. 
Veel praters rond de politieke bittertafel kunnen gerust zijn: partijc:mcentraties 
blijven een roerend discussie-thema. 

Tenslotte 

Bovenstaande beschouwing is niet meer dan een beschrijving van de huidige 
verhoudingen binnen het politieke krachtenveld, en dat nog '.vel belJcrkt tot 
de opvattingen van de aanhang onzer grootste politieke partijen ;Yier o'ldGrlinge 
samenwerkingsvormen. De inhoud van het politiek beleid en de oriëntatie van 
de kiezers dienaangaande is daarbij volledig buiten het gezichtsveld gebleven. 
Analyse daarvan is nodig om tot zinvolle verklaringen van het kiezersgedrag en 
een evaluatie van de politiek-relevante grondslag van het nationale beleid te 
komen. 

39) Ter wille van de beknoptheid worden deze cijfers hier niet alle gegeven; zij zijn te 
vinden in de onderzoeken genoemd in noot 38 op de daar aangegeven plaatsen. 
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Enige van de thans bekende data over de ideeën van de kiezers m.b.t. de vormen 
waarin dat politiek beleid gestalte zou moeten krijgen, zijn aangedragen. 
Gebruikmaking van dit materiaal - voorzover het zich daartoe leent! - impli
ceert een vorm van democratie; het draagt bij tot het baseren van het beleid op 
behoeften, inzichten en wensen van de burgers. 
Een wijds perspectief zowel voor sociaal-wetenschappelijke onderzoekers als 
voor politici. 

Samenvatti ng 

In deze studie zijn alle Nederlandse nationale kiezersonderzoeken van de laatste 
jaren geëvalueerd voor zover zij een uitspraak doen over de sterkte van de KVP 

tussen /966 en '69. Geconcludeerd wordt dat de geschatte omvang van een partij 
op het moment van onderzoek meer genuanceerd - d. w.z. met een vrij ruime marge 
- aangeduid moet worden dan gebruikelijk in de onderzoeksrapporten en in de 
presentatie daarvan door de massa-media wordt gedaan. De schattingen van de 
KVP-sterkte blijken nogal te variëren, waarbij de ramingen per onderzoeksinstituut 
min of meer stelselmatig uiteenlopen. Een afname van de Kvp-aanhang in 1968 
t.O.V. de uitslag bij de Tweede Kamer verkiezingen van 1967 valt evenwel niet te 
loochenen. Een meer afgewogen presentatie der onderzoeksdata in de publiciteit 
is temeer wenselijk omdat een te weinig gerelativeerde onderzoeksuitkomst via 
algemene berichtgeving een demagogische en politiek onzindelijke uitwerking op 
de kiezers kan hebben. 

Vele recente onderzoeken zijn doorgelicht op informatie omtrent de wenselijkheid
volgens de kiezers - van een samenwerking tussen de drie grote christelijke partijen. 
De behoefte aan el/igerlei koppeling tussen geloof en politiek - o.m. geconcretiseerd 
in de christelijke partijel/ - blijkt een hij helangrijk deel van het Nederlandse volk te 
leven. De overgrote meerderheid van de kiezers van ARP en CHU is geporteerd 
voor tenminste een samengaan va,'l deze beide partijen. De behoefte aan samen
werking tussen ARP, CHU en KVP is hij de aanhang van deze drie partners geringer, 
waarbij uit het protestantse kamp nogal wat bezwaren tegen een dergelijke "chris
telijke confederatie" opklinken. Als de ARP, CHU en KVP echter naar partners 
zoeken voor samenwerking, dan kunnen zij geen partijen in Nederland vinden die 
meer daarvoor ill aanmerking komen - volgens hun aanhangers althans - dan hun 
wederzijdse christelijke zusterpartijen. Kvp-stemmers zoeken eventuele partners 
voor een samenwerkingsverband eerder buiten de christelijke partijen dan de 
aanhang van ARP en CHU zulks doet. De Nederlandse kiezer is overigens cynisch 
t.a. v. de haalbaarheid van een samengaan van de drie christelijke partijen op korte 
termijn. ]'vfogelijk hangt dit samen met de houding van vele protestanten, die de 
KVP wel willen accepteren als een samenwerkingspartner, maar niet als een reëel 
politiek alternatie/, terwijl KVP-stemmers - in geringe getale - wel een dergelijke 
openheid tegenover ARP en CHU tonen. De doorbraak van het traditionele ver
zuilde patroon heeft in ieder geval niet plaats gevonden tussen de christelijke 
partijen over en weer. 

De kiezers van de christelijke partijen hebben een minder eensluidend oordeel met 
betrekking tot de keuze van regeringspartners uit de resterende partijen. De KVP-
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aanhang kiest zowel voor de VVD als voor de PVDA, maar heeft gelijkertijd in 
grotere getale bezwaren tegen de PVDA dan tegen de VVD als coalitie-genoot. 
De ARP-aanhang aarzelt bij die keuze t.a.v. de VVD en heeft bezwaren tegen de 
PVDA, terwijl de cHu-kiezer naar de VVD neigt en zich van de PVDA afkeert. Alleen 
de Kvp-aanhang zoekt samenwerking met D'66 als regeringspartner en de kiezers 
van alle drie de christelijke partijen wijzen de PPR en de psp als samenwerkings

partners af 
Een bondgenootschap met de christelijke partijen wordt door de aanhang van de 
andere partijen eveneens zeer verschillend gewaardeerd. De vVD-aanhang kiest 
onomwonden voor de christelijke partijen als coalitiegenoot. De PVDA-kiezers wijzen 
echter de CHU af en weifelen t.a. v. de KVP en de ARP waarb(j er meer PVDA-stemmen 
opgaan voor een samenwerking met de KVP dan met de ARP. De aanhang van D'66 

aarzelt t.a.v. de ARP en de KVP en keert zich geleidel(jk af van de CHU. De PPR

leden van het eerste uur zijn geporteerd voor een verbond met de ARP, maar keren 
KVP en CHU de rug toe. De pSP-kiezers tenslotte willen van een samenwerking 
met de christel(jke partijen niets weten. 
De vorming van een progressieve concentratie bestaande uit PVDA, PSP, PPR en 
D'66 heefi de instemming van de aanhang van de PVDA en de psp en van de leden 
van de PPR. D'66-kiezers aarzelen echter in hun keuze zowel tussen PVDA en VVD 

als ten aanzien van de PPR, maar wijzen de pSP als samenwerkingspartner af 
De vVD-aanhang tenslotte heeft belangstelling voor een verbond met D'66. Deze 
uitspraken corresponderen ten dele met de opstellingen van de kiezers t.a.v. een 
tweedeling der partijen in ons land: de aanhang van de christelijke partijen, VVD, 

PVDA en PSP kiest voor de concentratie waarin haar partij is opgenomen, maar de 
kiezers van PPR en vooral D'66 aarzelen om hun partij te laten indelen b(j een 
"progressieve concentratie". 
Bovenstaande data geven een globaal beeld dat nadere "uitdieping en con
cretisering" behoeft, met name naar de opvattingen van de kiezers over de mhoud 
van het politiek beleid. 

Nijmegen, 31 januari 1969. 
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De toekomst van Euratom 

door mr. J. H. A. M. Loeff 

Slechts een vreemdeling in het Europese Jeruzalem is niet op de hoogte 
van de ernstige crisis die één van de drie Europese Gemeenschappen, 
Euratom, thans doormaakt. In 1967 reeds bleek dat het niet mogelijk 
was om - zoals het Euratom-Verdrag voorschrijft - opnieuw een meerder
jarig onderzoek- en onderwijsprogramma op te stellen. De begroting van 
1968, die eigenlijk gebaseerd moest zijn op een dergelijk meerjarig pro
gramma, werd van rond 90 miljoen dollar in 1967 gehalveerd tot 43 mil
joen dollar. Eind december 1968 bereikte de Europese Ministerraad over
eenstemming over een éénjarig onderzoekprogramma voor 1969 - bijna 
een contradictio in terminis - dat nog slechts 24 miljoen dollar voorziet 
voor gemeenschappelijke acties. Wel bleken grosso modo 5 lid-staten be
reid te zijn om nogmaals 24 miljoen dollar op tafel te leggen voor z.g. 
complementaire programma's, d.w.z. om, in afwachting van een definitief 
akkoord over de te volgen gedragslijn in de toekomst, de gaten te stoppen 
ter voorkoming van een algehele afbraak. De corresponderende begroting 
voor 1969 werd tot op heden niet aangenomen. 
Minder duidelijk voor vele belangstellenden zal zijn, dat er eigenlijk niet 
zozeer sprake is van een crisis van Euratom dan wel van een crisis van 
het interne nucleaire beleid in bijna alle zes lid-staten afzonderlijk. De 
Euratom-moeilijkheden zijn hiervan slechts een onmiddellijk gevolg. In het 
vervolg van dit artikel hoop ik deze stelling nader uit te werken, waarbij 
ik mede gebruik gemaakt heb van het uitvoerige rapport over het nucleaire 
beleid van de Gemeenschap - een soort witboek - dat de Europese 
Commissie op 9 oktober 1968 aan de Ministerraad heeft aangeboden. Ten
slotte worden de moeilijkheden van Euratom nog verscherpt door het al
gemeen onbehagen tussen de Zes als gevolg van fundamentele politieke 
tegenstellingen, vooral met betrekking tot de behandeling van het vraag
stuk van de uitbreiding van de Gemeenschappen. 

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoom
energie is gesloten om de voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling 
van een krachtige industrie op het gebied van de kernenergie. Na 10 jaar 
moet worden geconstateerd dat dit doel slechts zeer ten dele werd bereikt. 
Hoewel Euratom veel vruchtbaar werk heeft verricht is de Gemeenschap 
er niet in geslaagd de inspanningen van de lid-staten te coördineren en tot 
een samenhangend geheel om te vormen. Het naast elkaar blijven voort
bestaan van niet-gecoördineerde nationale programma's voor onderzoek 
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en ontwikkeling en het bij voorkeur inschakelen door de overheid van 
eigen nationale bedrijven voor industriële opdrachten heeft een daad
werkelijk tot stand komen van de gemeenschappelijke markt op het gebied 
van de kernenergie in de weg gestaan. Daardoor heeft de kern industrie 
in haar ontwikkeling feitelijk niet of nauwelijks kunnen profiteren van het 
wegvallen "an invoerrechten, die een jaar na het in werking treden van het 
Euratom-Verdrag werden afgeschaft. De betïOkken industrieën die de 
follow-up van het researchwerk hadden moeten overnemen werden aldus 
ook niet gestimuleerd om zich hechter aaneen te sluiten en zich te her
structureren. Tenslotte heeft de verbrokkelde structuur van de elektriciteits
produktie - b.v. in Nederland - er ook niet toe bijgedragen aan de 
kernenergie de haar toekomende plaats in een moderne economie te geven. 

Research 
Bij de totstandkoming van de Gemeenschap voor Atoomenergie bestonden 
in 5 van onze lid-staten - Luxemburg uitgezonderd - reeds eigen natio
nale programma's voor onderzoek. Deze verschilden zeer in doelstellingen, 
tempo, niveau en omvang. Frankrijk, dat onmiddellijk na de oorlog ge
start was, heeft zijn programma noodgedwongen moeten bouwen op de 
ontwikkeling van reactoren die in principe natuurlijk uranium als brand
stof gebruikten, omdat de 'iS en USSR er op dat ogenblik niet aan dachten 
verrijkt uranium ter beschikking te stellen. Het oprichten van een eigen 
installatie voor verrijking van uranium lag destijds buiten ieders mogelijk
heden, zowel financieel als wetenschappelijk-technisch. Het Amerikaanse 
programma "atoms for peace" in 1953 opende echter de mogelijkheid om 
verrijkt uranium te verkrijgen voor de ontwikkeling van atoomenergie voor 
vreedzame doeleinden, zodat de overige 4 lid-staten van Euratom, die 
eerst rond dat tijdstip begonnen, zich onmiddellijk konden concentreren 
op de ontwikkeling van ;eactoren met verrijkt uranium als brandstof. Het 
debat tussen voorstanders van reactoren met natuurlijk of verrijkt uranium 
heeft zich jarenlang voortgesleept, met als achtergrond het onderscheid in 
conceptie over het wezen van de Gemeenschap, nl. geslotenheid of open
heid, independentie of interdependentie. 
Bij de totstandkoming van Euratom hebben allc lid-staten in meer of 
mindere mate geweigerd hun "nationale" programma's in te bouwen in 
een gemeenschapsprogramma. Sterker zelfs: de meeste lid-staten hebben 
getracht het meestbelovende gedeelte voor zichzelf te behouden in de hoop 
hun "eigen" te kleine industrie een voorsprong te geven. Volledig "ge
euratomiseerd" werden slechts de programma's die ofwel geen enkel on
middellijk industrieel resultaat schenen op te leveren - zoals kernfusie 
en biologie - ofwel een minder belovende variant waren van de eigen 
nationale ontwikkeling van kernreactoren. Zodoende moet men constateren 
dat de Gemeenschap eigenlijk zes nucleaire onderzoekprogramma's kent 
(5 lid-staten en Euratom) - waarbij het programma van Euratom slechts 
± 12% uitmaakt van het totaal der uitgaven voor nucleaire research
doeleinden in de zes landen. Slechts 12% van het werk op dit gebied 
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wordt dus gezamenlijk verricht, terwijl voor de besteding van de overige 
88% in het geheel geen Europese strategie aanwezig is. 
Vandaar dat in de Gemeenschap wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
een dozijn reactortypen tegelijk en wel: 

de gasgraphietreactor (alleen in Frankrijk) 
2 varianten van lichtwaterreactoren (5 lid-staten en Euratom) 
4 varianten van zwaarwaterreactoren (Frankrijk, Duitsland, Italië, Eura
tom) 
2 varianten van hoge temperatuurreactoren (Duitsland, Euratom) 

- 2 varianten van snelle reactoren (5 lid-staten en Euratom). 

En dan laat ik nog andere marginale of professorale initiatieven buiten be
schouwing als de zeer ingenieuze suspensiereactor van de KEMA in Neder
land, de Vulcainreactor in België etc. 
Op zichzelf is het begrijpelijk en behoeft het ook geen kritiek dat destijds 
meerdere reactortypen in studie werden genomen en enig laboratorium
werk werd verricht, dit temeer op een moment dat de kernenergie nog in 
haar kinderschoenen stond. Het valt echter op geen enkele wijze te ver
dedigen, dat thans - halverwege de rit - het onderzoek van al deze 
varianten nog wordt voortgezet. In de vs heb ik onderzoekreactoren ge
zien, die gebouwd zijn ... en nooit in bedrijf werden gesteld: dit was dikwijls 
een verantwoorde politieke daad, die getuigde van moed en doorzicht. In 
het begin van een nieuwe ontwikkeling is men wel verplicht op meerdere 
paarden te wedden, meerdere wegen in te slaan, maar wanneer het duidelijk 
wordt, of althans waarschijnlijk, dat bepaalde wegen niet tot het gestelde 
doel leiden, moet men de moed hebben, ondanks alle geïnvesteerd geld 
en intellect, een project af te breken. Een dergelijk beleid in Europa stuit 
echter op bijna onoverkomelijke politieke moeilijkheden: de betreffende 
reactor is immers niet één onder de vele die in de vs - mutatis mutandis 
in Europa - wordt ontwikkeld, doch juist de "Franse", "Duitse" of 
"Italiaanse" variant van hetzelfde type. In dit verband is het belangrijk te 
weten dat de kosten verbonden aan de ontwikkeling van één variant tot 
aan de bouw van het eerste type van een industriële reeks, gewoonlijk 
méér dan 500 miljoen dollar bedragen, soms ook veel meer! Het is vol
strekt uitgesloten, dat het kleine Europa in staat zal zijn om al de thans 
in onderzoek zijnde reactortypen tot industriële volwassenheid te brengen. 
Een keuze is dringend noodzakelijk. 

Techniek en economie 

Het onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van de kernenergie ge
schiedt in onze landen hoofdzakelijk in laboratoria, die rechtstreeks van de 
overheid afhangen, of minstens voor het grootste gedeelte door de over
heid worden bekostigd. In tegenstelling tot de in de vs gevolgde methodes 
wordt onderzoek zelden uitbesteed aan de industrie. In meerdere landen 
wordt de industrie niet of nauwelijks geraadpleegd over de aard van de 
programma's, de gestelde doeleinden en de te volgen methodes. En toch 
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moet de industrie de follow-up van dit werk overnemen. Het feit dat 
onderzoek programma's veelal worden vastgesteld door overheidsinstanties 
zoals het Franse, Italiaanse en Belgische Atoomcommissariaat, waarvan de 
nationale laboratoria rechtstreeks afhankelijk zijn, heeft twee grote nadelen: 

__ de industïie wordt niet op tijd ingeschakeld, heeft geen zelfstandige 
taak, blijft onder "curatele" en dus zwak. De ontwikkeling van de Franse 
industrie is hiervan een typisch voorbeeld. 
_ een onderzoekcentrum, afhankelijk van en bekostigd met overheids
middelen, is altijd méér geïnteressee,d in het wetenschappelijk-technische 
resultaat van haar research, dan in de economische bruikbaarheid. Research
werk, uitgevoerd en bekostigd door de industrie, wordt van meet af aan 
meer getoetst aan economische waarden. Aangezien bijna ieder type reactor 
technisch tot volwassenheid kan worden gebracht, maar niet iedere reactor 
"verkoopbaar" is, kan het voorkomen dat onderzoekcentra van de over
heid tijden lang doorwerken aan de ontwikkeling van een ingenieus en 
interessant. doch niet "verkoopbaar" type reactor. De tegenstelling tussen 
de kwaliteit van het wetenschappelijk werk in onze onderzoekcentra en de 
middelmatigheid van de economische resultaten komt hiermede in een 
schrijnend daglicht te staan. 

Deze tegenstelling wordt nog duidelijker, wanneer wij moeten vaststellen 
dat de gezamenlijke overheidsmiddelen, die door de lid-staten, zowel op 
nationaal als op communautair niveau voor nucleaire onderzoekdoeleinden 
worden uitgegeven, nauwelijks geringer zijn dan die welke de vs voor dit 
doel hebben uitgetrokken, hetgeen betekent dat de bijdrage in verhonding 
tot het bruto-nationale produkt in Europa hoger is dan in Amerika. Het. 
industriële en commerciële rendement van de financiële inspanningen die 
men zich in de Gemeenschap heeft getroost, blijft ontmoedigend. ook al 
mag men vanzelfsprekend niet de bedragen uit het oog verliezen, die direct 
na de tweede wereldoorlog door de overheid in Amerika zijn besteed en 
het feit dat aan de financiering van het onderzoek in de vs ook door par
ticuliere ondernemingen wordt bijgedragen. 
Zo bedraagt het aantal kerncentrales dat in de Gemeenschap in bedrijf 
of in aanbouw is slechts 16 - tezamen ongeveer 6.500 Megawatt - ver
geleken met 87 centrales van samen ongeveer 70.000 Megawatt in de 
Verenigde Staten. Deze 87 Amerikaanse centrales zijn of worden gebouwd 
door 4 of 5 ondernemingen, terwijl een dozijn ondernemingen werden in
geschakeld voor de bouw van de 16 centrales in Europa. Het bedrag dat 
is gemoeid met alle in de Gemeenschap geplaatste orders tezamen ligt 
lager dan dat van de orderportefeuille van elk der Amerikaanse onder
nemingen afzonderlijk. Wanneer men daarbij bedenkt, dat volgens Ameri
kaanse experts de enorme investeringen die deze ondernemingen moeten 
verrichten voor de bouw van één centrale, slechts lonend zijn. wanneer 
minstens 5 centrales van hetzelfde type kunnen worden verkocht. krijgt 
men een indruk van de moeilijkheden waarmede de verdeelde Europese 

industrie te kampen heeft. 
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Energie 

Alle lid-staten v:m de Europese Economische Gemeenschap vertonen sedert 
een 20-tal jaren een aanhoudende economische expansie. die met name een 
stelle stijging van het energieverbruik met zich brengen. In verhouding tot 
de energie in het algemeen vertoont elektrische energie een biizonder dyna
mische ontwikkeling, die ongeveer neerkomt op een verdubbelin.g van het 
verbruik gedurende iedere 10 jaar. Alles wijst er op dat dit groeipercentage 
zich zal handhaven. 
De concurrentiekracht van onze Europese industrie op de wereldmarkt 
zal in hoge mate afhangen van de prijs die onze gemeenschapseconomie 
moet betalen voor haar energie. Dit geldt in het bijzonder voor de geavan
ceerde industrietakken (b.v. petrochemie) die een uitzonderlijk hoog energie
verbruik kennen. 
Kernenergie is thans de enige belangrijke factor die bij de elektricteits
produktie in de toekomst kan leiden tot verlaging van de prijs per kilowatt. 
Het staat vast dat kernenergie thans reeds goedkopere energie kan voort
brengen dan andere energiebronnen. mits grote produktie-eenheden worden 
ingezet met een hoge gemiddelde bedrijfstijd. Dit resultaat kan worden 
behaald met de huidige generatie van lichtwaterreactoren. terwijl alle hoop 
gerechtvaardigd is dat de volgende reactorgeneraties deze tendens tot ver
laging van de kosten per kilowattuur zullen doortrekken. Ondanks deze 
goede economische vooruitzichten moet worden geconstateerd dat de kern
energie in de Gemeenschap slechts een zeer heseheiden rol speelt: op dit 
ogenblik draagt zij 2% bii in de elektricteitsproduktie. 

Meerdere oorzaken zijn hiervoor aan te geven: 
- de eerste en voornaamste oorzaak is ongetwijfeld dat de structuur van 
de elektriciteitsvoorziening in enkele lid-staten het niet gemakkelijk maakt 
om eenheden van 600 à 1000 Megawatt in te passen. De oplossing van 
dit probleem kan in het algemeen niet worden gevonden in het regionale 
of nationale vlak, waarop momenteel dit soort problemen worden be
handeld. Wat moet in dit verband worden gedacht van de structuur van het 
Nederlandse elektriciteitsnet, dat in wezen nog op provinciale verhoudingen 
is gebouwd en waar de grootste te bouwen elektriciteitscentrale slechts 
300 à 400 Megawatt bedraagt? Maar zelfs wanneer deze provinciale onder
verdeling wordt doorbroken - en in Nederland wordt hieraan gewerkt -
dan nog zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om eenheden van 600 à 
1000 Megawatt in een louter Nederlands net in te bouwen. Over het alge
meen nl. mag één elektriciteitscentrale om veiligheidsredenen niet méér 
dan een bepaald percentage van de capaciteit van het gehele net leveren. 
Wanneer wij dit percentage op maximum 10 stellen - in sommige landen 
wordt een veel lagere norm aangehouden - dan zou dit voor Nederland 
met een capaciteit van ± 5000 Megawatt betekenen, dat de grootste cen
trale niet meer dan 500 Megawatt zou mogen bedragen. Om goedkopere, 
dus grotere, eenheden in te passen moet dus samenwerking worden ge
zocht met het Belgische of één van de Duitse netten. Hierbij doet zich de 
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moeilijkheid voor, dat een dergelijke operatie een aanpassing vereist van 
de onderlinge netaansluiting. 
_ een tweede oorzaak is, dat de expioitatierisico's, verbonden aan iedere 
nieuwe technologie, door een elektriciteitsproducent alleen in redelijkheid 
gedragen kunnen worden wanneer deze risico's - tezamen met de te ver
wachten voordelen - met anderen worden gedeeld. 
_ tenslotte is kernenergie aangewezen op voorziening met splijtstof, die 
voor het grootste gedeelte moet worden ingevoerd. Hierbij doet zich de 
bijzondere moeilijkheid voor, dat de Verenigde Staten praktisch een mono
poliepositie bezitten wat betreft de levering van verrijkt uranium. Het 
recente Engels-Duits-Nederlandse initiatief voor het onderzoek en de bouw 
van een verrijkingsinstallatie moet dan ook worden toegejuicht, mits het 
op voldoende grote schaal wordt aangepakt en open blijft voor ruimere 
Europese samenwerking. 
Alleen een gemeenschappelijke energiepolitiek zal op den duur in staat 
zijn bovengenoemde moeilijkheden te overwinnen. 

De huidige situatie vormt dus een vicieuze cirkel: 
_ in de Gemeenschap wordt researchwerk verrich'i aan méér reactortypen 
dan verantwoord is. Aldus is het nog moeilijker om één bepaald type tot 
industriële rijpheid te brengen. 
_ het geringe aantal opdrachten dat aan de industrie van de Gemeenschap 
is verstrekt - en dan nog meestal in zuiver nationaal verband - vormt 
voor de ondernemingen geen aansporing om over te gaan tot belangrijke 
investeringen noch om zich te herstructureren. Zij aarzelen dus om risico's 
te nemen, maar betwisten elkaar de subsidies. 
_ de elektricteitsproducenten, vooral in de kleine landen, beschikken niet 
over de noodzakelijke structuur om grote centrales met verdeling van risico 
in hun netten in te bouwen. 

Toch bestaat er een grote potentiële markt voor kernenergie: het eerste 
indicatieve programma van Euratom, gepubliceerd in 1966, gaat uit van 
een geïnstalleerd kernvermogen van ongeveer 40.000 Megawatt in 1980, 
een toekomstprojectie die in het algemeen eerder te laag dan te hoog 
wordt geschat. Wanneer men bedenkt, dat één in kernenergie geïnstalleerd 
kilowatt een investering vraagt van minimum 100 dollar, komt men tot 
een bedrag van minimum 4 miljard dollar aan investeringskosten voor de 
geprojecteerde 40.000 Megawatt in 1980. Zullen deze centrales gebouwd 
worden door Amerikaanse bedrijven, door Europese bedrijven onder Ameri
kaanse licentie of door Europese bedrijven alleen? 

Een uitweg uit de huidige crisis 
In de huidige fase van de communautaire ontwikkeling schijnt het helaas 
onvermijdelijk te zijn dat de lid-staten van Euratom op nucleair gebied 
nog een aantal eigen doelstellingen blijven nastreven. Er moet echter een 
middenweg gevonden worden tussen de bestaande anarchie, versnippering 
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en onnodige doublures, en de ideale situatie waarin slechts één gemeen
schappelijk nucleair beleid zou bestaan. Daarvoor is op de eerste plaats 
nodig, dat een open dialoog tot stand komt tussen de lid-staten en de 
Europese Commissie, niet zozeer over het Euratom-programma, maar 
juist over de eigen nationale programma's. Daarvoor moeten deze allereerst 
op tafel worden gebracht. Dan moet een gesprek op gang komen tussen 4 
partijen: 

- de lid-staten als opdrachtgevers en veelal ook uitvoerders van research
werk 
- de elektriciteitsproducenten als toekomstige opdrachtgevers van de 
bouw van kerncentrales 
- de industrie, die na aanvankelijke hulp in staat moet zijn op eigen 
krachten kerncentrales aan te bieden tegen concurrerende prijzen 
- de Europesp Commissie, wiens taak het is "de in de liè-staten onder
nomen onderzoekingen te bevorderen en deze aan te vullen door het ten 
uitvoer brengen van het o:1derzoek- en onderwijsprogramma van de Ge
meenschap" (art. 4 en 5 Euratom-Verdrag). 

Hieruit moet resulteren een gecombineerde strategie voor de ontwikkeling 
op het gebied van de kernenergie met als doel de Gemeenschap op lange 
termi;n te verzekeren van een voordelige en veilige energievoorziening -
wat met kernenergie mogelijk is - en gelijktijdig een nieuw terrein te ont
sluiten voor haar industriële expansie. De versnippering op het gebied van 
de reactorontwikkeling moet geleidelijk worden verminderd, dankzij offers 
welke moeilijke politieke beslissingen zullen vergen. 
Het streven van bijna alle lid-staten naar een bijna mathematisch even
wicht op korte termijn tussen de voordelen en de offers in het kader van 
de gemeenschappelijke inspanning heeft geleid tot het bekende probleem 
van het "juste retour". In feite heeft dit tot gevolg gehad, dat voor iedere 
lid-staat de offers groter zijn geweest dan de voordelen, immers de ge
meenschappelijke inspanning heeft veelal niet tot de beoogde resultaten 
geleid. Dit probleem kan alleen worden opgelost, wanneer men uitgaat van 
een samenhangend geheel. Een ruimere toepassing van de bepalingen van 
het Verdrag betreffende de gemeenschappelijke ondernemingen biedt nieuwe 
mogelijkheden door enerzijds te garanderen dat de verdere ontwikkeling 
geschiedt in onderling overleg en door anderzijds alle ruimte open te laten 
voor een gedifferentieerde financiering. 

Reconversie 

Indien een samenhangend beleid voor alle aspecten van de ontwikkeling op 
nucleair gebied wordt uitgestippeld, zou dit er toe kunnen leiden, dat een 
gedeelte van het in de Gemeenschap aanwezige potentieel - gevolg van 
relatieve overinvestering - een nieuwe bestemming krijgt in andere sectoren 
van wetenschap en techniek. Indien deze ontwikkeling plaatsvindt in het 
kader van algemeen overleg en harmonis?tie, dan moeten hierin ook de 
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inrichtingen voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek worden 
betro;(ken. J lli~t met het oog daarop heeft de Commissie tot nu toe ge
weigerd ook maar één van haar wetenschappelijke en technische mede
werkers te ontslaan, niet omdat zij niet akkoord zou kunnen gaan met 
een vermindering van haar eigen researchwerkzaamheden, maar omdat zij 
een dergelijke vermindering alleen kan accepteren in het kader van een 
meerjarig researchprogramma, of beter nog: in het kader van een ge
coördineerde researchactiviteit en een gecoördineerde industriële strategie 
in de gehele Gemeenschap. Een nieuwe opzet van de nationale en com
munautaire onderzoekcentra zou echter niet mogen leiden tot het opgeven 
van fundamenteel onderzoek. dat een voorwaarde is voor latere technische 
vooruitgang, of tot het opgeven van programma's die buiten het gebied van 
de elektricteitsproduktie liggen. 
Alle tekenen wijzen er op, dat binnen enkele weken een oplossing ge
vonden zal worden voor het Euratom-budget voor 1969, echter in dier 
voege, dat de kredieten voor het tweede halfj8.ar zullen worden geblok
keerd. Daarmede is echter alleen tijd gewonnen. Uitstel van exec;utie? Of 
begin van een nieuwe dialoog? Beide ontwikkelingen behoren tot de poli
tieke mogelijkheden. 
Zoals ik in het begin heb gesteld is de huidige crisis in haar verschi;nin{?s
vorm een crisis van Euratom (evenals van ELDO, CERN, etc.), ma"r in wezen 
een crisis van de nationale instellingen. N8.tionale, interniltionale en com
munautaire instellingen, evenals het bedrijfsleven worden vandaag op 
brutale wijze geconfronteerd met de noodzaak van nieuwe dimensies. 
Bij de geboorte van Euratom gingen de "grote" lid-staten er van uit, dat 
Euratom gebruikt kon worden voor het aanvullend werk, doch dat een 
algemene coördinatie niet nodig was. Thans verkeren in ieder geval de 
Franse en Italiaanse commissariaten voor atoomenergie in grote moeilijk
heden en zullen door de omstandigheden genoodzaakt worden een nieuw 
beleid uit te stippelen. Een nieuw nationaal beleid of een beleid op com
munautaire grondslag? Sinds enkele maanden heeft de werkgroep "Beleid 
op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek", beter 
bekend als "Groep Marechal", naar de naam van haar eerste voorzitter, 
haar werkzaamheden hervat. Dat kan een hoopvol teken zijn, immers een 
definitief gebrek aan overeenstemming over de toekomst van Euratom zal 
ongetwijfeld zeer ernstige gevolgen hebben voor de samenwerking op 
andere gebieden van de geavanceerde technologie. Omgekeerd kunnen de 
resultaten van de werkzaamheden in deze groep een heilzame invloed uit
oefenen op de oplossing van de crisis van Euratom. 

Brussel, 18 februari 1969. 
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Boekbesprekingen 
PROF. MR. H. TH. J. F. VAN MAARSEVEEN: 

De heerschappij van de ministerraad 

Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoog
leraar in de rechtsgeleerdheid, met inbegrip van het staats- en bestuursrecht, 
aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam op 30 januari 
1969. 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 's-Gravenhage - 1968. 
Aan wie komt het benoemingsrecht van de ministerraad toe? Eigenlijk kan 
niemand daarvoor worden aangewezen. Het is - aldus Van Maarseveen -
een even ongewisse zaak als het proces van een kabinetsformatie in zijn geheel. 
Men zou verwachten dat het parlement dat recht zou hebben, of dat aan de 
kiezers dat recht zou zijn toegekend! 
Het parlement zou door zijn bevoegdheid (recht) om voorstellen te doen of een 
openbaar debat te houden, invloed kunnen uitoefenen op de ministersbenoeming. 
Tot nog toe is hiervan niets gebleken. De kiezers zouden via hearings, debatten 
en enquêtes enkele prominente figuren kunnen poneren voor een ministers
functie. Ook hiervan is nagenoeg geen sprake geweest. De enige weg welke tot 
nu toe gevolgd is, is die van overleg met leidinggevende parlementariërs, 
fractie- en Kamervoorzitters en in verwijderde zin met de leden van de Kamer
fracties. Het element van sociale pressie (buitenparlementaire druk) speelt 
voorts ook een rol. De conclusie van bovenstaande beschouwing is dat de 
legitimatie van de heerschappij van de ministerraad uitermate zwak, zo niet 
geheel afwezig is. 
Het collectief bestuur (de ministerraad) kan wel misbruik voorkomen maar 
houdt tevens een aantal hindernissen in zich voor een slagvaardig, efficient 
en zo nodig gewaagd beleid, C.q. besluitsvorming. Een gedeelte van die be
lemmeringen is enerzijds ondervangen doordat de minister-president de ver
antwoordelijke man is geworden en doordat gestreefd wordt naar een raad van 
beperkte omvang, anderzijds verzekeren de procedures welke tot besluitvorming 
leiden, onvoldoende degelijkheid en veelzijdigheid. 
De central,~ positie van de ministerraad, noch de hiërarchische verhoudingen 
worden - volgens Van Maarseveen - bevestigd en ondersteund door een 
positiefrechtelijke regeling. De structuren van de staat zijn anders geworden 
dan men in de Grondwet leest. Het Nederlandse volk zoekt geen revolutionaire 
wendingen; zelf zal het niet - aldus Van Maarseveen - uit eigen kracht tot 
noodzakelijke vernieuwingen komen; daarvoor zijn bewuste daden noodzakelijk. 
De histories van de jaren 1795, 1848 en 1918 kunnen ons tot lering strekken. 
De inaugurele rede van prof. Van Maarseveen is een pleidooi voor enkele 
fundamentele wijzigingen in de staatsrechtelijke patronen. Het is mij nog niet 
zo goed duidelijk welke wijzigingen Van Maarseveen aangebracht wil zien om 
de ministcrraad een voldoende legitimatiebewijs te kunnen geven. Bovendien 
heeft hij ook niet aangegeven op welke wijze degelijkheid en veelzijdigheid van 
de ministerraad verzekerd zouden kunnen worden (b.v. een onafhankelijk weten
schappelijk (research-) instituut?). Antwoorden op deze vragen mogen wij -
naar wij hopen - t.Z.t. nog vernemen. 

Drs. C. A. Smal 

Rectificatie 
Bij de besprtoking van het boek "Spanning en ontspanning na Tsjechoslowakije" 
van mr. J. L. Heldring in het vorige nummer van POLITIEK, is de naam van 
de resencent - H. G. Cloudt - door een vergissing weggevallen. (Red.) 
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Nieuw KYP-rapport: 

PORTUGAL 

Belangrij kste hoofdstu kken: 

• Zelfbeschikking voor de Afrikaanse gebierlen 

• Portugal, de Verenigde Naties en Nederland 

• Portugal als partner in de NAVO 

• Portugal en de EEG 

Verder geeft het rapport informatie over de staatsinrichting, 
het politieke stelsel, de betrekkingen tussen kerk en staat en 
de sociaal-economische toestand in Portugal en de zgn. over
zeese provincies (Angola, Mozambique, Guinee enz.). 

gedrukte brochure 36 blz. f 2,50 

Te bestellen door storing van f 2,50 op postrekening 379333 
van de penningmeester van de KVP te Den Haag, met de ver
melding: "Portugal". 

____ J 



Politieke kanttekening rond een 
in iti ati ef-ontwerp 

door drs. J. J. F. M. Van der Heijden 

1. Voor de tweede maal in vijf jaar is van de zijde van de pVDA-fractie 
in de Tweede Kamer een voorstel van wet ingediend. dat beoogt te komen 
.,tot een beteugeling van de grondprijzen" en een beter gebruik van de 
grond. Dit gebeuren heeft overigens opvallend weinig publiciteit gekregen. 
Niettemin is er in de laatste jaren sinds het aflopen van de Wet op de ver
vreemding van landbouwgronden op 1 januari 1963, veel te doen geweest 
op het stuk van de grond(prijzen): 
- 10 maart 1964, voorstel van wet van de heer Vondeling tot het brengen 

van het onroerend goed onder de werkingssfeer van de Prijzenwet; 
8 september 1964, radio-rede van Kvp-fractievoorzitter Schmelzer naar 
aanleiding van de conclusies van een gezamenlijke studiegroep van de 
KVP en de Kvp-Tweede Kamerfractie over het vraagstuk van de prijzen 
van onroerend goed; 
27 april 1965, regeringsverklaring van het kabinet-Cals, gevolgd door de 
intrekking van zijn voorstel van wet door de heer Vondeling, dan 
minister van Financiën; 
16 november 1966, een maand ná de "val" van het kabinet-Cals; wets
ontwerp van de demissionaire minister van Justitie, dr. Samkalden, tot 
wijziging van de Onteigeningswet; 
begin 1967, de verkiezingsprogramma's van de verschillende politieke 
partijen; 

- 18 april 1967, regeringsverklaring van het kabinet-De Jong en 
publicatie van de documenten die tijdens de kabinetsformatie zijn ge
wisseld; 

- 21 december 1967, brief van de minister van Justitie, prof. Polak, 
houdende intrekking van het wetsontwerp-Samkalden; 
27 februari 1969, voorstel van wet van de heren Van den Bergh, 
Westerhout, Daams en Vondeling. 

2. Ondanks de verschillen in doelstelling en inhoud baseren zich alle ge
noemde voorstellen en stukken die zich met het grondbeleid in het algemeen 
en de grondprijzen in het bijzonder hebben beziggehouden, op eenzelfde uit
gangspunt: de noodzaak te komen tot een efficiënt gebruik van de schaarse 
grond. De keuze van de instrumenten en de te bereiken doeleinden lopen 
- soms wat minder duidelijk te zien - vaak sterk uiteen. 
Beoordeling van de voorstellen, ideeën en gedachten dient te geschieden 
aan het uitgangspunt en het te bereiken doel. 
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Bij het voorstel-Vondeling werd de bedoeling duidelijk uitgesproken, nI. de 
voorkeur voor een prijsbeheersing voor onroerend goed en een vermogens
winstbelasting. Omdat dit niet haalbaar was, werd - aldus de Memorie 
van toelichting bij het voorstel - volstaan met het brengen van het on
roerend goed onder de werkingssfeer van de Prijzenwet. 
We behoeven hier nu niet meer in te gaan op de irrealiteit van een dergelijk 
voorsteU) Volstaan kan worden met één zin van de indiener ervan in de 
Memorie van Toelichting, dat "het bezwaarlijk is om aan de overheid 
wettelijke bevoegdheden te geven. die in de praktijk niet of zeer onvol
doende kunnen worden gehanteerd." Dat was en is een juiste stelling en 
daarom kon drs. Schmelzer terecht stellen, dat het hele voorstel niet 
meer was dan "een slag in de lucht." 

3. Na de formatie van het kabinet-Cals, waarin dr. Vondeling als minister 
van Financiën was opgenomen, kreeg men het idee dat met het verlaten 
van de oppositie ook binnen de PVDA meer oog was gekomen voor de 
realiteit en meer bereidheid mee te werken aan het tot stand brengen 
van reële en doelmatige oplossingen. Nadat in de regeringsverklaring uit
voerig was aangegeven in welke richting de regering haar beleid zou 
gaan voeren, volgde dan ook de intrekking van het voorstel-Vondeling. 
In de regeringsverklaring werd het uitgangspunt nog eens duidelijk om
schreven: het voeren van een doelgericht beleid ten aanzien van de ruimte
lijke ordening, met als belangrijkste instrument het beleid inzake de be
stemming van het structureel schaarse goed grond. 
Om het mogelijk te maken dat de grond in voldoende mate en tegen 
redelijke voorwaarden beschikbaar komt voor bestemmingen in het 
belang van de gemeenschap, werd een reeks van maatregelen aangekon
digd, deels rechtstreeks betrekking hebbende op de bestemming van de 
grond, deels een nadere beïnvloeding beogend van de prijsvorming van het 

onroerend goed: 
a. een onderzoek naar de mogelijkheid van een wettelijk geregeld voor
kooprecht van gemeenten C.q. provincies bij verkoop van gronden, die in 
de toekomst bebouwd of voor doeleinden van openbaar nut gebruikt zullen 

worden; 
b. bij aankoop C.q. onteigening ten algemenen nutte zal door de overheid 
aan boeren en tuinders, wanneer zij dat wensen, zoveel mogelijk een 
passend vervangend object worden aangeboden; 

c. de overheid zal er naar streven de beschikking te verkrijgen over zoveel 
landbouwgronden als nodig zijn om een dergelijke compensatie te ver
wezenlijken. Ook domeingronden kunnen voor deze compensatie worden 

gebruikt: 

1) Vgl. POLITIEK, september 1964, 18e jaargang, nr. 7, pag. 214 e.v. 
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d. voorstellen zullen worden voorbereid tot een zodanige WiJZigmg 
van de Onteigeningsweg, dat bij het vaststellen van de waarderingsnorm 
bij onteigening waardestijgingen als gevolg van speculatieve verwachtingen 
en waardestijgingen die uitgaan boven de waarde van het onroerend goed 
vóór de prijsstimulerende werking van een bestemmingsplan optrad, zoveel 
mogelijk worden geëlimineerd: 

e. mogelijke wijziging van de Registratiewet met betrekking tot opeen
volgende verkopen binnen zeer korte termijn; 

f. een zgn. "open" advies zal worden gevraagd aan de SER over de gehele 
prijsvorming van onroerend goed. 

4. Er is geen enkele reden om op dit moment de hiervóór gegeven 
algemene beleidslijnen te wijzigen, zeker niet voor de KVP, die daarin 
een belangrijke inbreng heeft gehad. In september 1964 had zij immers 
niet zonder meer het voorstel-Vondeling als irreëel van de hand gewezen, 
maar tevens de weg aangegeven voor een constructief beleid ten aanzien 
van de grond en het probleem van de grondprijzen: 

consequente en gerichte toepassing van een aantal reeds bestaande 
maatregelen o.a. Pachtwet, Huurwet, Woonruimtewet, Onteigeningswet; 
wijziging van art. 40 van de Onteigeningswet door als waarde van het 
te onteigenen goed te introduceren de beleggingswaarde, mits vervangen
de, in economisch opzicht evenwaardige beleggingsobjecten beschikbaar 
zijn Cvg!. hiervóór onder b. en d); 
vergroting van het aanbod van gronden en eventueel ook andere on
roerende objecten i.c. met het oog op de toepassing van het hiervoQr 
bedoelde beleid ten aanzien van overheidseigendommen Cvg!. hiervóór 
onder c); 
bezien moet worden in hoeverre fiscale maatregelen nuttig kunnen 
werken, m.n. geldt dit voor het wederinvoeren van een speculatiewwst
belasting. 

5. Het kabinet-Cals heeft het algemene beleid dat in de regeringsver
klaring was uiteengezet, niet kunnen uitwerken. Wel is - toen het kabinet 
reeds demissionair was - door minister Samkalden nog een wetsontwerp 
ingediend tot wijziging van de Onteigeningswet. Dit wetsontwerp is dOOf 
het huidige kabinet weer ingetrokken. Al met al is in het parlement nog 
steeds niet gesproken over een concretisering van de algemene bell:lid&
lijnen. 

Zou echter het kabinet-Cals, indien het geen voortijdig einde had gev~nden 
wel tot een concretisering zijn gekomen? Ik heb daarover de grootste 
twijfels. Het is duidelijk, dat de regeringspartners onderling uiteenlopende 
intenties hadden toen het algemene beleid werd neergeschreVen. In dj! 
Memorie van toelichting bij de begroting van Financië~ voor het die1l:st
jaar 1966 schreef de minister van Financiën, dr. Vondeling, dat hij al!! 
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beheerder van de Domeinen zijn beleid er op zal richten, "dat het aan 
de Staat toebehorende onroerend goed zo goed mogelijk dienstbaar wordt 
gemaakt aan de concretisering en uitvoering van het uitgestippelde 
regeringsbeleid. Als belangrijkste richtsnoer staat daarbij het algemeen 
belang voorop. In het algemeen wordt dit belang, naar het oordeel van 
ondergetekende, het best gediend, indien de Staat de hem toebehorende 
onroerende goederen behoudt." 
Dit laatste is een wel erg persoonlijke vrije én foutieve interpretatie van 
de intentie van de regeringsverklaring. 

6. Nu, ruim twee jaar na de val van het kabinet-Cals, wordt de KVP nog 
steeds het verwijt gemaakt dat zij het kabinet "met voorbedachte rade" 
ten val zou hebben gebracht. Een van de overwegingen daarbij zou zijn 
geweest, dat men wist dat minister Samkalden met een wetsvoorstel zou 
komen. Het is altijd moeilijk om voor dit soort onbewezen verdacht
makingen het tegenbewijs te leveren. Toch is het verhelderend bepaalde 
uitlatingen en officiële en minder officiële geschriften van de huidige 
voorzitter van de PVDA, dr. Vondeling, er nog eens op na te slaan. 
In zijn boek "Nasmaak en Voorproef"2) citeert Vondeling met instem
ming een passage uit de Partijraadsrede van drs. Nederhorst, enkele 
dagen na Prinsjesdag 1966 gehouden: "Het gezicht van het kabinet is voor 
ons duidelijker geworden, nu de wetsontwerpen voor een speculatiewinst
belasting en voor de onteigening van grond op korte termijn zullen worden 
ingediend." Goed een jaar tevoren wees men "datgene wat nu het gezicht 
(bedoeld wordt het socialistische gezicht) van het kabinet wordt genoemd" 
nog af, omdat men zich toen had uitgesproken voor een vermogenswinst
belasting en een prijsbeheersing voor onroerend goed. 
De tevredenheid van dr. Vondeling bleek later dan ook toch niet zo groot 
te zijn als men zou vermoeden. Sprekend over zijn ideeën over onroerend 
goed en over de totstandkoming van het wetsontwerp-Samkalden lezen 
wij3): "Omdat Samkalden de stof zoals steeds voortreffelijk beheerste, heb 
ik (Vondeling) weinig aan de besprekingen meegedaan. Soms brandde het 
mij wel eens aan, want ik had een hoofd aandeel gehad in de formuleringen 
van het kabinetsprogram en de illusie gekregen, dat die maar voor één 
uitleg vatbaar waren. Nu bleek, dat er toch nog manoeuvreerruimte was 
overgebleven en daar had ik behoorlijk de p over in. Ondanks alles kwam 
er toch nog een dragelijk ontwerp uit de bus, met de gebruikswaarde als 
grondslag voor de prijsvorming. Vergelijk ik echter deze uitkomst met het 
PVDA-standpunt dan is het compromis-karakter duidelijk. Een dubbel 
compromis: eerst bij de formulering van het regeringsprogram en later 
nog eens bij de uitwerking ervan." 

2) Dr. A. Vondeling, Nasmaak en Voorproef. een handvol herinneringen en 
ideeën, Amsterdam 1968, pag. 169. 
3) T.a.p. pag. 80-81. 
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7. Na het lezen van de voorgaande passages zal men zich afvragen, wat 
bedoelt dr. Vondeling nu te zeggen? Was het wetsontwerp-Samkalden een 
goed ontwerp of was het dat niet? Als het gezicht van het kabinet er duide
lijker herkenbaar door werd, tot tevredenheid van dr. Vondeling en van de 
Partijraad van de PVDA, moeten we wel aannemen dat het een goed 
ontwerp was. 
Maar later blijkt het toch weer niet zo goed te zijn, omdat de formuleringen 
in de regeringsverklaring voor meer dan één uitleg vatbaar zouden zijn 
en omdat het niet in overeenstemming zou zijn met het PVDA-standpunt. 
Dat laatste lijkt mij bijzonder dicht bij de waarheid. 
Nog een vraag: Wie was er niet gelukkig met de indiening van het wets
ontwerp? De KVP? Of was het toch de PVDA? De KVP kreeg het verwijt, 
dat zij het kabinet mede daarom naar huis zou hebben gezonden. Dr. 
Vondeling geeft toe dat hij de "p" in had, omdat hij een dubbel compromis 
moest slikken. 
Dat de PVDA meer moeite had met het wetsontwerp-Samkalden blijkt nu 
toch overduidelijk bij de indiening van het initiatief-ontwerp-Van den 
Bergh c.s., waarbij de essentie uit het wetsontwerp wordt verwijderd en 
wat er dan nog resteert, voor een evenwichtig stuk wetgeving moet door
gaan. 

Voor de volledigheid zullen wij er ook de politieke duidelijkheid nog maar 
eens bijhalen, want wat is de moraal, de conclusie uit het voorafgaande. 
Als minister in het kabinet-Cals ging de heer Vondeling akkoord met een 
wetsontwerp, dat toch een belangrijk stuk kabinetsbeleid inhield en dat 
in de ministerraad was behandeld. In zijn "N asmaak" blijkt dr. Vondeling 
nogal principiële bezwaren te hebben en zet dus zijn handtekening maar 
weer onder een nieuw stuk: het initiatief-ontwerp Van den Bergh c.s. Dat 
betekent dus, dat dr. Vondeling als minister een wetsontwerp zou hebben 
verdedigd, dat hij nu als kamerlid verwerpt. 
Het heeft weinig zin op de inhoud van het initiatief-ontwerp-Van den Bergh 
c.s. in te gaan. Het is identiek aan het wetsontwerp-Samkalden, behalve 
dan dat het kern-artikel 40b daaruit is verdwenen. Dat men een initiatief
ontwerp indient kan een juiste zaak zijn, maar toch had men mogen ver
wachten, dat zeker de mede-ondertekenaar A. Vondeling zou weten, dat 
men in begrotingen en wetten niet willekeurig kan strepen en bijschrijven 
zonder het evenwicht te verstoren. 

8. Het is duidelijk, dat op deze wijze geen problemen worden opgelost. 
Verwacht mag echter worden, dat het kabinet-De Jong met voorstellen zal 
komen die zich baseren op de principes die in de regeringsverklaring van 
het kabinet-Cals waren opgenomen. 

Dan zijn er drie fabeltjes uit de wereld: 
dat dit kabinet de zaak in de ijskast wil stoppen; 
dat de KVP niet zou vasthouden aan het program van het kabinet-Cals; 

113 



_ dat de KVP niet onverkort aan haar program vasthoudt, of zij nu met 
de PVDA of met de VVD een regeringscombinatie vormt. Dit in tegen
stelling tot de PVDA die van kleur verschiet wanneer zij in de oppositie 
is of regeringsverantwoordelijkheid draagt. 

Eén verantwoordelijkheid blijft echter onverkort voor alle parlementaire 
partijen en groeperingen bestaan, nl. dat men in gezamenlijk overleg een 
oplossing zal moeten vinden voor de problemen die van wezenlijk belang 
zijn voor welvaart en welzijn in de toekomst. 

23 maart 1969. 
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De politiek der plaatsnamen 

Retour Arnhem ... 

door drs. H. B. P. A. Letsehert 

Is het omdat onze eigen maat te beperkt is om een lange route te overzien, 
dat we ons in de vaderlandse politiek genoopt voelen tclkens plaatsnaam
borden te zetten? Geen kwaad van de vrede van Munster, waarmee we ons 
zelfstandig bestaan begonnen, maar die tot in onze dagen de gewoonte 
van zorgvuldige markering nog steeds schijnt te beïnvloeden. 
We bedreven Indië-['olitiek op de Hog:: Veluwe; men maakte een akkoord 
van Wassenaar; "Den Haag" is een begrip dat naar behoefte op vernieti
gende of prijzende toonhoogte wordt uitgesproken; de christen-radicalen 
vonden elkaar in de stimulerende bijeenkomst van Scheveningen; de Partij 
van de Arbeid hield laatstelijk een congres dat door geen zinnig mens te 
plaatsen valt en de KVP slaakte in 1967 een aantal resoluties in Arnhem 
0:11 in deze plaats in maart 1969 met niet veel meer dan die resoluties 
terug te keren. 
"Retour Arnhem" lijkt daarom een toepasselijke aanduiding voor de laatst
gehouden Partijraad, temeer omdat men van de behandeling van 96 voor
stellen bepaald het heen-en-weer moet krijgen. Over deze procedure slechts 
een korte kanttekening: het is vanzelfsprekend dat de lokale en regionale 
partijorganen een volle kans moeten hebben om bijdragen te leveren aan 
programma's en beleid van de partij. Dat dit echter volgens een methode 
plaats vindt die frustrerend is voor het dynamisch functioneren van het 
belangrijkste politieke college in de KVP moge het Partijbestuur aansporen 
tot correcties op zo kort mogelijke termijn. 

Op de actueel-politieke aspecten van de Partijraad ingaande: het heeft naar 
buiten kennelijk teleurstellend gewerkt dat de afgevaardigden zich niet 
aangetrokken hebben gevoeld tot de in zwang zijnde folklore om elkaar 
tijdens partijbijeenkomsten af te slachten. Het niet volgen van deze metho
diek en het niet ingaan op de uitdagingen die in zo'n folklore zijn gelegen, 
heeft Schmelzer in zijn rede in analoog verband aan "zelfrespect" toe
geschreven. 
Zelfrespect heeft inderdaad een zekere betekenis, wanneer men zich niet 
door anderen laat opjutten. Het krijgt echter pas zijn volle waarde als het 
leidt tot zelfbewustheid, - tot het willen stellen en kenbaar maken van wat 
men voorstaat. In deze zin heeft de Partijraad naar veler mening geen 
bevrediging geschonken. 
Waar de partij en de kiezer behoefte aan hebben is een duidelijke uitwerking 
van "de resoluties van Arnhem-1967" en aan een eerlijke toelichting op 
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wat de KVP verstaat onder het ook tijdens de laatste Partijraad weer her
haaldelijk gehanteerde etiket "consequent vooruitstrevend beleid". 
De desbetreffende commissies hadden - door welke oorzaken ook -
kennelijk te weinig mogelijkheden gevonden om de Partijraad nadere 
concretiseringen aan te bieden. Hieraan was bij de afgevaardigden duidelijk 
wel behoefte en men mag daarom stellen dat de interventies welke op dit 
aspect betrekking hadden de belangrijkste waren. Of zij uiteindelijk vol
doende reliëf hebben gekregen in de manier waarop de conclusies ervan 
- zoals ook de verwante inhoud van een Gelderse concept-resolutie -
door de voorzitter in zijn afronding werden opgenomen, valt echter te 
betwijfelen. 

Eigen politieke opstelling onontbeerlijk 

Het is daarom gewenst die aspecten, welke naast anderen vooral door 
Meuwissen en Verkade naar voren zijn gebracht, nog eens in deze terug
blik op de Partijraad te onderlijnen. Dit temeer omdat uit reacties nadien 
(Biesheuvel; Veerman over de "de Achttien" en de eens te meer gebleken 
stellingname van de AR-radicalen) een wat mindere vanzelfsprekendheid 
bleek, dan waarop KVP-Voorzitter Van der Stee en fractievoorzitter 
Schmelzer t.a.v. de weg tot samenwerking van de drie christelijke partijen 
duidden. 
Deze intcrveneurs hebben de totstandkoming van een eigen kern programma 
voor de KVP bepleit en een standpuntbepaling hierover per uiterlijk 
oktober a.s. 
Met deze desiderata werd duidelijk een tweeledig doel beoogd: het nu 
eindelijk formuleren van die programmapunten, welke fundamenteel geacht 
moeten worden voor de nagestreefde maatschappij vernieuwing en het aldus 
gaan beschikken over een duidelijk geformuleerde eigen opstelling van de 
KVP, welke onontbeerlijk is om gezamenlijk te kunnen vaststellen, óf en 
in hoeverre de samenwerking tussen de drie christelijke partijen voldoende 
perspectieven biedt om de contacten en relaties verder uit te diepen met 
het oog op de verkiezingen van 1971. De verkiezingen voor gemeenteraden 
en Provinciale Staten spelen hierbij overigens ook een rol. Het ontgaat 
velen immers hoe men bij de lokale en provinciale verkiezingen een 
samenwerking kan bevorderen, terwijl het (te) kort voor of na die ver
kiezingen alsnog zou kunnen blijken, dat die samenwerking - in welke 
vorm ook - in het jaar 1971 geen of een te schamel effect zal kunnen 
hebben. Als men in ander verband al over "politiek overspel" spreekt zou 
hiér gewag gemaakt kunnen worden van een losse scharrel, zonder dat 
verkering of huwelijk een reëel uitzicht vormen. 
Men vermijde dat de kiezer zich door zo'n vrijage bekocht en geschokt 
voelt. 

Een nieuw program en nieuwe mensen 

Om deze redenen - de noodzaak van een eigen opstelling van de KVP 

en de noodzaak tevens dat men zich tijdig over en weer een oordeel zal 
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kunnen vormen over de wenselijkheid en haalbaarheid van een verder gaan 
met de samenwerking tussen de drie christelijke partijen - moet het 
vaststellen van een Kvp-kernprogramma in het najaar een politieke eis 
van de eerste orde heten. 
Dit ook voor wat betreft het signaleren van de verhoudingen binnen de 
partij zelf. Men hoeft de proporties bepaald niet uit het oog te verliezen, 
als men toch ernstige teleurstelling voelt over de gang van zaken rond de 
verkiezing van nieuwe leden van de Eerste Kamer. 
Allerminst komt hierbij naar voren, dat de partij de beleden tendens tot 
vernieuwing ook werkelijk beleeft. 
Deze constatering wordt tot nog ernstiger zorg als men zich realiseert dat 
al op zeer korte termijn ook leden voor de Tweede Kamer voorgedragen 
dienen te worden. 

Voor het parlementaire werk in de jaren '70 willen wij naar een nieuwe 
programmatische opstelling; de effectuering daarvan zal ook "nieuwe" 
personen vergen. De partijvoorzitter had in Arnhem formeel gelijk, toen 
hij in eerste aanleg stelde dat de verkiezing van leden van de Eerste Kamer 
een zaak van de Staten is. 
Hij had méér gelijk toen hij in tweede instantie ook zijn bezorgdheid 
uitsprak en toezegde de invloed van het Partijbestuur aan te wenden. Dat is 
zeer gewenst voor nu, maar bepaald noodzakelijk voor straks. 
En in het kern- of verkiezingsprogram én in de personen die het dienen 
te dragen, zullen wij de geloofwaardigheid van onze politiek moeten doen 
(terug) vinden. Voor wat het kernprogramma betreft, zal dit vertrouwen 
moeten kunnen stoelen op onze bereidheid ons toekomstig handelen uit
drukkelijk in verband te zien met de overrompelende industriële, techno
logische en maatschappelijke ontwikkelingen én met de Europese en mon
diale problematiek, welke ons zal blijven uitdagen. 

Meuwissen heeft in zijn interventie een aantal van de meest saillante 
aspecten van het verlangde kern programma aangeduid. Deze zijn uit te 
breiden en moeilijk op een exact aantal te fixeren. Steenkamp heeft het 
over" 1 0 punten" gehad. Naar analogie hiervan zou - aldus ook de klaar
blijkelijke intentie van Meuwissen - b.v. een compact programma van een 
gelijk aantal punten aan de partij ter vaststelling kunnen worden voor
gelegd. In ieder geval zou zo een koers uitgezet dienen te worden op het 
terrein van de democratisering van de bestuurs- en gezagsverhoudingen; 
de ruimtelijke ordening; het welzijns- en cultuurbeleid; de inkomensverde
ling; de herstructurering van het bedrijfsleven; de economische macht; de 
buitenlandse politiek; de ontwikkelingshulp en het onderwijs. 
Om het creëren van irreële verlanglijstjes te voorkomen dient ten principale 
eveneens een standpunt te worden bepaald t.o.v. de prioriteiten, de finan
ciële aspecten en de belastingpolitiek. 
De Partijraad zal zich hebben gerealiseerd dat het opstellen van een eigen 
kemprogramma geen sinecure is. Men zal er hopelijk echter evenzeer van 
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overtuigd zijn dat de KVP om de reeds eerder genoemde redenen duidelijk 
"voor de draad" moet komen. 
Dit vergen het landsbelang, de kiezers en de leden van de partij, die er 
allen recht op hebben een bepaalde lijn al dan niet uit te zetten en te 
volgen. 
Onverwachte ontwikkelingen daargelaten, zal het onmogelijk zijn op af
zienbare termijn een uitspraak over een bredere parlementaire samen
werking te doen. Met de "huidige Partij van de Arbeid" is de perspectief
relatie niet tot aller vreugde eenzijdig verbroken, terwijl ook andere 
partijen - afgezien van een vooralsnog weinig belovend PAK-offensief -
de boot afhouden, meer dan een vaarplan op te stellen. Slechts de VVD 
schijnt aan vanzelfsprekendheden te hechten. 
Laat de VVD echter wel bedenken dat het niet vanzelfsprekend, ja zelfs 
uiterst onwaarschijnlijk moet worden geacht, dat de KVP in de komende 
regeringsperiode een vooruitstrevend beleid, met nieuwe mensen, in de 
huidige regeringscombinatie, kan en wil verwezenlijken. Inzet van het 
kabinet-De Jong in de verkiezingen van 1971 kan niet de vernieuwing zijn, 
waarnaar christelijke partijen, die een progressief beleid willen, streven! 
Wij spraken over "de politiek der plaatsnamen!" Als die inderdaad tot 
interpretaties leidt, dan moet de KVP een "retour Arnhem" nemen, om een 
onderhand oude "resolutie-schuld" in te lossen. Vreest men dat zelfs een 
Gelders Haagje een te gouvernementeel accent zou geven, dan moet men 
bij de keuze van een andere plaats de politiek-tere symboliek van wellicht 
Zoeterwoude vermijden, maar het pittiger accent van bijvoorbeeld Spijker
boor kiezen! 
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Parlementaire enquête en 
economische macht 

door dr. W. A. A. M. de Roos 

Het voorstel van de heer Aarden c.s. 

Op 20 januari j.l. is door de drie leden van de groep-Aarden in de Tweede 
Kamer een voorstel ingediend tot het houden van een parlementaire enquête 
naar concentratie van economische macht door fusies (Kamerstukken, 
zitting 1968-1969 - nr. 9995). Het voorstel was reeds aangekondigd bij 
de algemene beschouwingen over de rijksbegroting in oktober 1968. De 
omvang van het onderzoek dat nu is voorgesteld, is beperkter dan aan
vankelijk werd verwacht. Aanvankelijk was min of meer de indruk gewekt 
dat het ging om een onderzoek naar "de economische machtsverhou
dingen". 
De drie ondertekenaars van het voorstel willen het onderzoek thans be
perken tot de wijze waarop een aantal fusies zijn tot stand gekomen. Men 
wil dit nagaan alleen voor fusies die tot een min of meer belangrijke 
concentratie hebben geleid. Het onderzoek kan zich uitstrekken tot de be
drijfstakken waar het fusieverschijnsel zich meermalen heeft voorgedaan. 
Het zal zich kunnen beperken tot enkele gevallen per bedrijfstak. Men 
wil zich bovendien beperken tot fusies in de jaren 1964 tot en met 1968. 
om daarmee te voorkomen dat feiten worden onderzocht die te zeer aan 
actualiteit hebben ingeboet. 

Het doel is vooral een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de 
wijze waarop de fusies tot stand kwamen. Wie nam het initiatief? Wie 
waren direct bij de beslissing betrokken? Waaraan ontleenden deze perso
nen de bevoegdheid? Wat waren de motieven voor de fusie? Door wie 
en wanneer werd advies uitgebracht? Door wie en hoe werd toezicht 
op de beslissing uitgeoefend? Aan wie, wanneer en hoe werd verantwoor
ding afgelegd? In welk stadium werden inlichtingen verstrekt? 
Men beoogt deze vragen te stellen aan directeuren en commissarissen 
van de NV'S die bij de fusie waren betrokken, aan personeelsleden van 
de betrokken bedrijven, aandeelhouders, vakbondsbestuurders, overheids
personen met wie over een fusie overleg was gepleegd, vertegenwoordigers 
van de bank, e.a. 
Het voorstel is voorzien van een Memorie van toelichting, bestaande uit 
drie paragrafen, resp. over de aanleiding tot het voorstel, de begrenzing 
van het onderzoek en de methode van onderzoek. De motivering van 
de actie van de PPR-kamerleden is kernachtig samengevat in deze vol-
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zin: "Toenemende concentratie, beslotenheid en onderlinge verwevenheid 
van de kring van directeuren, commissarissen en financiers, de belangen 
van velen en de verscheidenheid van belangen die erbij betrokken kunnen 
zijn, doen het vragen naar het fungeren van de macht in de onderneming 
alleszins begrijpelijk zijn". 

De concentratie in het bedrUfsleven 

Er gaat geen dag voorbij of de economische pagina's van onze dagbladen 
spreken over een fusie. Vaak bereiken deze berichten ook de voorpagina. 
nl. wanneer het fusies betreft waarbij een van onze grotere ondernemin
gen is betrokken. Men denke aan: Verolme - NDSM, VMF - Wilton 
Fijenoord, SHV - Van Nievelt Goudriaan, Amstel - Heineken, enz. 
Meestal slagen de betreffende ondernemingen er in door middel van 
communiqué's en persconferenties een gunstig beeld te verschaffen over 
de nieuwe samenwerking: versterking van de concurrentiepositie op de 
exportmarkt, efficienter bedrijfsvoering en geen nadelige gevolgen voor de 
werkgelegenheid. Niettemin heerst er vrij veel onrust over de economische 
concentratie. Onrust bij de werknemers van de ondernemingen die fuseren 
of die mogelijk in de toekomst een fusie aangaan. Wat zijn de gevolgen 
voor hun plaats in die onderneming? Onrust ook bij de buitenwacht. Door 
fusies ontstaan vaak economische machtsposities. Zullen zij niet de vrij
heden in onze samenleving aanzienlijk beperken? 
Zoals wel meer het geval is wordt de onrust voor een go:::d deel veroor
zaakt door gebrek aan een juist inzicht in het gebeuren. Door de sterke 
dynamiek is de situatie onoverzichtelijk. De statistieken lopen achter bU 
de ontwikkeling. De beste statistieken over de concentratie treft men 
aan in de Verenigde Staten, waar elke vier jaar een bedrijfstelling wordt 
gehouden. In Duitsland werd in 1964 een zeer uitvoerig rapport gepubli
ceerd over de concentratie in het bedrijfsleven. De cijfers hadden echter 
betrekking op de periode 1954-1960 en het onderzoek is daarna niet meer 
herhaald. In Nederland is er telkens na tien jaar een bedrijfstelling, 
die echter, anders dan in de USA, nauwelijks informatie geeft over de 
samenwerking van ondernemingen in concernverband. De Maandstatis
tiek van de Industrie heeft enkele malen (over 1961 en 1964) cijfermateriaal 
gegeven aangaande de structuur van de industrie, doch ook weer met 
tekortschietende gegevens over de concentratie. In januari 1966 ontving 
de Tweede Kamer een overzicht met enige gegevens over de concentratie 
in het bedrijfsleven, waaruit o.m. bleek dat zich in de jaren 1958 tot midden 
1965 in Nederland 258 fusies hadden voorgedaan. Het aantal fusies is 
inmiddels sterk toegenomen. Toch had het bedoelde overzicht aan de 
Kamer nog steeds geen vervolg. Vergeleken met een aantal andere landen 
doet men in ons land nogal geheimzinnig met cijfers over het concentratie
proces in het bedrijfsleven. Waarom eigenlijk? Een eerste vereiste is naar 
mijn mening dat de overheid, i.c. het Centraal Bureau voor de Statis
tiek, goed cijfermateriaal verschaft over het zo ingrijpende proces van 
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de economische concentratie. We registreren ook nauwkeurig van maand 
tot maand het prijsverloop van allerlei goederen en diensten. Ca. vier 
weken na dato van opname is het prijsindexcijfer van levensonderhoud 
bekend. Is er onder de huidige omstandigheden ook geen reden om frequen
ter en nauwkeuriger dan thans gebeurt de concentratie in het bedrijfs
leven op te meten? 

Behalve over het patroon van het bedrijfsleven dat door het concentratie
proces ontstaat, is er ook te weinig informatie over het fusie-gebeuren 
zelf dat tot de concentratie leidt. De algemene wens bestaat meer inzicht 
te hebben in de wijze waarop de belangrijke beslissingen worden genomen. 
waardoor twee ondernemingen met vaak duizenden werknemers tot een 
nieuwe eenheid worden samengebracht. Bekend is dat de "take-over"
activiteiten in ons land de laatste tijd harder zijn geworden. Er is bijvoor
beeld al meermalen een bod gedaan op aandelen zonder dat hierover 
toestemming was bereikt met het bestuur van de over te nemen onder
neming, hetgeen voorheen in ons land steeds gebruikelijk is geweest. 
Ook wanneer er wel overeenstemming was tussen de besturen van de 
fuserende ondernemingen is het de vraag of alle consequenties van het 
gebeuren werden overzien. "Zoals het nu gaat lijkt het in vele gevallen 
op een wildebeestenspel", heeft ir. Mathijsen Gerst, voorzitter van de 
Vereniging Effectenbescherming gezegd. (sER-Informatie- en Documentatie 
bulletin nr. 40, 17 okt. 1968, pag. 21). Minister De Block heeft op 30 oktober 
1968 in een vergadering met de vaste commissie voor Economische Zaken 
uit de Tweede Kamer toegegeven dat er bij het tot stand komen van fusies 
in de voorafgaande maanden "kapitale fouten" waren gemaakt. Er is 
alle reden om na te gaan of er geen garanties moeten worden geschapen, 
opdat bij zulke belangrijke gebeurtenissen als fusies van ondernemingen 
de juiste beslissingen worden genomen. Een bepaalde ordening voor de 
procedure van overnemingen lijkt gewenst. 

Het voorstel-Aarden ondervond kritiek 

Van meer kanten worden thans acties ondernomen voor het ontwerpen 
van een fusie-code of een wettelijke regeling van de fusie. Zo tracht de 
Vereniging Effectenbescherming op dit punt een gesprek op gang te krijgen 
met ander respresentatieve organisaties. Een interdepartementale com
missie is, volgens mededelingen van minister De Bloek, bezig een code 
te ontwerpen die het gedrag bij het tot stand komen van fusies moet bepa
len. De bedoeling daarbij is, dat de werknemers tijdig op de hoogte worden 
gesteld, dat het algemeen belang wordt ontzien en dat rekening wordt 
gehouden met de belangen van de aandeelhouders. Verder is er een com
missie werkzaam van de Sociaal-Economische Raad, onder voorzitter
schap van prof. mr. W. van der Grinten, die de regering aanbevelingen 
zal doen over eventueel op te stellen gedragsregels. Minister Polak heeft 
de SER vorig jaar oktober om dit advies gevraagd. 
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Met name de activiteiten van de SER zijn voor enkelen aanleiding ge
weest om het voorstel voor een parlementaire enquête als overbodig te 
bestempelen. Zo meent mr. Van Dam, algemeen secretaris van de Fede
ratie van Christelijke Werkgeversverbonden, dat het werk van de SER
commissie door een eventuele parlementaire enquête met een jaar zal 
worden vertraagd. Volgens mr. Van Dam is een parlementaire commissie 
overbodig. (Bericht in de Volkskrant van 4 februari 1969). Het komt 
mij voor dat het oordeel van de heer Van Dam niet juist is. De taken 
van de eventuele parlementaire enquête-commissie en van de SER-com
missie zijn geheel verschillend. De parlementaire enquête-commissie ver
zamelt gegevens over de feitelijke gang van zaken in de laatste vijf 
jaren. Een dergelijke parlementaire commissie kan deze gegevens beter 
verzamelen dan welk ander orgaan ook, gezien de bijzondere bevoegdhe
den die zij heeft door het parlementaire recht van enquête, dat in de 
Grondwet is verankerd. De commissie van de Sociaal-Economische Raad 
is gevraagd een regeling te ontwerpen voor fusies in de toekomst. Het 
is niet alleen zo, dat de taken geheel verschillend zijn. De commissies 
vullen elkaar bovendien aan. De resultaten van het parlementair onderzoek 
kunnen van belang zijn voor het opstellen van een fusiecode. 

Mr. Nelissen, voorzitter van de Kvp-fractiecommissie voor Economische 
Zaken, vroeg zich in een eerste reactie eveneens af of naast de activiteit 
van de regering op het punt van de fusies nog apart door het parlement 
een onderzoek zou moeten worden ingesteld. Volgens hem zal de regering 
zelf wel bereid zijn alle gewenste informaties te verschaffen. Eventueel 
zou naar zijn mening een speciale staatscommissie kunnen worden inge
steld, waarbij dan het georganiseerde bedrijfsleven kan worden betrok
ken. Inderdaad is een dergelijke gang van zaken eveneens denkbaar. Ik 
zou er persoonlijk niet de voorkeur aan geven. Het vraagstuk van de 
economische machtsvorming is een acuut probleem in onze Westerse 
samenleving. Daarbij gaat het niet alleen om werknemers belangen, voor 
de behartiging waarvan de vakbeweging moet instaan. De economische 
machtsconcentratie is sterk bepalend voor de opbouw van onze samen
leving in haar geheel. Daarover moet het parlement waken. Het gaat 
hier niet alleen om een problematiek van het bedrijfsleven, er zijn verder
gaande consequenties. Het instellen van een staatscommissie ligt meer 
voor de hand, wanneer een vraagstuk moet worden bestudeerd dat zeer 
specifieke deskundigheid vereist. Een onderzoek als de heer Aarden voor
stelt wil ik graag toevertrouwen aan vijftien kamerleden. Het lijkt me bij 
uitstek een activiteit voor de volksvertegenwoordiging, een activiteit waar
bij ons niet altijd evenzeer gerespecteerde parlement aanzien kan win
nen. Willen we de parlementaire democratie versterken - en dat willen 
we toch - dan is een gebruik van het enquêterecht m.i. aan te bevelen. 
Volgens een commentaar in Het Financiële Dagblad van 23 januari jl. 
zouden de pPR-Kamerleden de parlementaire enquête introduceren met 
bepaalde vooroordelen, zodat de objectiviteit van het onderzoek daardoor 

122 



• 

a priori al wordt ondermijnd. Ik acht het vanzelfsprekend dat de voor
stellers van de enquête bepaalde vermoedens hebben omtrent een onvol
ledige consultatie bij een aantal fusies. Zulke - overigens door reeds 
bekende feiten gestaafde - vooronderstellingen vormden zeker de aan
leiding tot het voorstel. De parlementaire enquête van 1886 naar de 
kinderarbeid en de veiligheid in fabrieken is ook niet ingesteld zonder 
dat men bepaalde vermoedens had over een en ander. De voorstellers 
gaan er van uit, aldus de scribent van Het Financiële Dagblad, dat 
er onvoldoende verantwoording wordt afgelegd. In die zin zou machts
misbruik worden gesuggereerd. "De suggestie tot machtsmisbruik is nodig 
om de enquête te doen vallen onder de voorschriften van het reglement 
van orde van de Kamer", aldus het Financiële Dagblad. Het is daaren
tegen mijn mening dat in de veronderstelling dat over een aantal fusies 
onvoldoende verantwoording wordt afgelegd, geen suggestie tot machts
misbruik aanwezig is. Machtsmisbruik is een ernstiger zaak. De heel 
Aarden heeft bovendien duidelijk verklaard dat het doel van het onder
zoek niet is het op zoek gaan naar misstanden, maar het verzamelen 
van feitelijke informatie Lv.m. de herziening van het ondernemingsrecht 
(de Volkskrant van 23 okt. 1968). Verder: in het Reglement van orde 
van de Tweede Kamer komt geen bepaling voor dat de suggestie tot 
machtsmisbruik nodig is om een parlementaire enquête in te stellen. 
Het Reglement van orde èn de Enquête-wet vragen beide slechts om 
een nauwkeurige omschrijving van het onderwerp van het onderzoek 
en een toelichting daarop. 

Het was niet de bedoeling hier alle kritiek die tegen het voorstel Aarden 
is ingebracht te analyseren. Ik moet me hierbij wel beperken. Ik wil 
nog slechts vermelden de commentaren in de geest van "Het konijn 
dat goochelaar Aarden uit zijn radicale hoed heeft getoverd is nogal 
mager". Inderdaad. Maar dan is er toch het voordeel, dat op korte 
termijn (ca. 1 jaar) een stuk informatie beschikbaar kan zijn, dat langs 
andere weg moeilijk is te achterhalen en dat waardevol is bij het beoor
delen van een aantal wettelijke maatregelen die thans op stapel staan. 
Niets belet ons intussen na te gaan welk breder opgezet onderzoek 
eventueel vervolgens kan worden geëntameerd. 

Misbruik van economische macht 

Discussies naar aanleiding van het concentratieproces in het bedrijfs
leven hebben dikwijls een emotioneler karakter. Er worden geladen termen 
gebruikt als "economische macht", "machthebbers" en "misbruik van 
macht", zonder dat altijd duidelijk is wat men er precies mee bedoelt. 
De term "misbruik van economische macht" is van centrale betekenis 
in bedoelde discussies. Tegen economische macht op zichzelf kan men 
onder hedendaagse omstandigheden eigenlijk nauwelijks bezwaar hebben. 
Grote concerns als Philips, ICI en General Motors hebben economische 
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macht in die zin dat ZIJ lil belangrijke mate beschikken over de moge
lijkheid om in het economisch verkeer de voorwaarden waarop zij aan 
dit verkeer deelnemen zelf te bepalen, als gevolg van hun rijkdom aan 
middelen (als: outillage, technische kennis, geldmiddelen, krediet), diver
sificatie in de produktie en eventueel een groot marktaandeel. Deze eco
nomische macht past bij de huidige stand van de technologische ont
wikkeling. De produktietechnieken in de industrie zijn thans veelal zeer 
gecompliceerd van aard. De voorbereiding van de vervaardiging van 
een zeker produkt, b.v. een bepaald type auto, vraagt om langdurige 
arbeid in research en ontwikkeling. Kostbare investeringen zijn vereist 
voordat de produktie kan aanvangen. Een breed opgezette planning 
organiseert het gehele proces. Die planning kan zich niet beperken tot 
de ontwikkeling en het produktieproces, maar strekt zich ook uit tot 
de verkoop van het produkt. De kostbare voorbereiding vraagt om zeker
heid voor de onderneming dat het produkt inderdaad ook kan worden 
verkocht. Een sterke marktpositie is daartoe vereist. 

Evenmin als het begrip "economische macht", is naar mijn mening 
het begrip "fusie" per se negatief gekleurd. Concerns van voldoende 
omvang voor de vereiste marktbeheersing kunnen ontstaan door groei 
van binnen uit, zoals met het Philips-concern vooral het geval is. Der
gelijke concerns kunnen ook tot stand komen door samenvoeging van 
een aantal ondernemingen in de loop van de tijd, door fusies dus. Hiervan 
is het Unilever-concern een voorbeeld. Fusie van ondernemingen kan 
meestal positief worden gewaardeerd. Zaak is wel dat met alle betrok
ken belangen rekening wordt gehouden, en dat dus alle betrokken par
tijen zo mogelijk in het beslissingsproces dat tot de fusie leidt, een rol 
spelen. Met het oog hierop en om het gewenste inzicht in deze voor 
onze samenleving ingrijpende beslissingen, de gewenste openheid, heeft 
de heer Aarden zijn voorstel ingediend. Uit het voorafgaande mag blijken 
dat ik zijn voorstel waardevol vind. Maar het heeft uiteraard slechts 
betrekking op een beperkt onderdeel van de problematiek van de con
centratie in het bedrijfsleven, waarmee we in onze tijd worden gecon
fronteerd. 
Centraal in deze problematiek lijkt mij het gevaar dat de grote concerns 
met economische machtposities die o.m. als gevolg van fusies ontstaan, 
te zeer gaan domineren in onze samenleving. Ze zouden de gang van 
zaken in onze maatschappij kunnen gaan beïnvloeden op een wijze en met 
consequenties die wij als gewone leden van die maatschappij in meer
derheid niet wensen. Door gebruik te maken van hun macht kunnen ze 
doeleinden nastreven waardoor waarden en doelstellingen van de samen
leving worden bedreigd en aangetast. Als waarden van de samen
leving kan men zien: de waardigheid van de individuele menselijke 
persoon, keuzevrijheid van het individu, gelijke kansen voor een ieder; 
als (sociaal-economische) doelstelling: rechtvaardige inkomensverdeling, 
economische groei, volledige werkgelegenheid en een stabiel prijspeil. 
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Wanneer een groot concern waarden en doelstellingen van de samenleving 
als hier aangeduid bedreigt en doorkruist, in dat geval zou ik willen 
spreken van misbruik van economische macht. Een groot concern kan 
in deze zin misbruik maken van haar economische macht b.v. door het 
vaststellen van te hoge prijzen, door prijsdiscriminatie, door koppelver
koop. Deze vormen van machtsmisbruik kunnen in beginsel door de 
overheid nog wel worden bestreden met het instrumentarium van het 
mededingingsbeleid (kartel politiek). De research en ontwikkeling van 
nieuwe produkten binnen de grote concerns kan de overheid als hoedster 
van het algemeen belang echter nauwelijks beïnvloeden. Toch worden 
vele sociale waarden en doelstellingen geraakt door de technologische 
ontwikkeling (o.m. op het terrein van de kernenergie en de automati
sering), een ontwikkeling die voor een goed deel zijn oorsprong vindt 
in de research-laboratoria van de grote ondernemingen. De beslissing 
in welke richting het onderzoek zal gaan en de beslissing of een uit
vinding al of niet zal worden geëxploiteerd, worden genomen binnen de 
grote ondernemingen. Wanneer besloten is een nieuw produkt in te voeren 
is het concern vervolgens in staat om door imponerende reclamecam
pagnes de consument ervoor ontvankelijk te maken. Via hun investerings
beslissingen beheersen de grote concerns in belangrijke mate de uit
breiding in een bedrijfstak. Hun investeringsbeslissingen kunnen een 
bedreiging vormen voor de gewenste richting van de economische groei. 
Behalve de maatschappelijke doelstelling economische groei kunnen inves
teringsbeslissingen ook de ruimtelijke ordening bedreigen, nl. voorzover 
het de lokalisering betreft van de uitbreidingsinvesteringen van het 
concern. Men denke hierbij ook aan het sociaal goed van de milieu
hygiëne. 

Hier is summier aangeduid hoe misbruik van economlscne macht zich 
kan voordoen. Men kan stellen dat in feite misbruik van economische 
macht nog maar zelden is aangetoond. Daarentegen geldt m.i. dat de 
situatie toch potentiële gevaren in zich bergt die de samenleving steeds 
ernstiger kunnen bedreigen. De grote concerns zijn in de gelegenheid 
op vele terreinen van de maatschappij de gang van zaken beslissend 
te beïnvloeden. Ze kunnen hun macht in veel opzichten ongecontroleerd 
aanwenden. De integratie van de grote mammoet-ondernemingen in het 
welzijnsstreven van onze samenleving, lijkt een belangrijke politieke opgave 
voor de nabije toekomst. Het ontstaan van economische machtsposities 
is waarschijnlijk onmisbaar voor het realiseren van het economisch po
tentieel. Het gaat erom dat de economische macht zodanig wordt beperkt 
en geleid, dat de zelfbestemming van de mens niet in gevaar komt. 
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Toeneming van de belastingdruk 
voor grote gezinnen 

door C. P. A. Bakker 

In het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek van 
augustus 1967 komt een artikel voor onder de titel "Reële druk van de 
inkomstenbelasting 1950-1965". Dit artikel is een samenvatting van een 
uitvoeriger artikel over dit onderwerp in het september-nummer van 1967 
van de Maandstatistiek van het financiewezen. 
Het CBS heeft het verloop van de belastingdruk nagegaan voor de "fiscale 
bevolking" d.w.z. alle personen die formeel belastingplichtig zijn voor de 
loon- en inkomstenbelasting. voor zover zij ouder dan 15 jaar zijn. Uit
gaande van deze "fiscale bevolking" is uit de beschikbare inkomensver
delingen voor een aantal jaren uit de periode tussen 1950 en 1965 bepaald 
welke inkomensniveaus door resp. 211z, 5, 10, 20, 30, 40, 50 en 60% van de 
"fiscale bevolking" werden overschreden, waarbij met de eerstgenoemde 
2Y2 % is bedoeld de groep met de hoogste inkomens. De grens van b.v. 
60% drukt uit dat voor 1950 en 1965 het inkomensniveau is bepaald van 
iemand die 60% van de fiscale bevolking qua inkomen boven zich heeft 
en 40% van de fiscale bevolking met een lager inkomen achter zich laat. 
Aldus heeft het CBS acht equivalente inkomensniveaus bepaald. 
Aan het in het eerstgenoemde artikel opgenomen cijfermateriaal zijn de 
volgende gegevens ontleend: 

Inkomstenbelasting 1950-1965 
---- ---------- ---

Van de Inkomstenbelasting in % van het 
"fiscale be- Inkomen inkomen in 1965 

(in guldens) (index 1950 = 100) volking" haalt, 
resp. betaalt 1950 1965 zonder kind. 2 kind. 4 kind. 

60% 1.320 5.100 291 a) 

50% 1.900 6.810 173 400 a) 

40% 2.440 8.010 135 216 550 
30% 2.900 9.300 125 176 306 
20% 3.470 11.000 121 164 280 
10% 4.800 14.550 114 141 202 
5% 6.600 20.000 118 136 166 
211z % 9.300 28.200 125 140 161 

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

a) Indexcijfer kan niet worden berekend omdat in 1950 geen belasting ver
schuldigd was 
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Ten einde de invloed uit te schakelen van het feit dat voor de laagste 
niveaus de uitkomst van de indexcijfers voor 1965 sterk werd bepaald 
door een lage belastingdruk in 1950, worden hierna de inkomens in 1965 
vóór en ná belastingaftrek vergeleken. 

Inkomens 1965 
~------

(indexcijfer 1950= 100) 
Vóór Ná belastingaftrek 

Groep belastingaftrek zonder kind. 2 kind. 4 kind. 
----------------

60% 386 369 380 386 
50% 358 344 344 354 
40% 328 318 316 319 
30% 321 312 308 310 
20% 317 308 303 303 
10% 303 295 289 285 
5% 303 290 285 281 
21/2% 303 279 274 271 

~ ------ ---~ ~----- -------~ 

Uit het eerste overzicht blijkt dat de stijging van de belastingdruk op elk 
niveau groter is geworden naarmate het gezin groter is. Uit de cijfers 
van het tweede overzicht volgt, dat althans wat betreft de vier hoogste 
inkomensniveaus deze conclusie kan worden gehandhaafd. Naar aanleiding 
hiervan heeft het CBS geconcludeerd dat de in het tarief ingebouwde af
trek vermoedelijk bij de waardevermindering van de gulden ten achter is 
gebleven. Voor degenen die enigszins bekend zijn met de opbouwen ont
wikkeling van het tarief van de inkomstenbelasting, was deze conclusie 
geen verrassing. Ik heb zelf meermalen zijdelings of rechtstreeks op dit 
verschijnsel gewezen.1

) 

De verwachting was gerechtvaardigd, dat bij de eerstkomende gelegen
heid door de minister van Financiën aan dit verschijnsel aandacht zou 
worden geschonken. Dit is helaas niet gebeurd; integendeel, bij de jongste 
aanpassing van het tarief van de inkomstenbelasting is de situatie voor de 
grote gezinnen opnieuw op een relatieve verslechtering uitgedraaid. Deze 
verslechtering vloeit voort uit het optrekken van de belastingvrije voet en 
het ongewijzigd laten van het bedrag van de primaire kinderaftrek. Deze 
primaire aftrek heeft hetzelfde karakter als de belastingvrije voet voor 
een ongehuwde en voor een echtpaar, t.w. een bedrag tot dekking van de 
primaire behoeften. Eerst bij een hoger inkomen past belastingheffing. 
Voor een echtpaar met kinderen moet er rekening mee worden gehouden 
dat de overschrijding van de belastingvrije voet en de primaire kinderaf-

1) Zie o.m. "Progressie en kinderaftrek in het tarief inkomstenbelasting" (I) en 
(11) in Economisch-Statistische Berichten van 24-6 en 1-7-1964 en "De herziening 
van het tarief Inkomstenbelasting" in ESB van 14-10-1964. 

127 



trek nog een geringere betekenis heeft dan bij een echtpaar zonder kinderen 
omdat in het eerste geval meer personen die overschrijding moeten delen. 
Dit gebeurt technisch door de aanvullende kinderaftrek. 

Kinderaftrek niet voldoende aangepast 

In 1948 was het vrijgestelde bedrag voor een ongehuwde .f 750, voor een 
echtpaar .f 1.000 en voor elk kind .f 240. In dit bedrag voor een kind kwam 
tot uitdrukking dat de kosten voor een kind tussen de leeftijd van 0-16 
jaar gemiddeld bijna gelijk waren aan de helft van de kosten van een 
volwassene in gezinsverband. De ontwikkeling na 1948 is wat merkwaardig 
geweest. Uit ,:e formules v. elke in bijla~ie VI van de Memorie van toe
lichting bij de jongste herziening zijn opgenomen, valt te berekenen dat 
het vrijgestelde bedrag voor 1969 zal bedragen: voor een ongehuwde in 
groep I ca . .f 2.960, voor een ongehuwde in groep la ca . .f 3.520 en voor een 
gehuwde in groep 11 ca . .f 4.080. Omdat belastingbedragen beneden .f 60 
niet meer zullen worden geheven begint de belastingheffing pas bij resp . 
.f 3.300, .f 3.840 en .f 4.500. Indien men uitgaat van de eerste drie van de 
zojuist genoemde bedragen, dan ligt het peil voor 1969 op resp. 395,469 en 
408 % van dat van 1948. De stijging van d,e primai re kinderaftrek met 75% 
komt globaal neer op een kwart van de stijging van de andere belasting
vrije bedragen. Bij de beoordeling van dit achterblijven in ontwikkeling 
moet allereerst in aanmerking worden genomen, dat de laatste verhoging 
van de primaire kinderaftrek heeft plaatsgevonden bij de wet van 10 fe
bruari 1965 Stbl. 72, volgens welke het tarief-1965 werd vastgesteld. Bij de 
totstandkoming van deze wet werd tot toelichting medegedeeld, dat daarbij 
rekening was gehouden met de stijging van het prijspeil van de particuliere 
consumptie tot en met 1964. Daarna vond wel een optrekking plaats van 
de andere belastingvrije bedragen, doch niet van de primaire kinderaftrek. 
Als men de ontwikkeling vanaf 1948 tot einde 1964 volgt met behulp van de 
prijsindexcijfers voor de kosten van levensonderhoud (ex cl. sociale ver
zekering en belasting), dan blijkt de stijging van de primaire kinder
aftrek slechts enkele punten te laag te zijn. Daarna is echter een niet 
onbelangrijke stijging van die kosten opgetreden. Zou men voor de pri
maire kinderaftrek bij de vaststelling van het tarief -1968 ook rekening ge
houden hebben met de stijg~ng van 1964 tot einde 1967, dan zou dit ge
resulteerd hebben in een verhoging van ca. 15 %, d.i. plm. f 65. 
Indien men rekening houdt met de verwachte ontwikkeling van het prijs
peil in 1969, en aanneemt dat met ingang van 1970 de eerstvolgende inflatie
aanpassing van het tarief van de loon- en inkomstenbelasting zal plaats
vinden, dan houdt zulks in, dat de primaire kinderaftrek dan met ca. 25 % 
of f 105 zal worden verhoogd. Het wél aanpassen van de belastingvrije 
bedragen voor ongehuwden en echtparen en het niét-aanpassen van de 
primaire kinderaftrek betekent een relatieve verzwaring van de belasting
druk voor echtparen met kinderen en wel te meer naarmate het kindertal 
groter is. 
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Uit het vorenstaande is gebleken dat de oorzaak voor het steeds verder 
uiteenlopen van primaire kinderaftrek en de overige belastingvrije bedra
gen moet worden gezocht bij de extra verhogingen die ten aanzien van 
deze overige belastingvrije bedragen zijn ingevoerd. Die verhogingen zijn 
een gevolg van een veranderde opvatting omtrent het karakter van de 
belastingvrije bedragen. Aanvankelijk ging men uit van de gedachte dat 
de belastingheffing moest beginnen zodra de meest elementaire 
behoeften waren gedekt, derhalve reeds vóór er sprake was van een 
sociaal minimum. In die gedachte was het betalen van een zeker bedrag 
aan loon- of inkomstenbelasting een besteding van het inkomen. Geleide
lijk aan is deze gedachte overwonnen en men mag zeggen, dat thans vrij 
algemeen wordt aangenomen, dat de belastingheffing behoort te beginnen 
bij een inkomen dat boven het sociaal minimum ligt. De vraag mag worden 
gesteld of dit niet evenzeer geldt voor de primaire kinderaftrek. Ook ten 
aanzien van de kosten van het levensonderhoud van kinderen kan een 
sociaal minimum worden vastgesteld. In het bekende SER-rapport over 
de kinderbijslag werd voor 1959 een normbedrag bepaald van gemiddeld 
f 750 per kind voor de eerste twee kinderen. Dit bedrag kwam ongeveer 
overeen met een kwart van het bedrag dat als sociaal minimum voor 
een echtpaar werd berekend. Met toepassing van de eerder genoemde 
prijsindexcijfers komt men thans op een bedrag van ruim .f 1.000 als 
sociaal minimum worden v8.stgesteld. In het bekende SER-rapport over 
dien het aantal kinderen meer dan twee is. wordt dit bedrag voor de 
meerdere kinderen iets lager. Een andere vraag is of dit sociaal minimum 
wel op de ouders drukt, indien men de aanwezigheid van de kinderbijslag 
in aanmerking neemt. Ik ben van mening dat deze vraag bevestigend 
moet worden beantwoord om twee redenen. In de eerste plaats wordt in 
ons land, anders dan in de meeste andere landen. de kinderbijslag tot het 
belastbare inkomen gerekend. De kinderbijslag is in deze opvatting 
een herverdeling van het bruto inkomen. Ná deze herverdeling wordt 
de draagkracht door de fiscus bekeken. In de tweede plaats is 
de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen niet algemeen. De aan
vullende herverdeling van een stukje van het loon inkomen heeft geen 
equivalent in de sector van de zelfstandigen. (Er is overigens veel voor te 
zeggen in dit systeem wijziging te brengen door de kinderbijslagen niet 
meer tot het belastbare inkomen te rekenen en de primaire kinderaftrek 
te stellen op het sociaal minimum, verminderd met de kinderbijslag). 

Zwaardere fiscale druk vooral voor middengroepen 

De huidige zogenaamde neutrale houding van de fiscus is niet vrij van 
een zekere tweeslachtigheid. Terwijl aan de ene kant in het tarief wordt 
gerekend met een aftrek gebaseerd op elementaire behoeften, wordt aan 
de andere kant om voor die aftrek in aanmerking te komen, geëist dat 
aan het onderhoud van het kind een bedrag ten koste wordt gelegd dat 
daar beduidend bovenuit gaat. Voor niet tot de huishouding van de be-
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lastingplichtige behorende kinderen geldt in vele gevallen de norm dat 
de belastingplichtige thans een bijdrage moet leveren van tenminste f 16 
per week (of van meer dan de helft van de kosten, indien deze kosten 
minder dan f 32 per week bedragen). (Artikel 4 van de Uitvoeringsbe
schikking Inkomstenbelasting 1964). In dergelijke gevallen is de totale af
trek voor het kind uitgedrukt in een inkomensbedrag, soms beduidend 
lager dan de aantoonbare kosten. 
Bij de parlementaire behandeling van de jongste tariefsherziening 
heeft drs. H. A. C. M. Notenboom de staatssecretaris van Financiën ge
wezen op de hierboven aangehaalde conclusie van het CBS. De staats
secretaris heeft daarop geantwoord, dat bij de herziening van de tarieven 
in 1961 en 1965 de inflatieaanpassing van 10 en 17% volledig op de kinder
aftrek is toegepast en dat het volle effect daarvan pas in 1968 merkbaar 
is. Dit was maar de helft van de waarheid, omdat geen aandacht is ge
schonken aan het uiteenlopen van de ontwikkeling van de primaire 
kinderaftrek en de overige belastingvrije bedragen. De opmerking van 
de staatssecretaris, dat de fiscus neutraal is als hij bij de kinderaftrek 
de draagkracht meet, is dan ook feitelijk onjuist. Bezien vanuit fiscaal 
standpunt raken de gezinnen met kinderen steeds meer in de verdrukking 
en des te meer naarmate het kindertal groter is. Die verzwaring van 
druk is vooral voor de middengroepen voelbaar, omdat voor deze groepen 
een te lage primaire aftrek niet wordt gecompenseerd door de aanvullende 
aftrek. De situatie is thans reeds van dien aard, dat de totale aftrek per 
kind kleiner is dan de kosten van levensonderhoud van het kind, met als 
gevolg dat de belastingdruk voor een echtpaar mét kinderen groter 
is dan voor een echtpaar zonder kinderen. Een voorbeeld moge dit 
verduidelijken. Stel dat een zelfstandige een inkomen heeft van .f 25.000. 
Indien hij twee kinderen heeft betaalt hij in 1968 .f 5.162 belasting. Het 
equivalente inkomen voor een echtpaar zonder kinderen is f 25.000 ver
minderd met 2 x .f 1.020 als sociaal minimum voor de kinderen = f 22.960. 
Daarover is aan belasting verschuldigd .f 5.080. Het echtpaar met twee 
kinderen betaalt over dit zelfde bedrag dus f 82 méér aan belasting, terwijl 
in het geheel geen rekening wordt gehouden met het feit dat het resterende 
inkomen voor een echtpaar met kinderen een geringere betekenis 
heeft dan voor een echtpaar zonder kinderen. Theoretisch bestaat er 
een primaire én een aanvullende kinderaftrek, doch praktisch bestaat er 
alleen nog maar één inkomensaftrek, die lager is dan de primaire aftrek 
billijkheidshalve zou moeten zijn, terwijl van een aanvullende tegemoet
koming geen sprake meer is. Met de kostenstijgingen van 1969 dreigt er 
een nieuw straf tarief te ontstaan: voor gehuwden met recht op kinder
aftrek. 

Moge het bovenstaande ertoe bijdragen, dat bij de eerstvolgende her
ziening van het tarief van de loon- en inkomstenbelasting rekening 
wordt gehouden met de beschreven scheefgegroeide situatie. 
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De invloed van maatschappeliike 
organisaties in de politiek 

door dr. S. W. Couwenberg 

De heer Boot heeft ons in een vorig nummer1) uitgenodigd onze opvat
tingen inzake het politieke corporatisme en de KVP nader uiteen te zetten 
en in concreto aan te geven, waar het Kvp-beleid heeft gefaald. Op 
deze u~tnodiging gaan we gaarne in. Ik zou willen beginnen met de heer 
Boot dank te zeggen voor de aandacht, die hij in het verre New York 
heeft gewijd aan bepaalde opvattingen van het Democratisch Centrum 
Nederland. Voorts zou ik willen vooropstellen, dat de door hem gelaakte 
verwijzing naar Spanje en Portugal in verband met het politieke corpo
ratisme van de KVP in een bepaald opzicht niet zo gelukkig was. Ik zeg: 
in een bepaald opzicht. Want de ervaring heeft geleerd, dat een te scherpe 
stellingname wel eens nodig is om in het hedendaagse publieiteitslawaai 
enig gehoor te vinden. In het algemeen heeft het DCN zijn ideeën echter 
;z:eer rustig en gematigd gepresenteerd, zonder zijn toevlucht te nemen 
tot pakkende - en vaak goedkope - kreten, en dit is o.i. een van de 
redenen, waarom het als pleitbezorger van politieke vernieuwing betrek
kelijk weinig aandacht gekregen heeft. Op langere termijn is de kracht 
en gefundeerdheid van nieuwe ideeën overigens belangrijker dan het 
publiciteitslawaai dat men er omheen maakt. En in dit opzicht ben ik 
wat de DCN-ideeën betreft niet pessimistisch. Wat i.h.b. de DCN-concep
tie inzake partijvernieuwing betreft, gaat het waarschijnlijk, zoals het 
met de idee van christen-democratische samenwerking is gegaan: eerst 
verzet en afwijzing en, na zekere tijd, min of meer geruisloze overname. 
Ik zou er in dit verband nog eens op willen wijzen, dat de DCN-concep
tie geen verloochening is van de christen-democratische samenwerkings
gedachte, maar een verdere, meer consequente doortrekking is van het 
streven naar doorbreking van verouderde tegenstellingen dat inhaerent 
was aan de door mij tien jaar geleden ontwikkelde cDu-idee.2

) 

Over de reactie van de heer Boot op een bepaald onderdeel der DCN
ideeën ben ik zeer verheugd, al trok hij er tegen van leer. Als men een 
bepaalde toestand wil veranderen, kan men beter bestreden dan - zoals 

1) Mr. G. A. A. M. Boot, "Naar nieuwe politieke verhoudingen", POLITIEK, 
december (no. 12) 1968. 
2) O.a. in: De strijd tussen progressiviteit en conservatisme, 1959, p. 357 e.v.; 
Pleidooi voor een christelijke doorbraakgedachte, 1959; en Het Nederlandse 
partijstelsel in toekomstperspectief, 1960, p. 89-132. 
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zo vaak gebeurt als bepaalde ideeën niet welgevallig zijn - doodge
zwegen worden. Dan komen de ideeën in discussie. En dat is altijd winst. 

Algemene volkspartij als gemeenschappelijk uitgangspunt 

Een discussie met de heer Boot lijkt me alleszins vruchtbaar, omdat 
hij in een bepaald fundamenteel opzicht instemt met de DCN-conceptie, 
nI. met het streven naar uitbouw van het sociale yolkspartijtype tot 
een volledige volkspartij, die mensen uit verschillende maatschappelijke 
kringen en van verschillende geestelijke richtingen in zich verenigt. Een 
dergelijke algemene volkspartij dient o.i. nauw voeling te houden met 
alle kringen en sectoren van de maatschappij en dus ook met de verschil
lende maatschappelijke organisaties. die opkomen voor een bepaalde groep 
of sector. Maar er dient gzen osmose, geen vermenging van verantwoor
delijkheden plaats te vinden. En hier komen we aan het punt, dat ons 
verdeeld houdt, t.W. het vraagstuk van het politieke corporatisme. Het 
gaat hierbij niet om een specifiek Kvp-probleem, maar om een algemeen 
vraagstuk, dat in de DCN-publikatie Naar nieuwe politieke verhoudingen 
ook als zodanig is gesteld, zij het dat het op de KVP is toegespitst. 

Het politieke corporatisme 

Het verschijnsel zelf behoeft nauwelijks nog toelichting. Het is in de 
literatuur al veelvuldig gesignaleerd en geanalyseerd. In de ganghare 
democratische gewoontewijsheid berust de vorming van het politieke 
beleid in handen van de regering, het parlem::nt en de politieke partijen. 
In de praktijk klopt dit schema al lang niet meer. De maatschappelijke 
belangenorganisaties en (de leiders van) het ambtelijk apparaat spelen 
een eigen belangrijke rol in het politieke proces. zonder dat daar een 
duidelijke publieke verantwoordingsplicht tegenover staat.3

) Wat de 
belangenorganisaties betreft, deze oefenen hun politieke invloed o.a. uit 
door de posities die zij in feite in de grote partijen en via deze in het 
parlement verworven hebben. Het parlement heeft hierdoor een duidelijk 
corporatieve inslag gekregen. Voor een verdere analyse van dit ver
schijnsel moge ik verwijzen naar vroegere publikaties.4

) 

De belangrijkste bezwaren tegen deze ontwikkeling zou ik kortheidshalve 
in de volgende vijf punten willen samenvatten: 

1. Het politieke corporatisme leidt tot een ondermijning van de partij
politieke democratie. De partijen zijn vaak eer medium geworden van 
de maatschappelijke organisaties. dan de wezenlijke bepalers van het 

3) Zie hiervoor nader: van schrijver dezes, "Politieke beleidsvorming: demo
cratische theorie en praktijk", Problemen der Democratie, tweede bundel 1967, 
p. 11 e.v. 
4) Zie o.a. Het Nederlandse partijstelsel in toekomstperspectief, p. 29 en 
Problemen der Democratie, I, p. 35-41. 
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beleid.") De politieke partijen schieten hierdoor tekort in een van hun 
meest wezenlijke functies, t.w. het bevorderen van een geïntegreerde 
politieke taakstelling, dus met een duidelijke rangorde der desiderata 
naar politieke preferentie. In de historisch-gegroeide osmose van partijen 
en maatschappelijke organisaties zijn de partijprogramma's veelal nauwe
lijks verhulde optelsommen van de wensen en verlangens der verschillende 
belangenorganisaties, meer verlanglijsten dan wat zij eigenlijk zouden 
moeten zijn: ranglijsten. G). 

2. Krachtens hun integratie-functie is het de specifieke taak van de 
partijen en de volksvertegenwoordigers om zich te concentreren op de 
hoofdlijnen, de totale conceptie van het staatsbeleid. Door het politieke 
corporatisme wordt de politiek echter steeds meer beheerst door specialis
ten, wier aandacht zo gericht is op allerlei detailproblemen en speciale 
belangen, dat het politieke inzicht in de grote lijn, in de kernpunten waar 
het in een bepaalde situatie om gaat. niet uit de verf komt. De parle
mentaire discussies verzandt hierdoor maar al te vaak tot een onder
onsje van insiders, die zich van een vakjargon bedienen, dat de politiek 
voor buitenstaanders steeds onbegrijpelijker en ondoorzichtiger maakt. 

3. Het politieke corporatisme werkt een versluiering en vermenging van 
verantwoordelijkheden in de hand, welke uit democratisch oogpunt moeilijk 
aanvaardbaar is, en maakt het proces van beleidsvorming - in het Neder
landse partijpolitieke bestel toch al weinig doorzichtig; vandaar het vraag
stuk der politieke duidelijkheid! - voor de gemiddelde burger vaak zo 
ondoorzichtig, dat zijn politieke interesse en participatie, voorzover nog 
aanwezig, ernstig gefrustreerd worden. 

4. De politieke functie van de gewone kiezer is o.a. door het politieke 
corporatisme sterk uitgehold. De volksvertegenwoordigers zijn te ver af
gegroeid van de kiezers, om nog als hun werkelijke representanten te gelden. 
Dat de kiezers dit ook zo voelen, is uit de bekende Revu-enquête duidelijk 
gebleken. 
Dat de volksvertegenwoordigers eigenlijk niets meer representeren, zoals 
prof. Belinfante stelt,7) gaat ons echter te ver. Zij vertegenwoordigen nog 
wel degelijk iets, n.l. de politieke (partijen) en maatschappelijke corpo
raties, die met de leiders van het ambtelijke apparaat in de hedendaagse 
democratie de politieke dienst uitmaken. Het parlement is geen volksver-

5) Vg1. H. Daalder, "Nationale politieke stelsels (Nederland)", Reportorium van 
de sociale wetenschappen, Politiek, 1958, p. 216. 
6) Vgl. drs. A. Hoogerwerf, "Politieke functies van partijen en belangengroepen", 
Mens en Maatschappij, nov.-dec. 1961. En zijn bijdrage "Politieke partij en 
politieke democratie", in Problemen der Democratie, Eerste bundel, 1965, 
p. 25 e.v. 
7) Prof. mL A. D. Belinfante, De burger en zijn staat, 1966, p. 58-91. 
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tegenwoordiging meer in de oorspronkelijke zin, maar een vertegenwoordi
ging van politieke en maatschappelijke corporaties. Binnen het formelt> 
kader van de parlementaire democratie ontwikkelt zich in feite een corpo
ratieve staatsorde,H) waarin het individu, politiek gezien, steeds meer 
in verdrukking komt. Vandaar de gevoelens van onmacht, vervreemding, 
wantrouwen en des-oriëntatie in brede lagen van de bevolking, die de indi
catie zijn van een nieuwe politieke crisis, waarvan het politieke corporatisme 
een van de achtergronden vormt. 

5. Tenslotte: door de ontwikkeling van het politieke corporatisme is de 
ideële dimensie van de politiek in sterke mate verbleekt en verdrongen 
door een vèrgaande vermaterialisering en pragmatisering der politiek. 
Zij wordt zozeer in beslag genomen door een onoverzienbare hoeveelheid 
belangen en belangetjes, dat zij veelal nog slechts de interesse van de 
belanghebbenden weet op te wekken. De traditionele politieke stromingen 
blijken steeds minder in staat, op inspirerende wijze leiding te geven aan 
de verdere ontwikkeling van de fundamentele waarden, die aan onze be
schaving ten grondslag liggen. In hoofdzaak reageren zij nog slechts op 
de eisen, die uit het maatschappelijk leven aan de orde worden gesteld. 
Beheerst als de hedendaagse politiek wordt door voortwoekerend corpora
tisme en specialisme, raakt zij steeds meer ingekapseld in de détailproble
matiek van de verzorgingsstaat en gaat zij gebukt onder een toenemende 
geestelijke armoede. Van een politiek-strategische visie. die de algemene 
beginselen en de praktijk van alledag verbindt tot een zinvol geheel, een 
inspirerend toekomstbeeld. is nauwelijks sprake. Voor de toekomst belang
rijke beslissingen worden steeds meer genomen in andere sectoren (m.n. 
de wetenschappelijk-technische sector) dan in die der (partij)politiek.

9
) 

Tegenover het richtingloze politieke corporatisme en pragmatisme. dat 
opgaat in de détailproblematiek van de verzorgingsstaat en iedere wezen
lijke inspiratie mist ondanks alle gc:)raat over christelijke inspiratie. heeft 
het DeN gepleit voor een nieuwe politieke houding. die de ideële dimensie 
in de politiek weer tot haar recht laat komen. zonder in het vroegere 
dogmatisme te vervallen en welke de natuurlijkè s;:;anning tussen de 
fundamentele waarden van onze cultuur, en de realiteit der hedendaagse 
civilisatie weet te transformeren in nieuw,~ politieke ideeën en in politieke 

actie en strijd.10
) 

Selectie-problematiek in de KVP 

Na bovenstaande algemene bezwaren nog enkele kanttekeningen bij de 

8) In dezelfde zin: prof. dL J. A. A. van Doorn, "Pressiegroepen: correctie of 
corruptie?" in Pressiegroepen, p. 77. 
9) Vgl. prof. dr. W. Banning, "Moderne elites en politiek", Wending, februari 
1963. 
10) Zie Naar nieuwe politieke verhoudingen, 1967, p. 26. 
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Kvp-praktijk. Ik zou hierbij nader willen ingaan op een drietal wezenlijke 
functies van de hedendaagse partij, t.W. de selectie-, de communicatie
en de integratie-functie. 

Naar mijn ervaring geschiedt de selectie in de KVP teveel naar corpora
tieve kriteria, naar kriteria van groepsvertegenwoordiging en specialisme, 
waardoor te weinig gelet wordt op algemeen-politieke kwaliteiten. In de 
emancipatie-fase, waarin de katholieke partij zich ontwikkeld heeft tot de 
politieke exponent van het de hele maatschappij omvattende katholieke 
organisatiepatroon. mocht dit wellicht een bevredigende procedure zijn, 
in onze tijd is dit zeker niet meer het geval. De KVP heeft alleen nog toe
komst als zij zich ontwikkelt tot een volledig politieke partij, die primair 
selecteert naar politieke kwaliteiten. Een bepaald specialisme is op zichzelf 
zeer nuttig, maar voorop moet staan de aanwezigheid van een bepaald 
algemeen-politiek ontwikkelingsniveau, waardoor men oog heeft voor de 
grote lijn, de principiële achtergronden, de samenhang en interdependentie 
in de politieke beleidsvorming. Dat hiernaast tevens gelet wordt op een 
bepaalde specialistische kennis en een redelijke spreiding naar maatschap
pelijke groepen, is alleszins reëel. 

Een dergelijke selectie dient gepaard te gaan met de opbouw van een 
politiek personeelsbeleid, zoals wij samen met de heren Copray en Crijns 
hebben uiteengezet in een voorstel voor de Partijraad van 14 en 15 maart jl. 
Een ander nadeel van het !èolitieke corporatisme, dat ik in dit verband 
evcn zou willen signaleren, is dat de intellectuelen, die geen groep of orga
nisatie achter zich hebben, naar verhouding weinig ontwikkelingskansen 
krijgen. Als zij het dan bovendien nog wagen er eigen ideeën op na te hou
den, komen zij al gauw in het politieke verdomhoekje terecht. In het verleden 
- ik spreek hier uit eigen ervaring - waren de publicatiemogelijkheden 
in de eigen partijbladen ook zeer beperkt, wanneer men afwijkende ideeën 
in discussie wilde brengen. Dat hierdoor een voor de ontwikkeling van 
politieke creativiteit weinig gunstig klimaat is geschapen, behoeft geen 
nader betoog. Wanneer men in dit klimaat politieke carrière wil maken, 
is conformisme het wachtwoord. Naast het politieke corporatisme hebben 
overigens ook andere factoren meegewerkt aan het groeien van dit klimaat. 
Het zou ons te ver voeren ook deze factoren nader te analyseren. 

We zouden nog willen wijzen op het grote gevaar, dat in deze ontwikkeling 
gelegen is voor de toekomst van de KVP. Als men alleen prijs stelt op 
"ongevaarlijke", conformistische specialisten en niet voldoende ontplooiings
ruimte schept voor creatief politiek intellect, ook al is dit geneigd nogal 
eens lastige vragen te stellen en zich kritisch op te stellen, dan snijdt men 
uiteindelijk zichzelf in de vingers. Men stoot dan die categorie van de 
bevolking af, die door een complex van factoren waarop we hier niet nader 
kunnen ingaan, een steeds grotere rol gaat spelen in onze industriële maat-
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schappij.11) Het is een teken aan de wand, dat veel katholieke intellectuelen 
de KVP reeds verlaten hebben en hun heil gezocht hebben bij D'66 en de 
PPR, in de verwachting daar meer ontplooiingsruimte te vinden. 
Ik heb overigens de indruk, dat er wat deze problematiek betreft onder 
het nieuwe Dagelijks bestuur van de partij een kentering ten gunste te 
bespeuren valt. 

Communicatie-problematiek 

Door het politieke corporatisme en andere factoren, zoals de confessionele 
traditie, is er een praktijk gegroeid, waardoor de rechtstreekse relaties met 
de kiezers niet voldoende aandacht hebben gekregen. Zolang de (nauw met 
het emancipatieproces verbonden) traditie de belangrijkste factor was bij 
de politieke keuze, leverde dit electoraal gezien, geen probleem op. Maar 
dit is nu geheel veranderd. In de jaren zestig verliest de traditie als 
bepalende factor steeds meer aan invloed en dit geldt vooral voor de 
jongere generatie. 
Ook hier - zoals eerder in Amerika - is de zwevende, niet traditioneel
gebonden kiezersmassa in opmars. Het electorale beeld, de politieke ver
schuivingen worden steeds meer door deze zwevende kiezers bepaald.1~) 
Bij de verkiezingen in de jaren zestig is dit duidelijk gebleken. Vandaar 
dat de communicatie met deze kiezers van groot belang is geworden. De 
KVP is zich, steunend op de achterban der katholieke maatschappelijke 
organisaties, in hoofdzaak blijven richten op haar traditionele katholieke 
aanhang, en heeft de communicatie met de zwevende kiezers sterk ver
waarloosd. Het gevolg hiervan is geweest dat zij geen greep gekregen heeft 
op deze belangrijke categorie van de kiezers, waartoe ook steeds meer 
mensen behoren, die vroeger gerekend konden worden tot de traditionele 
katholieke aanhang. Symptomatisch is in verband hiermede het grote ver
lies, dat de KVP bij de Tweede Kamerverkiezingen geleden heeft onder 
de jonge katholieke kiezers in de leeftijdsgroep van 21 tot 30 jaar. 

Als men de politieke bus niet wil missen, dan zal men veel meer aandacht 
moeten schenken aan de communicatie met de snelgroeiende categorie der 
zwevende, niet-gebonden kiezers. Bij de verkiezingen van 1970 en 1971 zal 
het er vooral om gaan, wie deze categorie voor zich weet te winnen. 
Een onontbeerlijke voorwaarde hiervoor is, dat men onvervaard verder 
gaat op het pad der politieke deconfessionalisering - dit behoeft geenszins 
een verloochening van "principes" of "christelijke geïnspireerdheid" te 
betekenen, zoals we al zo vaak, helaas nog zonder veel effect, uiteengezet 

11) Zie hiervoor nader: Wolfgang Kraus, Der fünfte Stand - Aufbruch der 
Intellectuellen in West und Ost, 1967. 
12) Dit verschijnsel werd door ons reeds gesignaleerd in 1961. Zie onze bijdrage 
"Electorale verkenningen", Te Elfder Ure, maart 1961. 
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hebbenl3
) - door in de lijn van het structuurrapport (p. 14) het accent 

te leggen op program, beleid, leiderschap en politieke stijl. en zich vrijer 
opstelt t.a.v. de belangengroepen. 
Dat het voor een christen-democratische partij zeer wel mogelijk is een 
greep te krijgen op de zwevende (niet traditioneel christelijk-gebonden) 
kiezers. bewijst de electorale praktijk der Duitse COU.14

) 

Integratieproblematiek 

Tenslotte nog een enkel woord over de integratie-functie. Ik dacht, dat de 
Kvp-praktijk in dit opzicht onder invloed van het politieke corporatisme 
ook is tekortgeschoten. Ook de Kvp-programs zijn jarenlang mank gegaan 
aan het euvel, dat het eindeloze verlanglijsten waren van de wensen der 
verschillende belangenorganisaties, in plaats van een coherente toekomst
visie met een duidelijke rangorde der desiderata. Ook de Kvp-fractie heeft 
zich jarenlang bezondigd aan het bekende parlementaire euvel dat bij de 
verschillende begrotingshoofdstukken steeds gepleit werd voor verhoging 
der staatsuitgaven terwijl bij de algemene financiële beschouwingen ge
klaagd werd over het stijgende niveau der staatsuitgaven en de te hoge 
belastingdruk. 

Alternatief voor politiek corporatisme 

Wat is nu ons alternatief tegenover het politieke corporatisme? Wel, ik 
dacht dat we dit duidelijk hadden aangegeven. Het gaat er ons helemaal 
niet om, de politieke rol der als pressiegroepen optredende belangen
organisaties uit te schakelen. Zij spelen in de hedendaagse verzorgingsstaat 
een nuttige politieke rol, die niet gemist kan worden. Het gaat erom, voor 
de maatschappelijke organisaties een legitiem platform te creëren, om hun 
belangen voor te staan zonder dat de wezenlijke politieke functie van de 
partijen en het parlement in het gedrang komt. We hebben hiervoor twee 
wegen aangewezen:];;) 

1. De commissies van het parlement dienen zich zo breed mogelijk te 
oriënteren door belanghebbende organisaties bij de bespreking van zaken, 

13) Zie laatstelijk onze bijdrage "Discussie rond KVP", Acta Politica, oktober 
1968. Vooral de ARP is op dit punt bijzonder hardleers. Opmerkelijk is overi
gens, dat men van die zijde een discussie over dit onderwerp steeds uit de weg 
gaat, hetgeen geen teken van kracht is. Aan een serieuze, gefundeerde be
strijding van ons standpunt is men nog steeds niet toe gekomen. Ik zou er 
overigens nog op willen wijzen dat het DCN-standpunt volledig beantwoordt 
aan de geest en strekking van het rapport: Zedelijke levenshouding van de 
Christen in de wereld, uitgebracht voor de in januari 1969 gehouden Plenaire 
vergadering van het Pastoraal Concilie. 
14) Zie van schrijver dezes, "Electorale verkenningen", Te Elfder Ure, maart 
1961, p. 75-76. 
15) Naar nieuwe politieke verhoudingen, p. 64 en 66. 
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die op hun terrein liggen, zoveel mogelijk in te schakelen via openbare 
"hearings", waarin zij hun standpunt voor het publieke forum kunnen 
verdedigen en anders toelichten, 

2. Bij de behartiging van de overheidstaak dienen maatschappelijke 
organen ingeschakeld te worden, samengesteld door de maatschappelijke 
organisaties op het desbetreffende terrein, die regering en parlement van 
advies dienen op het terrein van wetgeving en bestuur. De adviezen dienen 
in de regel openbaar gemaakt te worden, ter bevordering van het inzicht 
van de burgers in het bestuursgebeuren. Voor de zuiverheid der verhou
dingen dient het lidmaatschap dezer adviesorganen onverenigbaar ver
klaard te worden met dat van het parlement. Voor de huidige situatie 
betekent dit met name dat het SER- en het Kamerlidmaatschap onverenig
baar verklaard worden. Dat deze uitbreiding der incomptabiliteiten tot een 
ernstige bedreiging voor kleine zelfstandigen, werknemers, middelbare en 
lagere ambtenaren zou leiden, zoals de heer Boot vreest, ontgaat ons ten 
enenmale. Hier komt nog bij, dat het Tweede Kamerlidmaatschap een 
zo veeleisende en - nu ook goed gehonoreerde functie is geworden, dat 
een combinatie hiervan met andere veeleisende publiekrechtelijke functies 
leidt tot verwaarlozing van een dezer functies of tot schade voor de eigen 
gezondheid. 
Wanneer de interne taak van de staat thans vooral bestaat uit het tot stand 
brengen van een redelijk evenwicht tussen de op elkaar botsende maat
schappelijke belangen,16) impliceert dit tevens dat de politieke structuur 
- en dus uiteraard ook het parlement - zodanig is opgebouwd, dat het 
staatsgezag - regering èn parlement - het noodzakelijke tegenwicht en 
tegenspel kan bieden tegenover de permanente druk der belangengroepen; 
m.a.w. dat het ondanks deze voortdurende druk voldoende kracht bezit om 
een eigen, op het algemeen belang (dus op een redelijk evenwicht) gericht 
beleid te voeren. 
Is het staatsgezag tot een dergelijk tegenspel niet voldoende in staat, dan 
wordt het politieke beleid makkelijk de speelbal van een veelheid van op 
elkaar botsende groepsbelangen, waarbij het belang dat het zwaarste geschut 
in stelling kan brengen, meestal de doorslag geeft. 
Door een politieke structuur waarin regering en parlement zich tezamen 
kunnen concentreren op hun integratie-functie, kan tevens een welkome en 
dringende bijdrage geleverd worden ter beteugeling zoveel mogelijk van 
de permanente inflatoire druk, die vooral het gevolg is van de constante 
veelzijdige druk der belangengroepen en die moeilijk te combineren valt 
met de door de KVP voorgestane bevordering van de spaarzin en de bezits
vorming, ja deze politiek langzamerhand tot een farce maakt. 
Voor een politieke structuur als hier bepleit, is een groeiend begrip te 

16) In dezelfde zin: prof. mr. A. D. Belinfante, De burger en zijn staat, 1966, 
p. 42-48. 
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bespeuren. Dr Hoogerwerf voorziet dan ook een ontwikkeling, waarbij de 
vertegenwoordiging volgens het corporatieve model (belangengroepsver
tegenwoordiging) zich voltrekt in adviesorganen en publiekrechtelijke 
bedrijfsorganen, terwijl het parlementslid zijn vertegenwoordigende rol 
weer opvat als het vertegenwoordigen van geheel het volk en als zodanig 
gericht op het in evenwicht brengen van verschillende belangen, in plaats 
van het vertegenwoordigen daarvan.17) Een recent buitenlands voorbeeld 
biedt het nieuwe beginselprogramma van de Beierse csu, die daarin blijk 
geeft van haar vaste wil, "die Autorität der Parlamente gegenüber allen 
Gruppeninteressen zu stärken".18) 
Ik maakte ook melding van de reserve in NKv-kringen t.o.v. het politieke 
corporatisme. De heer Boot meent, dat dit alleen geldt voor NKv-voorzitter 
Mertens. Ik zou hem erop willen wijzen, dat onlangs ook de voorzitter van 
de katholieke mijnwerkersbond, de heer Frans Dohmen, felle kritiek ge
leverd heeft op het feit dat vakbewegingsleiders te nauwe relaties met 
politieke partijen onderhouden en tal van functies in het politieke leven 
vervullen. Wat de combinatie van het SER- en het Tweede Kamerlidmaat
schap betreft, merkte hij ironisch op: "Dezelfde mensen zitten zichzelf in 
verschillende politieke functies te adviseren". Zowel t.O.V. de regering 
als t.a.v. de politieke partijen dienen vakbondsleiders zich onafhankelijk 
op te stellen. Er zal een duidelijke scheidslijn getrokken moeten worden 
tussen politieke en andere functies. Aldus de heer DohmenYJ) 
Een dergelijke onafhankelijkheid impliceert geenszins, zoals de heer Boot 
stelt, een vrijblijvend individualisme, maar gaat van het gezonde principe 
uit, dat ieder in het maatschappelijk leven zijn eigen rol dient te spelen, 
overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheid. 20) Vermenging van verschil
lende verantwoordIijkheden, zoals inherent is aan het politieke corporatisme 
is een van de grote bronnen van politieke onduidelijkheid, waarmee wij 
te kampen hebben. 

Naschrift 
door mr. G. A. A. M. Boot 

Na gepleegd overleg met de redactie en dr. Couwenberg beperk ik mij tot 
de volgende korte aantekeningen bij de zogenoemde selectie-problematiek 
in de KVP, om althans in POLITIEK tot een voorlopige afronding van 
onze gedachtenwisseling te komen. 

17) Dr. A. Hoogerwerf, De Geachte Afgevaardigde, 1968, p. 18. 
18) Zie Neue Zürcher Zeitung, 12 oktober 1968. 
19) Zie DE TIJD, 9 december 1968. 

20) Dit betekent o.i. niet, dat vakbondsleiders geen politieke functies in partijen 
zouden mogen vervullen. Als staatsburgers hebben zij daar uiteraard volledig 
het recht toe. Zij dienen dit echter à titre personnel te doen. 
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Het gaat hier vooral om de stelling van dr. Couwenberg, welke hij klaar 
en duidelijk als volgt formuleert: 
"Naar mijn ervaring geschiedt de selectie in de KVP teveel naar 
corporatieve kriteria van groepsvertegenwoordiging en specialisme, waar
door te weinig gelet wordt op algemeen-politieke kwaliteiten." 
Mijn bezwaar tegen de aanvankelijke stellingname van het DeN, zoals 
ik die althans begreep, was dat omwille van de terecht begeerde 
algemeen-politieke kwaliteiten, specialisme en in het bijzonder wat dan 
genoemd wordt "groepsvertegenwoordiging" als kriteria voor een ge
schikte kandidatuur tot taboe wordt verklaard. 
M.i. kunnen juist grote partijen - en naar een grote partij streeft het 
DeN terecht - zich veroorloven ten opzichte van een aantal van de 
kandidaten speciale eisen voor deskundigheid en verbondenheid met - dat 
is iets anders dan "vertegenwoordiging van" - maatschappelijke groe
peringen te stellen. 
Uiteraard moet daarbij ook de conditie gelden dat deze specialisten en 
zij die in het bijzonder vanwege hun maatschappelijke achtergronden 
kandidaat worden gesteld, zich volledig voor het politieke handwerk in
zetten als zij gekozen worden en het Kamerlidmaatschap niet als een bij
baantje beschouwen. 
Het wil mij dan ook voorkomen dat het DeN de wensen met betrekking 
tot de algemeen-politieke kwaliteiten overtrekt en de wenselijkheid van 
specialisme en maatschappelijke verbondenheid mede daardoor onder
schat. 
Indien een goed fractie-team beschikt over een aantal leden met de ge
wenste algemeen-politieke kwaliteiten - welke overigens sec minder gemak
kelijk te beoordelen zijn dan die van specialismen enz. - dan valt m.i. niet 
in te zien waarom zij niet gesecundeerd zouden kunnen worden door colle
ga's bij wie het accent ligt op meer concrete kwaliteiten. M.a.W. al de voor 
een Kamerlid gewenste kwaliteiten behoeven naar mijn mening minder 
in één persoon te worden verenigd naarmate de fractie groter is. 
Ik heb de indruk dat deze benadering mij niet sterk verdeeld houdt met dr. 
Couwenberg. 
Wel vrees ik, dat wij met betrekking tot een andere stelling ver van 
elkaar staan. 

Ik bedoel de stelling: 

"Een ander nadeel van het politieke corporatisme, dat ik in dit verband 
even zou willen signaleren, is dat de intellectuelen, die geen groep of 
organisatie achter zich hebben, naar verhouding weinig ontwikkelings
kansen krijgen". 

Ik heb hierbij twee opmerkingen: 

1. Wat is de oorzaak van het feit, dat deze intellectuelen geen groep of 
organisatie achter zich hebben? 
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Er zijn heel wat kiezers die zich sedert de jongste verkiezingen 
bedrogen voelen omdat zij hebben geijverd voor kandidaten, die geen 
zgn. pressie-groepen achter zich hadden. De vrijblijvendheid waarmee 
deze kandidaten nadat zij gekozen waren, zich hebben opgesteld, heeft 
zich ontpopt als een nastreven van doeleinden, welke lijnrecht in tegen
stelling staan met hetgeen deze kiezers voor ogen hadden. 
Deze kiezers hebben gedurende vier jaren nauwelijks vat op deze 
gekozenen. Zij die mede op grond van hun verbondenheid met maat
schappelijke groeperingen of organisaties gekozen zijn hebben het meeste 
contact met de kiezers, zodat dank zij hen het probleem kiezers
gekozenen niet nog moeilijker wordt dan het al is. 
De ons meermalen ten voorbeeld gestelde D'66 heeft ondanks de 
politieke café's bepaald nog geen spectaculaire successen op het gebied 
van contact tussen kiezers en gekozenen. 
Als onder deze omstandigheden ook de bestaande contacten nog 
moeten worden verbroken, betekent het dat men bij het uitbrengen van 
zijn stem vrijwel uitsluitend is aangewezen op de criteria welbespraakt
heid, televisiegeniek en vlotte pen. Kriteria welke ongetwijfeld betekenis 
kunnen hebben, doch veruit onvoldoende zijn om te waarborgen dat zij 
volksvertegenwoordigers in de Kamer brengen, die o.a. de pretentie 
moeten hebben de regering te controleren. 
Hier mag niet gelden: quis custodiet custodes: wie zal de bewakers 
moeten bewaken? 
Ook de volksvertegenwoordigers moeten gecontroleerd worden. Daartoe 
moeten de kiezers dicht bij hen staan. 

2. De o.a. hoogste post in de Kvp-fractie wordt bezet door een man die 
bij mijn weten als kandidaat voor het Kamerlidmaatschap niet is voort
gekomen uit maatschappelijke groeperingen of organisaties. 
Tenslotte enkele losse aantekeningen. 

1. Ik ben niet van mening dat er geen aanleiding is om het lidmaat
schap van de SER en het Kamerlidmaatschap tot incompatibiliteiten 
te verklaren. De indruk van het tegendeel is veroorzaakt door een van 
de drukfouten. 
Op blz. 404, tweede alinea van boven moet voor "een functie" worden 
gelezen "geen functie", zoals dat ook in de door mij ingeleverde kopij 
staat. 

2. Ik heb niet beweerd dat alleen de heer Mertens reserve heeft t.o.v. 
het politieke corporatisme. Ik had er bezwaar tegen dat dr. Couwenberg 
sprak van "de" kringen van de NKV. 
Dit bezwaar onderstreept dr. Couwenberg door nu zelf "de" weg te 
laten; doch daarmede wordt het getuigenis van de heer Dohmen irre
levant, zij het dat ik het met diens uitspraak in het citaat eens ben. 
Ik heb dus niet gemeend en ook niet geschreven, dat "dit" alleen 
geldt voor NKv-voorzitter Mertens. 
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3. Ik blijf er bij, dat het in alle gevallen loskoppelen van maatschap
pelijke groepering of organisatie en politieke functie hoogst gevaarlijk 
is voor de economisch zwakkeren. 

4. Jammer dat dr. Couwenberg, voor wiens uitvoerige uiteenzetting 
ik bepaald niet minder dankbaar ben dan hij voor mijn artikel, niet 
is ingegaan op mijn verzoek landen te noemen, die aan Nederland als 
voorbeeld kunnen worden gesteld. 
Is het in dit verband niet frappant, dat 78% van de Nederlandse 
bevolking Nederland beslist niet wil ruilen voor een ander land als 
het om de politiek gaat, zoals het jongste onderzoek van het Genoot
schap voor Reclame heeft uitgewezen? 
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Portugal. Angola, Mozambique. Guinee ... 

Een boek en een rapport 

door H. G. Cloudt 

Wie tot dusverre in Nederland het .Jijne" te weten wilde komen over de 
allerminst fraaie toestand in Portugal en in zijn koloniën (officieel "over
zeese provincies" geheten), moest zich behelpen met vrij sporadische arti
kelen in kranten en tijdschriften of op zoek gaan naar buitenlandse litera
tuur. Alleen het Angola-bulletin, een tweemaandelijkse uitgave van het 
Angola-comitP), verstrekt reeds jarenlang regelmatige en min of meer 
systematische informatie over de ontwikkelingen in het "moederland" en 
in de Afrikaanse gewesten, die Lissabon gewapenderhand tracht af te 
houden van de zelfbeschikking waarop ze recht hebben. 
Toevallig zijn er nu onlangs in één week twee geschriften over de kwestie
Portugal verschenen, afkomstig uit twee verschillende hoeken van ons 
politieke spectrum, nl. het al genoemde Angola-comité en de KVP. Twee 
medewerkers van dit comité - S. Bosgra en A. Dijk - hebben voorzien 
in de behoefte aan informatie over het Portugese koloniale bewind in 
Afrika en het verzet daartegen van de bevrijdingsorganisaties door een 
boek te schrijven, getiteld: "Angola - Mozambique - Guinee; de strijd tegen 
het Portugese kolonialisme"2). Het rapport dat een commissie van de KVP 
onder voorzitterschap van H. J. A. M. Vrouwenvelder heeft samengesteld, 
en dat door het Partijbestuur is aanvaard, heet kortweg "Portugal"3). 
De twee publikaties bestrijken overigens niet precies hetzelfde terrein. Het 
boek van Bosgra en Dijk handelt uitsluitend over het in de ondertitel ver
melde onderwerp: het Portugese kolonialisme en de strijd daartegen. De 
Kvp-commissie daarentegen heeft ook aandacht geschonken aan de misera
bele toestand in Portugal zelf, terwijl haar rapport geconcentreerd is op 

1) Het Angola-comité (Klarenburg 253, Amsterdam: postrekening 600657) is in 
1961 opgericht om voorlichting te geven over de vrijheidsstrijd in de Portugese 
koloniën en om steun te geven aan de bevrijdingsbewegingen. Het Angola
bulletin wordt toegezonden aan iedereen die het comité financieel steunt (mini
maal f 2,50 per jaar). 
2) Uitg. Paris, Amsterdam, 1969; 168 blz., met foto's en kaarten; paperback; 
f 5,90. 
3) Uitg. KVP, Den Haag, 1969; 36 blz., met kaarten; brochure; f 2,50 (post
rekening 379333 t.n.v. Penningmeester KVP te Den Haag, met de vermelding 
"Portugal"). 
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de sectoren waarin de Nederlandse buitenlandse politiek hoofdzakelijk 
wordt geconfronteerd met de consequenties van de Portugese bewind
voering: de Verenigde Naties, het Atlantisch bondgenootschap en de 
Europese integratie. Daarnaast bevat het rapport van de commissie, zij 
het in kort bestek, de nodige informatie over de sociale en economische 
toestand in de "overzeese provincies", de onafhankelijkheidsbewegingen 
en de oorlogshandelingen. 
Juist omdat deze twee publikaties elkaar niet overlappen maar eerder aan
vullen, is het zeer aanbevelenswaardig van beide kennis te nemen. Wie dat 
doet, zal merken dat de auteurs, hoewel zij niet dezelfde politieke achter
grond hebben, daar waar het boek en het rapport parallel lopen, in hoofd
zaken tot gelijke bevindingen komen. Dit lijkt me geen bevreemdend maar 
integendeel een logisch verschijnsel, want de hoofdzaken laten nauwelijks 
verschil in interpretatie toe. 

Ongeloof/Uk regime 

Angola, Mozambique en de andere door Portugal beheerste overzeese 
gebieden gaan gebukt onder een regime dat alleen al ,.ongelooflijk" is, 
omdat andere (ex-)koloniale mogendheden op zijn minst meer dan een eeuw 
geleden een eind hebben gemaakt aan praktijken die anno 1969 onder de 
Portugese vlag voortwoekeren, terwijl een eerzaam Nederlands burger 
nauwelijks kan geloven dat ook wij of althans onze voorvaderen heel lang 
geleden zo slecht zijn geweest. Een voorbeeld? Nog altijd heerst in Angola 
en Mozambique een uiterst efficiënte, rendabele en onmenselijke arbeids
marktpolitiek, die in beide publikaties wordt beschreven en gehekeld, nl. 
het systeem van de contractarbeid, een eufemisme voor dwangarbeid, 
oftewel een gemoderniseerde vorm van slavernij. 
Hemeltergend is de opzet, de ,,inboorlingen" op allerlei manieren dom en 
dus arm te houden. Een schokkend voorbeeld van die "politiek" citeren 
Bosgra en Dijk uit de verslagen van de Dekolonisatiecommissie van de 
Verenigde Naties. Het is het in-droeve verhaal van een landbouwer in 
Mozambique, die zijn best deed om een landbouwcoöperatie tot stand te 
brengen, en daarbij, toen zijn eerste pogingen succesvol waren, volkomen 
werd gedwarsboomd door de autoriteiten. 
Wie het boek van Bosgra en Dijk heeft gelezen, kan zich alleen maar 
afvragen hoe het mogelijk is dat de Afrikanen niet eerder en meer massaal 
in opstand zijn gekomen tegen de laatsten én de achterlijksten der kolonia
len. Hoe het ook zij, in dit decennium hebben diverse bevrijdingsorgani
saties de strijd aangebonden met het "moederland". Portugal heeft daarop 
hoofdzakelijk gereageerd met militaire middelen en met een meedogenloze 
onderdrukking. 
De koloniale oorlogen van het met blindheid geslagen Portugese regime 
hebben veel ernstiger gevolgen dan men zich in het Westen in het algemeen 
realiseert. Menselijk gezien denken we natuurlijk in de eerste plaats aan 
de tienduizenden doden en de honderdduizenden vluchtelingen, de vergeten 
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slachtoffers van deze "hopeloze en ongerechtvaardigde" strijd, zoals het 
in het Kvp-rapport is geformuleerd. Vergeten slachtoffers: terecht stellen 
Bosgra en Dijk o.a. de vraag waarom het Internationale Rode Kruis al 
in 1962 de hulpverlening aan de vluchtelingen uit Angola heeft beëindigd 
en waarom het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN niet 
meer dan zegge en schrijve .f 50.000 per jaar voor deze mensen beschikbaar 
stelt. (Laatstgenoemde kwestie zou de Nederlandse regering zeker aan
hangig moeten maken in het kader van de VN!) Behalve veel menselijk 
leed veroorzaakt de oorlog uiteraard ook een grote vertraging in de sociaal
economische ontwikkeling van de "overzeese provincies" én van het 
"moederland", dat bijna de helft van zijn begroting uittrekt voor militaire 
uitgaven, terwijl Portugal het armste en minst ontwikkelde land van 
Europa is. 

Internationale implicaties 

Dan zijn er de ernstige internationale implicaties van het koppige Portugese 
optreden, waaraan met name het rapport van de KVP uitvoerig aandacht 
schenkt. "De strijd in de door Portugal beheerste gebieden" zou - aldus 
het rapport - "zeker in samenhang met de toestand in Rhodesië, Zuid
Afrika en Zuidwest-Afrika, kunnen leiden tot een ernstig internationaal 
conflict in het zuiden van Afrika. Zo'n conflict zou in politiek opzicht des 
te ernstiger zijn, omdat het een strijd tussen blanken en zwarten zou zijn". 
Dit gevaar wordt nog nauwelijks onderkend, hoewel de polarisatie in 
twee partijen al ver is gevorderd, zoals in beide publikaties duidelijk naar 
voren komt. Enerzijds hebben de bevrijdingsbewegingen van Angola, Guinee, 
Mozambique, Rhodesië, Zuid-Afrika en Zuidwest-Afrika front gemaakt, 
zij het in twee aparte organisaties. Vanzelfsprekend kunnen zij rekenen op 
de steun van de onafhankelijke Afrikaanse staten. Daartegenover staat het 
blok van de blanke minderheidsregimes in zuidelijk Afrika, die elkaar in 
belangrijke mate steunen op diplomatiek, politiek en economisch terrein, 
terwijl er ook al sprake is van - vooralsnog op bescheiden schaal -
militaire samenwerking. 
Als er in zuidelijk Afrika een algemene gewelddadige confrontatie ontstaat 
tussen deze twee "fronten", dreigt onmiddellijk verdere internationalisatie 
van het conflict. Moskou en Peking hebben al lang partij gekozen voor de 
onafhankelijkheidsbewegingen (zij het uiteraard niet in broederlijke eens
gezindheid, maar integendeel als elkaars concurrenten), terwijl diverse 
Westelijke landen steun verlenen aan Portugal, Zuid-Afrika en - in veel 
geringere mate - het bewind van lan Smith in Rhodesië. 
De Portugese regering wordt vooral in politiek, economisch en militair 
opzicht gesteund door - in alfabetische volgorde! - Engeland, Frankrijk, 
de Verenigde Staten en West-Duitsland. Waaruit die hulp precies bestaat, 
sommen Bosgra en Dijk in hun boek op. De Kvp-commissie stelt vast dat 
de (meeste) Westelijke landen hun politiek ten aanzien van zuidelijk Afrika 
in belangrijke mate laten afhangen van hun huidige economische belangen 
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in dit gebied. Natuurlijk spelen ook overwegingen van internationaal-poli
tieke en strategische aard een rol. In ieder geval hebben alle motiveringen 
met elkaar gemeen dat ze bijna uitsluitend stoelen op korte-termijn-taxaties 
van de belangen die in het zuiden van Afrika voor de Westelijke landen 
op het spel staan; niet alleen in economische zin, maar vooral met het 
oog op de relatie tussen de Afrikaanse volken en het Westen en op het voor
kómen van een internationaal gewapend conflict in zuidelijk Afrika. 
Het lijkt alsof de meeste Westelijke politici wat deze materie betreft, zich
zelf een blinddoek hebben omgedaan. Hopelijk rukken ze hem nog op tijd 
af en krijgen ze eindelijk oog voor wat recht en slecht is in het zuiden van 
het Afrikaanse continent en in hun beleid met betrekking tot dit gebied. 
Vanaf dat moment zou het belang dat het Westen, op langere termijn ge
zien, heeft bij een vreedzarr.e ontwikkeling in vrijheid van bijv. de Ango
lezen en de Mozambikanen als het ware vanzelfsprekend zwaarder gaan 
wegen dan de belangen die men nu in dit deel van de wereld meent te 
moeten verdedigen. 

Verenigde Naties 

In de eerste plaats zou, wat de kwestie-Portugal aangaat, de houding 
moeten veranderen die verschillende Westelijke landen innemen bij de be
handeling van dit probleem in de Verenigde Naties. Zoals uit het KVP
rapport blijkt, heeft Nederland zich in dit opzicht veel te formalistisch en 
defensief gedragen. Tot voor kort heeft ons land om verschillende redenen, 
die de KVP-commissie van ondergeschikt belang acht, tegen de VN-resolu
ties gestemd waarin het optreden van Portugal in zijn Afrikaanse koloniën 
werd veroordeeld en waarin bepaalde maatregelen tegen Lissabon werden 
aanbevolen. 
De Kvp-commissie heeft in haar rapport geconcludeerd dat Nederland in 
ruime mate adhesie moet gaan geven aan de totstandkoming van VN
uitspraken die het "principieel onjuiste en bovendien onhoudbare" Afrika
beleid van Portugal verwerpen. Naar de mening van de commissie zouden 
de Westelijke landen trouwens in de VN een actievere rol dienen te spelen 
met betrekking tot de Portugese kwestie en zouden zij zelf met voorstellen 
moeten komen die een afwijzing inhouden van Portugals optreden in Afrika. 
De belangrijkste maatregel die de VN (i.e. de Veiligheidsraad) hebben 
getroffen, is wel de afkondiging van een embargo op de levering van 
wapens en militaire uitrusting aan Portugal. In het boek "Angola, Mozam
bique, Guinee" wordt uitvoerig gedocumenteerd dat landen als de Bonds
republiek, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zich weinig of niets 
gelegen laten liggen aan deze uitspraak van de Veiligheidsraad. Er is geen 
twijfel aan dat de laatste - dat hopen we tenminste - koloniale oorlog 
aan Portugese zijde wordt gevoerd met vliegtuigen en ander belangrijk 
materieel en wapens die merendeels afkomstig zijn uit Westelijke landen. 
De Kvp-commissie is tot de conclusie gekomen dat Nederland in dit opzicht 
een "loffelijke politiek" voert, nl. door zich volstrekt te onthouden van 
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wapenleveranties aan het Portugese bewind, en dat het Nederlandse beleid 
in dezen neerkomt op een absoluut wapenembargo. In het boek van Bosgrà 
en Dijk staat echter de volgende verrassende, niet bijzonder nauwkeurig 
geformuleerde mededeling: "Het is ( .. ) bekend geworden dat Nederland 
in 1967 vliegtuigen aan Portugal geleverd heeft voor Angola". Blijkens de 
context zou het moeten gaan om gevechtsvliegtuigen. Helaas heb ik deze 
uitspraak (nog) niet kunnen verifiëren. 

De NAVO en de wapenleveranties 

De wapenleveranties aan Portugal door een aantal Westelijke landen 
plaatsen Bosgra en Dijk volkomen in het teken van de NAVO. Ten dele 
is hun benadering niet alleen begrijpelijk, maar ook verdedigbaar. Zowel 
de meeste wapenleveranciers als de cliënt zijn lid van het Atlantisch bond
genootschap. Portugal poneert in NAvo-kringen brutaalweg dat het in 
Afrika de "idealen en principes" van het Westen verdedigt. Het probeert 
dan ook de NAVO te betrekken bij de "verdediging" van de "overzeese 
provincies". Van hun kant tonen de regeringen van verschillende NAVO
landen een onbegrijpelijk begrip voor het niet te rechtvaardigen optreden 
van Portugal in Afrika. Sommige regeringen staan bovendien de levering 
van wapens, munitie en materieel aan Portugal toe. De Verenigde Staten 
hebben zelfs door de jaren heen het militaire hulp program voor Portugal 
gehandhaafd. Waarschijnlijk wordt telkens of meestal bedongen dat de te 
leveren spullen niet zullen worden gebruikt buiten Europa. Maar het staat 
buiten kijf dat dat toch gebeurt; en de leveranciers zullen daar zeker niet 
onkundig van zijn. Het maakt overigens weinig verschil of nieuw materieel 
direct in Afrika wordt ingezet, want ook al zou dat niet gebeuren, dan 
nog zou Portugal door de ontvangst van nieuw wapentuig ander materieel 
kunnen vrijmaken voor gebruik in Afrika. 
Er is dus alle reden tot het kritisch volgen van de handelingen van de NAVO 
en de individuele lid-staten ten opzichte van bondgenoot Portugal. Maar 
Bosgra en Dijk slaan op hol en schrijven zelfs aperte onwaarheden in 
hun hoofdstukje over "Portugais NATo-bondgenoten". Zij spreken bijv. 
over de inzet van "NATo-eenheden met NATo-uitrusting" door Portugal 
in zijn koloniën. NAvo-eenheden, in die zin dat een bondgenootschappelijk 
orgaan de zeggenschap heeft over de inzet ervan, bestaan in vredestijd 
niet. Elke lid-staat is in dit opzicht volledig soeverein. Verder spreken de 
schrijvers over "NATO-uitrusting", "NATo-voorraden" en "bommen van de 
NATO", terwijl dat alles gewoon niet bestaat, behalve dan als exclusief 
eigendom van één van de soevereine lid-staten. Evenmin bestaan er NAVO
bases; ook niet in Portugal, zoals in het boek wordt beweerd. Daarom kon 
minister-president De Jong op 12 februari 1968 voor de VARA-televisie 
ook waarheidsgetrouw ontkennen dat er in Angola enz. NAvo-wapens 
worden gebruikt, al menen Bosgra en Dijk het tegendeel te kunnen stellen. 
Als Portugal geen lid was van de NA va, zou het dan minder steun en 
minder wapenleveranties ontvangen van Westelijke landen? Deze vraag is 
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aangesneden in het Kvp-rapport. Het antwoord van de commissie is ont
kennend. Er bestaat volgens de commissie geen reden, te veronderstellen 
dat alle lid-staten van de NAVO een absoluut wapenembargo tegen Portugal 
zouden hanteren, als dat land geen lid van het bondgenootschap was: "Er 
bestaat, met andere woorden, nauwelijks een oorzakelijk verband tussen 
het Portugese lidmaatschap van de NAVO en de kwestie van de wapen
leveranties". Voor eventuele slechte verstaanders: de NAvo-landen die 
nu menen Portugal te moeten steunen, zouden dat naar menselijke bereke
ning ook doen als Portugal niet (langer) behoorde tot de alliantie, of als 
het bondgenootschap niet (meer) zou bestaan. 

Portugal uit de NAVO? 

De Kvp-commissie heeft zich natuurlijk ook verdiept in de vraag of 
Portugal al dan niet uit de NAVO zou moeten verdwijnen, en of Nederland 
zou moeten uittreden als Portugal lid blijft. Het ziet er niet naar uit dat 
Lissabon uit eigen beweging het lidmaatschap van de alliantie zal opzeggen. 
Anderzijds voorziet het Noordatlantisch verdrag niet in de royering of 
schorsing van een lid-staat. Geen enkel lid kan dus uit de NAVO worden 
gestoten. 
Daarom heeft de commissie-Van der Stoel van de PVDA in haar rapport 
"Een politiek voor vrede"4) gepleit voor zodanige wijziging van het Noord
atlantisch verdrag, dat een lid-staat kan worden geschorst of geroyeerd. 
Bij haar voorstel tekende de PVDA-commissie aan, dat "een vergaand 
besluit als schorsing, en a fortiori uitstoting, van een lidstaat nu eenmaal 
is, onvermijdelijk unanimiteit van alle andere bondgenoten (zal) vereisen". 
Even verder in het rapport heeft de commissie de zwakte van haar sugges
tie nog duidelijker blootgelegd:,,( ) Zo het al mogelijk zou blijken een 
dergelijke bepaling in het Noord-Atlantisch Verdrag opgenomen te krijgen, 
(zou) deze toch waarschijnlijk een dode letter ( ) blijven, omdat immers 
de lidstaten niet licht unaniem tot uitstoting van een medelid zullen be
sluiten". Dat is een realistische schets van het probleem. 
Zowel in het rapport "Een politiek voor vrede" van de PVDA als in het 
rapport "Portugal" van de KVP is de opvatting dat Nederland uit de 
NAVO zou moeten treden als het huidige Portugal - en Griekenland -
deel zouden blijven uitmaken van het bondgenootschap, met kracht van 
argumenten van de hand gewezen. Nederlands uittreden uit de NAVO zou 
bijdragen tot het verval van het bondgenootschap, stimuleren tot de op
richting van politiek en militair minder wenselijke veiligheidsvoorzieningen 
in het Westen en aldus leiden tot verslechtering van de toestand in Europa. 
Bovendien zou opzegging van het lidmaatschap van de NAVO helemaal 
niets veranderen aan de binnenlandse toestand in Portugal en Griekenland, 
die "gewoon" lid zouden blijven, en aan het koloniale optreden van het 
Portugese bewind in Afrika. 

4) Uitg. De Arbeiderspers (in de serie Open brief), Amsterdam, 1967. 
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In het Kvp-rapport is er daarnaast met klem op gewezen dat het isoleren 
van Portugal door de andere Westelijke landen de "in-group"-houding van 
het Portugese volk en dus ook de positie van het regime zou versterken. 
De commissie heeft haar standpunt, dat isolering van staten die zich ver
grijpen aan de rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden, meer 
nadelen dan voordelen oplevert, geadstrueerd door te verwijzen naar het 
bijna algemene streven, de betrekkingen met communistisch geregeerde 
landen te intensiveren. 

Een kritische politiek 

Intussen zullen de lid-staten van de NAVO zich veel krachtiger dan tot nu 
toe moeten inspannen om Portugal (en Griekenland) tot andere inzichten 
en tot een ander beleid te brengen. "Het morele prestige van het Westen 
staat hierbij op het spel", waarschuwt de Kvp-commissie. Van de Neder
landse regering mag worden verwacht dat zij voortaan al het mogelijke 
zal doen om hiertoe bij te dragen. Tegen ontoelaatbare uitspraken van 
Portugese vertegenwoordigers in NAvo-organen zal ter plaatse stelling 
moeten worden genomen. De Nederlandse regering dient bij de andere 
NAvo-landen te pleiten voor strikte toepassing van het tegen Portugal 
door de Veiligheidsraad ingestelde wapenembargo en vóór een consequent 
afwijzende standpuntbepaling in de VN ten aanzien van de Portugese 
koloniale politiek. 
Ook kan Nederland de Portugese regering duidelijke vingerwijzingen geven 
door een ruim toelatingsbeleid te voeren ten gunste van Portugezen die om 
politieke redenen worden vervolgd en! of wegens desertie uit het Portugese 
leger worden gezocht. Verder kan men denken aan regeringssteun ten bate 
van de vluchtelingen uit Angola, Mozambique en Guinee. Intussen heeft 
minister Udink de Tweede Kamer - in antwoord op vragen van o.a. de 
heer Westerterp - toegezegd te zullen nagaan of het mogelijk is finan
ciële steun te geven aan het Mozambique-instituut te Dar es Salaam. Deze 
instelling van FRELIM05) - de belangrijkste bevrijdingsorganisatie in 
Mozambique, waarvan de leider, dr. Eduardo Mondlane, begin februari 
door een bomaanslag om het leven is gebracht - verschaft onderwijs, 
medische hulp en sociale bijstand aan vluchtelingen uit Mozambique en 
aan inwoners van de gebieden die FRELIMO beheerst6). 

Aanmerkingen 

Ten slotte nog een paar kritische opmerkingen over enkele punten in het 
boek van Bosgra en Dijk; aanmerkingen die overigens heel weinig afdoen 
aan de waarde van hun publikatie, die - als we het rapport van de KVP 

5) Frente de Libertaçäo de Moçambique = Bevrijdingsfront van Mozambique. 
6) Voor het Mozambique-instituut wordt geld ingezameld door het Angola
comité te Amsterdam, giro 600657. 
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er even bescheiden buiten houden - dé bron is voor informatie over de 
bedroevende stand van zaken in de Portugese koloniën. 
De eerste aanmerking betreft het feit dat de schrijvers er in hun hoofd
stukje over de katholieke kerk geen melding van hebben gemaakt dat 
althans twee Portugese bisschoppen - nl. die van Oporto en Beja -
op niet mis te verstane wijze verzet hebben aangetekend tegen het regime. 
De bisschop van Oporto, mgr. Antonio Ferreira Gomes, is in 1960 na een 
buitenlandse reis niet meer in Portugal toegelaten, "omdat hij stelling 
had genomen tegen de politiek van Salazar"7). 
Bosgra en Dijk schrijven (pag. 92) dat de Organisatie voor Afrikaanse 
eenheid (OAE) vorig jaar alle hulp aan de GRAE8) heeft beëindigd. Deze 
mededeling lijkt me niet juist. Weliswaar heeft het Bevrijdingscomité van 
de OAE geadviseerd tot beëindiging van de steun aan de GRAE, maar de 
topconferentie van de OAE, die in september 1968 in Algiers vergaderde, 
heeft dit advies niet opgevolgd. Zij besloot geen verandering aan te brengen 
in de bestaande toestand, nl. ondersteuning van beide - met elkaar 
rivaliserende - Angolese bevrijdingsbewegingen9). 

De onderscheidene bevrijdingsorganisaties blijken overigens ook bijzonder 
moeilijk te plaatsen in het scala van politieke richtingen. Eén en dezelfde 
organisatie - COREM010) - wordt in "Angola, Mozambique, Guinee" 
beschreven als een aan Peking gelieerde beweging, terwijl het Kvp-rapport 
haar gematigder noemt dan FRELIMO, de belangrijkste bevrijdingsbeweging 
in Mozambique. Tenminste één van beide aanduidingen moet wel bezijden 
de waarheid zijn. Dit voorbeeld van tegenspraak geeft in ieder geval 
duidelijk aan, dat onze kennis van de binnenlandse situatie in "Portugees" 
Afrika nog lang niet toereikend is. Hopelijk zullen de hier besproken publi
katies stimuleren tot verdergaande studie en tot een grotere interesse voor 
de ontwikkelingen in Portugal, Angola, Mozambique en Guinee. 

7) Angola-bulletin, februari-maart 1969. 
8) Governo Revolucionário de Angola no exilio = Revolutionaire regering van 
Angola in ballingschap. 
9) Ald\ls berichtten het Angola-bulletin (pktober-npvemb\'lr 1968) en de Kroniek 
van Afrika (1968/4, pag. 261). 
10) Comité Revolucionário de Moçambique. 

150 

DI 
aa 
Wt 

va 
Pr 
N. 
22 

M 
be 
da 
he. 
zie 
va 
uit 
de 
VE 
niE 
op 
Cc 
Pr 

PF 
we 
lys 
Ut 

J. 
DI 
de 
rec 
kei 
val 
gn 
tis( 
jeu 
Til 

Dl 
Dl 
Ra 
Sti 



NIEUWE BOEKEN 

DRS. F. L. G. SLOOFF: Vermogens
aanwasdeling. Het delen van de 
werknemers in de vermogensaanwas 
van de productiegemeenschappen. 
Proefschrift. Uitgeverij N. Samson 
N.v., Alphen aan den Rijn (1969), 
227 pag. 

MR. DR. A. A. VAN RIllJN: Ar
beider of medewerker? Nieuwe ge
dachten over de medezeggenschap in 
het bedrijfsleven. Een historisch over
zi.::ht van de medezeggenschap en 
van de discussie daarover, met een 
uitgebreid gemotiveerde keuze voor 
de standpunten van de Commissie
Verdam en de SER, waarbij tal van 
nieuwe perspectieven worden ge
opend. Uitgeverij Van Gorcum & 
Comp. N.v., Assen (1969), 127 pag. 
Prijs f 9,90. 

PROF. DR. F. HARTOG: Onze 
welvaartsstaat. Een economische ana
lyse. Uitgeverij Het Spectrum N.v., 
Utrecht (1969), 256 pag. Prijs f 4,-. 

J. M. VAN DER AA en F. D. VAN 
DE VOORT: Ontwikkelingshulp. In 
de serie Opvoedkundige brochuren
reeks. In deze uitgave is de ontwik
kelingshulp als thema aan de hand 
van de encycliek Populorum Pro
gressio speciaal verklaard en didac
tisch bewerkt voor onderwijs- en 
jeugdgroepen. Uitgeverij Zwijsen, 
Tilburg (1969), 112 pag. 

DR. C. DE GALAN en DRS. R. M. 
DE HAAN: Inkomensverdeling. 
Rapport van de Wiardi Beckman 
Stichting, Amsterdam (1969), 72 pag. 

MR. M. VAN DER HEIJDE: De 
land- en tuinbouw in de BTW. Een 
praktische gids voor de toepassing 
van de landbouwregeling van de be
lasting toegevoegde waarde, met 
hoofdstukken voor elke tak van het 
landbouwbedrijf. N.v. Uitgeverij 
FED, Amsterdam (1969), 49 pag. 
Prijs f 5,50. 

Huidige en toekomstige wapenont
wikkelingen. Speciaal nummer van 
het tijdschrift Wetenschap en samen
leving (december 1968), waarin op
genomen een verslag van het Pug
wash symposium op 1 november 1968 
in Utrecht gehouden. Prijs f 4,-. 
Administratie van het tijdschrift: 
Kouwerplantsoen 38, Utrecht. 

F. DEKKER: Tsjechoslowakije, drie 
desillusies. 24 pag. Prijs f 2,50. 
G. VAN BENTHEM VAN DEN 
BERGH: Studenten in opstand. 24 
pag. Prijs f 2,50. In de serie Reflec
tor reeks, boekjes over actuele on
derwerpen. Uitgeverij Keesing, Am
sterdam. 

H. GRUIJTERS: Amerika's presi
dent. 31 pag. Prijs f 2,50. Het hoge 
woord in 1968. Een verzameling van 
belangrijke artikelen en documenten 
die in 1968 zijn verschenen. 54 pag. 
Prijs f 2,50. In de reeks Avenue 
cahiers. Uitgeverij De Geïllustreerde 
Pers N.V., Amsterdam (1969). 

151 



DE AUTEURS IN DIT NUMMER 

Drs. J. J. F. M. van der Heijden is directeur van het plaatsingsbureau van 
de Katholieke Hogeschool in Tilburg en algemeen secretaris van de Rad
boudstichting Wetenschappelijk onderwijsfonds. Drs. Van der Heijden is 
oud-secretaris van de Sociaal-economische commissie van de KVP en thans 
lid van het bestuur van deze commissie. 

Drs. H. B. P. A. Letschert is burgemeester van Uithoorn en lid van de 
Eerste Kamer voor de KVP. 

Dr. W. A. A. M. de Roos is wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de 
onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen aan de 
Technische Hogeschool in Eindhoven. Eerder was hij werkzaam bij de 
Directie Ordeningsvraagstukken van het Ministerie van Economische Zaken. 
Op 16 januari j.l. is de heer De Roos gepromoveerd op zijn proefschrift 
De economische machtspositie. 

C. P. A. Bakker is registeraccountant en als bedrijfseconomisch mede
werker werkzaam bij een semi-openbaar nutsbedrijf. Hij is lid van de 
Provinciale Staten van Utrecht en lid van de Sociaal-economische com
missie van de KVP. 

Dr. S. W. Couwenberg is voorzitter van het Democratisch Centrum Neder
land en adviserend lid van het Partijbestuur van de KVP. Hij is adjunct
directeur van het Oost-West Instituut en redacteur van het maandblad 
Oost-West. Sinds 1958 is dr. Couwenberg lid van de gemeenteraad van 
Rotterdam. 

Mr. G. A. A. M. Boot is lid van de Tweede Kamer voor de KVP, voor
zitter van de Vereniging van Raden van Arbeid en oud-voorzitter van de 
Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging (ARKA). 

H. G. Cloudt is medewerker aan het bureau van de KVP, afdeling Inter
nationale politiek. 

152 

I 

E 
d 

SI 

IJ 
d 
d 
\ 
d 
\ 
v 
d 
b 
k 
g 
!I 
Îl 

u 
I 
( 

v 
s 
1:: 
) 

v 

1 

I 
S 
t 
I 



Deze maand 

Het stakingsrecht 
door dr. J. A. M. Cornelissens 

Bij Koninklijke boodschap van 29 april 1969 werden bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal een tweetal belangrijke wetsontwerpen ingediend, te 
weten een wetsontwerp, houdende wettelijke bepalingen met betrekking 
tot de werkstaking en een wetsontwerp, houdende regelen met betrekking 
tot commissies van onderzoek inzake werkstaking. 
Reeds eerder werd de voorgeschiedenis van deze wetsontwerpen besproken, 
te weten in het mei-nummer van het Katholiek Staatkundig Maand
schrift, jaargang 1961 en in het mei-nummer van POLITIEK, jaargang 1968. 
In het laatste nummer vond ook de behandeling plaats van het advies van 
de Sociaal-Economische Raad, dat van zo grote betekenis is geweest voor 
de inhoud van beide wetsontwerpen. 
Verder mogen hier niet onvermeld blijven de door 178 werkgroepen van 
de KVP ontplooide activiteiten. 
Van de 178 werkgroepen achten 151 werkgroepen een wettelijke regeling 
van het stakingsrecht vereist. Naar het oordeel van de werkgroepen dient 
de verantwoordelijkheid voor de werkstaking bij de vakverenigingen te 
berusten. Speciale waarborgen zullen moeten worden gegeven ter voor
koming van stakingen, die de economie van de ondernemingen onder
graven, dan wel in strijd zijn met de democratie. 
Met betrekking tot de toekenning van het stakingsrecht aan ambtenaren 
in de zin van de Ambtenarenwet spraken zich 109 van de werkgroepen 
uit voor de toekenning van het recht van werkstaking. 
De eerste commentaren op beide wetsontwerpen zijn reeds verschenen. 
O.a. werd hierin gewezen op een punt, dat voor de KVP als politieke partij 
van belang is, n.l. op het huidige stakingsverbod voor ambtenaren en het 
spoorwegpersoneel, welk verbod in het wetsontwerp, houdende wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de werkstaking, wordt gehandhaafd. 
Alvorens over te gaan tot de bespreking van beide hierboven genoemde 
wetsontwerpen, zou ik hierover enkele opmerkingen willen maken. 

Het stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegpersoneel 

In zijn dissertatie "De werkstaking voor ambtenaren" heeft Dr. A. J. D. 
Seelen, in 1968 de mogelijkheden verdedigd van de toekenning van een 
beperkt recht tot werkstaking voor ambtenaren. 
Hij motiveert zijn standpunt op grond van de vervaging van de voorheen 
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bestaande verschillen tussen de ambtenarenverhouding en de particuliere 
arbeidsverhouding. 
Dr. Seelen wil een stakingsverbod voor bepaalde hogere ambtenaren. Wat 
de toekenning van het stakingsrecht aan de overige ambtenaren betreft is 
hij van oordeel, dat zal moeten worden uitgegaan van een door de vak
organisatie geleide staking, zodat wilde stakingen derhalve verboden zullen 
blijven. 
Als politiek gezagsdrager zal de overheid dienen te beschikken over een 
vorderingsrecht. 
Uit de voorstellen van Seelen blijkt op zichzelf reeds voldoende, dat hij 
- ondanks de optredende vervaging van de verschillen tussen de ambtelijke 
verhouding en de particuliere arbeidsverhouding - zich voldoende heeft 
gerealiseerd, dat de toekenning van het stakingsrecht aan ambtenaren 
specifieke problemen met zich meebrengt. 
Vooral bij de praktische uitwerking van Seelen's voorstellen zal men naar 
mijn mening op niet geringe moeilijkheden stuiten. De eerste vraag, die 
zal moeten beantwoord worden is deze: "Wie zijn hogere ambtenaren en 
wie niet?" 
Gesteld, dat men erin zou slagen tot een redelijke indeling van deze twee 
groepen te komen, dan blijft het mij nog steeds de vraag, of een bepaalde 
categorie van personen in staat zal zijn haar werkzaamheden te blijven 
verrichten, wanneer een andere categorie ambtenaren het recht wordt toe
gekend het werk neer te leggen. 
Verder stapt Se el en naar mijn mening wel wat gemakkelijk heen over de 
speciale positie, waarin de ambtenaar ten opzichte van de overheid bij zijn 
aanstelling is komen te staan. Men zal niet kunnen ontkennen, dat de 
ambtenaar bij de aanvaarding van zijn benoeming een specifieke ver
antwoordelijkheid op zich heeft genomen wat betreft de functionering van 
de openbare diensten, ongeacht het feit of hij in een hogere dan wel in 
een lagere functie is benoemd. 
Nu zou men kunnen stellen, dat de uit de aanstelling voortvloeiende ver
plichtingen alleen voor normale omstandigheden gelden en niet voor 
uitzonderingssituaties, waarin naar redelijkheid de nakoming van de op 
zich genomen verplichtingen niet kan worden verlangd. Uiteraard is deze 
stelling verdedigbaar, doch naar mijn mening zou men zich anderzijds 
kunnen afvragen of het bij een heel andere benadering van de zaak wel 
nodig is zijn toevlucht tot het ultimum remedium van de werkstaking te 
nemen. 
In dit geval zou het huidige stakingsverbod worden gehandhaafd. Hier
tegenover zou de overheid in verband met de afwijking van de gedrags
regels die voor particuliere werknemers gelden, bepaalde voorzieningen 
ten behoeve van de ambtenaren moeten treffen. 
In het kort gezegd zou een dergelijke voorziening hierop neer moeten 
komen, dat de tussen de regering en de ambtenarenorganisaties ontstane 
geschillen aan een bemiddelingsinstantie worden voorgelegd, die over het 
geschil zou moeten rapporteren. Dit rapport zal uiteraard niet het karakter 
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van een bindend advies kunnen worden gegeven, aangezien daardoor een 
inbreuk zou worden gemaakt op de staatkundige verantwoordelijkheid van 
de betrokken bewindslieden. 
Met een eventuele publikatie van het rapport zou kunnen worden bereikt, 
dat het tussen de regering en de ambtenarenorganisaties gerezen geschil 
- nadat de bemiddelingspogingen hebben gefaald - in de openbare dis
cussie komt, waarna het parlement aan het door de betrokken bewinds
lieden gevoerde beleid al dan niet zijn goedkeuring zou kunnen hechten. 
Hierdoor zou kunnen worden bereikt, dat de ambtenarenorganisaties in een 
minder afhankelijke positie ten opzichte van de overheid komen te staan, 
zonder dat de verantwoordelijkheid van de betrokken bewindslieden wezen
lijk wordt aangetast. 
De positie waarin het spoorwegpersoneel thans is geplaatst, doet inder
daad wat vreemd aan, zeker wanneer men deze vergelijkt met die van 
werknemers die soortgelijke werkzaamheden verrichten. 
Ongetwijfeld zal deze zaak in de nabije toekomst de aandacht blijven 
vragen, dit mede in verband met het feit dat dit stakingsverbod in een 
heel ander tijdsbestek is tot stand gekomen dan dat waarin wij thans leven. 

Het wetsontwerp inzake wettelijke regelen met betrekking tot de werk
staking 

In het wetsontwerp wordt een wijziging voorgesteld van de Wet op de 
collectieve arbeidsovereenkomst en de invoeging van een artikel 1639 aa 
in het Burgerlijk Wetboek. 
In het voorstel tot wijziging van de Wet op de collectieve arbeidsovereen
komst wordt uitgegaan van de rechtmatigheid van een werkstaking, welke 
is georganiseerd door een vakvereniging, die de bevoegdheid heeft tot het 
aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en op het tijdstip van de 
verplicht gestelde aanzegging van de werkstaking aan de werkgever ten 
minste twee jaar in het bezit is van rechtspersoonlijkheid. 
Het optreden van de vakverenigingen is evenwel onrechtmatig, wanneer 
de stakingen in strijd zijn met: 

- de wet: 
- de verplichtingen uit hoofde van een cao; 
- de verkeersnormen; 
- de evenredigheidsnormen; 
-- de zorgvuldigheidsnormen. 

Deze criteria zullen de vakverenigingen houvast bieden met betrekking tot 
de vraag of er al dan niet een overschrijding van de gestelde normen heeft 
plaatsgevonden. Voor de werkgevers zullen zij het uitgangspunt zijn de 
onrechtmatigheid van de handelingen van de vakverenigingen te stellen 
en te bewijzen. 
Vooral de drie laatste criteria behoeven mijns inziens nadere toelichting. 
Ten aanzien van de verkeersnorm wordt in de Memorie van toelichting 
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op het wetsontwerp gesteld, dat eerst tot werkstaking kan worden over
gegaan, nadat serieuse onderhandelingen zijn gevoerd en het daarbij on
mogelijk is gebleken tot overeenstemming te komen. 
Met betrekking tot de evenredigheidsnorm wordt in de Memorie van toe
lichting opgemerkt, dat de vakvereniging zich zal moeten onthouden van 
stakingen, indien de gevolgen niet evenredig zijn aan het met de staking 
beoogde doel. 
Bij zijn oordeelsvorming zal de rechter zich niet door subjectieve inzichten 
mogen laten leiden. Er zal sprake moeten zijn van een duidelijke over
schrijding van de grenzen. 
Wat het laatste punt betreft wordt gesteld, dat de rechter zich in ieder 
geval van een beleidsbeoordeling zal moeten onthouden. Verder zal de 
zorgvuldigheidsnorm worden oversch:<eden als het doel van de staking geen 
betrekking heeft op de verhouding in de ruimste zin tussen de werkgever 
en de werknemers en hun vakvereniging, of de werkgever aan de verwezen
lijking van het doel geen wezenlijke bijdrage kan leveren. Dit geldt b.v. 
in het algemeen voor stakingen gericht tegen maatregelen van de nationale 
overheid of die van een buitenlandse mogendheid. 
De zgn. wilde stakingen zullen dus in principe worden beschouwd als wan
prestatie. De "wilde staking" zal dus eerst rechtmatig zijn, wanneer de 
omstandigheden van dien aard zijn, dat naar de heersende rechtsovertuiging 
in redelijkheid van de werknemers niet kan worden gevergd de arbeid 
voort te zetten of bepaalde werkzaamheden te verrichten. 
In het wetsontwerp wordt dus een limitatieve opsomming gegeven van de 
gevallen, waarin de werkstaking onrechtmatig wordt beschouwd. Dit be
tekent een concretisering van het juridisch-maatschappelijk verschijnsel van 
de onrechtmatige daad, hetgeen een afwijking betekent van de systematiek 
van het Burgerlijk Wetboek, waarin een dergelijke concretisering niet heeft 
plaatsgevonden. 
Aangenomen dat de positie van de vakverenigingen door de meerderheid 
van het parlement zal worden aanvaard, dan ligt het in de lijn van de 
verwachtingen, dat het wetsontwerp op bovengenoemde punten niet veel 
tegenstand zal ontmoeten. 

De in het wetsontwerp voorgestelde voorzieningen ter zake van de rechts
positie van de individuele werknemer hebben in de pers reeds de aan
dacht gekregen. Verondersteld mag worden, dat dit ook wel bij de komende 
parlementaire behandeling het geval zal zijn. 
Terecht gaat de regering ervan uit, dat de verplichting tot het verrichten 
van arbeid tijdens een werkstaking voor de betrokken werknemers wordt 
geschorst. 
Hiertegenover staat de mogelijkheid voor de werkgevers alle stakende werk
nemers op staande voet te ontslaan. 
In de Memorie van toelichting wordt hieromtrent gesteld, dat de werk
gever de bevoegdheid dient te worden verleend tot het treffen van tegen
maatregelen. 
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Men zou zich hierbij kunnen afvragen, of dit afweermiddel wel doel
treffend is en wel nodig, gezien de in het wetsontwerp gestelde criteria 
met betrekking tot het al dan niet rechtmatig zijn van de werkstaking. 
In de meeste gevallen zal gebruikmaking van bedoelde tegenmaatregelen 
leiden tot een verscherping van het conflict en zal de werkgever in de 
praktisch onmogelijke situatie komen te verkeren stakende werknemers te 
ontslaan. 
Verder zou men ook uit juridisch oogpunt gezien tegen het treffen van 
dergelijke tegenmaatregelen bedenkingen kunnen opperen vanwege het feit, 
dat een als rechtmatig gekwalificeerde handeling van de vakverenigingen 
bij de praktische uitvoering voor de leden van de vakverenigingen tot on
aanvaardbare consequenties leidt. 

In de Memorie van toelichting wordt het ontslaan van werknemers, die 
niet aan de staking deelnemen, afgewezen. Dit lijkt mij een zeer juist stand
punt, ondanks de daarop reeds geuite kritiek. 
In de eerste plaats zou een dergelijke maatregel eveneens tot een ver
scherping van de conflictsituatie leiden. 
Vervolgens lijkt het mij onjuist, dat de werkgever maatregelen zou kunnen 
treffen tegen degenen, die zelf niet deelnemen aan een handeling, die 
bovendien door de werkgever in principe als rechtmatig wordt beschouwd. 
Nu zou men hier tegenover kunnen stellen: "Moeten de werkgever dan 
geen middelen ter beschikking worden gesteld tegen de zgn. prikstakingen, 
waardoor een bedrijf voor een groot gedeelte kan worden stilgelegd". 
Het komt mij voor dat in dit geval de vraag aan de rechter dient te worden 
voorgelegd, of de prikstaking al dan niet rechtmatig is. 
Indien de vakverenigingen, die de staking hebben georganiseerd, naar het 
oordeel van de rechter onrechtmatig handelen, zullen zij voor de gevolgen 
aansprakelijk zijn en zal de werkgever tegen de stakende werknemers 
maatregelen kunnen treffen. Uitbreiding van de mogelijkheid tot het treffen 
van maatregelen tegen de niet-stakende werknemers zou mijns inziens in 
de praktijk kunnen leiden tot willekeur, hetgeen dient te worden vermeden. 
Indien de rechter tot de bevinding komt, dat de prikstaking rechtmatig is, 
zou het toch wel ver gaan, wanneer maatregelen tegen de niet-stakenden 
zouden kunnen worden getroffen. De werkgever zal in dit geval naar andere 
middelen moeten uitzien, dat de uit de prikstaking voortvloeiende nadelige 
gevolgen voor hem tot een minimum beperkt blijven. 
Het bovenstaande komt er op neer, dat de werkgever zjjn tegenmaatregelen 
in de juridische sfeer zal moeten zoeken, nu de wetgever een door de vak
verenigingen geleide werkstaking in principe als een rechtmatige daad 
beschouwt. 

Het wetsontwerp houdende regelen met betrekking tot de commissies van 
onderzoek inzake werkstaking 

Het wetsontwerp opent de mogelijkheid onafhankelijke personen aan te 
wijzen, die primair tot taak zullen hebben bij een staking of dreigende 
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staking omtrent de achtergronden daarvan, met name over het verloop van 
het overleg, te doen informeren. 
Het wettelijke kader is zodanig opgezet, dat daardoor zowel aan de vrijheid 
van het overleg van de betrokken partijen als aan de vrijheid om als 
uiterste middel, bij het mislukken van het overleg, het wapen van de 
staking te gebruiken, geen belemmeringen in de weg worden gelegd. 
Uitgegaan wordt van de verplichting van de betrokken partijen om zodra 
een werkstaking is aangezegd of uitgebroken, dit mee te delen aan de 
voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en hem daaromtrent in te 
lichten. 
De commissie kan ieder oproepen, die over de werkstaking enige informatie 
kan verstrekken, om voor haar te verschijnen. Het niet nakomen van de 
aanmeldings- en verschijningsplicht is niet van een formele sanctie voorzien. 
Wel kunnen daaraan indirecte consequenties zijn verbonden, wanneer de 
desbetreffende zaak aan het oordeel van de rechter wordt voorgelegd. 
Het lijkt mij daarom onwaarschijnlijk, dat de conflicterende partijen de 
risico's durven nemen, die zijn verbonden aan het niet nakomen van be
doelde wettelijke verplichtingen, dit te meer omdat naast de verschijnings
plicht geen verplichting wordt opgelegd inlichtingen te verstrekken en nog 
minder een plicht om, als de commissie enige vorm van bemiddeling zou 
willen voorstellen, dit voorstel te aanvaarden. 
Het bovenstaande laat voor de commissie ruimte suggesties te doen voor 
een bemiddeling. Het zal van de betrokken partijen afhangen, of zij bereid 
zijn de bemiddelingspogingen te aanvaarden. Het lijkt mij, dat de regering 
ten deze niet veel verder zal kunnen gaan met het scheppen van mogelijk
heden een verzoening tussen de betrokken partijen tot stand te brengen. 
De uitoefening van meer druk zou leiden tot een aantasting van het 
stakingsrecht als zodanig. 
Met bovenstaande wetsontwerpen heeft de regering de discussie met het 
parlement geopend over een belangrijk onderdeel van onze sociaal
economische wetgeving. 
In grote lijnen kan de KVP als politieke partij mijns inziens met de gedane 
voorstellen tevreden zijn. Uiteraard blijven er - zoals uit het bovenstaande 
moge zijn gebleken - nog een aantal belangrijke discussiepunten over. 
In deze tijd met zijn vele spanningen zal een ieder het parlement toewensen, 
dat de discussies over dit belangrijke wetsontwerp een bevredigend verloop 
zullen mogen hebben. 
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Europees politiek overleg en nucleaire 
ontsporing 

door dr. W. J. Schuijt 

In de eerste helft van februari van dit jaar heeft een diplomatiek noen
maal op het Elysée er voor gezorgd dat er wat leven kwam in de moeizaam 
voortsukkelende Europese brouwerij. Tot op dit moment is nog niet 
helemaal duidelijk hoe de uit dit etentje ontstane moeilijkheden precies 
in elkaar zitten. Het zal nog wel enige tijd duren voordat we een exacte 
en verfijnde diplomatieke interpretatie zullen krijgen van alles wat ons 
tot nu toe aan tegenstrijdige feiten en meningen is opgedist. 
Het heeft weinig zin te proberen uit te rafelen wat in deze woordenoorlog 
juist en niet juist is. De tegenspraak is legio. Zinvoller is te constateren: 

1) dat de vraag naar de toekomst van het Europese continent in het 
middelpunt van de bezorgdheid staat; 

2) dat over de te volgen methodiek een zeer groot meningsverschil zich 
hardnekkig handhaaft; 

3) dat we in zoverre vooruitgegaan zijn, dat er nu alleen maar van een 
woordenstrijd sprake is en niet, zoals vroeger in dergelijke omstandigheden 
gebruikelijk was, van wapengekletter. 

De belangrijkste conclusie, die op voorhand al is te trekken is deze, dat 
blijkbaar techniek niet genoeg is om Europa werkzaam te maken. Meer 
dan ooit zal geregeld politiek overleg noodzakelijk zijn en zonder dat 
komt men er in Europa niet meer uit. Van groot belang is daarbij, dat 
deze politiek dicht bij de werkelijke situatie van vandaag blijft en rekening 
houdt met de politieke omstandigheden, zoals deze nu zijn en niet, zoals 
we hopen dat ze morgen zullen zijn. Dit zou kunnen inhouden dat wij 
onzerzijds misschien politiek gesproken de theoretische boog wat zullen 
moeten laten verslappen om tot werkzame akkoorden te komen. Uiteraard 
zal daarbij een wezenlijk element zijn dat de bereikbaarheid van de 
politieke doelstellingen van vandaag de naar ons inzicht wezenlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van morgen niet mag aantasten of belemmeren. 

Oude controverse 

Daarbij valt overigens ook te bedenken dat de zo sensationeel opgediste 
plannen en ideeën van het inmiddels afgetreden Franse staatshoofd, die 
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aanleiding gaven tot deze controverse tussen Engeland en Frankrijk, 
in feite weinig nieuws bevatten. Uit de geruchtmakende redevoeringen 
van generaal De Gaulle van 14 januari 1963, van 14 december 1965, van 
28 september 1967 en van 9 september 1968, konden duidelijk twee 
leitmotieven gelezen worden. Het eerste was dat Frankrijk geen supra
nationaal systeem zal aanvaarden, maar zal trachten zo goed mogelijk 
partij te trekken van de Gemeenschappelijke Markt. Het tweede, dat 
Frankrijk de gedachte van de onafhankelijkheid van Europa zo op de 
spits drijft, dat het elke directe of indirecte binding met de Verenigde 
Staten schuwt. Op 9 september 1968 zei De GaulIe letterlijk: "De Atlan
tische opslokking is één van de redenen, waarom wij tot onze spijt tot op 
heden de toetreding van Engeland hebben uitgesteld." 
Tegenover deze gedachten van de generaal zijn de vijf andere leden 
van de Europese Gemeenschap het met elkaar eens dat hun leitmotieven 
moeten blijven: 1) het handhaven van een minimum aan supranationaliteit 
in de Gemeenschappen en 2) het handhaven van de Atlantische solidariteit 
en het opbouwen van een partnership in zelfstandigheid. Stellen we deze 
beide leitmotieven tegenover elkaar dan zien we dat de controverse oud is. 
Naar de inhoud is er niets nieuws onder de zon. Nieuw is alleen de 
heftigheid waarmee deze thans is opgelaaid tussen Londen en Parijs. 
Geen enkele Europeaan kan zich over de scherpe toon van de controverse 
verheugen. Immers, de psychologische uitwerking daarvan, zowel op het 
Engelse als op het Franse volk zal geen gunstige invloed hebben voor 
een toekomstige politieke samenwerking in Europa. Deze heftigheid doet 
overigens het vermoeden rijzen dat er grote belangen op het spel stonden, 
die met deze uitzonderlijke methodiek in de internationale samenwerking 
gediend moesten worden. Er moeten diepgaande redenen voor zijn, waarom 
De Gaulle meende te moeten doorgaan met iedereen tegen zich in het 
harnas te jagen: Engeland, Italië, Duitsland, Israël, de landen van de 
Benelux, een groot deel van zijn eigen bevolking en zelfs zijn mogelijke 
opvolger de heer Pompidou, wiens uitlatingen er op wijzen dat hij meer 
loyaliteit opbrengt ten opzichte van de bondgenoten van Frankrijk dan 
de generaal. Zij allen hebben zich tegen hem verklaard. De enige acteur 
op het wereldtoneel, die De GaulIe in deze zaken heeft toegejuicht, is 
Moskou. Misschien is dat in de ogen van sommigen een bijdrage tot de 
ontspanningspolitiek; mij lijkt het eerder een bijdrage tot ontbindings
politiek. 

Het huidige conflict tussen Frankrijk en Engeland schijnt beheerst te 
worden door de vraag over de toekomst van de Europese Gemeenschappen. 
In wezen echter gaat het om de vraag naar het leiderschap in Europa, 
waarbij nucleaire machtsmiddelen een grote rol spelen. Ik kom daar 
straks nog even op terug. 
Eerst moge even ingegaan worden op de zorgelijke situatie op het vlak 
van de Europese Gemeenschappen. Het grote politieke ideaal van een 
hechte Europese samenwerking wekt thans minder geestdrift in Europa, 
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naarmate de oorlogsherinneringen vervagen. De jeugd in Europa wordt al 
lang niet meer geboeid door deze ruzies. De Europese Gemeenschappen 
zelf raken geleidelijk in een impasse. 

Frankrijk alleen schuld 

Wanneer men naar een verklaring zoekt voor dit ernstige verschijnsel, 
bestaat de neiging het Frankrijk van De Gaulle de schuld van dit alles 
te geven. Maar hoe weinig sympathie wij ook kunnen opbrengen voor 
de gaullistische theorieën over de staat en de Europese politiek, toch 
kan de vraag gesteld worden of het wel juist is om daar de enige, 
authentieke verklaring te zoeken voor de impasse, waarin de Europese 
ontwikkeling geraakt is. Is het niet al te gemakkelijk om de fouten 
slechts bij de ander te zoeken? Zou het niet eerlijk zijn, als we ook eens 
nagingen, of wij zelf helemaal vrij van smetten zijn? Het kan de moeite 
lonen in het belang van een zaak, die voor Nederland als industriële natie 
steeds belangrijker wordt, hierop nader in te gaan. 

Ik wil het erop wagen tegen deze achtergrond twee verschijnselen te 
signaleren, die kritisch bekeken wellicht aanleiding kunnen geven tot een 
ruimer inzicht in de onderhavige problematiek. 
In de eerste plaats de vraag: ligt de in de gemeenschappen ontstane 
impasse werkelijk op communautair vlak? Spruiten de verschillende 
opvattingen van de lid-staten inzake de gemeenschappen rechtstreeks 
voort uit communautaire conflictstof? Zijn er dingen gebeurd, die recht
streeks indruisen tegen de tekst van de verdragen van Rome en Parijs, 
of worden zaken die voorgeschreven zijn door de verdragen nagelaten? 
Voor zover deze zaken er zijn, zal het Hof daarvoor moeten waken. Het 
lijkt mij, dat dit niet het geval is. Veeleer geloof ik, dat de optredende 
meningsverschillen en tegenstellingen voorspruiten uit een verschillende 
ideologische benadering van betekenis en functie van de Europese 
Gemeenschappen. Voor de kleine landen betekenen politiek gezien rechts
verhoudingen tussen de staten in Europa meer dan voor de grote. Van het 
traditionele machtspolitieke denken van de groten wordt meer inspanning 
vereist om zich in te zetten voor deze rechtsordening, die hun 
soevereiniteitsbesef in oude stijl geweld aandoet. Economisch gezien 
biedt de ene markt in Europa meer perspectief voor de kleine staten 
dan voor de grote. Zeker, de sprong van een markt van 50 mln. kopers 
naar een markt van 180 mln. is interessant, maar die van 12 mln. naar 
180 mln. is nog interessanter. De supranationale ideologie is voor de 
kleinen een garantie, niet onder de voet te worden gelopen. Voor de groten 
is deze doctrine een lastpost, niet alleen voor Frankrijk. Ook Duitsland, 
Engeland en Italië hebben er moeite mee. 

Ideologische overijver 

Ons ijveren voor de communautaire supranationale ontwikkeling is 
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derhalve niet alleen ingegeven door onze liefde voor de mooie ogen van 
Europa, maar voor een goed deel door ons eigenbelang. Dat is niet 
laakbaar, integendeel, maar het is goed het zich bewust te zijn. Als men 
zich daarvan rekenschap geeft, zal men ervoor worden behoed in 
ideologische overijver te vervallen en aan anderen maatstaven op te 
leggen, die onszelf zo goed passen. 
Ik dacht, dat wij misschien in het verleden iets te veel aan ideologische 
overijver hebben geleden. Tot die ideologische averij ver behoort onder 
andere onze vurige toewijding aan de Hallsteiniaansc ideeën sfeer, dat 
namelijk uit de economische organisatie de politieke samenwerking 
automatisch zal opbloeien. Wat wij zien gebeuren is het tegendeel. Er is 
geen ontwikkeling in de EEG naar een bovennationaal politiek denken 
en handelen, maar er is een gevaarlijke ontwikkeling aan de gang naar 
het oude, in het verleden al onvruchtbaar gebleken intergoevernementele 
overleg. Het zwaartepunt wordt geleidelijk van de Commissie naar de Raad 
verlegd. Naast de economische integratie treedt veeleer politieke des
integratie op. De ideologieën van gisteren kloppen niet meer op de huidige 
situatie. 
Een ander verschijnsel, dat het verschil in ideologische benadering 
illustreert, speelt zich af ten aanzien van het vraagstuk van de uitbreiding 
van de gemeenschappen. Sinds lang cultiveren wij, terecht overigens, 
de ideologie van de evenwichtige, harmonische ontwikkeling van de 
gemeenschappen met het prachtige parallellisme tussen interne versterking 
en externe groei. De intellectuele constructie is perfect. Maar ideeën zijn 
- las ik ooit - als wilde dieren: het duurt lang voor ze getemd zijn. De 
politieke praktijk is weerbarstig. En daarom stel ik heel voorzichtig de 
vraag een vraagstelling in dienst van het gemeenschappelijk 
nagestreefde - : hebben wij niet te veel neiging de kwestie van de 
uitbreiding te hanteren als een ideologisch wapen? Ik stel uitdrukkelijk, 
dat wij volledig achter de doelstellingen van de uitbreidingspolitiek staan. 
Dat is niet in discussie. De vraag is, of de middelen die wij hebben 
gebruikt en misschien nog gebruiken, wel de meest juiste zijn. Ik vrees 
namelijk, dat het ideologisch overtrekken van deze problematiek de zaak 
zelve schaadt. Is onze perfecte conceptie van een groot, niet verdeeld 
Europa en van een niet verdeeld Afrika en de geest, die spreekt uit de 
terminologie van het mini-Europa van de staatssecretaris van Binnen
landse Zaken niet een ideologische overschatting van de politieke 
mogelijkheden van het uur? Men kan het grapje maken, dat de minimode 
aantrekkelijke kanten heeft, maar deze zaken zijn te serieus om met 
grappen af te maken. 

Het probate middel 

Ik wil daaraan nog een andere gedachte verbinden. De verdragen van 
Rome en Parijs zijn gebrekkig en onvolmaakt. Het was indertijd het 
hoogst bereikbare, overigens in een Europees gezien veel gunstiger 
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conjunctuur dan de onze. Het is begrijpelijk, dat constructieve juristen 
en politici deze tekortkomingen willen verbeteren. Men krijgt ten onzent 
wel eens de indruk, dat in deze verbeteringsdrift als het enige, probate 
middel tot verbetering van de kwalen van de gemeenschappen de uit
breiding van de gemeenschappen wordt gezien. Maar is zulk een uitbreiding 
van de gemeenschappen wel het enige middel tot verbetering, hèt afdoende 
geneesmiddel voor hetgeen historisch gezien een "vitium originis" is, een 
vitium voor welker ontstaan Engeland de eerste verantwoordelijkheid 
draagt, maar waarvoor ook de andere zes lid-staten - en dus ook Neder
land - indertijd de verantwoordelijkheid hebben genomen? 

Als deze indruk juist is, wordt dan niet iets als wezenlijk gesteld, wat het 
in feite niet is? In ons politieke denken heeft sinds 1951 en 1958 zo'n 
ontwikkeling plaatsgevonden, dat de toetreding van Engeland als een 
politieke noodzaak wordt gezien om tot een efficiënte Europese samen
werking te komen. Deze politieke noodzaak is op dit moment niet te 
verwezenlijken op basis van de verdragen van Rome en Parijs, die in 
vele vormen van samenwerking voorzien, maar niet in de politieke. De 
uitbreiding, een politieke daad bij uitstek, ligt thans in 1969, gezien de 
huidige diplomatieke schermutselingen, nuchter bekeken in een nog 
slechter klimaat dan in 1951 en 1958 het geval was. Men kan van mening 
verschillen over de vraag, of Frankrijks weigering om Engeland toe te 
laten - hoezeer ook een betreurenswaardige politieke ondaad - de 
ontwikkeling van de gemeenschappen zelf wezenlijk aantast. Het lijkt 
meer op een daad van verijdeling van datgene, wat wij als een zeer 
belangrijke aanvullende verbetering zien. De wanprestatie van Frankrijk 
is niet juridisch. Wel is zij in strijd met de geest van het Verdrag en met 
de letter van de laatste volzin van de preambule, doch in strijd met de 
letter van artikel 237 is zij niet. Wij zijn er zelf bij geweest, toen we met 
artikel 237 de beslissing van de Raad over een verzoek van een Europese 
staat om lid te worden van de gemeenschappen hebben gebonden aan 
eenparigheid van stemmen. Deze daad van Frankrijk is echter wel van 
eminent politieke aard en daarom moet zij op het politieke vlak behandeld 
worden. Maar waar is in het Europa van de Zes een politiek centrum, 
waar zulke zaken kunnen worden behandeld? 

Politiek overleg 

Is de toenemende spanningssfeer tussen de Zes niet voor een deel het 
gevolg van het feit dat er nog altijd zes politieke centra zijn, die voort
leven alsof ze niets met elkaar te maken hebben? Wel zijn de vertegen
woordigers van deze regeringscentra bijna wekelijks bereid in Brussel 
besluiten te nemen in het kader van de Raad over de standaardkwaliteit 
van zachte tarwe, de kwaliteitsnormen van groenten en fruit en de regeling 
van schiethamers. We zullen straks gestandaardiseerde appelen eten en 
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misschien zelfs collectieve bocorderijen te zien krijgen, maar wat Europa 
kan doen en te doen staat in de ontwikkelingslanden, in het dreigender 
wordende conflict in het Midden-Oosten en met betrekking tot de spanning 
en ontspanning in een steeds meer bewapende wereld en ten aanzien van 
de problematiek die een gerenegeerd China de wereld van morgen te 
zien kan geven, lijken wel vraagstukken van secundaire aard, waarover 
van tijd tot tijd bij een of andere institutionele ontmoeting van de ministers 
van Buitenlandse Zaken op interessante wijze van gedachten kan worden 
gewisseld. 

De conclusie van deze beschouwing kan geen andere zijn, dan dat een 
eventueel geregeld en goed georganiseerd politiek overleg moet steunen 
op de situatie in Europa, zoals deze nu is. en niet zoals wij die graag 
zouden willen hebben. Het laatste is een ideologische verwachting, het 
eerste een politieke realiteit. Als in deze realiteit niet bereikt kan worden, 
wat wij graag willen - en dat kon niet met de heer De GaulIe - kunnen 
we bij de pakken neerzitten ofwel zo handelen, dat de zaak blijft lopen 
en een perspectief van latere verbetering open blijft. Als er straks zes 
of zeven partners zouden zijn, die er net zo over denken als wij, kan 
men gezamenlijk en met aller instemming zulk een politiek overleg een 
betere kant op sturen. Het zwaartepunt van de gehele Europese 
problematiek ligt vandaag zo goed als gisteren in het ontbreken van dit 
ene politieke centrum in Europa, in het ontbreken van een geregeld en 
goed voorbereid politiek overleg. Als men het zo moeizaam bereikte niet 
in de waagschaal wil st~llen, zal men de mogelijkheden moeten onder
zoeken, hoe een beter politiek overleg tot stand zal kunnen worden gebracht. 
Als men denkt aan deze mogelijkheden, springen een paar vaste uitgangs
punten naar voren, waarover regering en Kamer het altijd eens zijn 
geweest en naar ik meen, het nog eens zijn. Het eerste is geformuleerd 
door de minister van Buitenlandse Zaken op 7 februari vorig jaar in de 
Kamer, namelijk "het beleid van de regering blijft gericht op de ver
wachting dat de Europese Gemeenschappen het fundament zullen 
vormen, waarop eenmaal de Europese eenheid zal worden gegrondvest." 
De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft toen als de mening 
van de regering te kennen gegeven, dat er voor de Europese Gemeen
schappen geen alternatief bestaat. Hij voegde eraan toe: in de zin dat 
het voor geen van de lid-staten een praktische politiek is om een uittreding 
uit de gemeenschappen te overwegen. De regering is met andere woorden 
van mening, dat wij onszelf de das zouden omdoen, als wij uit de 
gemeenschappen zouden stappen, als dit juridisch al mogelijk was. 
Nederland als industrieel land staat hier anders tegenover dan Nederland 
als handeldrijvende natie. 

Uitgangspunten 

Dat is het eerste uitgangspunt: de gemeenschappen zijn het fundament 
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voor de toekomstige Europese samenwerking, hoe onvolmaakt en hoe 
gebrekkig deze ook moge zijn. Het tweede uitgangspunt is: er is geen 
werkelijke Europese eenheid denkbaar zonder Engeland. Deze twee 
uitgangspunten verdragen elkaar op dit moment slecht, want de feitelijke 
situatie is, dat op het fundament van de gemeenschappen op dit ogenblik 
geen verdere uitbouw mogelijk is te.1 gevolge van de Franse weigering. 
Toch willen wij aan de beide uitgangspunten vasthouden. En dat doen we 
dan al bijna acht jaar lang, zonder enig resultaat tot verzoening van deze 
onverzoenlijken. 
De juistheid van deze uitgangspunten, die, het zij nog eens herhaald, 
tot op heden zowel door de regering als door de Tweede Kamer wordt 
aanvaard, wordt de laatste jaren in twijfel getrokken door sommige 
groeperingen hier te lande. De inspiratiebron voor deze twijfels schijnt 
in de Groningse sfeer te liggen. Een aantal volgelingen van professor 
Röling staan kritisch tegenover het politieke integratiestreven in Europa. 
Aldus mr. P. J. Teunissen in zijn bijdrage "De NAVO en het vraagstuk 
van de Europese veiligheid" in het maandblad Oost-West Gan. 1969). Zich 
beroepend op het onderscheid tussen associatieve en dissociatieve 
benadering van het vredes vraagstuk - een theorie van de Oslose 
polemoloog John Galtung - stelt Teunissen, dat het streven naar de 
denuclearisatie van Oost- en West-Europa het hoogstwaarschijnlijk nood
zakelijk maakt dat het streven naar een Westeuropese of groot-Europese 
federale samenwerking beperkt blijft tot enkele deelgebieden, zoals 
economie. verkeer. wetenschapsbeleid en dat de militaire sector erbuiten 
blijft. Het uitgangspunt van deze groeperingen is dat een politieke integratie 
in West-Eu~opa de toenaderingspolitiek tussen Oost en West en de ont
spanningspolitiek zou kunnen doorkruisen. 

Europese kernmacht 

Ik kan dit tot nader order nog niet inzien, omdat naar mijn overtuiging 
de Europese Gemeenschappen geen agressieve bijbedoelingen hebben, 
noch lopen te snakken naar een Europese kernmacht. Bovendien kan 
geen zinnig mens staande houden dat elk van de lidstaten van de Europese 
Gemeenschappen afzonderlijk en op eigen houtje in staat zou kunnen zijn 
om een werkelijke, zinvolle bijdrage te leveren aan een constructieve 
vredespolitiek 
Het lijkt mij toe, dat dit soort gedachtencomplexen worden ingegeven 
door de verouderde opvatting dat geen politieke macht ontwikkeld kan 
worden in deze wereld, zonder het militaire instrument tot zijn beschikking 
te hebben, m.a.w. dat aan de voorstanders van een politiek federaal stelsel 
in Europa de intentie wordt toegedicht te streven naar een zelfstandige 
Europese kernmacht. Zonder te willen ontkennen dat deze opvattingen 
inderdaad wel leven bij sommige politieke federalisten, kan wat onze 
visie op de politieke integratie van Europa betreft, volstaan worden met 
te wijzen naar de duidelijke uitspraken door onze fractie in de Tweede 
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Kamer gedaan, nl. dat wij op geen enkele wijze behoefte gevoelen aan een 
zelfstandige Europese kernmacht. Tegen de achtergrond van de moderne 
mondiale veiligheidsproblematiek zien wij in zulk een streven een reëel 
gevaar. Het gevaar van de realisatie van zulk een streven naar een 
Europese kernmacht zal overigens voor een groot deel al bezworen zijn 
zodra het non-proliferatieverdrag in werking treedt. Het ziet er naar uit 
dat dit niet al te lang op zich zal laten wachten. 

Europese conferentieplannen 

Terugkerend tot de hoofdvraag die ons bezighoudt, heb ik gesteld dat 
niet alleen Frankrijk de schuldige is, van de vertraagde ontwikkeling 
van de Europese gemeenschappen, maar dat ook wij niet helemaal van 
schuld zijn vrij te pleiten. Ik heb niet gezegd, dat het onze schuld is dat 
er tot nu toe op politiek gebied niets is. Ik stel alleen vast dat er op dit 
moment niets is en verbind daaraan de vraag wat wij dan wel zouden 
kunnen doen, opdat er wellicht enige beweging in deze ontwikkeling komt. 
Uiteraard zal een politieke conferentie hiertoe het enige middel kunnen 
zijn. Wat voor plannen leven tlrans in ons land over zulk een conferentie? 
Denkt men aan zeven staten, aan tien, vijftien staten en wat wil men 
bereiken op zo'n groots opgezette conferentie? Weer interessant van 
gedachten wisselen? Hoe vreemd het ook moge klinken, ik houd vast aan 
de opvatting dat Nederland, als meest gerede partij in het conflict van 
de meningen, uit eigen belang zal moeten proberen het politieke gesprek 
tussen de Zes weer op gang te krijgen. Geen gesprek met drie, vijf of zeven 
maar met Zes. Daarvoor zal Nederlands politieke creativiteit een plan 
moeten ontwerpen, dat afgestemd is op de reële politieke situatie van 
vandaag en misschien zelfs van morgen. Een plan dus, gebaseerd op de 
politieke verhoudingen en opvattingen zoals ze vandaag zijn en niet zoals 
ze overmorgen behoren te zijn. Zulk een plan moet er rekening mee 
houden dat het gaullisme na De GaulIe misschien wel wat handzamer 
zal zijn, maar toch nog levend zal blijven. Plannen moeten rekening houden 
met de politieke situatie zoals deze nu is, ook al is deze situatie ons niet 
welgevallig. S!echts in deze nuchtere ontideologiseerde benadering ligt 
misschien nog de grondslag voor een bescheiden en realistische opzet. 
Een plan ook waarbij instellingen zijn voorzien, ook al zijn ze niet 
onmiddellijk van den beginne af aan honderd procent supranationaal. Als 
de tijden beter worden kan met instemming van alle partijen elke overeen
komst op dit punt verbeterd worden. 
Een essentieel onderdeel van zulk een plan zal de inschakeling van het 
Europees Parlement moeten zijn. Verplichte regelmatige rapportage over 
politieke vraagstukken zal dit parlement wel niet meer concrete bevoegd
heden geven, maar wel zijn functie als integrerende motor versterken. 
Het befaamde Benelux-memorandum geeft daartoe reeds een uitgangspunt. 
Dit memorandum voorzag voor iedere beslissing of bepaling van 
standpunten ten aanzien van vraagstukken van gemeenschappelijk belang 
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en belangrijke kwesties van buitenlands beleid, dat eerst onderling overleg 
gepleegd zou worden, teneinde zo mogelijk tot dezelfde standpunten te 
komen. Zoals minister Luns in de Kamer verklaarde, hopen de regeringen 
van de Benelux dat andere Europese staten zich hierbij willen aansluiten. 

De Westeuropese Unie 

Na alle pogingen, die er gedaan zijn om het WEu-kader nieuw politiek 
leven in te blazen, is het interessant te wijzen op de gedachtenwisseling 
die in de Tweede Kamer ten aanzien van de functie van de WEU heeft 
plaats gehad tus~en de heer Van der Stoel en de minister van Buiten
landse Zaken. Tussen haakjes zij even vermeld dat de WEU juist het kader 
is waar generaal De GaulIe oe grootste bezwaren tegen had, niet zozeer 
om politieke reàenen als wel om het feit dat cle WEU discriminerend 
optreedt ten opzichte van Frankrijk. De bepalingen toch betreffende de 
wapencontrole zijn meer rechtstreeks en sterker gericht tegen Frankrijk 
clan tegen Engeland. Tn theorie zou Frankrijk zelfs de controle van zijn 
atoombewapening moeten toelaten, wat het nooit gedaan heeft; terwijl 
Enq;eland er met zoveel woorden van wordt vrijgesteld. 
Sprekend over het Benelux-memorandum zei de heer Van der Stoel in 
de Tweede Kamer, cat hij hoopte dat de regering zou weten te voor
komen dat de paragraaf in het Benelux-memorandum met betrekking 
tot de politieke consultatie niet zou uitmonden in de WEU. Want, zegt 
hij, "in de WEU worden statcment~ uitgewisseld, maar geen conclusies 
getrokken". De heer Van der Stoel als oud-staatssecretaris van Buiten
landse Zaken kan het weten. Het antwoord van de minister was merk
waardig: ,.Ik deel de meninq; van de heer Van der Stoel dat het WEU
forum niet de juiste machinerie geeft voor dit soort samenwerking". 
Als men dit nog eens leest. vraagt men zich af wat nu de betekenis is 
van de besluiten van de Luxemburgse bijeenkomst van de WEU. Een 
lofwaardige en hescheiden poging van Italië om Londen te betrekken 
hij het eenwordingsproces van Europa, via consultaties over de buiten
landse politiek, waarbij nog een groot politielz gehaar van Engeland komt 
inzake de consultatie over het Midden-Oosten, vindt de instemming van 
de minister van Buitc'1landse Zaken. Is de machinerie van de WEU dan 
toch geschikt? Als Frankrijk zich daartegen verzet en Duitsland een slag 
om de arm houdt - vrije consultatie en vrije informatie, zegt Bonn -
dan kan die machinerie toch niet werken? Als ik onwelwillend zou willen 
zijn, dan zou ik uit het standpunt van Bonn de vraag distilleren wat de 
ministers dan vroeger wel deden in de WEU, als nu 'vrije consultatie 
en vrije informatie" als vooruitgang wordt gezien. Dit alles maakt mij 
vrij sceptisch ten aanzien van de resultaten van Luxemburg. Sinds de 
Engels-Franse burenruzie is dit scepticisme nog groter geworden, ook 
al erken ik, dat de Engelse geste een politieke daad is van grote betekenis, 
die de Franse diplomatie wel veel hoofdbrekens zal hezorgen. Men kan 
het zien als een gooi van Engeland naar de politieke lciding in Europa. 
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Als Engeland die politieke leiding op zich zou gaan nemen en het Duitse 
economische overwicht in Europa zou nog meer toenemen, zal Frankrijk 
wel geïsoleerd raken. Het streven van Frankrijk om de leiding in Europa 
te krijgen is dan wel definitief mislukt. 

Tegen deze achtergrond is de speculatie niet onwezenlijk, dat Frankrijk, 
om aan dit isolement te ontkomen, alsnog zou willen trachten zijn positie 
in de EEG te versterken. Dit zal echter alleen mogelijk zijn via de 
methodiek van het Verdrag, die communautair is. Zo gezien, kan Engelands 
politieke gebaar tot een positieve bijdrage worden van een betere Europese 
samenwerking, want slechts een hechte, eensgezinde en daardoor politiek 
daadkrachtige Europese Gemeenschap kan voor Engeland interessant zijn. 
Manoeuvres, zoals de heer Brown aan het bedenken is, alsook extreme 
uitvoering van de Haagse resolutie van de Europese Beweging, gaan 
langs de eigenlijke problematiek heen en stoelen wederom op de mis
vatting dat Engelands toelating begin- en eindpunt van alle EEG-prO
blemen is. Wil men uit de moeilijkheden komen, dan moet men de bijl 
aan de wortel zetten. De fundamentele politieke meningsverschillen zullen 
dan besproken moeten worden. Als men dat niet doet, gebeurt er niets 
en vervallen we heel spoedig in de 1ge-eeuwse machtsstrijd tussen de 
groten, die elk stuk voor stuk in Europa nog wel iets te vertellen hebben, 
maar in de wereld van vandaag machteloos zijn bij het oplossen van de 
wereldvraagstukken, die over het lot van de mensheid gaan beslissen. 
Nu weet ik wel, dat we van de zijde van Buitenlandse Zaken sinds jaar 
en dag en waarschijnlijk ook nu weer te horen zullen hijgen: de menings
verschillen zijn te fundamenteel om erover te praten .Ons lijkt het tegen
gestelde meer waar. Omdat de meningsverschillen fundamenteel zijn, 
moet er gepraat worden. Dat is overigens ook onze beleidslijn buiten de 
EEG. Wij willen met Moskou, met de communistische regeringen van de 
landen achter het ijzeren gordijn praten, wij willen praten met China, 
wij willen China in de VN om mee te kunnen praten. Zijn de menings
verschillen daar dan niet fundamenteel? We moeten niet met twee maten 
meten, dat tast de geloofwaardigheid van onze politiek aan. 

Het enige middel om uit de moeilijkheden te komen is het politieke 
gesprek tussen de Zes. Ligt het niet voor de hand, dat het initiatief hiertoe 
van Nederland uitgaat? Immers Frankrijk en Nederland zijn in deze 
zaken elkaars meest uitgesproken tegenspelers. Zou ook onze minister 
van Buitenlandse Zaken niet bij uitstek de meest geschikte figuur zijn 
om een verzoeningsmissie in Europa te ondernemen? Sommigen betwijfelen 
wel eens of de lange staat van dienst van de minister wel een goede 
zaak is. Van buitenaf gezien kan men vaststellen, dat het gezag van de 
minister in het buitenland omgekeerd evenredig is met de geringe waar
dering die hij in enkele kringen in het binnenland geniet. Dit grote gezag, 
dat de minister in het buitenland geniet, gepaard aan die diplomatieke 
nuchterheid, die de vrucht is van langdurig verkeer in het internationale 
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milieu, zijn sterke troeven om zulk een miSSIe vruchtbaar te maken. Het 
zou best kunnen zijn, dat de minister, als hij op stap gaat met een 
realistisch plan - alle ideologische vooropstellingen op zijn departement 
latend - succes kan hebben. De heer Luns heeft wel voor hetere vuren 
gestaan! Indien hij er in zou slagen een bescheiden grondslag te leggen 
voor politieke samenwerking tussen de Zes, waarin geleidelijk solidariteit 
de eigengereidheid gaat vervangen, zou hij m.i. de voorwaarden ver
beteren voor de toetreding van Engeland en andere landen tot de Europese 
Gemeenschappen. 

Politiek leiderschap 

Het ging, zo stelde ik hiervoor, De GaulIe om het politieke leiderschap in 
Europa. Het ging om de politieke macht van Frankrijk en het valt te 
bezien of de opvolgers van De GaulIe niet in dezelfde richting zullen gaan 
denken, zij het misschien minder extreem. Volgens het klassieke recept 
berust politieke macht ofwel op economische machtsontplooüng ofwel op 
militaire kracht. Ten aanzien van Duitslands dynamische economische 
ontwikkeling blijft Frankrijk ten achter. Economisch ontbreken de moge
lijkheden voor Frankrijk een hegemoniale positie op te bouwen. Alleen 
door militaire - lees nucleaire - superioriteit, kan Frankrijk hopen tot 
die positie te geraken. Daarop berust de geleidelijke afbraak door De 
GaulIe van de non-discriminatie-politiek, die door Robert Schuman ten 
aanzien van Duitsland was ingezet en grondslag werd van de Europese 
Gemeenschappen. De GaulIe voerde militair ten opzichte van Duitsland 
een bewuste discriminatie-politiek. 
Ten opzichte van Engeland is het omgekeerde het geval. Het economische 
tegenwicht van Groot-Brittannië tegen Duitsland zou nog wel aantrekkelijk 
kunnen zijn - de belangen lopen daar wel parallel - maar militair acht 
Frankrijk zich door de Verenigde Staten gediscrimineerd ten opzichte van 
Engeland. 
Indien de betrekkingen van Frankrijk tot Engeland juist in de periode 
van de opbouw van de Gemeenschappelijke Ma,kt slechter zijn geworden, 
is dat niet toe te schrijven aan de ontwikkeling van de gemeenschappen, 
maar voor een goed deel aan de inconsequenties van het buitenlandse nu
cleaire beleid van de vs. Inconsequenties, die waarschijnlijk onvermijdelijk 
zijn geweest in het licht van de snelle ontwikkeling van het wapenfenomeen. 

Inconsequent nucleair beleid van de VS 

Aanvankelijk voorzag de Amerikaanse wetgeving in 1958 de mogelijkheid 
tot hulpverlening op nucleair gebied aan andere staten, op voorwaarde 
althans dat deze staten het bewijs geleverd hadden wezenlijke vooruitgang 
te kunnen boeken in de ontwikkeling van een eigen nucleair programma. 
President Eisenhower ging er van uit dat op deze wijze de NAVO het 
best versterkt kon worden. Engeland wist in 1958 te dezer zake een ak
koord te bereiken met de vs. Toen Frankrijk meende op basis van het 
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reeds bereikte eenzelfde akkoord te kunnen afsluiten, begon de filosofie 
van de non-proliferatie in de vs te werken. Dacht men eerst de veiligheid 
van het bondgenootschap te kunnen verhogen door de bondgenoten nu
cleair te versterken, thans was men van mening, dat de veiligheid beter 
gediend zou worden door verspreiding van militaire nucleaire kennis te 
beperken. Als men, zo luidde het in Washington, Frankrijk hielp, diende 
men ook Duitsland en andere hondgenoten die er om vroegen, te helpen. 
Aldus bleef de discriminatie beperkt tot Engeland ~ nog eens bekrachtigd 
door de akkoorden van Nassau van 1963 ~ en Frankrijk was op eigen 
kracht aangewezen. De vs hebben aldus in Franse ogen De GaulIe ver
hinderd de militaire machtspositie op het Europese continent op te houwen, 
die het nodig had om zijn hegemoniale droom te verwezenlijken. De grond
oorzaak van de anti-Amerikaanse politiek van Frankrijk is hiermee ge
geven, maar tevens de diepste reden het nucleair geprivilegieerde Enge
land ~ superieur op dit gebied aan Frankrijk ~ niet toe te laten tot de 
EEG. 

Als men zich afvraagt, waarom De GaulIe de Engels-Franse ruzie zo 
spectaculair heeft ontketend vlak voor het bezoek van Nixon aan Europa, 
is men geneigd hierin een diplomatieke manoeuvre te zien. Deze zou 
dan hierin bestaan, dat De Gau1le Nixon duidelijk wilde maken waar 
de wezenlijke oorzaken van de slechter wordende betrekkingen tussen 
de vs en Frankrijk lagen. Daarbij speculeerde hij op de bij Nixon en zijn 
omgeving bestaande welwillende houding tegenover Frankrijk. Hij mocht 
dus vermoeden, dat Nixon in Parijs een poging zou willen doen deze be
trekkingen te verbeteïen. Zelf zou hij niet afkerig gestaan hebben tegen
over een verbetering van deze relaties. Daarvoor waren twee redenen. 
Het Frankrijk van De GaulIe begon zich geleidelijk bewust te worden van 
het feit dat een volk van 50 miljoen mensen niet meer in staat is ~ finan
cieel en economisch ~ misschien technisch nog wel, een moderne nu
cleaire macht op te bouwen. En vervolgens de precaire situatie van de 
Franse frank, die Frankrijk verplichtte steun van de dollar te aanvaarden. 
Maar als goed strateeg gaf de generaal een schot voor de boeg door de 
voor Frankrijk ontoelaatbare discriminatie in nucleaire behandeling op 
het tapijt te brengen. 

Men kan er dus zeker van zijn, dat er gewerkt gaat worden aan een ver
betering van de Frans-Amerikaanse betrekkingen. Men kan evenwel moei
lijk zien welke prijs daarvoor betaald gaat worden. Gaat men Frankrijks 
medewerking in NAvo-verband kopen met nucleaire liefkozingen, zoals 
Gerard Smith, de huidige directeur van het Arm's Controle and Dis
arme ment Agency, dit noemt? Of zal men consequent vasthouden aan de 
non-proliferatie-politiek en aan het Amerikaanse Congres vragen de wet
geving van 1958, die het mogelijk maakte Engeland te helpen, af te 
schaffen? 
In beide gevallen is de discriminatie opgeheven. Maar als men de eerste 
lijn gaat volgen, ondermijnt men het vertrouwen van de volkeren in de 
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geloofwaardigheid van de Amerikaanse non-proliferatie-politiek. In dat 
geval zou men een Frans stormpje bezweren, maar wellicht op termijn 
een wereld-orkaan ontketenen. 

Een Amerikaanse visie 

Tenslotte is het interessant om kennis te nemen van de opvattingen van 
Smith, zoals deze zijn weergegeven in een artikel dat hij voor zijn be
noeming publiceerde in het tijdschrift ,,1 nterplay" (febr. 1969). 
Deze komen kort samengevat hierop neer: in plaats van te trachten de 
Frans-Amerikaanse betrekkingen te verbeteren door de "force de frappe" 
te helpen, zou de nieuwe Amerikaanse regering er beter aan doen haar 
nucleaü'e gunsten tc reserveren tot zich een betere gelegenheid voordoet, 
die haar in staat zou stellen deze dienstbaar te maken aan de voortgang 
van de Europese eenheid en een beter evenwicht in de betrekkingen tussen 
Europa en Amerika. Het is nog te vroeg om plannen te maken, maar 
men zou omstandigheden kunnen voorzien, waarin Amerikaanse hulp 
voor een of ander soort Europese kernmacht deel zou uitmaken van een 
proces, dat insluit zowel de opname van Engeland in een vereend Europa 
als de herstructurering van de militaire betrekkingen tussen Noord
Amerika en Europa. 
De oprichting van zulk een Europese strijdmacht, gebaseerd op de her
groepering van de bestaande Franse en Engelse kernmachten, zou niet 
tot proliferatie leiden, maar tot vermindering van het aantal kernmogend
heden - een belangrijke stap tot hun verwijdering - hetgeen de voor
naamstE' doelstelling zou moeten zijn van de Amerikaanse buitenlandse 
politiek. Tot zover Smith. 
De genuanceerde inzichten van deze nieuwe diensten van het Amerikaanse 
ontwapeningsbureau - of vredesinstituut - zullen waarschijnlijk slecht 
aankomen bij sommige denkers over vrede en veiligheid, die menen, dat 
wij van Den Haag uit rechtstreeks en in één handomdraai de wereld 
kunnen ontwapenen. 
Maar zolang de idee van een of ander soort Europese kernmacht ge
faseerd wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar zijn verdwijning, 
heeft men te doen met politiek realisme, waarmee meer bereikt kan 
worden dan met politieke hersenschimmen. Zoals de zaken er nu voor
staan, moeten er nog twee kernmachten in Europa geliquideerd worden. 
En Smith kon wel eens gelijk hebben, dat het gemakkelijker is één kern
macht, waaraan geen "nationale" hoogmoed kleeft, op te ruimen dan twee, 
waaraan deze hoofdzonde van de soevereine staten wel kleeft. 

Europees en Atlantisch provincialisme 

Slechts Europees provincialisme kan zich verzetten tegen de gedachte 
van de fundamentele Atlantische verbondenheid die uit de opvatting 
van deze Amerikaan naar voren springt. 
Het hangt overigens weer van aard en mentaliteit van deze Atlantische 
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gerichtheid af, of deze ook weer op haar beurt tot een Atlantisch provin
cialisme zal ontaarden en dissociatief in de internationale samenleving 
zal gaan werken. 
Het zal juist de functie van de Europese inbreng zijn het associatieve 
element te versterken. Levend op één contir:ent met als naaste buurman 
de Russisch-communistische wereld, is het Europese bewustzijn scherper 
gericht op de noodzaak tot betere, vredelievende verbindingen met Oost
Europa. 
De pogingen om te komen tot een Europese veiligheidsconferentie dienen 
daarom met de grootste voortvarendheid - juist in deze tijd nu het risico 
van verharding van de standpunten groeit - te worden voortgezet. 
De betekenis van de Europese component - thans ook door de nieuwe 
Amerikaanse regering erkend - wordt groter. Wil deze Europese com
ponent evenwel zinvol kunnen werken, dan zal er wederom ergens een 
Europees politiek centrum, een politieke kern moeten zijn. 
Ook hieraan kan weer een argument ontleend worden voor het grote 
politieke belang van de schepping van een politiek overlegorgaan in 
Europa. In eerste instantie tussen de Zes, omdat deze in hun gezamenlijke 
lotsverbondenheid in de gemeenschappen de eerste stenen hebben aan
gedragen en nog aandragen voor het funGament van een Europese samen
werkingsvorm, die meer is dan een praatgraag conferentie-oord. 
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Een nieuwe vervoerspolitieke conceptie 
noodzakelijk 

door P. J. van Kleinwee 

Huidige vervoerspolitieke conceptie 

In het februarinummer van POLITIEK 
werd aandacht besteed aan het NS-plan 
"Spoor naar '75", in het bijzonder aan het 
reizigersvervoer. In dit artikel zal speciaal 
het goederenvervoer onder de loep worden 
genomen. 

Kort samengevat kan de tot nu toe gebruikelijke vervoerspolitieke con
ceptie als volgt worden aangeduid: 

a. Het vervoer is een zelfstandige economische activiteit; 
b. het vervoer die:,t op commerciële basis plaats te vinden op grond 

van kostprijs en marktverhouding; 
c. voor de verschillende vervoe:-stechnieken dienen gelijke startvoor

waarden te gelden; 
d. ter voorkoming van ongezonde marktverhoudingen dient in het weg

en watervervoer gewerkt te worden met een capaciteitsregeling; 
e. het overheidsbedrijf - tevens grootbedrijf - wordt ten achter ge

steld t.o.v. het particulier bedrijf; 
f. de verlader bepaalt van welke vervoerstechniek resp. vervoersonder

neming hij gebruik wenst te maken; 
g. de vrije vaart op de Rijn moet worden gehandhaafd. 

Toen deze conceptie in het begin van de jaren vijftig werd geformu
leerd, werd verondersteld, dat we hiermee jaren vooruit zouden kunnen. 
Het heeft niet zo mogen zijn. Het goederenvervoer verkeert thans in een 
crisis. Het wegvervoer kampt met een slechte winstgevendheid; de 
spoorwegen worden geconfronteerd met dalende vervoersstromen en de 
binnenvaart wordt de helpende hand gereikt via een sloopregeling. Deels 
vloeien deze moeilijkheden voort uit de herstructurering van het indus
triële produktieproces, de verandering van het consumptiepatroon en uit 
de technische ontwikkeling in het vervoer zelf. De sluiting van de Lim
burgse mijnen, de opkomst van de duwvaart, het containervervoer en 
de Z.g. kangeroeschepen en de pijpleidingen zijn hiervan sprekende 
voorbeelden. 

Het hierboven aangeduide zou op zich reeds voldoende zijn om tot een 
bezinning te komen over het vervoersbeleid. Deze bezinning wordt ech
ter zonder meer dringend nu in de ons omringende landen maatregelen 
worden overwogen resp. tot stand komen die ook voor ons land en in het 
bijzonder voor de vervoerssector van betekenis zijn. In verband hiermee 
zal in dit artikel de aandacht gevestigd worden op een beperkt aantal 
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aspecten, die voor een dergelijke bezinning wellicht van betekenis kun
nen zijn. 

Het vervoer en onze havens 

Belangrijke vervoerstromen - zowel nationaal als internationaal 
vinden hun oorsprong resp. hun bestemming in de havens van ons land. 
De haven- en scheepvaartondernemingen oefenen dan ook een sterke 
invloed uit op het vervoer naar en van het achterland. Vele van deze 
ondernemingen beschikken over een eigen Rijnvaartrederij of zijn er op 
een of andere wijze in geïnteresseerd. 
In de afgelopen jaren zien we een soortgelijke ontwikkeling in het weg
vervoer. Grote havenondernemingen en rederijen beschikken thans over 
wegvervoersondernemingen. Hiermede wordt de vervoersketen in eigen 
beheer verlengd, terwijl ook de prijsvorming wordt beïnvloed. Een lage 
winstgevendheid in het wegvervoer kan door een goede vrachtprijs in de 
zeevaart worden opgevangen. 
Deze ontwikkeling zal zich ongetwijfeld voortzetten. Het overig parti
culier bedrijf in het beroepsgoederenvervoer over de weg zal dan de 
functie van reserve-capaciteit gaan vervullen, zoals in de Rijnvaart 
reeds jaren het geval is. 
Nog op andere wijze spelen de haven- en zeescheepvaartondernemingen 
een belangrijke rol. Voor wat de Rijnvaart betreft, wordt vooral in de
ze kringen gestreden voor het behoud van de vrije vrachtprijsvorming, 
zoals in de akte van Mannheim zou zjjn aangeduid. Voorts wordt bij 
tariefsverhogingen in de Rijn- en binnenvaart min of meer de goedkeuring 
gevraagd van de haven- en zeescheepvaartondernemingen door de Mi
nister van Economische Zaken. 
Vervolgens oefenen deze ondernemingen een grote invloed uit op de 
totstandkoming of verbetering van de infra-structuur ten behoeve van 
het vervoer naar het achterland. De kosten van deze infra-structuur 
worden evenwel in belangrijke mate door de overheid gedragen. 
De ondernemingen in het Amsterdamse havengebied vrezen bijvoorbeeld 
de concurrentie van de haven van Antwerpen na het gereedkomen van 
de Schelde-Rijnverbinding. Daarom wordt gepleit voor verbetering van 
de vaarweg - het Amsterdam-Rijnkanaal - naar het achterland. Drie 
spoorbruggen zijn of worden verhoogd, het kanaal op verschillende tra
jecten verbreed en een nieuw sluizen complex gebouwd. De kosten bedra
gen voorlopig rond 250 miljoen gulden. Het kanaal zou dan tevens geschikt 
zijn voor de duwvaart en de huidige verkeersdrukte beter kunnen ver
werken. 
De vraag is of er ondanks deze verbeteringen wel duwvaart op grote 
schaal naar en van het Amsterdams havengebied zal plaatsvinden. 
Voorts wordt de huidige verkeersdrukte op dit kanaal mede veroorzaakt 
door schepen, die over Duitse trajecten kunnen varen, maar deze route 
niet nemen om aldaar te betalen vaargelden te ontlopen. Het varen via 
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een omweg is kennelijk goedkoper. En mede voor deze drukte wordt 
een bedrag van 250 miljoen geïnvesteerd! 

De toerekening van de kosten van de intra-structuur 

Hierboven werd reeds gewezen op de invloed van de infra-structuur 
(verkeersvoorzieningen) op het vervoer. Deze geeft richting aan en be
invloedt de omvang van de vervoerstromen. Het is dan ook van belang 
dat veel aandacht wordt besteed aan een goede infra-structuur. 
Ook de wijze waarop de kosten verbonden aan deze infra-structuur worden 
doorberekend is van hetekenis. De toerekening van de kosten van ver
keersvoorzieningen is een van de problemen waarmee we in Nederland 
maar niet klaar kunnen komen. Het is inderdaad een niet zo eenvoudig 
probleem, waarbij hovendien belangrijke pressiegroepen zijn betrokken. 
Het zijn deze pressiegroepen die een oplossing mede in de weg staan. 
Ook de overheidsmolen op dit terrein maalt zeer traag. De ambtelijke 
commissie is reeds jaren bezig met dit vraagstuk en gedurende meerdere 
achtereenvolgende begrotingsbehandelingen is aangedrongen op voort
gang en publicatie van rapporten. Tevergeefs! 
Nu is dit alles niet zo erg, wanneer hierbij de onderlinge concurrentie
verhouding tussen weg-, rail- en watervervoer niet betrokken was. In 
het NS-plan "Spoor naar '75" wordt in verband hiermede de volgende uit
spraak gedaan: "Zolang deze ongelijkheid blijft bestaan, moet de NS in 
ieder geval dat aandeel in het goederentransport blijven verzorgen, dat 
onder gezonde concurrentievoorwaarden hedrijfseconomisch rendabel zou 
zijn geweest. Dat voorkomt maatschappelijke verliezen. Betekent dat 
voor de NS bedrijfseconomische verliezen, dan zullen die betrokken 
moeten worden in een - tijdelijke - financiële overgangsregeling met 
de overheid". 
De NS is kennelijk van mening, dat zij onder de huidige omstandigheden 
een nadelige positie inneemt op de vervoersmarkten als gevolg van de 
ongelijkheid bij de toerekening van de kosten van de weg. Zolang deze 
kwestie niet is opgelost, claimt de NS vervoer, dat via de rail rendabel 
zou zijn wanneer er van gelijkheid in toerekening van de kosten van 
de weg sprake zou zijn. Met deze zienswijze oefent de NS druk uit op de 
overheid om voortgang te maken met de oplossing van dit in feite poli
tieke probleem. Doet de overheid dit niet, dan krijgt zij van de NS jaar
lijks een rekening gepresenteerd. 

Capaciteitsregeling 

Voor het vervoer over de weg en via de binnenwateren (exclusief de 
Rijn) bestaat er een capaciteitsregeling, welke in afzonderlijke wetten 
is neergelegd. De Commissie vervoervergunningen en de Rijksverkeers
inspectie, bijgestaan door regionale adviescommissies, zijn belast met 
de uitvoering van deze capaciteitsregeling. Het verrichten van vervoer 
in eigen beheer is niet aan een vergunningensysteem onderworpen. 
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Voor het beoordelen van een verzoek tot uitbreiding van de capaciteit 
wordt uitgegaan van de individuele behoefte van de vervoersonderneming. 
Dit kan betekenen dat een onderneming met leegloop wordt geconfron
teerd, terwijl een andere vervoersonderneming capaciteitsuitbreiding 
krijgt op het moment dat een groot-verlader van partner heeft gewisseld. 

Is er wel sprake van een capaciteitsregeling? Of hebben we in de prak
tijk toch niet meer te maken met een vorm van administratieve registra
tie van de capaciteit, die qua procedure wat remmend optreedt? De 
bevoegdheden van de genoemde instanties zijn zeer beperkt, terwijl de 
beoordelingscriteria voor discussie vatbaar zijn. Vast staat, dat de ge
noemde instanties de duidelijk optredende verslechtering van de winst
gevendheid van de vervoersondernemingen niet hebben kunnen voor
komen. De opleving van de conjunctuur geeft herstel te zien; de situatie 
is thans minder nijpend en daardoor wordt tegelijkertijd de oplossing 
van het probleem naar de toekomst verschoven. 
Voor een doeltreffende capaciteitsbeheersing is het noodzakelijk de toet
sende instanties ook met werkelijke bevoegdheden uit te rusten. Voorts 
moet worden nagegaan in hoeverre de huidige beoordelingscriteria door 
andere kunnen worden vervangen. Daarbij kan tevens worden nagegaan 
in hoeverre aan de eis van kredietwaardigheid van de vervoersonder
nemingen meer inhoud kan worden gegeven. Het ligt vervolgens voor 
de hand na te gaan in hoeverre een capaciteitsfonds, waarin de onder
nemingen jaarlijks een bijdrage storten, in het leven kan worden geroe
pen. Bij een dalende conjunctuur is het dan mogelijk een deel van het 
wagenpark tijdelijk uit de markt te nemen tegen een door het fonds te be
talen vergoeding. Voor de vaart op de Rijn wordt een dergelijk fonds 

eveneens overwogen. 
Bij de beoordeling van de aanvragen voor tonnage-uitbreiding dient het 
beginsel van de individuele vervoersbehoefte te worden vervangen door 
de vervoersbehoefte van de gehele wegvervoerssector. Wordt dit niet 
wenselijk geacht, dan zal het verlenen van een vergunning voor een be
langrijke capaciteitsuitbreiding van de vervoersonderneming gepaard 
dienen te gaan met het overhandigen van een meerjarig contract tussen 

vervoerder en verlader. 

Groot- versus kleinbedrijf 

De huidige vervoerspolitieke conceptie bevat een duidelijke voorkeur 
voor de particuliere onderneming, in het bijzonder voor het klein-bedrijf. 
Bij de totstandkoming van de wettelijke capaciteitsregeling is dan ook 
uitdrukkelijk vastgelegd, dat aan het particuliere bedrijf prioriteit gege
ven dient te worden. Aan het semi-overheidsbedrijf NV Van Gend en 
Loos kon eerst uitbreiding van de capaciteit worden verleend wanneer de 
overige vervoerders te kennen hadden gegeven het vervoer niet te 
ambiëren. Deze maatregel is in 1964 enigszins verzacht. Thans mag de 
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vergunde tonnage van genoemde NV jaarlijks meegroeien met het per
centage waarmee de capaciteit van het overige vervoer is toegenomen. 
De beoordeling geschiedt in dit geval dus niet op basis van de behoeften 
van de NV! 

Wie de ontwikkeling van de afgelopen jaren goed heeft gevolgd, zal geen 
moeite hebben met de stelling, dat op genoemde NV dezelfde regels van 
toepassing dienen te zijn als voor de overige wegvervoersondernemingen. 
Nu wegvervoersondernemingen in handen zijn gekomen van haven- en 
scheepvaartondernemingen is het spookbeeld van het ene groot-bedrijf 
tegenover de meer dan tienduizend andere wegvervoersondernemingen 
toch we! verleden tijd geworden. Echter niet voor iedereen. Nog onlangs 
- 18 februari 1969 - stelde een KVP-afgevaardigde bij de behandeling 
van de begroting voor verkeer en waterstaat het volgende: 

"Voor mij bestaat er op dit moment vooralsnog geen aanleiding om de 
wetgeving op het gebied van het beroepsgoederenvervoer zo te wijzigen 
dat het daarin verankerde beginsel, dat aan overheids- en semi-over
heidsbedrijven slechts dan tonnage c.q. vergunning kan worden ver
leend, wanneer particuliere ondernemingen niet bereid of in staat zijn 
in de vervoersbehoeften te voorzien, komt te vervallen". 

Een nadere motivering van de spreker ontbreekt helaas. Mocht het wel
licht nog de angst zijn voor de monopolist dan behoeft deze angst zich 
niet te beperken tot genoemde onderneming. In West- en Midden-Brabant 
en in de Gelderse Achterhoek voltrekt zich ook een proces van mono
polievorming. In dit geval door particulier initiatief. 
In het vervoer is noch het grootbedrijf noch het kleinbedrijf meer weg te 
denken. 

Europese schaal 

Met het grootbedrijf wordt ook bedoeld een vervoersonderneming op 
Europese schaal; ondernemingen met vestigingen in verschillende lan
den van West-Europa. De praktijk in vele vervoersondernemingen is, 
dat de chauffeur met een lading naar het buitenland wordt gezonden, 
zonder dat de ondernemer precies weet wanneer de wagen weer zal zijn 
teruggekeerd. Het gehele vervoersproces vindt plaats zonder dat hij 
daar ook maar enig zicht op heeft. Bedrijfsorganisatorisch lijkt dit een 
weinig aantrekkelijke situatie. 
Ter voorkoming van leegloop op de terugreis moet vervoer worden aan
geworven. Wie doet dat? De chauffeur, een buitenlands expeditiekantoor 
of niemand? De behoefte aan vestigingen in het buitenland zal ongetwij
feld toenemen wanneer ook het derde-landen-vervoer op grotere schaal 
mogelijk zal worden. 
Kunnen ook een groot deel van de huidige moeilijkheden als gevolg van 
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de vergunningenstop van minister Leber in West-Duitsland niet worden 
ondervangen door eigen vestigingen in Duitsland, of door ondernemings
afspraken met Duitse vervoerders? 
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat op wat langer zicht 
de afwikkeling van het vervoer, in het bijzonder van het grensoverschrij
dend vervoer, in nog sterkere mate zal vragen om grote ondernemings
verbanden. Het kleinbedrijf zal op een aantal deelmarkten een zinvolle 
functie kunnen blijven vervullen. 

Conclusie 

De sector van het beroepsgoederenvervoer over de weg is duidelijk aan 
herstructurering toe. Het lijkt waarschijnlijk, dat enkele g;oot-onderne
rningen een overwegende positie zullen gaan innemen. Deze ondernemin
gen zullen een min of meer internationaal karakter hebben. Het midden
en kleinbedrijf zal zijn werkterrein in de regio's of in het plaatselijk ver
voer vinden. 
Dit brengt met zich mee, dat het vervoersbeleid niet meer uitsluitend 
als een deel van het middenstandsbeleid beschouwd dient te worden. 
In de Rijnvaart is een verdergaan de concentratie te verwachten, terwijl 
voor de binnenlandse vaart een alternatief gevonden moet worden nu 
binnenkort de evenredige vrachtverdeling tot het verleden gaat behoren. 
De KVP als politieke organisatie zal zich moeten beraden over de aan 
de orde zijnde problemen in het vervoer teneinde een werkelijke toekomst
visie te formuleren, mede ten behoeve van alle werknemers en werkge
vers in het beroepsvervoer. 
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Bevordering van het toerisme 
Nederland 

. 
In 

door drs. R. C. Tjeerdema 

Het toeristenverkeer kenmerkt zich door een patroon van drie grote 
stromen. Vooreerst het internationale vreemdelingenverkeer, dat het land 
binnenkomt. Daarna het uitgaande reisverkeer van de eigen ingezetenen 
naar het buitenland. Daartussen bevindt zich dan het binnenlandse toe
risme, dus met name diegenen die hun vakantie in eigen land houden. 

Wanneer we nu deze drie strOr.1en wat ons land betreft successievelijk 
onder de loupe nemen en daarbij alleen de grote lijn aanhouden, of om in 
dezelfde trant te spreken geen microscoop hanteren, dan neemt Nederland 
in het internationale toerisme in Europa wat de ontvangsten betreft de 
achtste plaats in, voor een klein land ongetwijfeld een gunstige positie. 
Neemt men het gehele mondiale toerisme, dan verandert deze positie 
ongetwijfeld, maar in het geheel komt er niet zoveel wijziging, hetgeen 
zijn oorzaak vindt in het feit dat het wereldtoeristenverkeer zich over
wegend in Europa en Amerika concentreert. 

Wat het nationale toerisme betreft, gaat 60% van de Nederlandse be
volking op vakantie (in 1960 was dit 40%), hetgeen in vergelijking met 
vele Europese landen een hoog percentage vormt en als zodanig als 
een echte sociale vooruitgang mag worden beschouwd. Daarbij zij ver
meld, dat dit percentage in feite nog hoger ligt, omdat het winter-toerisme 
en het dag- en weekeind-toerisme er niet bij begrepen zijn. Van het aantal 
Nederlandse vakantiegangers blijft driekwart in eigen land en gaat ver
volgens een kwart naar het buitenland en vormt dus het uitgaande reis
verkeer. 

Op een en ander nader ingaand en de vraag stellend wat er met het 
toerisme in Nederland aan de hand is, is het zo dat de ontwikkeling van 
het vreemdelingenverkeer in ons land achterblijft bij de gemiddelde groei 
van het internationale toerisme in Europa en in de afgelopen jaren zelfs 
heeft gestagneerd. Hier speelt de concunentie van grote Europese landen, 
vooral van zuidelijke toeristen-landen, een grote rol. Daarbij komt dat het 
uitgaande reisverkeer - een kwart van het aantal hierboven - voort
durend toeneemt, zodat het uitgaande reisverkeer het binnenkomende 
vreemdelingenverkeer in omvangrijke mate overtreft. Dit heeft tot gevolg 
dat de reisverkeersbalans wordt scheef getrokken en deze in een tekort 
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resulteert, dat in 1968 ruim f 400 mln bedroeg. Hierbij dient te worden 
bedacht dat ons land enerzijds een van de dichtst bevolkte landen is en 
anderzijds een beperkte oppervlakte heeft, waardoor het toeristische poten
tieel althans van het binnenland uit van nature wordt beperkt, zodat het 
aannemelijk is, dat vooral rekening houdend met het stijgende welvaarts
peil de druk op de reisverkeersbalans voorlopig zal blijven aanhouden 
of nog meer zal toeneme'1. Deze ontwikkeling geschiedt ten nadele van 
het toeristische bedrijfsleven in ons land, dat op het binnenlandse toerisme 
-- niet te vergeten de kurk waarop het drijft -- en evenzeer op het vreem
delingenverkeer als bron van inkomen en werkgelegenheid is aangewezen. 

De toeristen-industrie -- sommigen vinden het een lelijk woord, doch 
zakelijk is het gelukkig niet anders -- is bij uitstek een groei-industrie. 
Het toerisme kent explosieve ontwikkelingen. Na 1950, na afloop van het 
na-oorlogse herstel, na 1960, toen de welvaartsontwikkeling zich krachtig 
doorzette en thans, in het vooruitzicht van 1970 en daarna, waarbij vlieg
tuigen met een capaciteit van 400 á 500 personen evenals supersonische 
vliegtuigen in gebruik zullen worden genomen, die aan het internationale 
toerisme een expansie van tot dusver ongekende omvang zullen kunnen 
geven, hetgeen op het medio maart in Amsterdam gehouden Trans
Atlantic Travel Congress van de European Travel Commission opnieuw 
nadrukkelijk naar voren is gekomen. 

Nieuwe oriëntering van het beleid 

De confrontatie met de geschet~te situatie heeft aanleiding gegeven tot 
een bezinning, die op het gebied van de toeristisch politiek noodzakelijk 
was, om aan deze politiek een geheel actuele inhoud te geven. 

Bij deze nieuwe oriëntering van de toeristische politiek was de eerste 
conclusie die getrokken werd, dat een reOïganisatie van de toeristische 
propaganda en van het daartoe die:iende apparaat noodzakelijk was. 
Deze reorganisatie heeft inmidd.èls haar beslag gekregen en heeft zich 
in hoofdzaak in twee richtingen uitgewerkt. Vooreerst zal de toeristische 
propaganda op strikt zakelijke basis moeten worden gevoerd. Deze com
merciële aanpak betekent, dat de propaganda een zaak zal zijn van nauwe 
medewerking van het toeristische bedrijfsleven en van het bedrijfsleven 
in het algemeen. Vervolgens zal de organisatie van het propaganda-ap
paraat zelf zich door een hoge mate van efficiëncy moeten kenmerken, 
om aan de toeristische propaganda een zo sterk mogelijke werfkracht 
te kunnen geven. De bestaande structuur van de Algemene Nederlandse 
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (ANVV) bleek als vereniging niet 
meer afgestemd op de huidige en ko~encle tijd en is vervangen door de 
Stichting Nederlands Nationaal Bureau voor Toerisme, met dien verstande 
dat aan deze stichting een zoveel mogelijk zakelijke grondslag is gegeven 
en in de statuten zoveel mogelijk elementen van een naamloze vennoot-
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schap zijn opgenomen. Dat daarbij uiteindelijk aan de rechtsvorm van een 
stichting de voorkeur is gegeven, vindt zijn oorzaak in het feit dat hier
door de image van het propaganda-apparaat vooral tegenover de com
municatie-media in binnen- en buitenland het best gewaarborgd werd ge
acht. Het nieuwe Nationaal Bureau voor Toerisme dat in korte tijd tot 
stand is gekomen, heeft een college van minimaal vijf en maximaal negen 
commissarissen, waarvan er thar.s acht in functie zijn die qualitate qua 
zijn benoemd en dus geen belangengroeperingen vertegenwoordigen, terwijl 
het college zelf beperkt is gehouden om een wenselijke besluitvaardigheid 
zoveel mogelijk te verzekeren. 

Vervolgens is vooral een duidelijke scheiding voorzien tussen commisaris
sen en directie, die het Nationaal Bureau voor Toerisme bestuurt, onder 
toezicht en bijstand van het college van commissarissen, zodat de directie 
slagvaardig kan optreden. De inte;'ne organisatorische opzet van het 
Nationaal Bureau voor Toerisme is drieledig en omvat de financieel
economische sector, de marketing-sector, waaronder de buitenlandse 
kantoren ressorteren en de sector binnenlands toerisme. 

Tevens wordt voorzien in l<tndenspecialisten voor Europa, uSA-Canada, 
het verre Oosten en Latijns-Amerika, terwijl het aantal buitenlandse 
kantoren wordt uitgebreid en hierbij in bepaalde gevallen districtsmanagers 
zullen worden aangesteld om de markt beter te kunnen bewerken, hoewel 
de voorgenomen uitbreiding niet uitsluit dat sommige van de bestaande 
buitenlandse vertegenwoordigingen worden opgeheven. Het Nationaal 
Bureau voor Toerisme is sedert kort gestart, waarbij 1969 als een over
gangsjaar moet worden beschouwd, aangezien de toeristische propaganda 
geruime tijd tevoren dient te worden gepland. Dit neemt niet weg, dat 
waar mogelijk de propaganda reeds dit jaar anders zal worden gericht. 
Met de planning voor 1970 is men momenteel druk doende. Daarbij zal 
met name gestreefd worden naar uitbreiding van bijzondere propaganda
acties in samenwerking met het bedrijfsleven, naar een intensieve be
vordering van het toerisme in het voor- en naseizoen en tegelijk naar 
een meer regionale spreiding, waa~bij de hierop gerichte promotionele 
activiteiten eveneens in samenwerking met het bedrijfsleven ontplooid 
zullen worden, en naar een meer krachtige bevordering van het binnen
landse toerisme, terwijl het marktonderzoek eveneens een uitbreiding 
zal ondergaan. 

De promotionele activiteiten voor het toerisme zijn door de ANVV over
gedragen aan het Nederlands Nationaal Bureau voor Toerisme. Daar
naast blijft de ANVV bestaan als federatief orgaan van meer dan 450 
lokale, regionale en provinciale verenigingen voor vreemdelingenverkeer. 
De ANVV zal de belangen behartigen van het vvv-wezen, maar dit niet 
alleen. Zij zal het klankbord moeten worden van wat er in het vvv-wezen 
ten aanzien van het toerisme leeft en zij zal uit dien hoofde inspraak 
moeten hebben bij het Nationaal Bureau voor Toerisme. Mede in dit 
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verband is de ANVV rechtens vertegenwoordigd door een commissaris 
in de stichting. Bovendien is de sanering en reorganisatie van het vvv
wezen zelf geen overbodige zaak, vooral nu het centrale propaganda
apparaat een nieuwe zakelijke opzet heeft gekregen, bij welke reorganisatie 
de ANVV een activerende rol zal kunnen vervullen. 

Toeristische infrastructuur 

De toeristische propaganda heeft geen effect, indien hieraan geen adequate 
toeristische uitrusting beantwoordt, zodat de propaganda zich waar kan 
maken. De toeristische uitrusting omvat vooral de infrastructuur en de 
accommodatie, in het bijzonder de logiesaccommodatie. Met betrekking 
tot de toeristische infrastructuur is een nieuwe financieringsregeling in 
voorbereiding. In het kader van de huidige subsidieregeling zijn tot dusver 
J 80 projecten tot stand gekomen, waarmee een subsidiebedrag is gemoeid 
van f 45 mln. Dit bedrag is overwegend ten goede gekomen aan de noorde
lijke en de zuidelijke provincies, teneinde het regionale economische beleid 
te realiseren en tegelijk tot een grotere ruimtelijke spreiding van het 
toerisme bij te dragen. Bij de bestaande regeling komen alleen gemeenten 
en provincies voor subsidie in aanmerking en gaat het in hoofdzaak om 
kampeer- en bungalowterreinen, jachthavens en zwembaden, dus econo
misch exploiteerbare projecten. 

Gesubsidieerd wordt een percentage van de infrastructurele investeringen. 
Hieronder worden in het algemeen verstaan de kosten van grondver
werving en vervolgens van de onderbouw of anders gezegd de basis
voorzieningen. Daarbij is het subsidiepercentage maximaal 85 binnen de 
stimuleringsgebieden en maximaal 5 daarbuiten. Aan deze regeling zijn 
verschillende bezwaren verbonden, die de nieuwe financieringsregeling 
zal trachten te ondervangen. 

Bij de opzet hiervan komen vooral ook particuliere ondernemers, naast 
provincies en gemeenten voor subsidiëring in aanmerking en worden 
hierbij niet alleen kampeerbedrijven, jachthavens en zwembaden be
trokken, doch ook hotels en motels evenals toeristische attractiepunten, 
zodat alle belangrijke toeristische projecten in het geding zijn. Voor de 
financiering van deze projecten wordt een combinatie beoogd van een 
gedeeltelijke subsidiëring van de infrastructuur met een facilitaire krediet
verlening voor de rest van de infrastructurele voorzieningen en voor de 
bovengrondse accommodatie. De infra-structuur is extern voor zover zij be
trekking heeft op de openbare aansluitingen tot de grens van het terrein 
van de betrokken projecten en intern voor zover zij betrekking heeft op 
de voorzieningen op het terrein van de projecten zelf. 

De externe infrastructuur komt doorgaans alleen ten laste van de lagere 
publiekrechtelijke lichamen, die hiervoor nader vast te stellen subsidies 
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zullen kunnen ontvangen. Voor de interne infrastructuur zullen aan par
ticuliere ondernemers dan wel aan lagere publiekrechtelijke lichamen 
eveneens subsidies kunnen worden verleend. 

De hoogte hiervan zal afhankelijk zijn van de categorie van bedrijf, ter
wijl zij aan maxima gehonden zullen zijn. Verder wordt ter accentuering 
van het regionale economische beleid zowel bij de externe als bij de inter
ne infrastuctuur een verschil voorzien in de hoogte van de te verlenen 
subsidies. Vervolgens zal de facilitaire kredietverlening aansluiten bij 
de bepalingen van de huidige Hotelkredietbeschikking. Deze beschikking is 
momenteel alleen van toepassing op hotels en bungalowbedrijven, maar 
zal tot alle hoger genoemde categorieën van toeristische bedrijven worden 
uitgebreid. 

Het doel van de nieuwe regeling is vooral het particuliere initiatief aan 
zijn trekken t;: laten komen en een ur:iforme regeling te treffen voor alle 
belangrijke toeristische projecten. De nieuwe regeling voorziet in ruime
re mogelijkheden, daar zij niet alleen een subsidiëring omvat, zoals eerst 
het geval was, maar ook een facilitaire kredietverlening. De financierings
regeling is in een meer zakelijk vlak gebracht - ook hier speelt de ver
zakeling van de toeristische politiek een rol - met behoud evenwel van 
het element van stimulering. Daarbij zal bij de toepassing van deze regeling 
het beleid met name gericht zijn op het tot stand komen van toeristische 
centra in daarvoor in aanmerking komende concentratiepunten, aangezien 
toeristische centra betere economische exploitatiemogelijkheden bieden, en 
door het tegengaan van een versnipperde vestiging van bedrijven. Tegelijk 
wordt bijgedragen tot een bescherming van het natuurlijke toeristische 
potentieel in de betrokken gebieden. 

Accommodatie 

Overstappend van de infrastructuur naar de accommodatie is er wat de 
hotelaccommodatie hetreft in tet westen van het land een structureel 
tekort, dat zich in bet bijzonder heeft toegespitst op Amsterdam, maar 
ook voor 's-Gravenhage en andere steden geldt. In het verleden is het 
meerdere malen voorgekomen dat Amsterdam door buitenlandse reis
hureaus wegens het geb~ek aan voldoende go~de hotels vermeden werd, 
welke situatie zich in de toekomst niet mag herhalen. De uitbreiding 
van de hotellerie heeft in de hoofdstad verschillende jaren getraineerd, 
doch gelukkig is hierin verandering gekomen door het entameren van 
grote internationale hotel-projecten, die in uitvoering of in voorbereiding 
ziin. De achterstand is hierdoor verminderd, maar dit betekent niet dat 
cr geen nieuwe hotels nodig zouden zijn, aangezien met name rekening 
dient te worden gehouden met de ontwikkeling van het trans-atlantische 
luchtverkeer, die verdere hotelinvesteringen noodzakelijk zal maken. 
Bovendien neemt het Amerikaanse toerisme in ons land wat de ontvangsten 
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betreft na Duitsland en België de derde plaats in, een positie, die in weinig 
Europese landen voorkomt, zodat de zorg voor passende hotelaccommodatie 
alle aandacht verdient. Zoals gezegd geldt een dergelijke situatie ook voor 
Den Haag, zeker nu onlangs het Nederlands Congresgebouw geopend is 
en met name voor internationale congressen van enige omvang in deze 
gemeente geen toereikende hotelaccommodatie aanwezig is. 

De uitbreiding van de hotellerie geschiedt tot dusver in overwegende 
mate door grote internationde hotelconcerns, die doorgaans over een 
chain van hotels met een uitgebreid reserveringssysteem en een grote 
technische know how beschikken en ten aanzien waarvan de kapitaal
markt bereid is te participeren. Dit geldt voor Nederlandse hotelmaat
schappijen in veel mindere mate. De vestiging van internationale hotels 
is op zichzelf beschouwd geen bezwaar, maar het is evenzeer van belang, 
dat aan Nederlandse hotelbedrijven de mogelijkheid wordt geboden hotel
projecten van zekere omvang te verwezenlijken. Voorts is het niet uit
gesloten, dat ook internationale hotelmaatschappijen in de toekomst met 
financieringsmoeilijkheden te kampen krijgen. 

In dit verband is een regeling in voorbereiding, die in de mogelijkheid 
van een staatsparticipatie in de financiering van grote hotelprojecten 
voorziet, zonder overigens een meerderheidspositie in het risicodragende 
kapitaal in te nemen. Daarnaast dan zullen de faciliteiten van de huidige 
hotelkredietbeschikking blijven bestaan, in welk kader tot dusver voor 
f 80 mln aan hotelkredieten onder garantie van overheidswege is ver
leend. De combinatie van staatsparticipatie en facilitaire kredietverlening 
zal het dan ook mogelijk maken grote hotel-projecten te realiseren, wan
neer financieringsmoeilijkheden de totstandkoming ervan zouden verhin-

deren. 

Tot slot een kort woord over Nederland als congresland. Ook op het 
gebied van de congres-accommodatie is er een belangrijke achterstand 
geweest, een achterstand die thans voor het merendeel is ingelopen. Het 
internationale congreswezen vormt een van die mengvormen van toerisme, 
waar zakelijkheid gepaard gaat met ontspanning en ontwikkeling. Het 
geeft economisch gezien een sterke stimulans aan het vreemdelingen
verkeer, aangezien het convention-toerisme doorgaans een koopkrachtig 
toerisme vormt en het gewoonlijk grote groepen betreft. Bovendien biedt 
het congreswezen een zeer gunstige gelegenheid om de internationale 
goodwill en public relations van ons land te verbeteren. De bouw van 
nieuwe congres-accommodatie met geheel haar technische installatie en 
commerciële organisatie is de afgelopen jaren door de overheid in Neder
land allerwegen gestimuleerd. De voorziening in congres-accommodatie 
maakt deel uit van de toeristische uitrusting en zij vormt een belangrijk 
onderdeel van het toeristische beleid. 

Ons land beschikt thans over een uitgebreide en moderne congres-accom
modatie, zowel in de grote steden als ook in de kleinere bevolkinscentra, 
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terwijl ook de congres-werving zelf mede door de oprichting van de Ver
eniging ter bevordering van het congreswezen in Nederland organisatorisch 
haar beslag heeft gekregen. Daardoor kunnen we ons meten met het 
buitenland en kunnen we op verantwoorde wijze mededingen op de inter
nationale congresmarkt. 

De concurrentie is sterk in het toerisme en doet zich zowel in het buiten
land als in het binnenland gelden. Temidden daarvan zijn er echter 
vele pluspunten, die we als troeven zullen moeten uitspelen. We hebben 
onze geografische ligging mee en vormen op natuurlijke wijze "the 
gateway to Europe". We beschikken over uitstekende verbindingen, goede 
wegen en een zeer moderne luchthavenaccommodatie. Het natuurlijke 
toeristische potentieel van ons land is weliswaar beperkt, maar op veler
lei wijze interessant. Bovendien wordt dit potentieel versterkt door een 
zeer uitgebreid historisch, cultureel en technisch areaal, dat vele ge
varieerde mogelijkheden biedt en tenslotte is er vooral ook de moderne 
ontwikkeling van ons land, die ons van onze eigenwaarde bewust doet 
zijn en die op het buitenland aantrekkingskracht uitoefent. Willen we 
dit toeïistisch potentieel activeren, waaraan vele facetten en problemen 
verbonden zijn, maar waarbij we ons alleen tot de hoofdlijnen hebben 
willen beperken, dan zal het te voeren beleid nu opnieuw een imposante 
expansie van het toerisme te wachten staat, vooral afgestemd moeten zijn 
op de zorg voor een doelmatig georganiseerde en intensieve toeristische 
propaganda en op de zorg voor een kwantitatief en kwalitatief verant
woorde toeristische uitrusting, die voorlopig de beide speerpunten zullen 
moeten vormen van de toeristische politiek. 
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Het vrijheidsbegrip en de politieke 
praktijk 

door F. G. J. M. Beekers 

Het begrip vrijheid - waarover de discussie zo oud is als de mensheid 
zelf - heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij het totstandkomen, 
het praktisch functioneren en het ten ondergaan van samenlevingsvormen. 
Zowel positieve als negatieve wijzigingen in de werking van de vrijheid 
roepen veelal frustatiegevoelens op, die voedingsbodem kunnen zijn voor 
reacties van angst of woede. De vrijheidsg,;dachte blijkt aldus een essen
tiële factor te zijn in de voonJitgang, die een al of niet harmonieuze en 
progressieve evolutie inhoudt inzake de politieke praktijk binnen de maat
schappij. 
Alvorens de politieke praktijk nader te belichten, zowel realistisch als 
idealistisch, wil ik eer~t pogen het vrijheidsbegrip te definiëren in relatie 
tot die praktijk. 

Zes fasen van de vrijheid 

Pierre Joseph Proudhon schreef in de vorige eeuw: "De vlag van de 
vrijheid heeft altijd gediend om de tyrannie te bedekken." Deze nogal 
krasse, maar helaas niet vqn realisme ontblote spreuk wijst op een 
veelzijdig, vaak demagogisch misbruik van het begrip vrijheid door de 
mens. Het lijkt mij daarom nodig de politieke praktijk - dus geschiedenis 
èn eigen tijd - sterk relativerend te interpreteren. Doen wij dat, dan 
blijkt al spoedig dat vriiheic1 ::l1tijd een kwestie is van de mate waarin ze 
bestaat. Het is per definitie dan ook kli::kklare onzin nog L: spreken over 
onvrije en vrije landen. Hedendaagse profeten v:m de politieke duidelijkheid 
en ongenuanceerde kruisvaarders voor absolute vrijheid gelieven dit onder 
ogen te blijven zien. 
Aan de hand van een fasentheorie, die gecn chronologische, wel een cumu
latieve betekenis heeft, zal ik het relatj~ve karakter van de vrijheid aantonen. 

1. Absolute negatie van vrijheid 

Hoewel politieke of maatsch3ppelijke leiders nooit in staat zijn geweest 
een volk totaal en absoluut aan hun willekeur te onderwerpen, lijkt het 
noemen van deze fase toch gewettigd. Mensen hebben immers wel degelijk 
serieuze pogingen gedaan om voor hun rnedemens de toestand van absolute 
onvrijheid te bereiken. Als kerlmerk voor die toestand geldt: een absolute 
ongecontroleerde en oncontroleerbare willekeur van de machthebbers -
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wie dat ook zijn mogen - over leven en dood, lichaam en geest, have 
en goed van mensen. 

2. Primaire vrijheid 

Globaal kan gesteld worden dat in deze tweede fase het genot van eten, 
liefde, vrije tijd en sex - al deze factoren evenwel min of meer sterk 
gereguleerd en begrensd - staat tegenover de plicht tot veelal onbeloonde 
of onderbeloonde arbeid. Het gebruik van lichamelijk geweld als legitiem 
en openbaar dwangmiddel is niet uitgesloten, is vaak zelfs vrij algemeen, 
terwijl bezit slechts privilege is voor de kleine heersende elite. 

3. Vrijheid van conformiteit 

De fascistische massa-hysterie van de Culturele Revolutie in China, maar 
ook de geheurtenissen in Tsjechoslowakije na 21 augustus 1968, laten zien 
dat deviatie onverteerbaar kan zijn voor de machthebbers en dus niet 
wordt toegelaten. Vrijheid van denken wordt door de meeste dictaturen 
- hoe machtswaanzinnig ze ook zijn mogen - erkend, alleen alom de 
praktische reden dat controle onmogelijk en onderdrukking uitermate 
moeilijk is. Uiting van ideeën is echter slechts toeeestaan voor zover ze 
conform zijn aan de officieel gelegaliseerde ideologie. Legitiem en openbaar 
lichamelijk geweld is in principe uitgesloten, hoewel het soms een gemono
poliseerd "voorrecht" van een geheime politie is geworden of oogluikend 
wordt toegelaten voor terroriserende pressiegroepen, demonstranten of mili
taire eenheden. Geestelijk geweld - in allerlei vormen van indoctrinatie 
tot de meest bruLlle chantage - is daarenter:en een erkend middel om 
conformisme te bereiken. De USSR, Spanje, Polen, Griekenland en wellicht 
ook Frankrijk horen thuis in deze categorie. Vele democratische staten ver
tonen de gesignaleerde kenmerken in vaak verontrustende mate. 

4. Vrijheid in de beperkte democratie 

Democratie en vrijheid zijn twee aspecten die onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden zijn: zonder democratie geen vrijheid, zonder vrijheid geen 
democratie. In deze vierde fase is het begrip democratie met betrekking 
tot het vrijheidsbegrip voor het eerst geïntroduceerd, aangezien vanaf 
deze fase niet meer de negatie van vrijheid, maar de vrijheid zelf prevaleert. 
Fundamentele voorwaarde voor democratie is allereerst de aanwezigheid 
van de democratische vrijheden, zoals die zijn vastgelegd in grondwetten 
en in de Universele Verklaring van de rechten van de mens; de tweede 
fundamentele voorwaarde is de aanwezigheid van een democratische 
staats- en maatschappijstructuur; op de derde plaats is een ware demo
cratische mentaliteit, dus een optimale en maximale tolerantie in alle lagen 
van de bevolking, bestaansvoorwaarde voor democratie. Wordt er in onze 
Westelijke democratieën aan de eerste voorwaarde globaal wel voldaan, 
aan de tweede is dit slechts gedeeltelijk het geval, terwijl aan de derde 
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voorwaarde absoluut onvoldoende voldaan wordt. In dit verband bevind 
ik mij in het voortreffelijk gezelschap van de Amerikaanse senator Fulbright, 
die met betrekking tot zijn land stelt, wat ik op de gehele Westelijke 
wereld wil betrekken: "In theorie beschouwen we vrijheid van mening 
als een deel van onze vaderlandse liturgie; alleen wanneer bepaalde 
Amerikanen hun vrije mening uitspreken, dan zijn andere Amerikanen 
geschokt".!) Onze democratie is dus beperkte democratie, onze vrijheid 
beperkte vrijheid, want er spreekt een mentaliteit uit het citaat. 

5. Vrijheid in de maximale democratie 

z=-

Deze vijfde fase van vrijheid toont ons een ideaalbeeld, echter niet een 
onbereikbaar ideaalbeeld. Aan de hiervoor genoemde voorwaarden voor 
democratie zal optimaal vold88.'1 zijn, zodat vrijheid gemaximaliseerd kan 
worden. Alle onnodige wettelijke vrijheidsbeperkingen zijn opgeheven; de 
maatschappelijke democratie zal op gelijk niveau gekomen zijn met de 
politieke democratie2); de tolerantie ten opzichte van denken, doen en niet 
doen van de ande: zal volledig zijn; er zal op elk bestuurs- en werkniveau 
reële en effectieve beleidsinspraak zijn voor allen. 

6. Vrijheid zonder democratie 

Democratie impliceert een zeke-e regulering v"n de vrijheid op maat
schappelijk en politiek gebied. Teveel regulering verlamt de democratie; 
te weinig regulering ondermij'1t ze. De vrijheid van de een mag niet de 
onvrijheid van zijn medemens worden. Dat zou tot anarchie leiden, op 
welk gevaar ik niet nader hoef in te gaan. Het is dan ook de voornaamste 
taak van de democratische volksvertegenwoordigers op alle bestuurs
niveaus, ervoor zorg te dragen dat democratie en vrijheid niet aangetast 
worden door enerzijds paternalistische regulering, anderzijds anarchistische 
ontwikkelingen. 
Het zal de lezer inmiddels wel duidelijk zijn dat het onderbrengen van 
landen of maatschappelijke situaties in een van de zes fasen een hachelijke 
zaak blijft. De theoretische indeling kan er niettemin toe bijdragen dat 
politici en politieke partijen, pers en publiek eindelijk eens ophouden met 
"vrijheid" en andere demagogische kretologie te gebruiken, daar waar een 
relatieve benadering duidelijkheid en eerlijkheid ten goede zouden komen. 

Hoe vrij is onze vrijheid? 

De oorzaak van de malaise waarin de meeste democratische landen 
zich thans bevinden is de kloof die ontstaan is tussen de politieke demo
cratie en de maatschappelijke democratie, een kloof die steeds groter dreigt 
te worden. De politieke democratie, zoals ik de term hier hanteer, is ge
baseerd op de werking van de politieke instellingen gemeente, provincie 

1) J. William Fulbright, The arrogance of power, 1966. 
2) Op dit onderscheid zal ik hieronder nader ingaan. 
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en rijk, maar ook op persvrijheid, kiesstelsel en rechtspraak, hetgeen 
geregeld is in de Grondwet en diverse organieke wetten. Het is dus een 
kwestie van structuur, van een voor democratie en vrijheid vereist kader, 
dat weliswaar voor verbetering vatbaar is, maar toch al - zeker juri
disch - belangrijke waarborgen geeft. 
Onder maatschappelijke democratie daarentegen versta ik de situatie, 
waarin niet slechts het strikt politieke leven, maar primair ook het sociale, 
economische, culturele en ethische leven fundamenteel gedemocratiseerd 
is. Maatschappelijke democratie kan dus slechts bestaan in een sfeer van 
volledige tolerantie en respect ten aanzien van de medemens, terwijl de 
goede wil van ieder uitgangspunt is. Volgen wij deze definiëring, dan 
kunnen wij de Westelijke democratieën ongetwijfeld politieke democratieën 
noemen, aangezien de uiteindelijke politieke verantwoordelijkheid bij het 
volk berust, wat door velen als basisvoorwaarde wordt beschouwd.3) Bij 
de vraag of het maatschappelijk ook democratieën zijn plaats ik een reeks 
vraagtekens. Dat er tussen beide een diepe kloof bestaat is voor mij een 
zekerheid. 
Allerlei factoren, zoals verstedelijking, bevolkingsgroei, bureaucratisering, 
het vormen van te grote gemeenten, het steeds complexer worden van 
het politieke leven, ernstige verzwakking van het parlement, betuttelend 
paternalisme, onnodige vrijheidsbelemmering en gebrek aan openheid in 
het politieke leven. vergroten de afstand en dus het dualisme tussen burger 
en overheid. Er zijn burgemeesters die eigen smaak verwarren met open
bare orde, waardoor ze bovendien onnodig afbreuk doen aan het ambt. 
De filmkeuring en de officiële angst voor pornografie dienen te verdwijnen. 
De minister weigerde het coc koninklijke goedkeuring te verlenen, terwijl 
zulks een formaliteit moet worden. De rechtspraak heeft voor velen dubieuze 
aspecten, terwijl groepsrechtspraak als van de medische Tuchtraad, niet 
meer van deze tijd is waar het gaat om strafzaken. "Om vrij te zijn", zei 
president Kennedy, "is voor een volk vereist dat het de mogelijkheid 
gegeven wordt, zonder economische of politieke druk haar eigen keuze 
te maken en haar eigen leven te leven."4) Van maatschappelijke democratie 
en vrijheid in bedrijfsleven, onderwijs en sociaal verkeer is nog geen sprake. 
Maatregelen als verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd, kanalisering en 
uitbreiding van discussiemogelijkheden, burgerdagen, voorlichtingsbulle
tins en jeugdparlementen bieden niet de oplossing waar deze tijd om 
vraagt. Ze vormen weliswaar een nuttige franje, maar ze raken de essentie 
van de zaak niet. 
Een dodend gevoel van onmacht heeft zich meester gemaakt van vele 
burgers, wat enerzijds leidt tot apathie, anderzijds tot protest. Het actieve 
of passieve protest wordt gepleegd door hen die niets of nog niets te 
verliezen hebben, voornamelijk dus jongeren en studenten. Het gevaar 

3) O.a. door Harry M. Johnson, Sacialagy, a systematic intraductian, 1960. 
De volksdemocratie - regeren met volksraadpleging - is in deze zin dus geen 
politieke democratie. 
4) John F. Kennedy, Ta turn the tide, 1962. 
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van apathie - ook bij bestuurders en politici van de zogenaamde geves
tigde orde - kunnen we als axioma aannemen. De vraag of protest 
ook gevaarlijk is moeten we aan een nadere analyse onderwerpen. 

Is vrijheid gevaarlijk? 

De vrijheid van protest") is nog niet erkend door belangrijke groepen van 
de bevolking. Vooral de demonstratievrijheid, een moderne vorm van legi
tieme communicatie, is hiervan een voorbeeld. Angst voor liberalisering 
en non-conformistisch, kritisch gedrag is tweeledig. Enerzijds is er de 
voornamelijk egocentrisch gerichte angst voor aantasting van de bestaande 
gevestigde orde. Anderzijds: de meer cultureel gerichte angst voor 
zedenverwildering en verval van de Westerse cultuur, naar analogie van 
de ondergang van het Romeinse Rijk. 
De egocentrisch gerichte angst voor de vrijheid, vooral bij de leidende 
klasse die haar privileges moet beschermen, is een kenmerk van alle 
tijden. De geschiedenis van elke revolutie, elke opstand, elke burgeroorlog 
leert ons dat dergelijke liberale ontwikkelingen op langere termijn toch 
niet zijn tegen te houden. Coöperatie met de vernieuwingsbewegingen kan 
dan ook een synthese uitlokken, die ongetwijfeld Kar! Marx jaloers zou 
maken. "De jongste geschiedenis schijnt te leren," zegt de Amerikaanse 
politieke econoom Samuelson, "dat een star conservatisme zijn eigen doel 
schaadt. Staal zonder elasticiteit zal breken zodra het onder spanning komt. 
Starre economische stelsel, die de soepelheid missen om zich op evolutio
naire wijze aan te passen aan steeds weer nieuwe spanningen ea sociale 
veranderingen, lopen veel gevaar ten onder te gaan - hoe sterk zulk een 
stelsel op het eerste gezicht ook mag schijnen."G) 
De angst voor de ondergang, het cultuurpessimisme à la Spengler 
inzake een voortschrijdende liberalisering spruit in wezen voort uit een 
gebrek aan vertrouwen in de democratie als staatsvorm, aspect van een 
gebrekkige democratische mentaliteit. Het paradoxale blijkt dus te zijn 
dat juist de wantrouwenden zelf afbreuk doen aan de democratie, door hun 
wantrouwen, door hun gebrek aan to~erantie en clerl10cratische mentaliteit. 
Kritiek, non-conformisme, vernieuwingsdrang vormen daarentegen geen 
gevaar voor de democratie, aangezien juist alleen in het democratische 
stelsel de botsing der meningen een altijd redelijke uitkomst garandeert. 
Wantrouwen, onvrede en gebrek aan zelfvertrouwen, allen negatieve factoren 
inzake vrijheid, spelen ook een grote rol internationaal. "Het free enter
prise capitalism van de vs", zegt prof. Röling, "heeft niet zo'n zelf
vertrouwen dat het de economische en ideologische strijd met het commu
nisme aandurft. Het meent de opmars van het communisme niet te kunnen 
tegenhouden zonder militaire middelen. . . Dat is de afschuwelijke vergis-

5) Varianten van de tegenkrachten tegen politieke machtsuitoefening zijn op
positie, protest en rebellie. (Alleen de laatste is gewelddadig en past m.i. dus 
niet in de democratische maatschappij). 
L. van der Land, "Het politieke protest," Acta Politica, 1966-67, No. 2. 
6) Paul A. Samuelson, Economics, 1967. 
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sing die zich onder Amerikaanse invloed in Europa ook wel doet gelden."7) 
Natuurlijk zal een grotere algemene vrij beid incidenteel uitwassen mee
brengen op economisch gebied, ten aanzien van het gezag of inzake sex 
en andere ethische normering. Uitwassen zijn echter een kenmerk van 
alle tijden en alle maatschappijen en er bestaat - volgens modern onder
zoek - absoluut geen correlatie tussen misdadigheid en maatschappelijke 
vrijheid, tussen jeugdde1ic;uentie en pon'ografie, tussen vrijheid op econo
misch gebied en werkschuwheid. Wel zijn armoede, oorlog en geweld -
de natuurlijke vija~den van democratie en vrijheid - factoren met nega
tieve invloed. We kunnen wel stellen dat met de maatschappelijke demo
cratisering ook de uitwassen gedemocratiseerd worden, waardoor ze tevens 
openbaar en dus in de botsing van de meningen controleerbaar worden. 
Laat ik als conclusie van dit hoofdstuk nogmaals Fulbright citeren, die 
met betrekking tot non-conformisme en kritiek zegt: "In een democratie 
is non-conformisme een daad van vertrouwen. Evenals bij medicijnen wordt 
de waarde ervan niet bepaald door de smaak maar door de werking. Het 
gaat er niet om hoe je je direct na het innemen ervan voelt, maar hoe je 
er op den duur op reageert. Kritiek kan de leiders van een land voor korte 
tijd in verlegenheid brengen, maar zij kunnen er op den duur voordeel uit 
trekken; politieke ideeën gaan erdoor uiteenlopen, terwijl het waarden 
ongeschonden laat Ko:"tom, kritiek hebben is meer dan een recht; het 
is een daad van vaderlandsliefde en ik geloof dat het een hogere vorm 
van vaderlandsliefde is, dan de maar al te bekende rituelen van nationale 
zelfverheerlijking."8) De diagnose is dus gesteld, de therapie wacht! 

De vrije maatschappij 

Tolerantie, het aankweken van een democratische mentaliteit is primair 
een opvoedkundige zaak. In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid 
hiervoor in het gezin, hoewel school, verenigingsleven en werkmilieu een 
steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het is dus duidelijk dat verande
ringen slechts op langere termijn kunnen plaatsvinden. Toch kunnen kerk, 
vakbeweging en politieke partijen een versnellende invloed op de ontwikke
ling hebben. Voor een belangrijk deel spitst het probleem van de tolerantie 
zich toe op ideologie en sexualiteit, die beide in onze maatschappij, om 
min of meer begrijpelijke redenen, de basis zijn geworden van de gehele 
vrijheidsgedachte. 
De klacht dat onze tijd gebukt gaat onder de dictatuur van de ideologie, 
wordt vaak gehoord. Vele facetten van ons leven worden dan ook voor 
een meer of minder belangrijk deel door de ideologie beinvloed of zelfs 
bepaald. Politieke en histo:"ische gebeurtenissen, Vietnam, Midden-Oosten, 
studentenonlusten in Oost en West, eventuele oorlogsmisdaden, discrimina
tie en dictatuur, worden ideologisch geïnterpreteerd in plaats van prag
matisch en humaan, waardoor emoties, rancunes en verkettering een 

7) Prof. mr. B. V. A. Röling, Over oorlog en vrede, 1967. 
8) J. William Fulbright, The arrogance of power, 1966. 
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belangrijker rol zijn gaan spelen dan eerlijke overtuigingen en feiten. 
Oplossingen worden daardoor vaak nog moeilijker en emoties gaan de 
werkelijkheid versluieren, waardoor de ideologie voor velen een last, een 
dictaat wordt, in plaats van de vrijblijvende leidraad die ze moet zijn. 
"De uitbarstingen van politiek irrationalisme", zegt Arthur M. Schlesinger, 
"hebben een trek met elkaar gemeen: de functie is meer het verschaffen 
van inwendige psychische voldoening dan het bevorderen van de zaak 
waarvoor zij plaatsvinden - meer het ventileren van gevoelens dan het 
beïnvloeden van gebeurtenissen" 9). 

Geheel anders is het gesteld met de sexualiteit10
) als aspect van de 

tolerantie. In de meeste samenlevingen is het probleem van de sexualiteit 
sterk religieus en cultureel bepaald, hetgeen zijn weerslag heeft gevonden 
in de juridische normering. De meeste verbodsbepalingen, buiten het 
wegenverkeersreglement, hebben dan ook direct of indirect, manifest of 
latent, met de sexualiteit te maken. Iedereen, of hij wil of niet krijgt hier 
vrijwel dagelijks mee te maken in schouwburg en museum, hotel en 
dancing, bar en nightc1ub, op de camping en bij de huisvesting, bij lezen 
en Tv-kijken, bij werkgelegenheid en belastingen, bij religie en ethiek en 
ga zo maar door. De discussies rond coc, pornografie-jacht, NSVH, 

Paradiso- en Fantasio-grapjes, filmcoupures enz. enz. bewijzen de fatsoens
rakkerij van bepaalde bevolkingsgroepen. In een waarlijk vrije maat
schappij is er echter absoluut geen plaats voor dat bepaalde volwassen 
burgers andere volwassen burgers gaan beschermen tegen zaken die 
slechts onderwerp van een eigen vrije wil kunnen zijn. Het argument 
van aanstootgeven, kwetsen van bevolkingsgroepen, eerbaarheid e.d. is 
zo relatief dat het als maatstaf onhanteerbaar is. Jeugdbescherming, die 
primair jeugdbegeleiding zal moeten worden staat hier echter los van; 
het is in eerste instantie een zaak van ouders en opvoeders en niet van 
politiek beleid. 
De Republiek van Weimar en Tsjechoslowakije van 1948, Spanje van 1936 
en Griekenland van de kolonels hebben ons geleerd dat een democratie 
in elkaar kan storten als de structuur niet opgewassen blijkt te zijn tegen 
anti-democratische en anti-parlementaire krachten l1). Mijns inziens mag 
een democratie zich in tijden van reëel gevaar dan ook wapenen en 
verzetten tegen anti-democratische acties, door middel van vrijheidsbe
perking, evenwel pas door middel van geweld als het reactie is op ge
weldpleging! Beter is het echter indien de structuur zodanig is dat 
vrijheidsbeperking en geweld niet nodig, interne ondermijning onmogelijk 
is. Een eventueel verbod van de NPD in West-Duitsland, De Gaulle's 
volksverlakkerij met valse referenda zijn dan ook ondemocratische, en dus 
voor de democratie gevaarlijke daden. 

9) Arthur M. Schlesinger jr., The hitter heritage, 1966. 
10) Zie over dergelijke invloeden hedendaagse denkers zoals bv. Ludwig Marcuse. 
11) Met nadruk wil ik wijzen op het fundamentele verschil tussen anti
parlementaire en buiten-parlementaire acties. Deze laatsten zijn in de democratie 
geheel legitiem. 
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Essentieel bij het zoeken naar een juiste politieke structuur is het weg
nemen van de oorzaken van de onlustgevoelens en gevoelens van machte
loosheid, terwijl gezapigheid geen kans meer kan krijgen. Daartoe is het 
noodzakelijk een in wezen zeer eenvoudig, dus voor ieder begrijpelijk 
en hanteerbaar kies- en staatsbestel te ontwerpen, waarin geen plaats 
is voor een overstelpende veelheid van partijen en instellingen. Een drie
partijenstelsel zal het parlementaire werk aanzienlijk overzichtelijker, be
grijpelijker, aantrekkelijker en minder star maken terwijl ruime keuze
mogelijkheden verzekerd zijn. Het nadeel van een twee-partijenstelsel is 
een op den duur veel te smalle keuze-basis, omdat beide partijen het
zelfde potentieel van marginale kiezers pogen aan te trekken en dus 
steeds gelijkvormiger worden. Zie de USA! 
Schaalverkleining naast schaalvergroting - het instellen van het district 
als nieuw bestuursniveau - alsmede een partiële invoering van een dis
trictenstelsel, b.V. voor de verkiezing van een van de twee Kamers (nieuwe 
stijl) van de Staten-Generaal, zullen de afstand en het dualisme tussen 
burger en overheid verminderen. Democratisering van de kabinetsformatie 
en nieuwe inhoud voor het begrip volkssoevereiniteit, ook buiten de ver
kiezingstijd, zullen beleidsinspraak en maatschappelijk engagement van 
ieder vergroten. 
Een laatste aspect van de vrije maatschappij - na deze globale aan
bevelingen - is de kwestie van het gezag en daarmee verbonden: macht 
en prestige. In de democratie past gezag van de politieke en maatschappe
lijke leiders slechts wanneer dit in het teken staat van dienstbaarheid 
en dienstverlening. Macht en prestige zijn hierbij onvermijdelijke middelen 
ter bevordering van de effectiviteit. Het zou dan ook verkeerd zijn wanneer 
de waarden van gezag, macht en prestige als het ware charismatische 
tendenties krijgt, en een eigen leven zouden gaan leiden in de personen 
die er actief bij betrokken zijn. "Ondanks de stilzwijgende gewoonte die 
elk openlijk machtsstreven veroordeelt en leidt tot een voortdurend ge
bruik van eufenismen om het hebben van macht te verbloemen, wijst 
niets erop", volgens J. K. Galbraith, "dat wij als volk afkerig zouden 
zijn van macht. Weinig zaken worden integendeel in onze maatschappij 
hoger gewaardeerd en jaloerser behoed door hun bezitters".12) Als 
de democratische mentaliteit - vooral een eerste vereiste voor gezags
dragers, machthebbers en prestigebezitters! - overheersend aanwezig is 
en blijft, dan kan het machtsstreven positief werken in een noodzakelijke 
maatschappelijke competitie en hoeft dan ook absoluut niet gevaarlijk te 
zijn. 

Conclusie 

Democratie IS m wezen een supra-ideologie. Daarom kan een behoudend 
individu beslist een mentaal even goed en tolerant democraat zijn als zijn 

12) John Kenneth Galbraith, American capitalism. 1956. 
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progressieve buurman wellicht is. De vrijheid, politiek en maatschappelijk 
is het hart van de democratie. Lijkt tolerantie als karaktertrek voor een 
geheel volk vooralsnog een utopie, toch kunnen we gerust stellen dat 
tolerantie de enige logische consequentie van beschaving kan zijn. En 
vrijheid en democratie de enige rationele consequentie. Uitgaande van de 
stellingen dat democratie geen monopolie is van bepaalde schreeuwers, 
dat het evenmin een op maat gesneden exportartikel voor ontwikkelings
landen is, kunnen we maximale vrijheid voor allen de evolutie van de be
schaving noemen. Een eerlijk en essentieel christendom laat ons ook geen 
andere keuze. Gelukkig niet. 
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Boekbesprekingen 

DR. G. H. seHOLTEN: 

De SER en de ministeriële verantwoordelijkheid 

Uitgeverij J. A. Boom en Zoon, Meppel (1968) 553 pag. Prijs f 36,50 
Gedurende de afgelopen jaren is de positie van de SER in relatie tot de vorming 
van het regeringsbeleid en met name ook in relatie tot de ministeriële verant
woordelijkheid bij herhaling in discussie geweest. Reeds daarom is de studie 
van dr. G. H. Scholten: "De Sociaal-Economische Raad en de ministeriële 
verantwoordelijkheid" van grote betekenis. Maar de betekenis van het boek 
gaat ver uit boven die nog steeds actuele discussie. Zij heeft te maken met de 
plaats die het overleg in het Nederlandse sociaal-politieke bestek heeft. 
Een plaats die in een zeer recente studie van de Amerikaanse hoogleraar 
John. P. Windmuller: "Labor relations in the Netherlands" (uitg. Cornell 
University Press, New York), een centrale wordt genoemd, met de SER aan 
de top van de hiërarchie (pag. 437). 
Ik betrek die uitspraak van Windmuller met nadruk bij de bespreking van 
het omvangrijke werk van Scholten, omdat ik de indruk heb, dat een deel 
van het boek van Windmuller eigenlijk - natuurlijk onbedoeld - complemen
tair is ten opzichte van de beschouwingen van Scholten. De laatste heeft er 
nl. - terecht - op gewezen, dat de probleemstelling van het onderzoek hem 
grote beperkingen moest opleggen. Zo merkt hij op, dat hij zich niet heeft 
beziggehouden met de economische en sociale betekenis van de adviezen en 
zich heeft geconcentreerd op één aspect van de politieke betekenis. 
Toch kan men zich in gemoede afvragen of met name deze beperking toe
laatbaar is. In onze moderne welvaartsstaat is er n.l. een dermate grote ver
wevenheid tussen de sociaal-economische politiek en de politiek in het algemeen, 
dat naarmate de sociaal-economische politieke betekenis van een zaak groter 
wordt, dezelfde zaak ook politiek van groter gewicht wordt. Dit feit lijkt mij 
van essentiële betekenis voor de beoordeling van de invloed, die uitgaat van 
de adviezen van de SER op de ministeriële verantwoordelijkheid. 
Wanneer men die invloed wil analyseren, moet natuurlijk onderscheid worden 
gemaakt tussen de verschillende soorten adviezen die de SER geeft. Er zijn voor 
verschillende sectoren van het overheidsbeleid SER-adviezen, die min of meer 
een routine-karakter hebben. Zij worden vaak opgesteld door commissies ex 
art. 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. 
Zij kunnen wel op gewichtige onderwerpen betrekking hebben, maar in de 
regel zullen zij het politieke leven van Nederland nauwelijks beroeren. Het
zelfde geldt voor sommige onderwerpen waarvoor de SER zelf adviezen vast
stelt. Maar daarnaast zijn er de meest belangrijke vraagstukken van ons 
sociaal-economisch bestel, hetzij van structurele aard, hetzij van conjuncturele 
aard, vraagstukken die een volk verdeeld houden, vaak werkgevers en werk
nemers verdeeld houden en in ieder geval de politieke partijen verdeeld houden. 
Soms zijn dit vraagstukken van een zodanige urgentie dat de beslissing geen 
uitstel kan gedogen, soms gaat het over zaken die nog moeten rijpen en waarvan 
iedereen weet, dat het vormen en nemen van een (regerings) beslissing tijd zal 
vragen. 
Nu is een van de kenmerken van ons sociaal-politiek bestel - om weer 
Windmuller te citeren - dat "the practice of institutionalized consultation has 
constituted a more desirabIe way of attaining social goals than agressive 
competition and overt social conflict" (pag. 437). Nu lijkt mij voor de beoor
deling van de vraag of de ministeriële verantwoordelijkheid is aangetast, 
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wanneer de regering in een zeer moeilijke sociaal-economisch politieke kwestie 
een unaniem SER-advies opvolgt - ook wanneer men de ministeriële lobby 
en de mogelijkheid van grote innerlijke coherentie tussen regeringsbeleid en 
SER-advies buiten beschouwing laat - van beslissende betekenis de waarde 
die de regering toekent aan de geïnstitutionaliseerde inspraak en advisering. 
M.a.W. bij de beslissing omtrent het al dan niet opvolgen van het SER-advies 
in een dergelijke kwestie heeft de ministeriêle verantwoordelijkheid in ieder 
geval betrekking op twee wel te onderscheiden zaken. NI. de vraag of de be
slissing past in de essentiële uitgangspunten van het regeringsbeleid en de vraag 
of een afwijkende regeringsbeslissing principieel zo zwaar mag wegen, dat 
men, onder omstandigheden, bereid is daarvoor de geïnstitutionaliseerde in
spraak en advisering op het spel te zetten. Daarbij moet men natuurlijk de 
sociale en politieke consequenties die een dergelijke beslissing verder heeft 
incalculeren, waarbij de financieel-economische consequenties van een afweging, 
tussen sociale rust en sociale onrust - zowel op korte als op lange termijn -
mede een rol kunnen spelen. 
Ook wanneer men zich m.i. op goede gronden kan afvragen of de keuze die 
Scholten heeft gedaan inzake de toetsing van de relatie tussen de advisering 
van de SER en de ministeriële verantwoordelijkheid de meest gelukkige is 
geweest - zij was beslist geen representatieve steekproef - moet men vast
stellen dat de schrijver, ook zonder de hierboven uiteengezette reserves in acht 
te nemen, tot de conslusie komt dat het adviseren door de SER slechts in 
uitzonderingsgevallen tot een uitholling van de ministeriële verantwoordelijk
heid leidt. 
Ik voeg daaraan toe dat Scholten tot deze conclusie komt met inachtneming 
van de reserve die hij maakte. Laat men die vallen - en de politicus in het 
operationele veld kan eenvoudig niet anders - dan kom ik tot de concIusie 
dat de ministeriële verantwoordelijkheid niet werd aangetast. 
Al deel ik Scholtens conclusie dus niet, dat neemt niet weg dat de studie van 
Scholten kan inspireren tot een kritische stellingname en dat is uit democratisch 
oogpunt zeer belangrijk. 
Ik veroorloof mij bij enkele punten nog een kanttekening. 

L In de eerste plaats bij de kritiek, dat ministers veelvuldig gebruik maken 
van het argument, dat zij op een SER-advies wachten om parlementaire 
kritiek op het uitblijven van beslissingen of wetsontwerpen te ontgaan en 
de parlementaire discussie over bepaalde zaken uit te stellen. Deze kritiek 
wordt stellig gegeven, maar men moet wel onderscheid maken tussen 
provocerende oppositionele kritiek, zoals in de gevallen die Scholten citeert 
en objectieve kritiek. Ik ken maar heel weinig gevallen waarin een minister 
zich - ongemotiveerd - achter het uitblijven van een SER-advies ver
school. En ik vind die gevallen zo onbelangrijk, dat ik het vermelden ervan 
niet eens de moeite waard vind. Veel belangrijker vind ik het niet behandelen 
van wetsontwerpen in het parlement, omdat een nieuwe minister zonder 
een wetsontwerp in te trekken, eindeloos wil nadenken over wijziging van 
een bestaand ontwerp of vervanging daarvan door een nieuw. 

2. Nimmer mag een minister zich voor een urgente maatregel verschuilen 
achter het uitblijven van een SER-advies. Het zou ook in strijd zijn met de 
wet, die handelen zonder SER-advies alleen toelaat als 's lands belang 
dat vraagt. Dat is bij urgente zaken steeds het geval! Nu moet men wel 
onderscheid maken tussen urgente zaken - wier behandeling eigenlijk geen 
dag uitstel gedoogt - en zeer opportune, brandende kwesties. Ik heb niet 
een dergelijk geval te maken gehad toen De Gaay Fortman in de Eerste 
Kamer als zijn oordeel uitsprak, dat ik met een volksverzekering tegen 
zware geneeskundige risico's diende te komen, ondanks het feit dat de SER 
nog geen advies had uitgebracht. Het periculum in mora was z.i. groot ge
noeg. Ik meende dat toen niet te mogen doen. Het SER-advies kwam spoedig 
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daarna, mijn wetsontwerp ook; de behandeling in het parlement moest echter 
langer duren dan ik verwacht had. 

3. Intussen deel ik niet de mening van Scholten, dat de betekenis van de SER 
en de mogelijke inbreuk op de ministeriële verantwoordelijkheid afneemt, 
omdat de belangstelling voor de PBO dalende is. Het gaat m.i. om geheel 
verschillende zaken. Wel is het zo, dat de spanningen in het sm;iaal-politieke 
krachtenveld zijn gestegen en dat - onafhankelijk daarvan - de SER steeds 
meer geconfronteerd wordt met controversiële vraagstukken. De behandeling 
daarvan vergt tijd en zal beter geschieden naarmate de SER het kan op
brengen grote vraagstukken, waarover minder gedivergeerd wordt gedacht, 
tot een goede oplossing te brengen. 
Ik denk daarbij natuurlijk aan het werkgelegenheidsvraagstuk, maar ook 
aan de vereenvoudiging van de sociale verzekering en misschien zelfs aan 
een grotere democratisering van de onderneming. 

4. Het vraagstuk van de ministeriële verantwoordelijkheid en parlementaire 
democratie is daarnaast een geheel eigen vraagstuk. Is er een vervaging 
van verantwoordelijkheden? Voor sommigen is er veel meer sprake van een 
wenselijke politieke osmose. Als belanghebbenden kritischer staan tegen
over bestuurders kan die osmose juist een nuttige functie hebben. Daarom 
weet ik nog niet of ik de stelling van de onverenigbaarheid van het lidmaat
schap van de SER en dat van het parlement kan onderschrijven. Wel onder
schrijf ik de wenselijkheid van meer openbaarheid bij de SER, evenals een 
nadere wettelijke precisering van de adviseringsplicht en meer gerichtheid 
van de advies-aanvragen. Voor de vervorming van de SER tot een corpora· 
tieve kamer voel ik - met Scholten - niets. Wel voel ik met hem voor toe
passing van de "SER-gedachte" op andere beleidssectoren. Daarom vind ik 
het jammer dat mijn wijziging van de Gezondheidswet in die zin, als voor
loper van een "SER-achtig lichaam" voor de gehele volksgezondheid, door 
het huidige kabinet werd ingetrokken. Maar misschien dat het appèl van 
Scholten tot herbezinning kan leiden. 

In het voorgaande heeft de kritiek meer plaats gekregen dan de waardering. De 
schrijver mag zich door mijn kritiek echter overtuigd weten van mijn grote 
waardering voor zijn gedegen studie. 

Dr. G. M. J. Veldkamp. 

DR. F. L. G. SLOOFF: 

Vermogensaanwasdel i ng 

Proefschrift, Leuven, 1969. Uitgeverij Samson NV., Alphen aan den Rijn. 
Prijs handelseditie f 29,50 
Op 25 maart 1969 promoveerde de heer Slooff aan de Leuvense Universiteit 
tot doctor in de sociale en politieke wetenschappen op een proefschrift, ge
titeld: "De vermogensaanwasdeling". 
Als hoofdpromotor trad op prof. dr. H. W. J. Bosman te Tilburg. Copromotors 
waren prof. dr. R. Hulpiau en prof. dr. M. O. Loeys te Leuven. 
De heer Slooff was voorheen werkzaam bij het Centraal Plan Bureau. Hij is 
thans hoofd van de stafafdeling Economische Zaken van het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. Verder is hij lid van de Partijraad van 
de KVP en van de Sociaal-economische commissie van deze partij. In dit 
verband mogen hier nog worden vermeld zijn activiteiten bij de totstandkoming 
van het KVP-rapport: "Bezitsvorming in een nieuwe fase" van 1965, waarin 
de vermogensaanwasdeling uitvoerig wordt behandeld. 
De schrijver toont aan de hand van door het Centraal Bureau voor de Statis
tiek verschafte gegevens aan, dat er hier te lande nog grote inkomens- en 
vermogensverschillen bestaan. In 1961 bezat bijna 70% van de werknemers 
minder dan f 5000,- of minder dan één jaar loon - aan vermogen. Rond 15% 
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beschikte over meer dan f 10.000 en slechts 2% over meer dan f 50.000. Cijfer
materiaal van meer recente datum is op dit moment niet aanwezig. Aan
genomen mag echter worden, dat er zich sindsdien geen ingrijpende wijzigingen 
hebben voorgedaan. 
De auteur lijkt het redelijk, dat elke volwaardige werker in de loop van zijn 
arbeidzaam leven in staat wordt gesteld om voldoende vermogen bijeen te 
sparen om een eigen woning en de uitrusting van zijn arbeidsplaats te finan
cieren, waarvoor thans gemiddeld f 60.000 is vereist. Particuliere vermogens 
van meer dan f 500.000 zijn noch sociaal verdedigbaar, noch economisch ver
eist. 
Aangezien noch door loonsverhogingen, noch door besparingen uit het loon 
aanmerkelijke veranderingen kunnen worden gebracht in de thans bestaande 
verschillen in de vermogensverhoudingen, wordt naar een andere uitweg uit
gezien. Een betere vermogensverdeling zal volgens de schrijver kunnen worden 
bereikt door de vermogensaanwasdeling, waaronder wordt verstaan het deel
gerechtigd maken van de werknemers in de overwinst met een verplichte 
belegging via sociale beleggingsgemeenschappen. 
Waar de mogelijkheid ontbreekt een op winst geënt systeem van vermogens
aanwasdeling in te voeren - zoals b.v. ten aanzien van overheidsdienaren, 
ziekenhuizen, boerderijen, middenstandsbedrijven - wordt het systeem van het 
investeringsloon voorgesteld. 

Het investeringsloon is een loon bestanddeel, dat de werknemer naast zijn 
gewone, vrij besteedbare loon, als alternatief voor vermogensaanwasdeling, 
ontvangt en dat hij dient te bestemmen voor duurzame belegging. In tegen
stelling tot de vermogensaanwasdeling behoeft er geen vaste relatie te zijn 
tussen investeringsloon en de omvang van de winst bij de ondernemingen die 
dit beschikbaar stellen. 
Daarnaast wordt nog het spaarloon vermeld, dat kan worden beschouwd als 
een op de produktiviteitstoeneming afgestemde of uit de situatie op de arbeids
markt voortvloeiende loonsverhoging, die gedurende zekere tijd wordt ge
blokkeerd, hetzij om de bezitsvorming te bevorderen, hetzij uit conjuncturele 
overwegingen. 

DL Slooff is van mening, dat de factor arbeid rechten kan doen gelden op 
een gedeelte van de winst. Zonder deelneming in de overwinst worden de 
werknemers zelfs te kort gedaan. 
Hij staat afwijzend tegenover het onderbrengen van de samengevoegde over
winst in één verzamel bekken en een verdeling over de gehele bevolking en kiest 
voor de verdeling van de vermogensaanwasdeling per onderneming. 
Over de gedachten die in deze belangwekkende studie naar voren zijn gebracht, 
is zeker nog niet het laatste woord gesproken. 
Realisering van een en ander zal ongetwijfeld leiden tot een ingrijpende wijziging 
in de bestaande eigendomsverhoudingen binnen de onderneming. Vandaar dan 
ook dat men van diverse zijden een nogal gereserveerde houding heeft aan
genomen ten aanzien van de vermogensaanwasdeling, en heeft gesteld dat de 
winstdeling voor de werknemers dient te worden verwezenlijkt binnen het kader 
van de huidige eigendomsverhoudingen in de onderneming. 
Deze opzet sluit dan in zoverre aan bij die van Slooff, dat ook in dit geval 
een gedeelte van de gemaakte winst wordt gereserveerd voor de werknemers. 
Alhoewel verwacht mag worden dat de vermogensaanwasdeling in de komende 
decennia terrein zal winnen, vraag ik mij af, of de door Slooff verdedigde 
stelling wel juist is, te spreken van een formeel recht van de werknemers op 
toebedeling van de overwinst. Het lijkt mij, dat Slooff zich hier te zeer heeft 
laten leiden door zijn persoonlijke wensen. 
In onze huidige maatschappij is nog steeds het arbeidscontract, zoals wij dat 
uit het Burgerlijk Wetboek kennen, uitgangspunt voor de regeling van de 
verhouding werkgever-werknemer. 
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Zowel bij het vraagstuk van de medezeggenschap als bij de vermogensaanwas
deling, speelt voortdurend de vraag in hoeverre nieuwe ontwikkelingen nog op 
deze wettelijke regeling kunnen worden geënt. 
Het zou te ver voeren binnen het kader van deze boekbespreking uitvoerig op 
deze zaken in te gaan. 
Wel zou ik willen stellen, dat naar mijn mening slechts van een formeel recht 
zal kunnen worden gesproken, wanneer een aantal elementen uit het arbeids
contract, die tot de ruilrechtvaardigheid zijn te herleiden, zal worden vervangen 
door elementen, die hun oorsprong vinden in de verdelende rechtvaardigheid. 
Hoewel er op dit moment - naar mijn mening - nog niet van een formeel 
recht van de werknemers kan worden gesproken, neemt dit uiteraard niet weg, 
dat de werknemersorganisaties bij de cao-onderhandelingen de invoering van 
de vermogensaanwasdeling als een zeer belangrijk punt ter tafel kunnen 
brengen. 
Wat het door Slooff naar voren gebrachte spaadoon betreft moge het volgende 
worden opgemerkt. 
Uit zijn betoog kreeg ik de indruk, dat hij het slechts in incidentele gevallen 
wil hanteren. 
Beziet men de ruimte, die de produktiviteitscijfers op dit moment voor loons
verhoging laten, dan ligt het in de lijn van de verwachtingen, dat de werk
nemersorganisaties deze tot het optimale zullen willen benutten voor directe 
loonsverhoging, dit te meer omdat de toename van het besteedbare inkomen 
meestal sterk is beperkt door diverse andere oorzaken. In deze omstandigheden 
zal men er niet snel toe overgaan een gedeelte van de beschikbare ruimte te 
laten blokkeren. 
Indien Slooff het spaarloon wil aanwenden ter vermijding van conjuncturele 
gevolgen, b.v. in de gevallen, waarin de loonsverhoging uitstijgt boven de 
produktiviteitscijfers, vraag ik mij af, of het spaarloon wel het juiste middel 
is voor de beteugeling van de inflatie. Zo kan wel - evenals bij de vermogens
aanwasdeling - een bestedingsinflatie worden afgeremd, doch de kosten
inflatie ten laste van het bedrijfsleven blijft bestaan. 
Verder zou men zich kunnen afvragen, of de ondernemers in de opzet van 
Slooff niet al te snel geneigd zullen zijn het investeringsloon, waarvoor minder 
stringente criteria worden gehanteerd. in de plaats te stellen van de vermogens
aanwasdeling. Het komt mij voor, dat ook op dit terrein voor de vaststelling 
van de overwinst bepaalde objectieve normen zullen moeten gelden. 
Het betreft hier met name de ondernemingen in de bouwnijverheid, de haven
arbeid en de landbouw, waar volgens Slooff vermogensaanwasdeling moeilijk 
uitvoerbaar zal zijn. 

Slooff geeft de voorkeur aan het systeem van de verdeling van de resultaten 
per onderneming. Hij doet dit hoofdzakelijk op grond van economische motieven 
en de technische moeilijkheden, die een systeem van landelijke of bedrijfstaks
gewijze verdeling zal opleveren. 
Vooral het economische motief, dat een ondernemingsgewijze verdeling stimu
lerend zal werken op de groei van de produktie, moet als belangrijk worden 
beschouwd. Toch zal men zich bij deze keuze moeten realiseren dat dit systeem 
bepaalde sociale spanningen zal oproepen, waaraan in de toekomst niet zonder 
meer valt voorbij te gaan. 
Ik deed hierboven slechts een greep uit de vele zaken die Slooff naar voren 
heeft gebracht. Hij heeft in zijn dissertatie niet alleen belangrijke problemen 
aan de orde gesteld, maar ook een aantal oplossingen gesuggereerd, die on
getwijfeld in brede kringen de aandacht zullen krijgen. 
In haar rapport van 1965 heeft de KVP haar politieke keuze reeds bepaald. 
De verdere weg zal een lange en moeizame zijn. Or. Slooff heeft in zijn dis
sertatie getracht de weg begaanbaar te maken. 

J. Cornelissens. 
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Deze maand 

De loon-prijsspiraal 

door P. H. Gommers 

De introductie van de belasting op de toegevoegde waarde op een tijdstip 
dat de conjunctuur sterk aantrok, heeft in de eerste maanden van 1969 
een ware prijshausse veroorzaakt. Deze prijsinflatie zou door de belas
tingmaatregel~n die de regering in 1969 en 1970 wilde doorvoeren nog 
worden versterkt. De als gevolg hiervan te verwachten loonstijgingen 
zouden dit proces niet afsluiten maar integendeel nieuwe nominale prijs
loonronden oproepen. 
De gevaren die deze inflatore situatie opriep waren duidelijk. Van groot 
belang was daarom de reactie van de regering, neergelegd in de brief 
van 31 maart j.l. van minister-president De Jong aan de Tweede Kamer. 
In deze brief werd de Kamer medegedeeld dat het kabinet in nauw over
leg en met medewerking van het georganiseerde bedrijfsleven de loon
en prijsspiraal wilde doorbreken. 
Was in het verleden dikwijls getracht de werknemers op grond van hun 
looneisen op de economische beklaagdenbank te manoeuvreren, de meer 
recente ontwikkelingen gaven de werknemers gelegenheid de beschuldi
gende vinger op werkgevers en overheid te richten. Het mag voor de 
betrokkenen in de driehoeksverhouding, werknem.:rs-overheid-werkgevers, 
opwindend zijn elkaar beurtelings de zwarte piet toe te schuiven, de oplos
sing van het loon-prijsprobleem wordt er niet door bevorderd. Alleen door 
een zorgvuldig afwegen van de vele wensen kunnen in onderling overleg 
prioriteiten worden opgesteld en de loon-prijsspiraal worden doorbroken. 
Slechts op deze manier zal tot een optimale bevrediging van de vele 
wensen worden gekomen, zowel op korte als op lange termijn. 
Het groot aantal maatregelen dat de huidige regering op het gebied van 
de belastingen wilde realiseren, maakte de overheid nog meer dan bij 
andere gelegenheden een direct geïnteresseerde bij de oplossing die uit 
het gezamenlijk overleg moest komen. Bij het overleg moest ervan worden 
uitgegaan dat zowel het bedrijfsleven als de overheid bereid zouden zijn 
concessies te doen. Dit betekende met name dat de overheid een flexi
bele houding zou moeten innemen t.a.v. de door haar reeds aangekondigde 
maatregelen op het gebied van de belastingen. De vele mogelijkheden van 
wijzigingen en fasering van de belastingplannen maakte het probleem er 
niet gemakkelijker op. 
De situatie wordt nog bemoeilijkt door de toch al niet duidelijke staat
kundige verhouding van de Sociaal Economische Raad ten opzichte van 
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de Staten-Generaal. Dit wordt door het huidige overleg nog eens extra 
onderstreept doordat een grote reeks van belastingmaatregelen, traditio
neel het specifieke terrein van de Staten-Generaal, een belangrijk onder
deel vormt van het pakket van aanbevolen maatregelen, zoals uit het 
SER-advies van 20 juni reeds is gebleken. 
Het was daarom bijzonder opportuum dat het Partijbestuur van de KVP 
nog tijdens dat overleg haar inzichten in de vorm van algemene richt
lijnen bekend maakte. Door geen dwingende eisen te formuleren werd 
het overleg van overheid en bedrijfsleven niet gehinderd. Bovendien werd 
aan de Kvp-fracties in de Staten-Generaal de mogelijkheid gegeven de 
eigen zienswijze in het uiteindelijke pakket van maatregelen terug te vin
den en werd hen een basis gegeven waarop dit pakket beoordeeld kan 
worden. 
De richtlijnen die het Kvp-bestuur op 6 juni j.l. bekend maakte betroffen 
de volgende mogelijke overheidsmaatregelen: 
1. Prijsdrukkende effecten met als gevolg minder belastingopbrengst en 
daardoor de vraag stimulerend, nl.: 
a) het zo spoedig mogelijk in 1969 terugbrengen van het op gas, water, 
kolen en electriciteit drukkende BTw-tarief van 4% tot het O-tarief en 
halvering van de huidige suikeraccijns. 
b) een uiterste inspanning om de verhoging van het BTw-tarief per 
januari 1970 te voorkomen. 
2. Maatregelen ter compensatie van de onder 1 genoemde belastingver
lagingen, nl.: 
a) het achterwege laten van het verlagen van de vermogensbelasting met 
1 punt onder gelijktijdige verhoging van de vrijstellingen van de kleinere 
vermogens. 
b) aanwenden van de te verwachten inkomsten uit de reeds geschorste 
investeringsaftrek. 
c) fasering van de inflatiecorrectie op de loon- en inkomstenbelasting 
over 1970-'71. 
3. Maatregelen met een uitwerking op enigszins langere termijn, n.l.: 
a) het wegnemen van juridische en fiscale belemmeringen voor invoering 
van spaarloon en vermogensaanwasdeling. 
Het advies van de SER van 20 juni betreffende het pakket overheids
maatregelen, komt gedeeltelijk overeen met de richtlijnen van het KVP
bestuur, zoals uitstel van de verhoging BTw-tarieven in 1970, fasering van 
de inflatiecorrectie op de loon- en inkomstenbelasting en additionele mid
delen uit de vermogensbelasting (eerder had de SER zich reeds uitge
sproken voor verlaging van het BTw-tarief op energie en water en van 
de suikeraccijns). Aanbevolen overheidsmaatregelen die niet in de KVP
richtlijnen genoemd werden, betreffen uitstel van de huurverhoging tot 
minstens 1 juli 1970, vertraagde afbouw van de omzetbelasting op inves
teringen en bezuiniging van de overheidsuitgaven door grotere efficiëncy. 
De concessies die door de belanghebbende partijen zijn gedaan getuigen 
van moed en verantwoordelijkheidszin en zijn van grote betekenis voor 
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de economische ontwikkeling in Nederland. De conclusie van vele com
mentatoren was dan ook dat de regering en volksvertegenwoordiging 
moeilijk van dit advies zuIlen kunnen afwijken. 
Deze conclusies moeten in hun algemeenheid worden onderschreven. Dit 
wil echter niet zeggen dat kabinet en Staten-Generaal met handen en 
voeten gebonden zijn aan het SER-advies. Het akkoord betreft in wezen 
een afspraak omtrent de ontwikkeling van lonen en prijzen, waarbij een 
pakket van overheidsmaatregelen wordt voorgesteld waarvan de autono
me druk op de prijzen ruim 1 % lager ligt dan het prijseffect van de 
oorspronkelijke regeringsplannen. Zolang vastgehouden wordt aan de ver
laging van de autonome druk op de prijzen van ruim I %, zal een ver
schuiving binnen dit pakket de essentie van het sER-advies niet noodza
kelijk aantasten. Een zekere ruimte waarbinnen kabinet en Staten-Gene
raal als vertegenwoordigers van het algemeen belang kunnen manoeuvreren, 
blijft dus aanwezig. 
Het algemeen belang, onder meer tot uitdrukking komend in de richt
lijnen van het Kvp-bestuur (o.a. compensatie van diegenen die niet kun
nen profiteren van maatregelen in de sfeer van duurtetoeslagen) zal de 
aandacht van de Kvp-fracties blijven vragen. Geruggesteund door de ver
klaring van het Partijbestuur van 6 juni zal het de Kvp-fracties niet 
moeilijk vaIlen om, in de geest van samenwerking die uit het SER- advies 
spreekt, ook wat betreft het pakket van overheidsmaatregelen tot zaken 
te komen. 
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Kerk. KYP en maatschappijvernieuwing 

een vraaggesprek met prof. Steen kamp 

door Theo Westerwoudt 

Naar aanleiding van de discussie tijdens de laatstge
houden zitting van het Pastoraal Concilie in Noord
wijkerhout heeft de redactie van POLITIEK een 
gesprek gehad met prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp, 
lid van de Eerste Kamer voor de KYP en voorzitter 
van het Pastoraal Concilie. 
Een tweede aanleiding voor dit gesprek was de 
mening van enkele vertegenwoordigers van de di
verse "stromingen" in de drie christen-democra
tische partijen, over de positie van de KYP in de 
huidige politieke constellatie. 
Bij de discussie op het Pastoraal Concilie kwam de 
taak van de kerk in de politiek ter sprake en werden 
er een paar harde noten gekraakt over de Neder
landse politiek. Tijdens de vierde zitting van het 
Concilie is dUidelijk gebleken dat veel progressieve 
katholieken uitermate kritisch staan tegenover de 
KYP. Ook de andere politieke partijen moesten 
het wat betreft hun geloofwaardigheid ontgelden. 
De secretaris van het Concilie, dr. Walter Goddijn, 
stelde zelfs dat niemand meer raad weet met de 
politiek van vandaag en dat hij zelf niet meer weet 
op wie hij zou moeten stemmen. 

De Nederlandse bisschoppen hebben in recente brieven aangedrongen op 
politiek engagement van de christenen, juist vanwege de opdracht van 
de christen ten aanzien van de samenleving. U hebt zich duidelijk tot 
de KVP bekend. Waarom bestaat voor u niet het probleem zoals dat door 
dr. Goddijn is geformuleerd? 

Prof. Steenkamp: 

De uitspraak van Goddijn viel in de hitte van een debat tussen de afge
vaardigden, die - zeer bewogen door de noden van deze tijd, zowel in 
de kerk als in de maatschappij - met een enorme inzet trachtten samen 
een antwoord te geven op talrijke brandende vragen van "Gods volk 
onderweg". Dat zij voorop gesteld. Als Pastoraal Concilie kan men er 
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niet onderuit de politiek in de discussie te betrekken, in een tijd dat 
iedereen de mond vol heeft over medemenselijkheid en het verzachten 
van de nood van armen en verdrukten in de wereld. 
Ik moest mij wel inhouden om als voorzitter niet aan de discussie te gaan 
deelnemen. Na de interventie van dr. Goddijn moest ik "de punt van 
mijn tong afbijten". 
Er bleek namelijk een gebrek aan politieke deskundigheid en/ of onbehagen 
onder de conciliegangers, dat zich duidelijk uitte in het voorstel om bij 
een volgende zitting deskundigen van verschillende politieke partijen uit 
te nodigen. 
Het is dan ook heel begrijpelijk dat men niet tot conclusies over de politiek 
kwam. Het beeld van de Nederlandse politiek is nu niet bepaald helder 
en dr. Goddijn demonstreerde wel heel goed hoe de kiezer dat beoordeelt. 
Bij de discussies kwamen duidelijk wat ik zou willen noemen "horizontale" 
en "verticale" gedachten naar voren. 
Met "horizontaal" bedoel ik dan, dat sterke nadruk wordt gelegd op het 
tweede gebod. Dit uit zich in de wens om in de eerste plaats als christen 
in de wereld dienstbaar te zijn door medemenselijkheid en naastenliefde, 
het uitbannen van oorlog en het sterk de aandacht richten op de 
ontwikkelingshulp. 
Mensen die meer "verticaal" zijn ingesteld benadrukken primair de ver
houding met God. In het verlengde daarvan ligt bij hen de dienst aan de 
wereld. Anders gezegd: eerst contact met de Heer, om door dat contact, 
door het gebed, op de juiste manier de wereld en de naaste behulpzaam te 
zijn. 

Die twee groepen zijn globaal te herkennen, zij het dat in elke groep veel 
schakeringen voorkomen en dat men verschillende benaderingen van de 
verhouding tot God, de evangelische opdracht en het christen-zijn kan be
luisteren. 
In de confrontatie van deze "stromingen" kan men zich voorstellen dat voor 
bepaalde mensen de vooruitgang in de wereld te langzaam gaat, en dat er 
dan opmerkingen als die van dr. Goddijn vallen. De politiek is immers het 
middel bij uitstek om werkelijk snelle verbeteringen te bevorderen. Is 
men niet tevreden met de huidige politiek, dan heeft men het ook vanzelf 
gemunt op partijen en personen. Zijn uitspraak laat de indruk van een ver
wijt bij je achter, een verwijt allereerst aan de KVP, al werd die partij niet 
genoemd. 
Toch ken ik niet die moeite bij mijn politieke keuze. Een moderne sociale 
volkspartij die steunt op allle groepen van de bevolking, kan, mits zij op 
voldoende steun kan rekenen, een sterke politiek voeren, een politiek 
die vooruitstrevend is en de noden in de wereld begrijpt en er alles aan 
doet wat zij kan. 
De sterke bewogenheid van de moderne christen moet in die partij 
gehonoreerd worden. Ik verwacht niet anders dan dat de KVP zich verder 
zal omvormen tot zo'n partij. 
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Op het Concilie kwam ook de taak van de kerk in de politiek ter sprake. 
Hoever moet de kerk naar uw mening gaan, bij het uitoefenen van haar 
invloed? 

Vooral onder de "progressieve" en "radicale" christenen leeft de wens 
dat de kerk zich meer dan voorheen met de politiek moet bemoeien. Dat 
is op zichzelf een goede zaak. De kerken moeten als het geweten van de 
samenleving fungeren, ze moeten ons steeds weer met de neus op mis
standen en fouten wijzen. Voor vele politici vervult de kerk op die manier 
een onmisbare taak, die inderdaad verbeterd en uitgebouwd kan worden. 
De uitbouw zal echter verantwoord moeten zijn. Het is niet moeilijk om 
globaal de positie van de kerk in de politiek aan te geven zoals de voorzitter 
van de Katholieke Radio Omroep, mr. H. W. van Doorn, dat onlangs heeft 
gedaan. Uit zijn woorden bleek overigens heel duidelijk dat er een 
bestendige relatie bestaat tussen christendom en politiek, zoals ook de 
Nederlandse bisschoppen herhaaldelijk hebben aangegeven. 
Tijdens een programcongres van de partij Radicalen zei mr. Van Doorn 
te hopen dat de kerk zich zal ontwikkelen "tot een instituut van maat
schappijkritische vrijheid." En, met een steek aan het adres van een 
zeer maatschappij-kritisch Kvp-Kamerlid, dat onlangs in dit tijdschrift 
de kritiek van de kerken op de verhoging van de defensie-uitgaven 
behandelde: "dat is wat anders - al is de kardinaal alleen de kerk niet -
dan dat de kardinaal zijn mond zou moeten houden als het over de politiek 
gaat." 
Wellicht is in het verleden bij de kerk de nadruk teveel gevallen op haar 
"verticale" instelling. Ik meen ook dat b.v. de encycliek Rerum Novarum 
te laat is gekomen. In dat vlak valt er inderdaad het nodige te verbeteren. 
Van de andere kant moet de kerk zich niet op ieder detailpunt van de 
politiek een oordeel aanmatigen. Zij moet niet vertellen hoe hoog het 
bedrag moet zijn dat Nederland aan ontwikkelingshulp moet besteden, of 
dat de defensieuitgaven kunnen worden verlaagd. 
De kerk moet zich niet teveel met een bepaalde politiek vereenzelvigen. 
Vóór de Franse revolutie - het ancièn regime - heeft de kerk veel schade 
ondervonden, omdat zij zich vereenzelvigde met de bestaande orde, waar
door er van de noodzakelijke horizontale gerichtheid ook niet veel terecht 
kwam. 
Deze instelling had tot gevolg dat veel christenen zich van de kerk los
maakten. 
In een rede die ik onlangs in Spanje hield, heb ik de Spaanse priesters 
gewaarschuwd. Wanneer zij teveel instemmen met het regime van Franco, 
zal de kerk, mèt het huidige bestel, verdwijnen. Die dag komt! 
In het politieke vlak kunnen gelovigen - volkomen legitiem - geheel 
verschillende partijen steunen: een persoonlijke keuze. 
Net zo rechtmatig, natuurlijk en eerlijk kunnen christenen ook van mening 
verschillen over allerlei zaken die in de politiek spelen. Vanzelfsprekend 
blijft dit niet beperkt tot problemen als oorlog en vrede, ontwikkelingshulp 
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en sociale rechtvaardigheid. Zo bestaat er in de kerk ruimte voor verschil 
van opvatting oveï de politiek. 
Als u het mij vraagt zou ik die ruimte graag willen behouden, in het be
lang van de kerk en van de politiek. 
Door middel van de encyclieken als Quadragesimo Anno, Mater et 
Magistra en Popuforum Progressio geeft de kerk richtlijnen. Daarbij ging 
Quadragesimo Anno m.i. al teveel in details! De vertaling, de concreti
sering moet dan aan politici worden overgelaten. 

Zowel door de voorzitter van het Democratisch Centrum Nederland, dr. 
Couwenberg, als door een vertegenwoordiger van de AR-radicalen is on
langs gezegd dat de vernieuwing in de KVP achterblijft bij die in de 
katholieke kerk. 
Kunt u dit standpunt onderschrijven en zo ja, in welk opzicht demonstreert 
zich dat achterblijven? 

De vergelijking met de ontwikkeling in de kerk vind ik moeilijk. Enerzijds 
is er de vraag of de kerk zich sneller vernieuwt dan de KVP. Dan zeg ik 
duidelijk ja, maar de kerk lag ook meer achter! Anderzijds is er de vraag 
of bij de accentverschuiving binnen "de katholieke kerk" de KVP niet te 
veel vasthoudt aan een Z.g. "confessioneel karakter" en dan zeg ik ja en 
neen tegelijk. Het antwoord op deze vraag hangt immers af hoe sterk je 
voor jezelf het confessionele karakter nog aanwezig en/of noodzakelijk 
acht en hoever je wilt gaan in de z.g. deconfessionalisering. Hier denken 
we binnen de KVP nogal verschillend over. U noemt terecht dr. Couwenberg 
in deze. In handhaaf mijn standpunt van de Tilburgse Partijraadsrede, 
vorig jaar juni. 
Uit die rede volgt echter wel duidelijk dat we in onze partij nog een stuk 
politieke vernieuwing en vooruitstrevendheid moeten doorvoeren. 
Ik vraag mij met name af, of we de hele democratisering in de maat
schappij niet veel meer moeten voortstuwen. De economische macht vormt 
een reëel probleem, maar men verklaart zich tegen een parlementair 
onderzoek; dat kan juist zijn, maar biedt dan alternatieven! 
De inkomens- en vermogensverhoudingen ontwikkelen zich ongunstig. 
Individuele leden van de partij hebben een visie op dit probleem ontwikkeld, 
maar de partij als geheel komt slechts langzaam tot een werkelijk 
fundamentele en snelle aanpak. Ook de ontspanning tussen Oost en West 
is een zaak die wacht op een goed opgezet plan. 
Maar ik ben het niet eens met degenen die zeggen dat de huidige KVP 

geen antwoord op deze vraagstukken kan geven. De partij is nu nog 
gebonden aan de regering en ook aan de Groep van achttien en voelt zich 
daardoor enigszins beperkt in haar bewegingsvrijheid, maar ze heeft vol
doende innerlijke kracht. 

Van die kracht kan meer blijken wanneer we het kabinet nu nog met een 
aantal dringende wensen zoveel mogelijk in die richting stuwen die wij 
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gewenst achten, de richting die ik hierboven al aangaf en zoals die ook 
door drs. Schmelzer tijdens de laatste Partijraad is aangegeven. 
Hij noemde o.a. een actief vredesbeleid; het onverkort vasthouden -
ondanks tegenvallers in de begroting - aan de 1 % in 1971 van het dán 
geschatte netto-nationaal inkomen voor de ontwikkelingshulp; veel verder
gaande democratisering van de samenleving op alle daarvoor geschikte 
terreinen; een geleidelijk groeiende mede-eigendom van de produktie
middelen door de werknemers; verfijning van het stelsel van sociale 
verzekeringswetten. 
Wanneer we deze wensen steeds weer bij ieder contact met de regering 
concreet en uitgewerkt kenbaar maken, dan kunnen we van dit kabinet 
ook in deze wellicht goeds verwachten. 

Blijkt er in het algemeen in onze vaderlandse politiek voldoende weerklank 
van de stem van kerken en kerkelijke bewegingen? 

Ja en in steeds sterkere mate, alhoewel ik daar niet altijd erg gelukkig 
mee ben, naar ik u al vertelde. 
Als kerken optreden i.v.m. Progil of de NAVO-taptoe in Arnhem, dan heb 
ik daar moeite mee. De zaken zelf zijn soms wel belangrijk, maar primair 
komen dan toch voor mij de politieke partijen. 
Recentelijk hebben de kerken ook hun stem laten horen in de zaak van 
Thomassen/Verblifa en het krottenvraagstuk in Den Haag. 
Het eerste geval spreekt sterk aan en raakt de mensen in meer dan 
één opzicht direct; ik geloof dat in het geval van de Haagse krotten
wijk de kerken met de mensen ten einde raad waren en geen normale 
politieke mogelijkheden meer zagen. Dat komt meer voor en in 
verschillende gevallen hebben ook onze actualiteitenrubrieken van de tv 
nuttig werk verricht. Zij fungeren soms als een soort ombudsman, waar 
de geëigende kanalen verstopt blijken. 
Op zichzelf blijf ik het echter een slecht teken vinden, of beter gezegd 
een teken aan de wand voor ons parlementaire stelsel, dat de kerken, of 
soms een tv-rubriek zo'n kwestie aan de orde moeten stellen. Wij bemerken 
dat zij naast buiten-parlementaire acties een blijkbaar noodzakelijk 
complement in onze democratische samenleving vormen. 

In de Eerste Kamer heeft u onlangs, als woordvoerder van de KVP
fractie, enkele dringende wensen aan de regering kenbaar gemaakt over 
het sociale beleid. U toonde zich ongeduldig over de vordering van de 
aanpak van de structurele vraagstukken van deze tijd, zoals o.a. de inko
mensverdeling en de democratisering van het economisch leven. 
Kunt u zeggen waarom u ook nu persoonlijk hecht aan uw lidmaatschap 
van de Katholieke Volkspartij, bij de benadering van deze vraagstukken? 

Omdat de KVP een echte volkspartij is. Het is een voorrecht om het ook 
in deze vraagstukken binnen de partij eens te worden. Om door de botsing 
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van meningen van groepen die - strikt zakelijk gezien - eigenlijk 
tegengestelde belangen hebben, het juiste midden te vinden, zonder dat 
het uitloopt op een gevecht zonder eind. Dat juiste midden moet dan een 
echte oplossing inhouden voor de werknemers en de zWükke groepen, 
terwijl het voor de anderen aanvaardbaar moet zijn. Een eis hiervoor 
is wel dat de partij sterk sociaal bewogen is. Dit houdt in dat het overleg 
in de goede richting moet worden gestuwd door de partij zelf. De partij is 
er echter voor het gehele volk! 
Het spreekt vanzelf dat in een partij als deze de christelijke inspiratie 
wezenlijk en onmisbaar is, zowel als een soort graadmeter voor sociale 
bewogenheid, als een samenbindend e1.ement dat sterker is dan het zakelijk 
belang van elk van de leden. 
Ik geloof nog steeds, dat het mogelijk is de KVP in de goede richting te 
krijgen. Machtsvorming is nu eenmaal nodig. niet als doel op zichzelf, maar 
als middel om de maatschappij te hervormen. Machtsvorming in de 
politiek is voor mij - ik herhaal het - vün primair belang en ik geloof 
dat het gewenste doel heter te bereiken is via een grote politieke organisatie 
dan door sectarisme. 

In 1968 heeft u in een rede voor de Partijraad gepleit voor een moderne, 
sterk sociaal bewogen volkspartij, "links van het midden", die de "evan
gelische waarden in gemeenschappelijke bezinning en Rrote bescheidenheid 
vertaalt voor onze samenleving". U verdedigde bij die gelegenheid ook het 
eerste rapport van de Groep van achttien, "Principiële uitgangspunten", 
aan welk rapport u zelf had meegewerkt. De verhoudingen tussen de drie 
deelnemende parti;en in het Resprek van de achttien tekenen zich de 
laatste tijd duidelijker af. 
Bent u tevreden met het perspectief? 

Bepaald niet. U zei al dat ik zelf heb meegewerkt aan dat eerste rapport. 
Ik was voor de Groep van achttien een van de werkers van het eerste 
uur. Wij hadden van dit gesprek de verwachting dat de drie christelijke 
partijen zich ruimschoots vóór de verkiezingen van ] 97] met één ver
kiezingslijst en één politiek program aan de kiezers zouden presenteren. 
Dat hoeft helemaal geen "geslotenheid" of een "confessioneel blok" in te 
houden; er zou alle kans zijn met anderen samen te werken. 
Wat is er nu natuurlijker dan dat drie partijen die zich op dezelfde inspi
ratie haseren, nauw samenwerken, in een tijd dat theologische verschillen 
vervagen? De eigen identiteit kan worden behouden, zelfs het uitdragen 
door elke partij van de eigen specifieke beleidspunten is nog mogelijk, 
alhoewel ik dat moeilijk blijf vinden. 
Een kartel of een combinatie is essentieel verschillend van een concentratie 
- of één partij - juist in het optreden naar buiten. Binnen een verkiezings
kartel blijft in principe concurrentie bestaan en dan zal men toch proberen 
om elkaar de loef af te steken, terwijl ik juist een samen optrekken nood
zakelijk acht. Dat betekent geen onderlinge strijd tussen b.v. KVP, AR en 
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CRU, maar wel van deze drie met b.v. VVD, PVDA en D'66. 
Dat verwijt van die geslotenheid kun je net zo goed richten aan de partijen 
van het Progressief Akkoord, die de progressiviteit voor zich opeisen en 
daarmee heel verkeerde verwachtingen bij veel kiezers wekken. 
Het is nu wel duidelijk dat het resultaat van het overleg in de achttien 
hoogstens zal zijn het op elkaar afstemmen van de verkiezingsprogramma's. 
Dat is bepaald een onvoldoende resultaat, vooral omdat wij veel van de 
energie van de KVP in de achttien hebben geïnvesteerd. 
De rapporten zijn veelbelovend. Ze hebben bij de kiezers een verwachting 
gewekt. We moeten dan ook uiterlijk aan het eind van dit jaar weten waar 
we aan toe zijn en het gesprek afronden. 
Ondanks mijn teleurstelling over de resultaten van de achttien ben ik toch 
optimistisch over de KVP. Ik ben n.l. erg blij met de reactie van de dage
lijkse leiding van de partij op de wensen van onze radicalen, onlangs neer
gelegd in een brief. Die eigen opstelling en dat eigen kern programma dat 
zij vragen, is n.l. precies wat wij hard nodig zullen hebben. Laten we dat 
programma afstemmen op de programma's van ARP en CHU, maar laten we 
wel die eigen opstelling waarmaken. 
Het kernprogramma dat in die brief van de Kvp-radicalen is gevraagd, 
wordt een eis genoemd voor een duidelijker beeld van de inbreng en op
stelling van de KVP bij de contacten met anderen, zoals de Groep van 
achttien. Uit deze formulering blijkt terecht een groot vertrouwen in de 
inbreng en opstelling van de KVP. 
De partij wordt erkend als een belangrijk instrument, dat wel degelijk een 
stuk vernieuwing en duidelijkheid kan brengen. 
De inbreng is er en wordt aangevuld. Rapporten liggen klaar: vrede en 
veiligheid, ontwikkelingshulp; inkomensverdeling, bezitsvorming; mede
zeggenschap; economische macht; om er maar enkele te noemen. Voor de 
kiezer en de partijen waarmee we willen gaan samenwerken moet de zaak 
kort en compleet met prioriteiten in een programma worden vastgelegd. 
De opstelling van de partij en fractie moet - zoals ik bij een vorige vraag 
al aangaf - op sommige onderdelen nog uit de verf komen. 

Hoe moet onze partij zich naar uw oordeel aan de kiezers presenteren, 
wanneer zij in 1971 zelfstandig en met een eigen politiek programma aan 
de Tweede Kamerverkiezingen gaat deelnemen? 

Met een kernachtig en duidelijk actieprogramma. 
Het aangeven van een voorkeur m.b.t. bepaalde partners in een nieuwe 
regering acht ik goed denkbaar. 
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De problematiek van het 
wetenschappelijk onderwijs 

door dr. G. J. ter W oorst 

Al geruime tijd vormen de gebeurtenissen rond onze universiteiten en 
hogescholen actueel en belangrijk nieuws. In allerlei publiciteitsmedia 
werd en wordt regelmatig veel aandacht besteed aan het zogenaamde 
"democratiseringsproces van het wetenschappelijk onderwijs", doch even
eens aan de democratisering van het totale onderwijs. Ziet men echter 
naar de uitingen van diegenen die zich over de democratisering uitlaten, 
dan blijkt er van een welhaast babylonische spraakverwarring sprake te 
zijn. Enerzijds worden er indrukwekkende betogen gehouden over de demo
cratisering in deze zin, dat men zoekt naar wegen om zoveel mogelijk 
jongeren te doen deelhebben aan voortgezet en wetenschappelijk onder
wijs. Anderzijds krijgt men de indruk dat de bij het wetenschappelijk 
onderwijs betrokkenen zoeken naar vormen, om het interne democrati
seringsproces van de instellingen voor onderwijs zelf te realiseren. Intus
sen is dit laatste proces in zoverre een algemeen probleem, dat dit even
eens van betekenis kan zijn voor alle maatschappelijke instituties. 
Wie zich wat verder verdiept in de onderwijsproblematiek zal, zo wil het 
mij althans voorkomen, zich primair willen richten op de algemene proble
matiek van de "onderwijsdemocratisering" en deze als leiddraad willen 
nemen bij de daarachter liggende oplossingen van de "interne democra
tisering". Overigens wil daarmee niet gezegd zijn dat de interne demo
cratisering van weinig betekenis zou zijn, integendeel. Naar mijn mening 
mag echter wel gesteld worden dat interne structuurveranderingen van 
onze huidge instellingen van wetenschappelijk onderwijs niet of nauwelijks 
bijdragen tot werkelijke algemene onderwijsdemocratisering. Ze zijn uit
sluitend van belang voor diegenen die ook daadwerkelijk wetenschappelijk 
onderwijs volgen of gaan volgen. Laat ik het anders stellen: met welke 
interne structuurverandering van welke universiteit of hogeschool ook, 
lost men geen knelpunten b.v. bij het medisch onderwijs op. Het kan 
slechts een bijdrage zijn tot andere en betere verhoudingen binnen de 
institutie zelf en daar kan een stimulering van uitgaan naar andere maat
schappelijke instituties. Deze interne maatschappijhervormingen kunnen 
hun betekenis hebben voor de totale maatschappijstructuur, ze zullen ons 
echter weinig verder helpen op de weg van de verwerkelijking van de 
algemene onderwijsdemocratisering. Daarvoor is een totaal andere opzet 
van de instituties van onderwijs zelf nodig, intern gedemocratiseerd of 
niet. Uit een oogpunt van algemeen belang zal het primaatschap moeten 
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worden toegekend aan de "externe democratisering", voorzover mogelijk 
begeleid door de "interne democratisering". 

Democratisering niet alleen van het wetenschappelijk onderwijs 

Uit het voorgaande zal, dunkt mij, wel duidelijk zijn geworden tegen 
welke achtergrond ik het democratiseringsprobleem van het wetenschap
pelijk onderwijs wens te plaatsen. Kort geformuleerd komt het hierop 
neer, dat ons Nederlandse zogenaamde "tertiaire" onderwijs te éénvor
mig is. Wie niet "afstudeert", wie zijn einddiploma niet behaalt - en 
daarvoor is maar één mogelijkheid - wordt als "gesjeesd" beschouwd. 
Onze huidige structuur van de universiteit en hogeschool is nog niet inge
speeld op de grotere variatie van behoeften van onze moderne maat
schappij en van hetrokkenen. Tenzij men een wetenschappelijke loopbaan 
kiest, is een éénrichtingsopleiding van gemiddeld 7 à 8 jaar, gezien de 
enorme dynamiek, nauwelijks verantwoord. Een mogelijkheid tot aanpas
sing zou kunnen zijn, hoewel ik mij realiseer dat ook daaraan vele pro
blemen verbonden zijn, het hoger beroepsonderwijs nauw te liëren aan 
het wetenschappelijk onderwijs, C.q. hierin te integreren. 
Intussen blijft men aan onze universiteiten en hogescholen bezig met het 
"interne" democratiseringsproces. Studenten, wetenschappelijke staf en 
technisch en administratief personeel hebben hunnerzijds aan de huidige 
universiteits- en hogeschoolhesturen een aantal eisen op tafel gelegd ten 
aanzien van het medebeslissingsrecht. Hierop is door deze besturen ver
schillend gereageerd. Actie roept nu eenmaal reactie op. Of dat nu ver
standig is of niet, of het altijd van "wijs" beleid getuigt of niet, het feit 
ligt er dat conflicten zijn ontstaan tussen bestuurders en bestuurden. Ten
slotte heeft men zich kunnen vinden in wat ik zou willen noemen de "alge
mene noemer": "medebeslissingsrecht voor alle geledingen op alle 
niveaus". Wat daarmee concreet hedoeld werd, zal wel niemand duidelijk 
zijn. Prof. Belinfante noemde het daarom "een loze kreet", die eerst 
door onderling overleg inhoud moet gaan krijgen. Hoe het ook zij, op 
hasis van deze formule heeft men zich bereid verklaard rond de tafel 
te gaan zitten, om samen gestalte te gaan geven aan het medebeslissings
recht, aan het democrati~eringsproces van onze wetenschappelijke instel
lingen. 
De vraag waarvoor wij gesteld worden is, dunkt mij, deze: in hoeverre 
is de formule: medebeslissingsrecht voor alle geledingen op alle niveaus 
binnen de huidige parlementaire democratie, voor de universitaire gemeen
schappen te realiseren? Extreem gesteld: is een radenuniversiteit in al 
haar consequenties in synthese te brengen met onze huidige democratie? 
In het onderstaande wil ik pogen hierop mijn antwoord te geven. 
In de eerste plaats zou ik willen stellen dat kennisoverdracht per definitie 
autoritair is. Dat wil niet zeggen dat de wijze waarop de kennis wordt 
overgebracht zich niet zou lenen tot democratisering. Integendeel. Juist 
in de wijze waarop men de kennis overbrengt, ligt naar mijn mening 
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het stuk dat zich volledig leent voor kritiek en verandering. Daar ligt 
ook de opgave van alle betrokkenen samen te overleggen om de beste 
oplossingen te vinden, om over en weer kritisch naar elkaar te luisteren. 
Maar geldt dit niet eveneens voor alle onderwijsniveaus? 
Beschouwt men vervolgens het wetenschappelijk onderwijs als een instel
ling van de Nederlandse volksgemeenschap, dan voldoet de huidige orga
nisatie - althans naar boven toe - aan de eisen van democratie. Immers, 
de uiteindelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt bij de vertegen
woordigers van het volk: het parlement. Aanvaardt men de parlementaire 
democratie als uitgangspunt, dan moet men de verantwoordelijkheid van 
het universiteits- of hogeschool bestuur aan de minister en daarmede 
aan het parlement laten. Dat houdt in, dat naast alle invloed welke men 
aan docenten, studenten en staf wil toekennen, er uiteindelijk een verant
woordelijk bestuur moet zijn. In dit verband zou ik willen stellen, dat 
het zogenaamde "radenbestuur" - althans zoals het ons gepresenteerd 
is - de universiteit of hogeschool onttrekt aan de parlementaire controle 
en derhalve binnen onze huidige staatsstructuur niet aanvaardbaar is. 
Daarmede zijn naar mijn mening de grenzen aangegeven voor het demo
cratiseringsproces der wetenschappelijke instellingen. 

Interne en externe democratie 

Wat betekent het voorgaande nu voor ons? Ik dacht de erkenning van 
het feit - hoe paradoxaal het ook klinkt en waarschijnlijk is - dat, wat 
wij via een politieke democratie aan de overheid opdragen, naar beneden 
toe altijd een stuk ondemocratische structuur van staatsinstellingen eist. 
Hier staan wij levensgroot voor het algemene probleem van de synthese 
op alle soorten terreinen van de externe en de interne democratie. Men 
kan het bestuur van de wetenschappelijke instellingen aan anderen op
dragen dan thans gebruikelijk is, daarmede lost men de kern van de 
problematiek echter niet op. Met andere woorden, men kan andere men
sen op bestaande stoelen zetten, dit neemt niet weg dat ook dat bestuur 
de uiteindelijke verantwoordelijke is ten opzichte van minister en parle
ment. Uiteindelijk gaat het om het uitgeven van belastinggelden van alle 
Nederlandse burgers. Daarover kan slechts beslist worden door die bur
gerij zelf, in casu het door hen gekozen parlement. 
De enige mogelijkheid welke, naar het mij wil voorkomen, zinnig is om 
het conflict tussen externe en interne democratie redelijk aanvaardbaar 
te maken is: door aan alle belanghebbenden een niet de doorslag gevende 
vorm van medebeslissingsrecht te geven. Dat betekent, verschillend naar
gelang het feit dat zich voordoet, tijdig en voldoende overleg, eventueel 
medebeslissingsrecht. De mate van inspraak wordt immers in de prak
tijk niet bepaald door de formele regelingen, doch door de feitelijke 
machtspositie van de betrokken belangengroepen. Dat houdt voor mij 
in, dat het voor de parlementaire controle nodig is, dat het universiteits
of hogeschoolbestuur verantwoordelijk blijft voor de gang van zaken ten 
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opzichte van minister en parlement, doch dat naar beneden toe in goed 
overleg tussen betrokkenen een goed werkende democratie kan worden 
doorgevoerd. Op deze wijze zou de interne democratie de externe demo
cratie kunnen versterken. Met name dient bij dit laatste gedacht worden 
aan het belang dat betrokkenen - en dat kan voor de geledingen ver
schillend zijn - bij de universitaire gemeenschap hebben. 
In de totale context van het conflict tussen externe en interne democra
tie tenslotte, dienen wij eveneens de problematiek te zien met betrekking 
tot de verhouding universiteit-maatschappij. Enerzijds claimt men vaak 
een autonoom karakter voor de hogeschool of universiteit, anderzijds 
wil men tegelijkertijd wel normen en richtlijnen aan diezelfde maat
schappij geven. Ook hier weten wij ons gesteld voor een paradox. De 
maatschappij roept de instituten van wetenschap in het leven, stelt uit 
de belastinggelden de middelen beschikbaar en ondergaat weer de invloed 
van deze instellingen. Dit lijkt mij een logische interdependentie, welke 
op alle terreinen van ons leven tot uiting komt. Wij beïnvloeden de omge
ving, terwijl de omgeving op zijn beurt niet nalaat ons in een bepaalde 
richting te stuwen. 
Naar mijn mening mogen en kunnen wij het niet zo stellen, dat de uni
versiteit of hogeschool tot taak heeft de maatschappij te hervormen. 
Evenmin mag en kan aanvaard worden dat de maatschappij de weten
schap in een bepaalde richting van denken dwingt. De maatschappij dient 
het klimaat en de voorwaarden te scheppen, waarbinnen de wetenschaps
beoefenaar naar de betekenis van de diepere zin der dingen kan speuren. 
De instelling van wetenschap dient van haar kant de maatschappij te 
confronteren met de gevonden "waarheden" en "ontdekkingen". Dat 
zijn de effecten of gevolgen van en voor maatschappij en wetenschap. 
De gevolgen mogen echter geen doel in zich worden. Immers dan lopen 
wij het grote gevaar dat de wetenschap volkomen "verpolitiekt" wordt. 
Dan creëren wij geen instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onder
zoek, maar zuiver politieke organen, die van reeds ingenomen standpun
ten uitgaan en zich niet meer aan kritisch speurwerk zetten. Dat zou 
naar mijn mening het einde betekenen van de wetenschappen op alle 
niveaus. 
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Vorming voor de werkende jeugd I 
een prioriteit 

door C. F. Kleisterlee 

Geprojecteerd tegen de achtergrond van de ruime aandacht die de eisen 
van de studenten inzake inspraak krijgen, is het begrijpelijk dat een be
paalde groep Nederlandse jongeren zich duidelijk achtergesteld voelt, 
nl. de werkende jeugd. Ook de werkende jeugd heeft verlangens en wel 
op het stuk van het vormingswerk. 
En verre van een pedagogische hobby te zijn is het vormingswerk voor 
de werkende jeugd een werkelijke noodzaak. De leefwereld van de jeug
dige mens is groter geworden, meer gevarieerd en in vele opzichten ook 
anders dan de leefwereld van bijvoorbeeld de voor-oorlogse jeugd. 
Wat in vroeger jaren voor hen verborgen bleef in de beschermde beschut
ting van het gezin. komt nu, vooral door de indringendheid van de massa
communicatiemiddelen in alle scherpte op hen af. 
De signaal-gevoeligheid die de jonge mens kenmerkt, is in hevige mate 
toegenomen. Van alle kanten komen die signalen op hem af. Maar niet 
alles is even duidelijk, even doorzichtig. Niet in het minst zijn daaraan 
schuldig de gecompliceerdheid van onze samenleving, de dynamiek van 
het huidige leven met al zijn wijzigingen en de geweldige hoeveelheden 
aan informaties die tegelijkertijd op hen afsnellen. De ontmoeting met 
die dynamische samenleving opent vele vensters, maar stelt hen tege
lijkertijd vele vragen. Wat vandaag nog wordt verdedigd, wordt morgen 
discutabel gesteld of verworpen. 
De op traditie berustende normen en waarden, waarbinnen de oudere 
mensen hun weg gingen, worden soms op voor de jeugd onthullende 
wijze opengegooid en in discussie gebracht. Daarbij ontgaat het hen 
niet dat er grote onzekerheid is gegroeid ook onder de volwassenen. 
Niettemin zal de jeugdige in dit veld van wikken en wegen, van keuze 
tussen vasthouden of verwerpen, moeten groeien naar volwassenheid. Een 
volwassenheid die vandaag de dag niet meer gekwalificeerd kan worden 
als "met alle zekerheden op zak". 

Volwassenheid is geen statisch maar een dynamisch begrip. Elke nieuwe 
dag betekent een nieuwe etappe in de groei naar volwassenheid. Uit de 
veelheid van feiten en gebeurtenissen die op de jeugdigen afkomen, moet 
een keus gemaakt worden. Iedere dag weer stormen feiten en gebeurtenis
sen op de jeugdigen af. Zij moeten hun houding daartegenover bepalen en 
deze feiten een plaats weten te geven in hun leefpatroon. 
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In dit groeiproces naar de volwassen mens willen de vormingsinstituten 
voor de leerplichtvrije jeugd een onmisbare taak vervullen. Het is immers 
de werkende jongere, die vrij vroegtijdig, zonder daarop behoorlijk te 
zijn voorbereid, heel direct en indringend in contact moet treden met de 
samenleving. Het bedrijf waar de jeugdige te werk wordt gesteld, fun
geert als brandpunt van wat er in de samenleving aanwezig is. Daar 
treedt de jonge mens in een wereld van volwassenen in contact met mannen 
en vrouwen met allerlei levensopvattingen en ideeën en uit allerlei milieus. 
Daar vinden discussies plaats over arbeid en politiek, werk en toekomst
kansen, godsdienst, normen, waarden, gewoonten, gebeurtenissen in en 
buiten het bedrijf. Daar ontmoet hij ook nieuwe vormen van gezag. 
Voortdurend wordt de jeugdige geconfronteerd met vragen en opvattingen 
over arbeid en samenleving. Deze confrontatie werkt in velerlei opzicht 
als een bedreiging, niet alleen voor de jeugdige zelf, maar evengoed voor 
het bedrijf en de gehele samenleving, wanneer deze jeugd niet op een 
aangepaste wijze pedagogisch zou worden begeleid. Dit klemt temeer 
in een bedrijfswereld die op dit moment grote wijzigingen ondergaat. 
Automatisering, mechanisering, computers, fusies, verandering van 
technische procedé's en wijzigingen in de gezagsverhoudingen, doen een 
geweldig beroep op het aanpassingsvermogen van de in bedrijven werk
zame mensen. 
De grote omschakeling, de steeds wisselende werkomstandigheden vragen 
een nieuwe vorm van geschooldheid, waarbij teamgeest, flexibiliteit, 
discussie, openheid, inspraak etc, een steeds grotere rol gaan spelen. 
Er is in de samenleving als geheel, en in het bedrijf als deel van deze 
samenleving, een groeiende behoefte aan woordcommunicatie. 
Dit betekent dat leren luisteren en het vermogen om zich te leren 
uitdrukken beslist niet kunnen worden gemist. 
Communicatie is dan alleen mogelijk als de mens - in dit geval de 
jeugdige mens - bereid en in staat is de ander op een positieve wijze 
tegemoet te treden. Dit is een kunst die geleerd moet worden. Het is 
om die reden dat de vormingsinstituten zo bijzonder veel waarde hechten 
aan het samen discussiëren. 

Impasse voor vormingsinstituten 

De vormingsinstituten willen daar een rol in spelen en zien in feite steeds 
meer verantwoordelijkheid voor die werkende jeugd op zich af komen. 
Zij menen daarbij niet alleen te handelen in het belang van de jeugd, 
maar evenzeer in dat van het bedrijf en samenleving. 
Het werk van de vormingsinstituten is tot heden altijd geschied op basis 
van vrijwilligheid. Het voorwaardelijk arbeidsverbod voor 14-jarige 
jongens fungeert wel als een indirecte weg tot deelname, maar het is de 
loyale medewerking van vele bedrijven die terecht direct het belang 
van de jeugd op een gezonde wijze gecombineerd hebben met het eigen 
bedrijfsbelang, die het de vormingsinstituten mogelijk hebben gemaakt 
hun heilzaam werk te kunnen verrichten. 
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Niettemin wordt het de hoogste tijd dat dit gehele werk in een wettelijke 
structuur wordt opgenomen. Het mag niet langer een vrijblijvende zaak 
zijn. Door de jonge mens te geven wat hem rechtens toekomt worden 
ook bedrijf en samenleving gediend. Het gaat hierbij overigens beslist niet 
om een materie die nog maar recentelijk aan de orde is gesteld. In 1893 
stelde de staatscommissie Jhr. mr. Rochussen voor de Sociale Wetgeving 
aldus te wijzigen: Het is verbodCèn een persoon beneden 16 jaren in een 
fabriek of werkplaats arbeid te doen verrichten, ten ware die persoon elke 
week, buiten den vakantietijd der school, zes uren herhalings- en voortgezet 
onderwijs geniet. Hieruit blijkt dat men het er al vele tientallen jaren 
over eens is dat er op wettelijke basis iets behoort te geschieden voor wat 
dit vormingsrecht aan de jeugdige werknemers betreft. 
En in de laatste tien-, vijftien jaar een reeks rapporten, adviezen en 
publikaties verschenen waarvan de eensluidende conclusie is: In het 
licht van de maatschappelijke ontwikkelingen dienen wij toe te groeien 
naar een situatie, waarin werkende jeugdigen tot hun 18e jaar in 
enigerlei vorm onderwijs en vorming ontvangen, terwijl zij tevens in een 
arbeids- en bedrijfssituatie moeten verkeren die zijn afgestemd op hun 
jeugd. 
Ondanks al deze inspannhgen dreigt er op verschillende terreinen een 
impasse voor de vormingsinstituten te ontstaan. Enkele van die dreigende 
impasses zijn bijvoorbeeld: 

het ontbreken van een duidelijke visie op de ontwikkeling van het 
arbeidsverbod voor jeugdige, 

de moeilijkheden in de verhouding leerlingstelsel- vormingsinstituten, 

onvoldoende financiële middelen die de overheid ter beschikking moet 
stellen om de wettelijke verplichtingen te verwezenlijken, 

het ontbreken van een wettelijk geregeld statuut voor de jongeren in 
het bedrijfsleven, in welk statuut zowel de vorming als opleiding 
gewaarborgd zijn. 

Ontkoppeling arbeidscontract- en leercontract 

Overigens wil ik bij deze vier punten wel enige kanttekeningen maken. 
Nu de leerplicht - zij het op een nader vast te stellen datum - tot negen 
leerjaren bij de wet is verlengd, vervalt daarmee automatisch het voor
waardelijk arbeidsverbod voor 14-jarige jongens en 14-jarige meisjes. 
Op het moment van invoering ontstaat dus de situatie dat geen direct 
of indirect middel meer aanwezig is om te helpen bevorderen dat jeugdigen 
die aan het bedrijfsleven deelnemen een opleiding en vorming genieten ten 
dienste van zichzelf, het bedrijf en de samenleving. 
Het is duidelijk dat het vormingselement daarvan het meest te lijden zal 
hebben en er derhalve van de vormingsinstituten voor wat de deelname 
betreft, een ernstige terugslag zal zijn te verwachten, hetgeen schadelijke 
gevolgen heeft voor de jeugdigen en even schadelijke gevolgen voor het 
bedrijfsleven en de samenleving. Dit zal, kost wat het kost, moeten worden 
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voorkomen. Dat is te meer duidelijk geworden nu in de jeugdwerkloosheid 
periode in heel wat gevallen de jongste bedrijfsjeugd, die krachtens het 
voorwaardelijk arbeidsverbod aan het werk van de vormingsinstituten 
deelnamen, alleen voor de werkende jeugd hun opleiding en vorming 
in feite niet zijn gewaarborgd. Opleiding en vorming van deze jeugd zijn 
derhalve afhankelijk van het produktieproces. Zolang dat nu maar goed 
loopt, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar zodra daarin stagnatie optreedt, 
er werkloosheid ontstaat om structurele of conjuncturele redenen, is het 
vaak afgelopen met de mogelijkheid tot vakopleiding en vorming. 
In feite is dat voor deze jeugd een ongehoorde toestand van rechteloosheid. 
De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat in de Nederlandse 
verhoudingen arbeidscontract en leercontract overbrekelijk met elkaar 
zijn verbonden. In een tijd van werkloosheid zien we daarom voor vele 
jongeren de mogelijkheden tot opleiding als tot vorming verloren gaan. 
Daarbij komt bovendien dan nog dat het eerst en het meest uit het 
produktieproces worden uitgestoten de allerjongsten die onder de werking 
van het arbeidsverbod of voorwaardelijk arbeidsverbod vallen. 
Het is om die reden dat een ontkoppeling tot stand gebracht zou moeten 
worden van het arbeidscontract en het leercontract. 
Een dergelijke ontkoppeling heeft grote consequenties voor het bedrijfs
leven. Wat het zwaarst is zal echter ook het zwaarst moeten wegen. 
Trouwens de gehele uitvoering zou toch in fasen moeten worden ge
realiseerd. 

Wettelijke vormingsplicht 

Een van die consequenties is dat jonge arbeidskrachten voor een belangrijk 
deel aan het produktieproces zullen worden onttrokken. En de vraag is 
of onze economie dat kan verwerken. 
Bij alle loonpolitieke onderhandelingen komt de arbeidstijdverkorting op 
tafel. Ik vraag me af of ooit in discussie geweest de belangwekkende 
prioriteitsvraag: jongeren onttrekken aan het arbeidsproces om hen de 
kans te geven met een leerlingenstatus daarin te treden, of algehele ar
beidstijdverkorting voor jeugdigen. 
Indien het bedrijfsleven inclusief de vakbonden voor een dergelijke keus 
worden gesteld lijkt mij de prioriteit te moeten liggen op de grote belangen 
die de jongeren hebben bij een ontkoppeling van het arbeids- en leer
contract. Zo'n ontkoppeling zou voorafgegaan moeten worden door een 
wettelijke partiële leer- en vormingsplicht. 
Het lijkt mij voor de hand te liggen dat deze wettelijke verplichting zo 
nauw mogelijk aansluit, of liever nog gekoppeld wordt aan de verlenging 
van de leerplicht. Nu is het wel zo dat op herhaald en klemmend verzoek 
van de Kvp-fractie in de Tweede Kamer de staatssecretaris van onderwijs 
op 16 februari 1967 de commissie "Vorming en Onderwijs Leerplichtvrije 
Jeugd", naar haar voorzitter de commissie Lievegoed geheten, heeft inge
steld. 
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Deze commissie kan ieder ogenblik haar rapport uitbrengen, derhalve 
tijdig genoeg voor de invoering van de leerplichtverlenging - die ik niet 
voor 1971 verwacht - om een aan de leerplichtverlenging gekoppelde 
vormingsplicht in het leven te roepen. Ik heb overigens de indruk gekregen 
dat de staatssecretaris van Onderwijs huiverig staat t.O.V. aan elkaar ge
koppelde maatregelen op wettelijk niveau. Niet omdat hij tegen deze maat
regelen een cumulerend effect ziet ontstaan voor de uitgaven van de 
Nederlandse schatkist. Hij ziet liever een spreiding in de tijd van de ver
schillende maatregelen om op die manier al te grote schokken van het 
ene jaar op het andere te voorkomen in het oplopen van de rijksbegroting 
voor Onderwijs. Op zich genomen is deze gedaehtengang niet onredelijk. 
Toch komt hier levensgroot de vraag der prioriteiten aan de orde. 
De oplossing van het vraagstuk is urgent. Men kan dan ook nauwelijks 
accepteren dat in de komende jaren (1971 - 1972) een langer uitstel op 
dit punt gerechtvaardigd wordt door financiële problemen rond de schatkist. 
Bovendien, ook in tijden van economische opgang heeft men deze maat
regel niet genomen. 

Financieel motief discriminerend 

Een louter financieel motief om de partiële leer- en vormingsplicht - al 
of niet gekoppeld aan de leerplichtverlenging - nog langer uit te stellen 
acht ik in hoge mate onbillijk en discriminerend t.o.v. de werkende 
jongeren in het bedrijfsleven. 
Bij de laatstgehouden debatten over de begroting van Onderwijs en Weten
schappen, heeft de Kvp-fractie - onder dreiging met een motie - met 
klem verzocht om nog in deze kabinetsperiode te komen met een wet op 
de partiële leer- en vormingsplicht. 
Een van de belangrijkste punten, waarin het wetsontwerp een beslissing 
zal moeten nemen, is de vraag op welke wijze een jeugdige werknemer 
aan de partiële leer- en vormingsplicht zal kunnen voldoen. Is deelname 
aan de opleiding via een leerlingenstelsel voldoende of deelname aan een 
vormingsinstituut voor leerplichtvrije jeugd, dan wel moet een bepaalde 
categorie jeugdigen, nl. diegenen, die aan een leerlingenstelsel kunnen 
deelnemen, zowel aan dit leerlingenstelsel als ook aan een vormings
instituut deelnemen. Wat in het middelpunt van de belangstelling moet 
staan bij het zoeken naar oplossingen in de samenwerking tussen 
vormingsinstituten en leerlingstelsels, is de werkende jeugdige zelf, zijn 
rechten en plichten, zijn behoeften in de concrete omstandigheden waarin 
hij verkeert. 
Nu het part-time onderwijs in het kader van het leerlingwezen voor een 
belangrijk deel verhuist naar de streekscholen, lijkt me een unieke kans 
aanwezig te zijn met verschillende samenwerkingsvormen te experimen
teren. Waarom bijv. niet eens onderzocht de mogelijkheid tot een Scholen
gemeenschap voor de Werkende Jeugd te komen? 

In een dergelijke scholengemeenschap zouden niet alleen diegenen een 
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plaats kunnen krijgen via het leerlingstelsel, doch evenzeer alle jeugdigen, 
meer of minder begaafd, waarvoor geen leerlingstelsel aanwezig is of 
waarvoor thans allerlei bedrijfscursussen en de zgn. cursussen Bijzondere 
Doeleinden in het leven worden geroepen. 
Overigens is het natuurlijk duidelijk, dat niet kan worden volstaan met 
wettelijke maatregelen van de zijde van het departement van Onderwijs. 
Ook het departement van Sociale Zaken is levensgroot bij deze materie 
betrokken, m.n. van wat de wettelijke regeling van het jongerenstatuut 
betreft. Vanaf 1894 hebben de werkende jongeren geduld gehad. Langer 
uitstel van wettelijke maatregelen voor de werkende jongeren is ontoelaat
baar. Volksvertegenwoordiging en regering moeten daarvan overtuigd 
worden. 
Het vacuüm in de wetgeving ten aanzien van het jeugdbeleid moet binnen 
korte termijn opgevuld worden. De werkende jeugd zelf, de samenleving 
en het bedrijfsleven zullen er de vruchten van plukken. 
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Woonruimteproduktie en stadssanering 

door mr. Th. C. M. A. Elsenburg 

Indien de wethouder voor de Volkshuisvesting van de hoofdstad enkele 
gedachten wil formuleren over de volkshuisvesting, de sanering en de 
krotopruiming, ligt het voor de hand dat hij - misschien meer dan 
anderen - zijn instemming betuigt met een passage uit het rapport 
"Steden in Steigers"l) uitgebracht door de commissie Opvoering Produc
tiviteit van de SER, welke als volgt luidt: 
"Reeds de voorgaande generatie heeft bepaald dat de toekomst van 
onze kinderen in de stad ligt. Aan deze toekomst, maar dan ook aan de 
stad, moet de huidige generatie haar beste krachten wijden, niet alleen 
economisch, maar ook mentaal." 
Voor ons ligt dan in al zijn gecompliceerdheid het vraagstuk van de 
grote stad, de uitdijende stad, dat ons tegelijk drukt op de actualiteit van 
het gewest en het bestuur daarvan, als ook op de structuur van de oude 
stad en de binnenstad in het bijzonder. 
In tal van geschriften wordt erop gewezen hoe voor iedere maatschappelijke 
functie per deelnemer in de huidige maatschappij veel meer ruimte 
nodig is dan bijvoorbeeld 25 jaar geleden het geval was. Dat geldt voor 
de bewoner van een woning, voor een deelnemer aan het verkeer, voor 
de werknemer in een bedrijf, voor een leerling op een school, voor de 
ziekenhuispatiënt enz. 

Enkele voorbeelden: 
± 1900 ± 1935 ± 1970 

aantal woningen per ha 200 100 50 

oppervlakte per woning 45 m2 65 m2 95 m2 

gemiddelde woningbezetting 4,5 pers. 3,8 pers. 3 pers. 

stijging oppervlakte industrieterrein van 1930 tot 1970 (mechanisering) 
100% 

wegen: oppervlakte per hoofd in 1930 11 m2 
1970 20 m2 

scholen voor 1.0.: oppervlakte per leerling in 1910 2,5 m2 
idem in1970 12 m2 

1) Uitgave Sociaal-Economische Raad, Den Haag, 1969. 
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Amsterdam 

Vandaar dan ook dat de bevolking van de grote steden eerst over de 
grenzen daarvan in de zogenaamde agglomeratie terecht kwam en geleide
lijk aan verder in het gewest uitzwermt. Het inwoneraantal van de grote 
stad neemt dan ook gestadig af: 

aantal inwoners in 1958: 871.577 - thans: 844.000 
aantal woningen in 1958: 252.240 - thans: 282.500 

Het vertrekoverschot van gezinnen vertoont tussen 1963 en 1968 voor 
Amsterdam het volgende beeld: 

1963 2100 gezinnen 
1964 3050 
1965 3550 
1966 3650 
1967 4400 
1968 5000 

De verschijnselen, die zich na 1900 voordeden met betrekking tot de 
Amsterdamse binnenstad, een bevolkingsafname, die - met vooral een 
sterke daling in de jaren 1910-1930 - zich sedertdien geleidelijk heeft 
voortgezet, zien wij thans optreden met betrekking tot de gehele stad. 
De stad treedt als het ware naar buiten en betrekt grote gebieden in de 
stedelijke ontwikkeling. 
De gehele stad wordt binnenstad voor een groot gebied rondom (stads
gewest of toekomstige stad). 
Amsterdam wordt zo de kern van een woon- en werkgebied met bijna 3 
miljoen inwoners binnen een straal van 40 à 50 km. 
In het voorontwerp van de tweede nota over de Amsterdamse binnenstad 
wordt in dit verband gesproken over: 

"Een stad van grote omvang en ook met een groot aantal inwoners, maar 
toch een stad met een over het geheel genomen lossere "pakking" dan die, 
welke wij ons voorstellen bij het zo langzamerhand tot cliché geworden 
schrikbeeld van de onafzienbare, dicht aaneengebouwde en opeengestapelde 
megalopolis. Een stad, waarin ongetwijfeld en noodzakelijkerwijs concen
tratiegebieden voor werken en wonen met vrij hoge dichtheden zullen voor
komen, maar waarin daarnevens ook voldoende grote ruimten aanwezig 
zijn, waar de stedeling zich als het ware los kan maken van die concen
traties en zich vrijelijk of in gemeenschappelijk verband kan ontspannen". 

Tegen deze achtergrond zullen in Amsterdam en het omringende gewest 
structuurveranderingen plaatsvinden, waarbij grote problemen moeten 
worden opgelost. 
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Om er daarvan maar enkele te noemen: het stadsgewestelijke bestuur en 
de tegenhanger daarvan, de taak en functie van de wijk, de plaats van het 
wonen, werken en de recreatie en de daarmee verband houdende verkeers
en vervoerstaken. 
Het zijn alle in wezen problemen van welzijnsbeleid, waarvan de realisering 
van het stadsgewest er een is van de allerhoogste prioriteit, juist in verband 
met de planning van en verantwoordelijkheid voor de woningproduktie. 
Er wordt op het ogenblik in Amsterdam hard gewerkt aan de verzameling 
van de gegevens, die nodig zijn om de beslissingen die met betrekking tot 
de vernieuwing van de structuur van de stad en het stadsgewest genomen 
moeten worden, verantwoord voor te bereiden. 
Intussen echter moet de stad verder draaien, en op zodanige wijze, dat 
redelijkerwijze te verwachten structuurwijzigingen daardoor in principe niet 
onmogelijk worden gemaakt. 
Tegen de achtergrond van deze opgave moest, in verband met de zorgelijke 
toestand van een groot deel van het oude woningbestand, en rekening 
houdend met de aarzeling die te bespeuren valt bij het tot uitvoering bren
gen van nieuwe woningen, een methode worden ontwikkeld, waarbij de 
woonruimte-produktie met alle ter beschikking staande middelen op peil 
wordt gehouden. 
Ik meen, dat inderdaad niet het minst bij de beleggers (pensioenfondsen 
enz.) op dit moment een aarzeling valt te bespeuren bij het doen van in
vesteringen in onroerend goed, wellicht meer speciaal in de woningbouw. 

Het is moeilijk de oorzaak nauwkeurig te analyseren. Toch lijkt het niet 
onwaarschijnlijk dat de al of niet gegronde verwachting omtrent het nade
rende kwantitatieve evenwicht en een onvoldoende inzicht in het kwaliteits
niveau, waarop dit evenwicht tot stand zou kunnen komen, gepaard aan 
een voor Nederlandse begrippen hoge rentestand, hierbij een overheersende 
rol spelen. 
Verdere oorzaken zijn wellicht, dat de grondkosten vooral in de stedelijke 
gebieden veel sneller stijgen dan de bouwkosten, mede door de ingewikkelde 
structuur van het stedelijke gebied, terwijl ook wellicht het Bijlmer
experiment en de voor beleggers ongebruikelijke grote omvang van de 
projecten een rol spelen. 
Het begrip "kwantitatief evenwicht" kan dus bijdragen tot een foutieve 
taxatie van de toekomstige vraag. Het is namelijk duidelijk dat naar ge
lang de tijd voortschrijdt, een kwantitatief tekort niet meer te onderscheiden 
is van een kwalitatief tekort. Vanaf het moment dat de onderste kwaliteit, 
welke in Amsterdam erbarmelijk is, reeds bij de distributie van woningen 
steeds frequenter aanleiding wordt om deze woningen te weigeren, lijkt het 
tijdstip aangebroken die woningen, voor zover mogelijk, af te breken en uit 
de voorraad te verwijderen. Maar dan is ook het kwantitatieve tekort weer 
duidelijk aanwezig. 
Als er dus al sprake zou zijn in Amsterdam van een naderend evenwicht 
(voor zover men daarvan in het algemeen in het snel wisselende beeld van 
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de welvaartsstaat kan spreken), zou dat een evenwicht zijn inclusief de 
krotten. 

Vicieuze cirkel 

Overigens mag met de vervanging en verbetering niet pas worden gestart 
bij het bereiken van dit evenwicht, omdat dan immers de bouwcapaciteit 
al verlopen zou zijn, op het moment dat deze dringend nodig is. Voorts 
lijkt een structureel tekort waarschijnlijk, omdat het structurele tekort 
synoniem is met welvaart. Immers, welvaart veronderstelt steeds stijgende 
kwaliteitseisen. Bij een daling van de nieuwbouwproduktie, die overigens 
mijns inziens niet goed gemotiveerd is, past een stijging van de produktie 
voor vervanging en verbetering. Zeker nu daarin een grote achterstand is. 
Vandaar dat Burgemeester en Wethouders van Amsterdam een nota hebben 
uitgebracht, die de titel draagt "Woonruimteproduktie op korte termijn 
1969-1974", een vijfjarenplan, waarin sprake is van een dreigende vicieuze 
cirkel (of zo men wil van een hond, die in zijn eigen staart tracht te bijten). 
Het ziet er immers naar uit, althans in Amsterdam, dat de nieuwbouw 
stagneert omdat de sanering niet op gang komt, en dat de sanering niet 
op gang komt omdat de nieuwbouw stagneert. In deze situatie lijkt het 
noodzakelijk op lokaal niveau op korte termijn het tempo van de krot
opruiming aanzienlijk op te voeren, overeenkomstig de landelijke taak
stelling op dit gebied, welke in de regerin~snota 0ver de toekomst van het 
oude woningbestand in september 1968 werd aangegeven. 
Vanzelfsprekend zal tegelijkertijd de produktie van woonruimte, die aan 
de huidige eisen voldoet, moeten worden gestimuleerd. 
Hierbij zal naast nieuwbouw ook het verbeteren van de bestaande voorraad 
aan de orde komen, omdat een geleidelijke kwaliteitsstijging via de nieuw
bouwalléén, bij de huidige omvang van de produktie (in Amsterdam onge
veer 1 V2 % van de voorraad), te traag zou verlopen. 
Op langere termijn gezien blijft de nieuwbouw in het gewest het enige 
middel om een toenemende verkrotting van Amsterdam tegen te gaan. 
Een van de belangrijkste voorwaarden voor het gaande houden van de 
nieuwbouwproduktie, waardoor er ruimte voor de sanering ontstaat, is de 
veelbesproken doorstroming. Als eerste voorwaarde voor de doorstroming 
heb ik steeds gezien een zo hoog mogelijke kwaliteit van de nieuwbouw, 
desnoods ten koste van enige kwantiteit. De mensen betalen nu eenmaal 
niet voor nieuwe stenen alleen. 
Het is opvallend als men oude notulen van gemeenteraadsvergaderingen 
opslaat (oud ... , nu ja bijvoorbeeld van 2 oktober 1953), dat men daar 
dan de navolgende tekst, uitgesproken door een raadslid, kan vinden (het 
ging over een voordracht tot het bouwen van nieuwe woningen in Geuzen
veld-Amsterdam-West): 

"Wat betreft de huurprijzen van de woningen wijst spreker erop, dat zowel 
in deze voordracht als in die genoemd onder punt 14, sprake is van huren, 
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die liggen tussen de f 10,95 en f 11,55. Dergelijke bedragen kunnen naar 
sprekers mening niet worden opgebracht door degenen voor wie de wonin
gen bestemd zijn. 
Het zou voor hem mogelijk zijn geweest een opmerking van dezelfde strek
king te maken bij practisch alle voordrachten inzake woningbouw, die in 
de laatste jaren aan de orde zijn geweest, doch hij heeft dit niet steeds 
gedaan". 

Het is interessant te weten dat er thans al stemmen vallen te beluisteren 
die uitspreken dat deze zelfde woningen verouderd raken. Deze ervaring 
is er een van goed 15 jaren, maar in de toekomst zal dit proces nog wel 
sneller verlopen. 
Het is trouwens, voor zover ik in de geschiedenis heb kunnen nagaan, een 
hardnekkig misverstand dat de nieuwbouw in de woningwet ooit van de 
aanvang af door de lagere inkomensgroepen zou zijn bezet. Het waren 
veeleer degenen, die men wel als middengroepen aanduidt, terwijl later 
geleidelijk de mensen met lagere inkomens deze woningen bezetten. 
Wil de hoogst noodzakelijke doorstroming werkelijk op gang komen, dan 
zal naar mijn mening van bovenaf, dus bij de nieuwbouw, de aantrekkings
kracht moeten beginnen om daaronder de ruimte te verkrijgen die nodig 
is om van de laagste traptreden, die zo verschrikkelijk versleten zijn, naar 
een hogere te kunnen stappen en vervolgens eindelijk aan het vernieuwen 
en vervangen van die onderste treden te kunnen beginnen. 
In dit verband ben ik niet helemaal gerust over het huidige subsidie
systeem, dat de tendens heeft "hoe goedkoper, hoe meer subsidie". 
Een belangrijke voorwaarde voor optimale doorstroming is ook de har
monisatie van de huren (i.e. zijn huren in overeenstemming met de wo'On
waarde), 'Omdat men in de overwegingen om te verhuizen eerder uitgaat 
van zijn huidige huur dan van zijn inkomen. 
Vele huren zijn relatief te laag in verband met de kwaliteit, terwijl er ook 
zijn die te hoog zijn bij slechte kwaliteit. 
In Amsterdam is de ontwikkeling van de doorstroming overigens bepaald 
niet ongunstig geweest voor zover deze bevorderd kon worden via de 
distributie van woonruimte. Reeds jaren wordt hierbij de verhouding huur/ 
inkomen gehanteerd. De moeilijkheid zit hem meer bij degenen die goed en 
goedkoop wonen (± 30%) en blijven wonen en dus niet bij de distributie 
(± 3 %) terecht komen (ook een vorm van establishment?) 

Huursubsidie 

Nu in Amsterdam de overtuiging heerst dat er een aarzeling bestaat bij 
het in produktie nemen van nieuwe woningen, kan de subjectieve huur
subsidie (naast de object-subsidie, die niet gemist kan worden) wellicht 
uitkomst brengen. Mogelijk zou als voorloper een tussenstadium overwogen 
kunnen worden in de vorm van wat ik zou willen noemen een groeps
subsidie, waarbij ik denk aan een subjectieve subsidie voor bejaarden, 
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die veelal zeer goede woningen voor de doorstroming bewonen. Dit zou 
wellicht ook de grote vraag naar verzorgingshuizen enigszins kunnen af
zwakken. 
Deze verzorgingshuizen kosten de overheid, meer speciaal wat de ex
ploitatie betreft, enorme bedragen. 
Wel blijft de vraag open of subjectieve huursubsidie logisch aanvaard
baar is, wanneer de doorstroming onvoldoende is en wanneer derhalve 
ongeveer 30% van de goede, goedkope (na-oorlogse) woningwetwoningen 
op een relatief lage huurquote worden bewoond. 
Is voor Amsterdam, voor de grote steden, te denken aan individuele 
huursubsidie voor de nieuwbouw? De moeilijkheid ligt bij de inkomens tot 
± f 12.000,- per jaar; dus bij de huren tot ± f 2000,- per jaar. 

:.1& 

De nieuwbouw heeft een huur van ± f 3.000,- per jaar. De subjectieve 
subsidie zou dus in de orde van grootte van 50% van de te betalen huur 
moeten bedragen. Het is de vraag of subjectieve subsidiëring van inkomens 
boven f 12.000,- per jaar logisch is. 
De ingewikkelde controle van een en ander laat ik hier nog onbesproken. 
Nadere studie zou wellicht nog verdienen de vraag of een bepaald gedeelte 
van de woningwet-nieuwbouw per gemeente kan worden aangewezen, 
waarvan de subsidieafbraak eerst enige jaren na het gereedkomen van 
de woningen aanvangt. De toewijzing van die woningen zou dan uiteraard 
aan bepaalde inkomens moeten worden gebonden en de faciliteit zou 
moeten worden ingetrokken als het inkomen is gestegen tot een hoogte 
waarop de reguliere afbraak van de subsidie een aanvang kan nemen. 
Amsterdam heeft voor de doorstroming voorts een niet onbelangrijk 
soelaas gevonden in het gewest en de provincie, waar woningen met 
Amsterdams contingent konden worden gebouwd, dankzij het "systeem
Bogaers", bestaande in de contingentsloze geïndustrialiseerde woningbouw. 
Doordat Amsterdam binnen zijn grenzen zoveel mogelijk geïndustrialiseer
de woningbouw realiseerde, waarvoor dus volgens dit systeem geen toe
gewezen contingent behoeft te worden verbruikt, ontstond de mogelijkheid 
het aan Amsterdam toegewezen "normaal" contingent aan omliggende ge
meenten af te staan en op basis daarvan afspraken te maken over de 
eerste bezetting van die woningen. 

Vervolgens kan woningverbetering + milieuverbetering mijns inziens 
bijdragen aan de doorstroming. Juist het op peil brengen van de oude 
voorraad is noodzakelijk, nu aan het systematisch opruimen van de 
slechtste woningen kan worden begonnen. Om de kwaliteit van het wonen 
te verhogen kan niet volstaan worden met het trekken aan de bovenkant 
(nieuwbouw). Er zal ook van onderen moeten worden geduwd. 
De vraag op de woningmarkt wordt in sterke mate bepaald door de 
huurder, wiens normen - ook t.a.v. de prijs - veelal gebaseeerd zijn op 
het woon gerief van zijn grootouders. Het is deze drukkende werking 
van de oude tot zeer oude voorraad waaruit kan worden verklaard, dat 
nieuwe woonvormen niet dan met de grootste moeite tot stand gebracht 
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kunnen worden. De lange levensduur van gebouwen maakt het echter 
noodzakelijk op een toekomstige vraag vooruit te lopen, daar anders 
het verouderingsprobleem verscherpt wordt tegen de achtergrond van de 
welvaartsontwikkeling en daarmede gepaard gaande groei van de ruimte
behoefte in en buiten de woongebouwen. 
In deze situatie is het derhalve noodzakelijk de aandacht niet langer te 
richten op de nieuwbouw alleen, maar ook de verbetering van het oude 
woningbestand en het woon milieu aan te vatten. Het zal een gecompli
ceerder proces zijn dan het bouwen op maagdelijk terrein en de geesten 
zullen ervoor rijp gemaakt moeten worden (voorlichting - overleg), ook 
al omdat de vraag moet worden beantwoord, welke prioriteit bevolking 
en individu in het bestedingspatroon zal willen (en uiteraard kunnen) 
geven aan de vernieuwing. Door een groeiend bewustzijn voor kwaliteit 
zal ook het vertrouwen in de vraag naar geproduceerde woonruimte 
de aarzeling kunnen overwinnen, die het bouwproces lijkt te bedreigen. 
De taak die Amsterdam zich volgens de hierboven genoemde nota Woon
ruimteproduktie heeft gesteld voor de komende 5 jaren, omvat kort 
samengevat: 

8.000 woningen afbreken 
12.000 woningen verbeteren en 
18.000 nieuwe woningen bouwen. 

Dit programma is nog slechts een aanloop voor hetgeen ná 1974 zal 
moeten gebeuren 
Het tempo is, mede in verband met de ervaring dat complicaties kunnen 
optreden, in eerste instantie aan de bescheiden kant gehouden, alhoewel 
het waarschijnlijk toch nog in de praktijk een zware opgave zal blijken 
te zijn. Wel moeten de komende 5 jaren de ervaring verschaffen om het 
tempo daarna ongeveer te kunnen verdubbelen. Bij benadering namelijk 
vanuit diverse gezichtshoeken (een benadering namelijk vanuit het huidige 
aantal krotten, vanuit de levensduur en vanuit het aspect van de kosten, 
die voor bestaande woningen nog gemaakt mogen worden), is de over
tuiging ontstaan, dat ernaar gestreefd moet worden na een overgangs
periode zo spoedig mogelijk te komen tot een jaarlijkse vervanging van 
tenminste 4000 woningen en tot een jaarlijks verbeteringsprogramma 
van eveneens 4000 woningen. De huidige woningvoorraad in Amsterdam 
bedraagt ruim 282.000 woningen. 
De 3 peilers van de financiering worden gevormd door de onderhouds
fondsen, nieuwe rijksvoorschotten (en bijdragen), en huurverhogingen aan
gepast aan de huurquote-enquêtes op dit punt. De kwaliteit van de ver
betering moet zoveel mogelijk getoetst worden aan de huidige voor
schriften en wenken. Voor de beantwoording van de vraag welke woningen 
voor verbetering in aanmerking komen zijn de navolgende criteria aan
gelegd. 
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a. De woningen mogen constructief geen gebreken vertonen. 
b. De woningen moeten na verbetering, in principe nog enige decennia 

kunnen meegaan (omstreeks 1920 gebouwd). 
c. Zij moeten buiten de wijken liggen waar de structuur mogelijk ge

wijzigd moet worden (stadsvernieuwing). 
d. Om met grotere projecten te kunnen starten moet begonnen worden 

met woningen, die eigendom zijn van de woningbouwverenigingen en 
de gemeente, in aaneengesloten gebieden. 

e. De keuze moet zoveel mogelijk daar liggen, waar het particulier 
initiatief erop kan inhaken. De gedachte dus dat overheidsinvesteringen 
de particuliere investeringen zullen stimuleren. 

In de gebieden die er slecht aan toe zijn, doch niettemin op grond van de 
bovenstaande overwegingen moeten wachten op de stadsreconstructiewerk
zaamheden, zullen leefbaarheidsvoorzieningen moeten worden getroffen. 
Dus na noodzakelijke sloop, het aanleggen van plantsoentjes, speelterreinen, 
parkeermogelijkheden. 

'.1& 

Intussen zal ook de planning van de volkshuisvesting in het gewest 
geïnstitutioneerd moeten worden, omdat immers over enkele jaren de 
vervanging zelf nagenoeg geheel buiten Amsterdams territoir zal dienen 
te geschieden. 
Het tempo zal in hoge mate beïnvloed worden door de wijze, waarop de 
bevolking aan de plannen meewerkt. Naast goede voorlichting is wel 
steeds gebleken, dat een goede verhuiskostenvergoeding een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan dat tempo. De rijksbijdrage is op dit punt toch 
wel erg schriel, zodat van de gemeente welhaast het onmogelijke wordt 
gevraagd om deze rijksbijdrage aan te vullen, mede doordat de bijdrage 
all~en wordt verleend voor af te breken woningen en niet voor te ver
beteren woningen, die ontruiming vorderen. 
Met een goede regeling zal het tempo worden gediend en daarmede 
een aanzienlijke besparing kunnen worden bereikt. 
Ook de verplaatsing van bedrijfjes levert vaak onoverkomelijke moeilijk
heden op, daar ook hier de v~rgoedingsregelingen voor de huurders 
onvoldoende mogelijkheden bieden. Weliswaar heeft minister Schut in 
verband hiermee opgemerkt, dat dit probleem zich niet hoeft voor 
te doen als er maar plaatsvervangende ruimte wordt aangeboden, maar 
het lijkt mij dat dit een antwoord is dat niet zoveel oplost, omdat die 
vervangende ruimte stellig als regel niet minder kost dan de vergoeding 
in geld. 
Terecht is van vele zijden in de Tweede Kamer der Staten Generaal 
bij de debatten rond de nota "De toekomst van het oude woningbestand" 
veel aandacht geschonken aan het instrumentarium, dat nodig is om 
een vlotte gang vad zaken (welke ook belangrijke economische voor
delen kan opleveren, zoals in mankracht en tijd) te bevorderen. 
Bij dit instrumentarium behoort ook een aanpassing van de Huurwet 
aan het proces van ontruiming ten behoeve van verbetering, tenzij "het 
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dringend nodig hebben voor eigen gebruik" ook mag betekenen "voor 
eigen gebruik ter verbetering". 

Sanering, onteigening 

Tot het instrumentarium behoort evenzeer een goede harmonie tussen 
onteigeningswetgeving, bestemmingsplannen en de vraag of het tempo 
hierdoor kan worden opgevoerd. Dit artikel leent zich niet om op dit 
onderwerp uitvoerig in te gaan. 
Slechts enkele opmerkin'gen over dit overigens belangrijke onderdeel 
zou ik hier willen maken. 
Het kamerlid Andriessen heeft gesproken over een z.g. "vlekkenplan" 
en in dit verband de vraag gesteld of er geen wijziging kan komen in 
de huidige praktijk, dat men niet kan onteigenen op grond van een 
vlekkenplan. In Amsterdam was het inderdaad gebruikelijk tot de in
werkingtreding van de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening en de 
nieuwe Woningwet, dat onteigend werd op basis van een plan in hoofd
zaken. De praktijk met de nieuwe wetten is nog onvoldoende om een 
definitief oordeel uit te spreken over de vraag of een soortgelijke procedure 
onder de nieuwe wetgeving nog mogelijk is. 
Wel lijkt het mij juist dat de hoge kosten die met saneringsplannen zijn 
gemoeid, veelal niet in overwegende mate zijn toe te rekenen aan de 
kosten van de eigendÜ'msverwerving, als wel aan het feit, dat structuur
en milieuverbetering er toe leiden dat aanzienlijke hoeveelheden grond 
niet meer beschikbaar kÜ'men voor verkoop of uitgifte in erfpacht, zodat 
de hoeveelheid grond, waarop de kosten verhaald moeten worden gering 
is in verhouding tot de te verwerven hoeveelheid. 
De eerdergenoemde Amsterdamse nota gaat vergezeld van een aantal 
kaartbeelden, waarop door middel van kleuren staat aangegeven, in welke 
delen van de stad het accent zal liggen op het slopen (voornamelijk bouw
valligheidsgehieden), op verbetering (vooral daar waar concentraties zijn 
van gemeentelijk woningbezit en bezit van de woningbouwcÜ'rporaties) 
en op nieuwbouw. 
Op deze wijze zijn geconcentreerde werkterreinen ontstaan, waarop naar 
ik hoop de particulieren zullen kunnen aansluiten. Van dit laatste zal 
echter, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, 
alleen dán een begin van succes te verwachten zijn, indien de regeling 
voor particulieren tot verbetering aantrekkelijker wordt gemaakt. 

Regeling voor milieu verbetering noodzakelijk 

Ook andere overwegingen hebben ertoe geleid het werk per aaneenge
sloten gebied (van 5 à 7 duizend woningen) aan te pakken. Zo ontstaat 
door een geografische concentratie de mogelijkheid te komen tÜ't een 
zinvolle samenspraak met de hevolking over de te treffen voorzieningen. 
Daar, waar het accent vooral zal liggen op verbetering van de woon
bebouwing, ontstaat de gelegenheid, nadat eenmaal een zeker reservoir 
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aan verbeterde woningen is ontstaan, de te verplaatsen bewoners binnen 
de wijk aan een andere woning te helpen. Niet onbelangrijk is dat het 
verbeteren van de woonomgeving - die het treffen van velerlei ge
meenschappelijke voorzieningen vergt - slechts bij een zekere schaal 
mogelijk zal blijken. Tenslotte betekent een geografische concentratie ook 
een concentratie in de tijd. Aangezien het functioneren van verschillende 
voorzieningen afhankelijk is van de aanwezigheid van andere voorzieningen 
(b.v. grote concentratie zelfstandige bejaardenwoningen, open diensten
centrum, voetgangersroutes) is het in feite ondenkbaar dat de werkzaam
heden over decennia worden uitgesmeerd. Het is tegen deze achtergrond 
ook, dat ik van mening ben, dat woningverbetering zonder een rijksregeling 
voor milieuverbetering niet tot bevredigende resultaten zal leiden. 
Uit het feit, dat Burgemeester en Wethouders van Amsterdam zich voor
stellen de systematische en geconcentreerde aanpak van de woningver
betering te beginnen bij het gemeentelijk bezit en dat van de woningbouw
corporaties, blijkt dat het niet de slechtste woningen zijn, waarop het 
oog is gevallen. 
Zoals gezegd is de gedachte die hierbij heeft gespeeld o.a., dat de te 
kiezen woning in constructief opzicht - vooral wat de draagconstructie 
betreft - nog voor verbetering in aanmerking moet komen, hetgeen 
het te verbeteren bestand ruwweg al beperkt tot de voorraad die, na het 
tot stand komen van de eerste gemeentelijke bouwverordening (1905), is 
gebouwd. 
De kostenconsequenties van bovengenoemd program van ontruiming, ver
werving, sloop, voorlopige voorzieningen, verbetering (onderhoud), opbouw 
en nieuwbouw voor rijk en gemeente zijn samengevat in onderstaande 
tabel. 

rijk gemeente totaal 
min. max. min. max. min. max. 

1969 157 202 5 9 162 211 
1970 58 150 6 12 64 162 
1971 133 212 7 14 140 226 
1972 83 184 7 15 90 199 
1973 128 181 7 15 135 193 
Totaal 559 929 32 65 591 991 

Kosten van de woonruimteproduktie over de jaren 1969 tot en met 1973 ver
deeld over rijk en gemeente. De bedragen hebben betrekking op verwerving en 
ontruiming van woningen, voorlopige voorzieningen en de kosten van door de 
overheid te financieren oudbouw en nieuwbouw in miljoen guldens. 

Het rijksaandeel voor het bovenbedoelde programma voor de eerste 3 
jaren maar dan uitgezonderd de nieuwbouw wordt geschat op: 160 miljoen 
gulden. * Ongetwijfeld is hier sprake van zeer hoge bedragen, doch mis-

* Voor verdere gegevens moge worden verwezen naar de Amsterdamse nota 
Woonruimteproductie op korte termijn 1969-1974. 
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schien is het goed erop te wijzen, juist in verband met de steeds luidere 
roep om het vaststellen van prioriteiten, dat volkshuisvesting en heel 
speciaal sanering en krotopruiming, zeer nauw verweven zijn met volks
gezondheid, onderwijs (studieruimte), jeugdvraagstukken en culturele ont
wikkeling. Kortom de volkshuisvesting staat mijns inziens in het welzijns
beleid bijzonder centraal. 
Overigens komt dit programma nauwelijks toe aan hetgeen minister Schut 
in zijn nota als wenselijk noemt, terwijl onze raming van de met het 
programma gemoeide rijksaandeel uitgaat boven die van de minister. 
Dit behoeft wellicht in de aanvang nog niet tot onoverkomelijke moeilijk
hden te leiden. Immers de door Amsterdam benodigde leningen enz. voor 
wat de woningwet nieuwbouw betreft, zullen als gevolg van de in dit 
artikel geschetste omstandigheden (hopelijk maar gedurende korte tijd), 
wel wat teruglopen, zodat daarin voorlopig een marge zit. Als wij de 
gedachte van de minister om bouwcontingenten (wellicht voor een deel) 
in geld te verstrekken volgen, zou dit geldcontingent ook ten goede kunnen 
komen aan het verbeteringsprogramma. 
Het bovengeschetste korte termijnplan is, zoals geschetst, als het ware 
de overloop naar de stadsreconstructie met de voorbereiding waarvan 
meer tijd is gemoeid. Het is dus de eerste tranche van het plan op langere 
termijn. 
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Arbeidsvoorwaarden in de detailhandel 

door drs. C. A. Smal 

Na een betrekkelijke periode van rust is er momenteel weer een kritische 
bezinning gaande over de bestaande werktijden voor het winkelpersoneel 
in de detailhandel. Deze kritische bezinning is onder meer noodzakelijk 
geworden vanwege een toenemende arbeidstijdverkorting van het winkel
personeel en van de zich wijzigende houding van de consument. 
De detailhandelondernemers hebben zich dan ook op het standpunt gesteld, 
dat voor een groter aandeel in de stijgende welvaart een grotere vrijheid 
in het kader van de winkelsluitingswetgeving noodzakelijk is. 
Ook de vaste commissie voor de middenstand van de Tweede Kamer 
heeft reeds een standpunt bepaald: een minder straffe regeling dan nu 
het geval is, zodat meer vrijheid van handelen mogelijk wordt, echter 
met dien verstande, dat het geen ongelimiteerde vrijheid wordt. Een 
discussiepunt betrof de limieten, welke moesten worden aangelegd, limieten 
welke sociaal gewenst ziin. 
Bij deze discussie is wederom de kwestie van de winkelsluiting en Winkel
openstelling aan de orde geweest. 
De discussie van 1961 1 ) heeft zich weer herhaald. Ook nu verneemt 
men stellingen welke ongeveer dezelfde zijn als die, welke prof. Van der 
Velden in 1961 verkondigde: de detailhandel zal er steeds naar moeten 
streven de openingsuren aan te passen aan het kooppatroon van de 
consument; de verplichte zaterdagmiddagsluiting heeft bezwaren vanuit 
rentabiliteitsoogpunt. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat werktijden en 
winkelsluitings- of winkelopenstellingstijden aan elkaar gekoppeld dienen 
te worden, hetgeen vanuit ondernemersstandpunt beschouwd ook heel be
zwaarlijk is vanwege de toenemende arbeidstijdverkorting; vandaar dat 
zij tot nog toe deze zaken zoveel mogelijk hebben trachten te ontkoppelen. 
Een en ander vond plaats in de in 1962 door het Hoofdbedrijfschap Detail
handel vastgestelde verordening secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij 
werd uitgegaan van een rouleringssysteem. Aan een zeker parallel lopen 
van de werktijden en winkelsluitings- of winkelopenstellingstijden zal men 
in de toekomst wel niet kunnen ontkomen. Bovendien heeft een dergelijk 
systeem het voordeel, dat de werktijden dan in zekere mate gecontroleerd 
kunnen worden, o.a. door de vakorganisaties, waardoor het verkopend per-

1) Prof. Dr. P. L. van der Velden, De vijfdaagse werkweek in de detailhandel, in: 
ESB, 25 januari 1961. 
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soneel een zekere bescherming geniet tegen eventueel te lange werktijden. 
De zojuist tot stand gekomen verordening laat voor een dergelijk op te stel
len beleidslijn ruimte, zoals uit het navolgende zal blijken. 

De verordening 

Zoals bekend was het in 1967 niet mogelijk in de privaatrechtelijke sfeer 
overeenstemming te bereiken over een regeling van de vijfdaagse werk
week. Hoewel ten principale geen overeenstemming bereikt is, zijn werk
gevers en werknemers het wel eens geworden over een voorlopige regeling. 
De werknemers hebben hierbij voorlopig afgezien van de vrije zaterdag
middag voor het winkelpersoneel. Hiervoor in de plaats zullen compense
rende voorzieningen worden getroffen. De werkgevers stellen zich 
principieel op het standpunt, dat sluiting van de winkels op zaterdag
middag ook in de toekomst niet mogelijk zal zijn. 
Deze nieuwe regeling wijkt op ingrijpende punten van de vroegere af. 
Zij kan wel de belangrijkste wijziging van de verordening secundaire 
arbeidsvoorwaarden voor de detailhandel genoemd worden. Zij is vastgesteld 
bij verordening van 26 februari 1969 en goedgekeurd door de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, bij beschikking van 28 maart 
1969. De wijziging is op 1 juni 1969 in werking getreden. De verordening is 
- toen deze gelegenheid daarvoor gegeven werd - ook nog op een aantal 
andere onderdelen aangepast en verbeterd zoals: een aanduiding van de 
feestdagen, de wijze waarop ingeval van feestdagen de verrekening van 
de vrije dag (rouleer dag) moet plaatsvinden en een regeling van de 
gevolgen bij ziekte tijdens de vakantie. 
Ter afbakening van de werkingssfeer van bovengenoemde verordening 
moet worden gememoreerd, dat de verordening, een aanvullend karakter 
heeft. Ze geldt dus niet voor werknemers, die reeds een collectieve 
arbeidsovereenkomst kennen. Zodra echter een cao afloopt en nog niet 
verlengd of vervangen wordt, dan geldt de verordening. Het is van belang 
dit te vermelden, omdat de werknemers in dat geval b.V. op grond van 
de verordening aanspraken kunnen maken op extra vakantie wegens 
werken op zaterdagmiddag of op extra geld C.q. vrije tijd wegens werken 
op een koopavond. 
Voorts is het van belang te vermelden, dat de bepalingen van de verorde
ning kracht van wet hebben. Dit impliceert, dat hetgeen in strijd is met 
deze verordening ook al zijn er afspraken gemaakt tussen werkgevers en 
werknemers, niet van kracht kan zijn. 
Alleen afspraken in een cao prevaleren boven de verordening. Bij de 
afsluiting van deze cao's zal uiteraard rekening zijn gehouden met de in de 
toekomst geldende arbeidsvoorwaarden voor het winkelpersoneel. 
Aangetekend dient echter te worden, dat in bijzondere omstandigheden, 
waarover een speciale commissie van het hoofdbedrijfschap is belast, 
afwijkende regelingen mogelijk zijn. 
De verordening heeft het begrip wekelijkse koopavond geïntroduceerd. 
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Voor een definitie verwijst ze naar de Winkelsluitingswet, waar het wordt 
omschreven als een regelmatig terugkerende koopavond veelal de vrijdag
avond. In deze conceptie kan de wekelijkse koopavond dus in werkelijkheid 
een maandelijkse koopavond betekenen. De hier te bespreken regeling 
geldt niet voor avondverkopen in de St. Nicolaas-, Kerst- en seizoen
periodes. 
De regeling terzake van een koopavond houdt in, dat de uren welke meer 
zijn dan de normale dagelijkse arbeidstijd aangeven, worden aangerekend 
als overwerkuren, te compenseren Of in vrije tijd Of in de vorm van een 
toeslag. Betaalt de werkgever de toeslag, dan moet dat duidelijk blijken 
bij de afrekening b.v. via een afzonderlijke vermelding op het loonzakje 
of door middel van een loonspecificatie. 

De regeling terzake van arbeid op zaterdagmiddag na 13.30 uur houdt in, 
dat deze extra beloond wordt en wel in de vorm van vrije tijd. De hoogte 
is 1/3 van de op zaterdagmiddag gewerkte tijd. Wordt b.V. gewerkt van 
13.30 uur tot 18.00 uur, dan is de extra beloning 1/3 x (18.00-13.30) = 
1/3 x 41/z = 11/z uur. Deze extra vrije tijd moet worden opgespaard, totdat 
tenminste een hele vrije werkdag kan worden genoten. Dit behoeft niet een 
vrije werkdag te zijn, die uitsluitend door de zaterdagmiddag is verdiend, 
het is ook toegestaan die vrije werkdag voor de ene helft te laten bestaan 
uit een halve snipperdag of een vrije halve dag als deel van de vijfdaagse 
werkweek (rol dag) en voor de andere helft uit de extra zaterdagmiddag
beloning. Als een werknemer buiten zijn vakantie iedere zaterdagmiddag 
werkt, kan hij aldus ongeveer 8 extra vrije dagen per jaar verzamelen. 
De werkgever echter stelt vast, wanneer die vrije werkdagen opgenomen 
kunnen worden, uiteraard rekening houdend met de werknemer en voor
zover de belangen van de onderneming dat toestaan. De aldus in de periode 
van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend verdiende extra vrije werkdagen 
moeten opgenomen zijn vóór 1 december en na 31 mei. Vervanging door een 
uitkering in geld mag de werkgever alleen bij ontslag. Dit is een verschil 
met vakantie bij ontslag, waar de werknemer mag beslissen of hij geld 
wenst dan wel de vakantiedagen. 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat deze zaterdagmiddagregeling -
uiteraard - alleen geldt voor werknemers, die metterdaad op zaterdag
middag werken. 

Bovenstaande regelingen terzake van een koopavond- en zaterdagmiddag
compensatie voor het werknemend personeel in de detailhandel heeft de 
werkgevers in de detailhandel in een nieuwe sociaal-economische situatie 
geplaatst, welke bedrijfseconomisch beschouwd bepaalde lasten met zich 
gebracht heeft, waartegenover baten moeten staan. Ook de consument 
zal zich mogelijkerwijze door de invoering van de koopavond in een 
andere situatie geplaatst zien; hij zal op meer tijden kunnen gaan winkelen, 
waarbij de vraag rijst of hij dit op ongelimiteerde wijze wenst. 
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Interpretatiemogelij k heden 

Terzake van een koopavond spreekt deze verordening - zoals reeds 
vermeld - van een wekelijkse koopavond. Dit kan echter ook een maan
delijkse koopavond betekenen. Het criterium is de regelmatig terugkerende 
koopavond; of dat eenmaal per week, eenmaal per maand is dan wel 
eenmaal in het kwartaal, doet niet terzake. De vraag, wie over een echte 
wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse koopavond beslist, wordt 
niet beantwoord door de verordening. Daarover beslist de gemeente op 
lokaal niveau; de Tweede Kamer en de minister van Economische Zaken 
(mogelijk bij K.B.) beslissen daarover op landelijk niveau, in zoverre het 
wijzigingen betreft van de Winkelsluitingswet (van 1951 en op enkele 
technische punten gewijzigd in 1959). De discussies hierover naderen -
althans voorlopig - de voleinding en wel in de richting van gefaseerd 
invoeren van een "wekelijkse koopavond", eventueel in het kader van de 
bestaande 21-dagenregeling ingevolge de landelijke winkelsluitingswet; dit 
zal in concreto een uitbreiding van deze 21-dagen-regeling impliceren met 
een aantal (17) koopavonden via een landelijke regeling, te treffen door 
de staatssecretaris van Economische Zaken. 
De resultaten van een onderzoek naar wensen en ervaringen terzake van 
de wekelijkse koopavonden o.a. te Rotterdam onder detaillisten en onder 
consumenten2

) bleken niet tot positieve conclusies te leiden. Ook elders 
gehouden onderzoekingen (Dordrecht, Delft) bevestigen de stelling, dat 
ongelimiteerde invoering van een koopavond niet gewenst is, noch door 
detaillisten noch door consumenten. Hier is derhalve sprake van een 
zekere- landelijk beschouwd - politiek ongewenste situatie. Het ene 
resterende alternatief is een gelimiteerde invoering, waarbij voor gemeen
ten die daarom verzoeken, plaatselijk een wekelijkse koopavond zou kunnen 
gelden. Hierbij tekenen we aan, dat die regeling een experimenteel 
karakter zou moeten hebben: na een (of twee) jaar zou op grond van 
opgedane ervaringen en proefnemingen een definitieve regeling moeten 
worden vastgesteld. 
Terzake van de zatermidagmiddag is er een tendens tot vervroegde 
sluiting3). Dit doet de vraag rijzen, of het mogelijk is de verplichte com
pensatie in de vorm van extra vrije werkdagen voor arbeid op de zaterdag
middag te doen vervangen door compensatie in vrije tijd i.c. in de vorm 
van inkorting van de arbeidstijd. 
Uiteraard hebben de detaillisten de vrijheid tot vervroegde sluiting op de 
zaterdagmiddag over te gaan. Terzake van de compensatie echter preva
leert de verordening, tenzij bij cao een afwijkende regeling is overeengeko-

2) Koopavond Rotterdam, EIM, Den Haag, februari 1969, Delen 1-11. 

3) Dit bleek uit een door het EIM onder 4000 deelnemers gehouden onderzoek 
in maart 1968. Er bleek een duidelijke tendens tot vervroeging van het sluitings
uur op de zaterdagmiddag n.l. van 6 uur naar 5 uur, vooral bij een aantal 
voedingsmiddelenbranches. 
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men, welke niet in strijd is met deze verordening. Een regeling bij cao, 
welke een inkorting van de arbeidstijd inhoudt, is - dunkt ons - niet in 
strijd met deze verordening: vooreerst is het belangrijkste dat een 
compensatie in extra vrije tijd plaats vindt; bovendien wordt een dergelijke 
compensatie (inkorting van de arbeidstijd op de zaterdagmiddag) door 
het verkopend personeel als zeer aantrekkelijk ervaren. Het lijkt mij 
daarom mogelijk bij cao een dergelijke regeling te treffen. 

In het bovenstaande is ingegaan op de meest belangrijke wijzigingen van 
de verordening. Dit doet tevens de vraag ontstaan of de huidige Winkel
sluitingswet nog wel een adequaat antwoord geeft op de nieuwe ontstane 
situatie. Wij hopen op deze vraag in een ander artikel nader in te gaan. 
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Boekbesprekingen 

HERMAN KAHN EN ANTHONY J. WIENER: 

Het jaar 2000 

Een raamwerk voor speculatie over de komende dertig jaar 

Nederlandse vertaling, uitgeverij JE. E. Kluwer, Deventer (1968). Prijs f 50,-. 
Dit omvangrijke werk van 491 pagina's is het basisprogramma voor toekomst
onderzoek ten dienste van het overheidsbeleid, uit te voeren door het Hudson 
Institute in de Verenigde Staten. Het is het eerste resultaat van het werk van de 
Amerikaanse "Commissie voor het jaar 2000", die in oktober 1965 werd ingesteld 
door de American Academy of Arts and Sciences. 
Inmiddels is deze Commissie al haar tweede fase ingegaan met de oprichting 
van 8 werkgroepen, die zich bezighouden met de gedetailleerde bestudering van 
de volgende beleidsproblemen: de doeltreffendheid van de overheidsstructuur; het 
veranderende karakter van waarden en rechten; de levenscyclus van de individu; 
het internationale systeem; de sociale consequenties van de computer; de pro
blemen van de biochemische technieken; de toekomstige organisatie van weten
schap en techniek. 
Deze recente belangstelling voor de toekomst, en ook dit boek is naar karakter 
iets volstrekt nieuws. Daniel Bell citeert in zijn interessante inleiding tot het boek 
Raymon Aron, die in 1960 opmerkte: "We zijn te zeer bezeten door de 20e eeuw 
om nog tijd te hebben voor speculaties over de 21e eeuw. Verre,ikende historische 
voorspellingen zijn uit de mode geraakt". De laatste jaren is hierin ineens veran
dering gekomen. Niet alleen nemen de toekomstpublikaties in aantal toe, er zijn 
alleen in Amerika al een stuk of zes organisaties in het leven geroepen om 
zich diepgaand bezig te houden met de problemen van de toekomst. 
Vergeleken met toekomstvoorspeIlingen van vroeger (Spengier, Huxley, Wel! 
Toynbee enz.) verschillen de huidige publikaties en met name dit boek wezenlijk 
van aard en opzet. Bij de toekomstprofeten van het verleden ontbreekt welhaast 
ieder begrip van hoe een maatschappij in elkaar zit, hoe de verschillende elemen
ten ervan onderling met e,lkaar samenhangen, en ook ieder gevoel voor methodiek. 
"Ze zijn niet systematisch, ze hebben geen besef van de aard van sociale 
systemen, de grenzen daarvan, de wisselwerking tussen waarden, motiveringen en 
hulpbronnen, noch van de niveaus van de sociale organisatie en de beperkingen 
die gewoonten en privileges aan de verandering opleggen", zo stelt Danie1 Bell 
vast en hij voegt eraan toe: "Wanneer er één beslissend onderheid is tussen de 
toekomst-verkenningen die thans aan de orde zijn en die van vroeger, dan is het 
een toenemend methodologisch raffinement en de poging de grenzen - wissel
werkigen en snijpunten - te definiëren van de sociale systemen die met elkaar 
in aanraking komen". 
Kahn en Wiener gebruiken in dit boek drie methoden om systematische gissingen 
te maken over de toekomst. 
De eerste is de zgn. "fundamentele samengestelde trend", bestaande uit 13 onder
ling verband-houdende elementen, waarover straks meer. 
De tweede heeft een geheel ander karakter. De auteurs hebben zich n.l. ook 
afgevraagd, hoe het probleem van het vooruitzien van éénderde eeuw er in 1900 
en 1930 kan hebben uitgezien om een besef te krijgen van de snelheid en de aard 
van veranderingen, van significante gebeurtenissen-complexen, en om van waar
schijnlijke fouten die toen gemaakt zouden zijn methodologisch te leren. 
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Tenslotte hebben de auteurs getracht om op basis van zoveel mogelijk kwan
titatief materiaal statistische trends vast te stellen op gebieden, die zich daar
voor lenen zoals: bevolkingsgroei, mate van opleiding, bruto nationaal product, 
energiebronnen, militaire sterkte, enz. 
Met behulp van deze drie methoden proberen de auteurs zgn. "verrassingvrije 
projecties" voor de toekomst te maken. Daarmee komen zij tot een bepaald beeld 
van de meest waarschijnlijke wereld. zoals die er, naar zij verwachten, over 
dertig jaar in grote trekken uit zal zien. Dat beeld noemen zij de "standaard 
wereld", waarop zgn .. ,canonieke variaties" mogelijk zijn, die zij trachten vast 
te stellen door voor de verschillende componenten ervan een andere "lading" aan 
te nemen. 
De auteurs maken voorts gebruik van twee manieren van beschrijven. De eerste 
is het zgn ... scenario". Scenario's ziin hypothetische opeenvolgingen van gebeur
tenissen. ongesteld met de bedoeling de aandacht te vestigen op causale processen 
en op beslissingsmomenten. Het gaat daarbii om twee vragen: hoe zou een of 
andere hypothetische situatie stap voor stap kunnen ontstaan?, en: wat zijn er 
voor alternatieve mogelijkheclen voor elk der betrokkenen. in elk stadium, om 
dat nroces te verhinderen, om te buigen of te ven!emökkelijken? - De tweede 
manier van beschrijven is de zgn ... svstematische context" of "alternatieve toe
komst". Deze manieren worden gebruikt om verschillende combinaties van 
criteria en doelstellingen, en dus alternatieve beleidslijnen onderling te kunnen 
vergelijken en ter discussie te stellen. Door reeksen van benoemde, mogelijke 
toekomsten te construeren en door alle betrokken variabelen op een consistente 
manier te behandelen hopen de schrijvers de afzonderliïke factoren in hun inter
actie en consequenties te begrijpen, meer inzicht te krijgen in de betekenis van 
accenten en alternatieven op bepaalde momenten. 
Centraal in het hele werk staat de "fundamentele samengestelde trend". 
Daarin hebben de schrijvers de grondlijnen van de ontwikkeling der westerse 
samenleving vanaf de 12e eeuw pogen samen te vatten. De trend is samengesteld 
uit 13 rubrieken, die elk een ontwikkelingsrichting aangeven. Het zijn de vol
gende. 

1. Toenemend "wereldse" (empirische, "diesseits", seculaire, humanistische, 
pragmatische, utilitaristische, contractuele, epicurische, hedonistische, enz.) 
culturen. 

2. Burgerlijke, bureaucratische, meritocratische, democratische (en nationalis-
tische?) elites. 

3. Accumulatie van wetenschappelijke en technische kennis. 
4. Institutionalisering van de verandering, met name van research, ontwikke-

ling, vernieuwing en verspreiding. 
5. Wereldomspannende industrialisatie en modernisering. 
6. Toenemende welvaart en (sinds kort) vrije tijd. 
7. Bevolkingsgroei. 
8. Urbanisatie en (spoedig) de groei van megalopolissen. 
9. Afnemende betekenis van de primaire en (sinds kort) secundaire beroepen. 

10. Ontwikkeling en opleiding. 
11. Toenemende mogelijkheden tot massavernietiging. 
12. Toenemende universalisering van de samengestelde trend. 

Deze nogal algemene richtingen bespreken de schrijvers een voor een. Statistische 
trend-gegevens, waar beschikbaar, worden gebruikt, niet alleen van de VS, ook 
andere landen, communistische landen Japan en ontwikkelingslanden worden in 
de studie betrokken. De relatieve posities van de belangrijke landen worden in 
hun onderlinge verhoudingen en mogelijke veranderingen in machtsrelaties in de 
komende dertig jaar verkend, waarbij verschillende typen van mogelijke ontwik
kelingen worden aangeduid: meer geïntegreerde werelden (stabiliteit-gericht, op 
ontwikkeling gericht), meer intern gerichte werelden (uitgeholde democratische 
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moraal, dito communisme), wanordelijke werelden (uitgeholde en dynamische 
politieke systemen). Deze typen worden met behulp van scenario's in hun moge
lijke consequenties afgetast, waarbij ook de mogelijkheden van kernoorlogen en 
"andere nachtmerries van de eenentwintigste eeuw" onder ogen worden gezien, 
en aandacht wordt geschonken aan mogelijke veranderingen van meer funda
mentele aard in het internationale systeem op zeer lange termijn. 
Tevoren zijn er dan al projecties opgesteld in het vlak van de economische 
ontwikkeling van de verschillende landen en van de technische ontwikkeling, 
en de invloed daarvan zowel in het culturele als in het internationaal politieke 
vlak. Een interessante lijst van te verwachten uitvindingen is te vinden op pag. 
59 e.v. 

Met deze summiere vermeldingen is het al duidelijk, dat er in dit boek nogal 
wat overhoop wordt gehaald. De schrijvers zijn zo eerlijk op te merken, dat er 
bij dit alles ook wel een hoeveelheid "koffiedik-kijken-op-hoog-niveau" te pas 
komt, zij het dan dat zij dit doen op grond van redelijkheid en van verkregen 
informaties. Zij gaan telkens uit van hoge, gemiddelde en lage schattingen, van 
voorzichtige en van gewaagde prognoses. Beschikbare trend-gegevens worden 
daarbij, bij gebrek aan beter, eenvoudig geëxtrapoleerd, hoewel de schrijvers zich 
bij herhaling duidelijk bewust tonen van de hachelijkheid van die methode en 
van de kritiek die daarop bestaat. Zelf noemen zij hun verkenningen "meer 
breed dan diep, wellicht zelfs oppervlakkig of overgesimplificeerd". Niettemin 
kiezen zij bewust: "een systematlscher en selectievere aanpak mag dan een 
minder rammelende indruk maken, wat er aan gladheid van presentatie wordt 
gewonnen zou misschien betaald moeten worden met ándere, érgere vormen van 
oversimplificatie, abstractheid en droogte. Een raamwerk voor speculatie is niet 
meer dan een raamwerk voor speculatie, en pretendeert geen volledigheid of 
definitiviteit, die inllllers onmogelijk zijn zonder jaren en jaren en boekdelen aan 
arbeid". 
Een duidelijker bekentenis kan men zich nauwelijks wensen. 
Zij stellen expliciet, dat zij nogal "matter of fact" willen zijn en daarom niet 
uitgaan van enige formele historische theorie, al maken zij wél volop gebruik 
van bestaande hIstorische theorieën, zonder ze daarbij té serieus te nemen. Ken
nelijk staan zij sceptisch tegenover iedere gesloten theorie, en gezien het onaf
zienbare, onalgrensbare object van hun onderzoek, hebben zij daarin misschien 
ook wel gelijk. De vraag naar hun theorie is daarmee evenwel niet irrelevani 
geworden, want wat zijn nu feiten? Wat is wél een feit en wat niet? Daar moet 
men toch ideeën, ... een theorie over hebben. Zijn "feiten" niet enkel feiten door 
een afspraak over de betekenis ervan? Welke afspraak huldigen de schrijvers 
daarover? Het zou wel eens kunnen zijn, dat het feit van hun boek hen er nog 
eens toe zal dwingen zich daarvan meer expliciet rekenschap te geven. Het is 
eigenlijk een onmogelijk boek, dat nu eens bij de lezer de vertwijfelde vraag 
doet rijzen, of dit geschrijf om alle mogelijke culturele, politieke en internatio
nale mogelijkheden te exploreren geen nutteloze luxe-bezigheid is die bij voorbaat 
steriel moet zijn; dan weer de lezer intens boeit en inspireert, op gedachten 
brengt en bewust maakt van "contexten" en mogelijke alternatieven van han
delingen, die hem in het dagelijkse leven vaak ontgaan. Beide soorten momenten 
maakt men al lezend voortdurend door, waarbij dan de oppervlakkigheid en de 
grenzeloosheid der speculaties afWIsselend als een plus- en dan weer als een 
min-waarde kunnen worden beleefd. Opvallend is, dat de speculaties gemaakt 
schijnen te zijn voor beleidvoerders en beleidsadviseurs. Zij maken een politiek
neutrale, "technische" indruk, stellen heterogeniteit van doelstellingen en combi
naties daarvan, leidend tot alternatieve beleidslijnen en verschillende "scenario's", 
voor als evenzovele "mogelijkheden", waaruit uiteraard de beste gekozen zal 
moeten worden. Maar wat men mist, is de kritische vraag: wie stellen de 
doeleinden en de kwaliteit van hun combinaties vast? Zou het misschien kunnen 
zijn, dat deze vraag op zichzelf in de komende dertig jaar een dynamiserende 
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factor van de eerste orde gaat worden op allerlei niveaus, in allerlei verband? 
De hele vraag van de democratisering van besluitvormingsprocessen op alle 
niveaus en in alle vitale sectoren van de maatschappij schittert door afwezigheid 
in dit boek. Daardoor krijgen allerlei maar doorhollende speculaties op bepaalde 
terreinen en op bepaalde momenten iets veel te vrijblijvends en ook iets naïefs. 
Indien men de zich internationaal manifesterende bewegingen tegen "het esta
blishment", tegen politieke, economische, universitaire, culture,Je gevestigde mach
ten en structuren uitsluitend ziet als een teken van "veranderende waarden" en 
verzuimt de mogelijk ingrijpende, politieke betekenis daarvan voor bestaande 
institutionele structuren (waarbinnen de voor de samenleving vitale besJissings
processen zich afspelen) ernstig onder ogen te zien, dan laat men bij voorbaat 
iets fundamenteels weg uit het speculatieve geheel, dat aan het realiteits- of 
waarschijnlijkheidsgehalte van dit geheel toch wel aanzienlijk afdoet. Hier wreekt 
zich dan toch de afwezigheid een theoretische verantwoording: zoals steeds in 
zulke gevallen blijkt ook hier dan een onbewust (of toch bewust?) werkzame 
"theorie" zijn onbewust-selectieve werk te doen bij de waarneming en de ver
zameling van feiten. 
Ondanks deze manco's kan, mits men zich van de beperkingen maar bewust 
blijft, dit boek van harte worden aanbevolen aan al degenen, die vanuit welke 
positie dan ook zich voor problemen van toekomst beleid interesseren. Het ver
schaft een overstelpende hoeveelheid gegevens, prikkelt het eigen denken zowel 
tot creativiteit als tot kritiek, en stimuleert in hoge mate discussies. Niets anders 
is de bedoeling geweest van de schrijvers. De Nederlandse vertaling is gemaakt 
door een team van vertalers, is in alle opzichten voortreffelijk en prettig lees
baar. 
Tot slot en ter stimulering van potentiê1e lezers laat ik hieronder in punten 
geschetst het beeld volgen, dat Kahn en Wiener hebben ontworpen van de "post
industriële samenleving" en dat volgens hen over dertig jaar de VS en een 
groot deel van Europa en Japan zal beheersen. 

1. Inkomen-per-hoofd ongeveer vijftig maal het pre-industriële. 
2. De meeste economische activiteiten zijn tertiair en quartair (service-gericht) 

in plaats van primair of secondair (productie-gericht). 
3. De grootste bron van nieuwe dingen wordt niet langer gevormd door onder-

nemingen. 
4. Er zijn misschien meer "consentives" (versus "marketives"). 
5. Effectieve basis voor inkomen en sociale zorg. 
6. Efficiency niet langer primair. 
7. De markt vervult een ondergeschikte rol vergeleken met de publieke sector 

en de "maatschappelijke rekeningen". 
8. Wijdvertakte "dybernetica". 
9. "Kleine wereld". 

10. Typische versne11ing tussen de drie en de dertig jaar. 
11. Een studiegemeenschap. 
12. Snelle verbetering van de opleidingsinstituten en -methoden. 
13. Uitslijten (in de middenklasse) van arbeid-gerichte, prestatie-gerichte, vooruit

gang-gerichte waarden. 
14. Uitslijting van op het "nationale belang" gerichte waarden? 
15. De wereldse, seculaire, humanistische, misschien zelfs aan eigen neigingen 

toegevende criteria worden van centraal belang. 

Zal Keynes gelijk krijgen toen hij verwachtte: 
"We zullen weer het doel boven de middelen gaan stellen en het goede ver
kiezen boven het nuttige. We zullen eer bewijzen aan degenen, die ons leren 
het uur en de dag te plukken op deugdzame en goede wijze, de gelukzalige 
mensen, die in staat zijn om spontaan te genieten van de dingen ... " 
Of zullen we toch meer gaan lijken op verwende, over beschermende, door goede 
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Deze maand 

De socia Ie grondrechten 
door dr. J. A. M. Cornelissens 

Op 20 juni jl. bracht de Sociaal-Economische Raad aan de regering 
een advies uit over de opneming van bepalingen in de Grondwet inzake 
de sociaal grondrechten. 
Reeds verschillende malen is deze zaak in de naoorlogse jaren aan de 
orde geweest. 
Met name moge hier de door de Commissie-Van Schaik verrichte ar
beid worden vermeld. Deze commissie bracht op 6 januari 1954 een eind
rapport uit over een eventuele grondwetsherziening. 
Door de meerderheid van de commissie werd voorgesteld in de Grondwet 
een hoofdstuk op te nemen: .. Van het maatschappelijk welzijn". In dit 
hoofdstuk zou de overheid worden opgedragen te zorgen voor de ver
wezenlijking van de vrijheid van arbeid en verbruik; van werkgelegen
heid en medezeggenschap van werknemers en van bijstand en voorziening 
in sociale noden. 
Het rapport ging vergezeld van een vijftal minderheidsnota's. In een 
der nota's wordt grotendeels om de hieronder vermelde redenen bezwaar 
gemaakt tegen de opneming van de sociale grondrechten in de Grond
wet. 
In een andere minderheidsnota wordt voorgesteld nog andere sociale 
grondrechten in de Grondwet op te nemen dan de hiervoor genoemde. 
Zo wordt gepleit voor een actief overheidsbeleid ten aanzien van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het gezin, de beteugeling van de inflatie 
en de bevordering van dc wetenschap en de kunst. 
Bovengenoemde voorstellen zijn niet verder gerealiseerd. Op aandrang 
van de Tweede Kamer is de regering zich in 1963 opnieuw gaan bezinnen 
op een algehele herziening van de Grondwet. Als resultaat van deze 
bezinning verscheen in april 1966 een proeve van een nieuwe Grondwet, 
die was samengesteld door de afdeling Grondwetszaken van het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken in overleg met een aantal niet-ambtelijke 
deskundigen. 
In de Proeve komt men ten aanzien van de sociale grondrechten tot de 
conclusie dat veel van deze rechten reeds zijn opgenomen in de Neder
landse wetgeving. Het wordt daarom overbodig geacht deze rechten als
nog in de Grondwet te formuleren. Ten aanzien van de sociale grondrech
ten, die niet in de Grondwet zijn opgenomen, wordt gesteld dat dit in 
de eerste plaats zaken betreft, die van politieke betekenis zijn. Alleen 
alom die redenen kan een opsomming van die rechten in de Grondwet 
beter achterwege blijven; de Grondwet zou nl. een catalogus worden 
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van programmapunten voor de wetgever. De algemeen geformuleerde 
rechten zouden zonder normatieve uitwerking nauwelijks enig houvast 
bieden. 
Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bestaande wensen met 
betrekking tot de materie van de sociale grondrechten is zonder een 
nadere differentiatie de taak van de wetgever in de Proeve ten aanzien 
van de maatschappelijke rechten omschreven. De desbetreffende bepaling 
zou dan als volgt moeten luiden: "De wet stelt regels vast omtrent de 
maatschappelijke rechten van de ingezetenen". 
In een nota aan de Eerste Kamer bij de behandeling van de begroting 
over het dienstjaar 1967 deelde de minister van Binnenlandse Zaken mee, 
dat hij 47 instanties had verzocht advies uit te brengen over de in de 
Proeve aan de orde gestelde aangelegenheden. 
Onder deze instanties bevond zich ook de Sociaal-Economische Raad. 
In het SER-advies wordt het gebruikelijke onderscheid gemaakt tussen 
de zgn. vrijheidsrechten en de sociale grondrechten. 

Onder de vrijheidsrechten worden o.a. begrepen het recht zijn godsdien
stige overtuiging vrij te belijden, de vrijheid van onderwijs, de drukpers
vrijheid, het recht tot vereniging en vergadering en de onschendbaarheid 
van het brief- en telefoongeheim. 
De SER stelt zich op het standpunt, dat de sociale grondrechten even
als de vrijheidsrechten tot de grondslagen van de samenleving behoren 
en dat het vrijheidsideaal de aanvulling van het gelijkheidsideaal nodig 
heeft om materiële betekenis te krijgen. 
Tussen de vrijheidsrechten en de sociale grondrechten bestaat evenwel 
een kenmerkend verschil. 
De vrijheidsrechten lenen zich volgens de SER in beginsel voor een korte 
en in zichzelf afdoende grondwettelijke formulering, waaraan de gewone 
wetgever niets behoeft toe te voegen. Hoogstens wordt de wetgever be
voegd verklaard beperkingen aan te hrengen op de in de Grondwet 
vastgelegde vrijheden. De sociale grondrechten zijn naar hun aard niet 
vatbaar voor een formulering, maar hebben een uitgebreide concretisering 
in de lagere wetgeving nodig om een reële inhoud te verkrijgen. 
De betekenis van het SER-advies ligt in het bijzonder hierin, dat met 
het bovenstaande een visie wordt naar voren gebracht, die afwijkt van 
die van de opstellers van de Proeve en deels ook van de traditionele 
rechtsopvattingen. 
Terwijl de opstellers van de Proeve er van uitgaan, dat de Grondwet 
een juridisch staatsdocument moet zijn, ziet de SER in de Grondwet 
ook nog iets anders. Volgens de SER is de Grondwet naast een juridisch 
staatsducument, ook een maatschappelijk manifest. Zo zal men dus in 
de Grondwet niet alleen bepalingen aantïeffen die aan de individuele 
burgers subjectieve rechten verlenen, maar zal de Grondwet bovendien 
ook de weerslag zijn van wat algemeen in het volk als belangrijk voor de 
juridische vormgeving van het staatsbestel wordt gevoeld. 
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De gedachte van de SER is evenwel weer niet geheel nieuw, aangezien 
ook de huidige Grondwet de figuur van de instructienorm kent in de arti
kelen 208 en 209, waarin is bepaald dat het onderwijs en de armenzorg 
voorwerp van aanhoudende zorg van de regering zijn. 
Dit betekent, dat het overheidsbeleid voortdurend op deze zaken zal moe
ten zijn gericht. Voor de individuele burgers zullen alleen subjectieve 
rechten ontstaan, wanneer deze zijn neergelegd in een aparte wettelijke 
regeling, zoals dit thans b.V. is geschied ten aanzien van de bijstand. 

Op grond van het bovenstaande zou ik het in het SER-advies gestelde 
met betrekking tot de Grondwet als maatschappelijk manifest aldus 
willen interpreteren, dat op de overheid - bij de opneming van een 
bepaald sociaal recht in de Grondwet - de rechtsplicht komt te rusten 
ten aanzien van die zaak een actief beleid te voeren. De concretisering 
van dit recht als zodanig zal evenwel afhangen van de maatschappelijke 
omstandigheden van het moment. Zo zal een veranderd maatschappij
beeld de verplichting van de overheid met zich meebrengen een aan 
de tijdsomstandigheden aangepast beleid te voeren. 
Het in het SER-advies gestelde over het verschil tussen de vrijheids
rechten en de sociale grondrechten lijkt mij niet geheel juist. De situatie 
is nl. op het moment niet meer zo, dat bij de ene categorie de overheid 
zich slechts van bepaalde handelingen heeft te onthouden, terwijl zij bij 
de andere actief zal moeten handelen. 
Ook bij een vrijheidsrecht als de persvrijheid wordt steeds meer aandrang 
op de overheid uitgeoefend een wettelijk kader te scheppen, dat vol
doende mogelijkheden geeft voor de realisering van dit recht in de prak
tijk. Zou een dergelijke ontwikkeling zich in de toekomst blijven voort
zetten - hetgeen stellig is te verwachten - dan zouden daarmede de in 
de Proeve aangevoerde argumenten komen te vervallen dat bepaalde rech
ten, waaruit politieke consequenties voortvloeien, niet in de Grondwet 
kunnen worden opgenomen. 

Ten aanzien van de inhoud van de sociale grondrechten komt de Sociaal
Economische Raad tot de volgende voorstellen: 
De wetgeving en het bestuur zijn gericht op welzijn en ontplooiing van 
mens en samenleving. 
De gedachten van de SER gaan daarbij in het bijzonder uit naar het 
waarborgen van veiligheid en rechtsbescherming, het bevorderen van 
bestaanszekerheid en werkgelegenheid, alsmede naar verantwoordelijk
heid en medezeggenschap in maatschappelijke verhoudingen, evenwich
tige inkomensverhoudingen, de zorg voor de volksgezondheid, ruimtelijke 
ordening en huisvesting, rechtspleging en rechtsbijstand, het verschaffen 
van algemeen vormend en vakonderwijs. 
Verder wordt geadviseerd de overheid de plicht op te leggen bij wet 
regels te stellen inzake de rechtspositie van de arbeidende mens en zijn 
bescherming bij het verrichten van arbeid; de bevordering van de sociale 
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zekerheid, waaronder begrepen voorzieningen inzake de arbeidsonge
schiktheid en die ter bevordering van de kosten van geneeskundige ver
zorging; de bijstand van Nederlanders die niet over middelen beschikken 
om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien; de vrije keuze 
van arbeid en het stakingsrecht. 
Ten aanzien van bovenstaande punten zou ik de volgende kanttekeningen 
willen plaatsen. 
Het is mij niet geheel duidelijk, om welke redenen de SER ten aanzien van 
de categorie van bepalingen, die zijn ge;-icht op de ontplooiing van mens 
en samenleving niet heeft geadviseerd, dat ook hier op de overheid de 
verplichting rust wettelijke voorzieningen te treffen. 
In bepaalde gevallen zullen deze rechten de andere overlappen, die de 
SER bij wet geregeld wil zien. Maar ook ten aanzien van de resterende 
groep lijkt mij de behoefte aan een wettelijke regeling of een verdere uit
bouw van een reeds bestaande wettelijke regeling evenzeer voor de hand te 
liggen. 
V,Tellicht heeft de SER zich nog te veel laten leiden door de gedachte dat 
er hier een te ver verwijderd verb~l;ld is met een subjectief recht. 
Deze visie lijkt mij niet geheel in de lijn te liggen van de nieuwe op
vattingen over de sociaie grondrechten, waarbij niet alL?en (je relatie 
met een subjectief recht wordt bezien, doch ook de op de overheid als 
zod~mig berustende rechtsplicht tot het voeren van een bepaald beleid. 
Een belangrijke consequentie van de opneming van de sociale grondrechten 
in de Grondwet zal welicht zijn, dat op het terrein van de sociale zekeï
heid de discriminerende elementen zullen komen te vervallen, waarbij de 
ene groep ingezetenen wel sociale zekerheden worden gegeven en andere 
groeperingen daarvan geheel verstoken blijven. 
Het zal nog wel enige tijd duren, vooraleer de regering over de door de 
SER gedane voorstellen een beslissing zal nemen, omdat de sociale grond
rechten slechts een onderdeel vormen van het meeromvattende plan voor 
een algehele herziening van de Grondwet. 
In ieder geval beschikt de regering bij de voorbereiding van haar verdere 
plannen ten aanzien van een belangrijke zaak over een advies van het top
orgaan van het georganiseerde bedrijfsleven. 
Bij de modernisering van de Grondwet zal zij, naar mijn mening, moeilijk 
kunnen blijven denken in de gedachtensfeer, die in de Proeve is neergelegd. 
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Een op de toekomst gericht 
jnkomens- en vermogensbeleid 

door dr. F. L. G. Sloof! 

Inleiding 

De naoorlogse Nederlandse loonpolitiek is lang voorbeeldig genoemd1). 

Deze lof was slechts ten dele verdiend. Van de algemeen aanvaarde doel
stellingen van de economische politiek werd hiermede wèl vrij aardig vol
daan aan het behoud van: 
- een redelijke economische groei; 

een zo volledig mogelijke werkgelegenheid; 
- de koopkracht van het geld en 
- een optimale betalingsbalanspositie, 
maar aan het bereiken van een rechtvaardige inkomens- en vermogens
verdeling werd veel te weinig aandacht geschonken. 
Tegenover degenen, die nu willen gaan protesteren lijkt het mij het beste 
het woord te verlenen aan de nuchtere statistieken, waarbij dan zowel de 
inkomens als de daarover geheven belastingen ter sprake zullen komen2). 

Inkomens- en vermogensverschillen 

De onderste één derde van de inkomenstrekkers in Nederland, waarvoor 
het maximum inkomen in 1964 beneden f 5.000 lag, genoot in 1950 ca. 
9%, in 1958 ca. 10,5%, in 1960 ca. 10%, in 1962 ca. 9,5% en in 1964 ca. 
10% van het totale in de belastingadministratie voorkomende inkomen. 
De stijging van 1950 op 1958 is grotendeels te danken geweest aan de in
voering van het algemene ouderdomspensioen per 1 januari 1957. Daarna 
liep het percentage zelfs weer wat terug. Van de inkomstenbelasting be
taalde de onderhavige groep in 1950 tot en met 1960 ca. 3% en in 1962 
ca. 2,5%. De 10% aangeslagenen met het hoogste inkomen komen in 1950 
in de statistiek voor met ca. 35%, in 1958 met ca. 34%, in 1960 met ca. 
33% en in 1962 en 1964 met ca. 33,5% van het totale bij de fiscus be-

1) Zo schreef de OESO nog in haar rapport Non-wage incomes and prices policy 
van 1966: "Since the war the Netherlands have had a we,ll-developed prices 
and wages policy which is one of the widely-studied examples of active policies". 
2) De bron voor de gegeven cijfers zijn de Maandstatistieken van het financie
wezen van het CBS. De laatste cijfers voor de inkomens zijn uit 1964 en voor 
de belastingen uit 1962. 
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kende inkomen en zij betaalden respectievelijk ca. 65, ca. 62, ca. 63 en 
ca. 63% van de inkomstenbelasting. 
Tegen het naast elkaar stellen van voorgaande cijfers kan - terecht 
als kritiek worden ingebracht, dat onder de lage inkomenstrekkers vele nog 
niet volwassen of niet meer werkende personen schuil gaan. Laat ons der
halve ook nog eens kijken naar de onderste twee derden van het aantal 
aangeslagenen in de loün- of inkomstenbelasting. De bovengrens hiervoor 
geeft tevens de vloer aan, waar beneden de behoeften voor een doorsnee 
handarbeidersgezin niet redelijk gedekt mogen worden geacht3). Zij ligt 
een weinig boven f 3.000 voor 1950, een weinig boven f 5.000 voor 1958, 
nauwelijks beneden f 6.000 voor 1960, iets onder f 7.000 voor 1962 en 
tussen f 8.000 en f 9.000 voor 1964. De ongeveer twee derden van het 
aantal personen, die zich beneden de bedoelde grenzen bevinden, blijken in 
1950 ca. 35,5%, in 1958 ca. 36,5%, in 1960 ca. 37,5% en in 1962 en 1964 
ca. 36,5% van het totale aangegeven inkomen te ontvangen. Aan inkomsten
belasting betaalde de onderhavige groep in 1950 ca. 16,5%, in 1958 ca. 
17%, in 1960 ca. 16,5 % en in 1962 ca. 17% van het totaal. 
De cijfers leggen niet alleen bloot, dat de 10% hoogste inkomenstrekkers 
gemiddeld zes à zeven maal zoveel verdienen als de onderste twee derde 
van de in de statistiek voorkomende personen, maar ook dat er in geen 
geval een van betekenis zijnde nivelleringstendens in de beschouwde periode 
valt te constateren. Ten aanzien van de inkomens na belasting is er -
mede het niet al te harde karakter van de cijfers, vooral voor de hoge in
komens, in aanmerking nemend - nog meer reden om nivellering in twijfel 
te trekken. Wanneer cijfers waren te overleggen omtrent het werkelijk 
beschikbare inkomen na heffing van belastingen plus sociale premies zou 
misschien blijken, dat de inkomensverdeling zich ten ongunste van de lage 
inkomenstrekkers heeft gewijzigd. Die zijn er helaas niet en er zijn ook 
geen meer recente cijfers over de personele inkoll1ensontwikkeling. Dit is 
vooral jammer, omdat daardoor nog niet met voldoende nauwkeurigheid 
de eventuele nivellerende invloed van de zogenaamde loonexplosie in 1964 
en volgende jaren valt vast te stellen. Er zijn echter wèl vrij duidelijke 
indicaties, dat het inkomen van de werknemers sinds 1950 relatief niet is 
gestegen ten opzichte van het inkomen van de zelfstandigen. Volgens het 
eindrapport van de Werkgroep werknemersaandeel bedroeg in 1965 de 
index voor het primaire inkomen per hoofd voor de werknemers 261 op 
basis 1952/54 = 100. Voor de zelfstandigen was het overeenkomstige 
indexcijfer 264. Als wij voor de volgende jaren de arbeidsinkomensquote 
van bedrijven als indicator nemen, welke volgens gegevens van het Centraal 
Planbureau in 1965 op 74,7% uitkwam en voor 1968, volgens de laatste 
raming, op 74,5%, dan wijst ook dit gegeven niet op een verbeterde positie 
voor de werknemers. 
De omvang van de persoonlijke vermogens loopt nog veel meer uiteen dan 

:;) Zie par. 3. 
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die van de inkomens. Over de vermogens beneden f 100.000 is daaren
boven maar weinig te achterhalen. Per 1 januari 1965 bezat slechts 5% 
van de bevolking meer dan f 100.000, met een gemiddeld vermogen van 
ca. f 230.000 per gezinshoofd. In 1961 - latere gegevens zijn hieromtrent 
niet beschikbaar - had ongeveer 70% van de werknemers nog geen 
.f 5.000, of minder dan één jaar loon. aan vermogen. De naoorlogse periode 
gaf in geen geval een afnemende trend in de vermogensongelijkheid te 
zien4

). 

In het licht van het voorgaande behoeft het geen verwondering te baren, 
dat in het Interim-rapport van de "Groep van achttien" van de KVP, ARP 

en CRU is gesteld, dat de inkomens- en vermogensverhoudingen in ons land 
"ook thans nog vatbaar voor ernstige kritiek" zijn. Meer zinvol dan het 
zoeken naar groepen of personen naar wie nu een beschuldigende vinger 
kan worden uitgestoken, lijkt mij het aangeven van een weg, die naar een 
rechtvaardige inkomens- en vermogensverdeling kan leiden. Als men een 
blik in hun programma's werpt, zal men zien, dat alle serieus te nemen 
partijen streven naar een rechtvaardige of rechtvaardiger verdeling van in
komens en vermogens, maar uit hun opstelling ten opzichte van de daar
voor vereiste maatregelen blijkt, dat niet alle daaronder hetzelfde verstaan. 
Er zal derhalve, alvorens ik mijn betoog op verantwoorde wijze kan voort
zetten, zo duidelijk mogelijk aangegeven moeten worden, wat in deze bij
drage onder een "rechtvaardig" inkomen en onder een "rechtvaardig" ver
mogen wordt verstaan. 

Maatstaven voor een rechtvaardige inkomensverdeling 

Laat mij beginnen met voorop te stellen, dat hierbij gestreefd dient te wor
den naar een verantwoord evenwicht tussen sociale en economische ver
eisten. Een optimale produktie is niet bereikbaar, wanneer de prikkel tot 
een zo volledig mogelijke inzet in het produktieproces wordt aangetast. 
Een juiste prikkel vergt derhalve een adequate beloning voor het te brengen 
offer. Voor de actieve groepen van de bevolking is het in vergelijking met 
de behoeftenbevredigingsmogelijkheden, die het schept, evenredig geoor
deelde offer derhalve tevens het economische doelmatigheidscriterium. De 
werkgever zal de juiste prijs voor de arbeid echter vooral willen afmeten 
aan de prestaties, de werknemer aan de mogelijkheden van behoef ten
hevrediging en de samenleving aan de relatieve betekenis van de voort
gebrachte goederen en diensten in vergelijking tot de betekenis van andeïe 
goederen en diensten. Deze beschouwing leidt naar de hulpmiddelen: 
werkclassificatie, beroepsprestige-stratificatie en redelijk behoeftenschema. 
Door werkclassificatie kan men, uitgaande van de arbeidsprestaties, tot een 
meerzijdige vergelijking en rangorde voor een aantal beroepen komen. Voor 

4) Zie voor uitvoeriger gegevens over inkomens- en vermogensontwikkeling: 
F. L. G. Slooff, Vermogensaanwasdeling, Alphen aid Rijn 1969; verder kort
heidshalve aangeduid met Vermogensaanwasdr'fing. 
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de meeste categorieën handarbeiders is zo de in geld uitgedrukte waarde 
van de prestaties met een aanvaardbare graad van nauwkeurigheid te 
meten. Voor vele hoofdarbeiders is dit vrijwel niet doenlijk, al doet men 
de laatste tijd wel pogingen, om vanuit de arbeidssfeer ook maatstaven voor 
de beoordeling van hogere arbeid te vinden. 
De beroepsprestige-stratificatie geeft de rangorde aan van de beroepen 
naar hun maatschappelijke betekenis. Zij kan een aanwijzing geven om
trent de plaats, die aan elke beroepsgroep in een bepaald tijdperk door de 
samenleving wordt toegedacht, maar zij kan geen kwantificering geven voor 
het daarbij behorende inkomen. Hiertoe is het redelijke behoeftenschema 
benodigd. 
De redelijke behoeftenschema's geven een financiële kwantificering van de 
bestedingen, die normaliter zijn vereist om de gemiddelde vertegenwoordiger 
van een bevolkingsgroep in staat te stellen, in de verschillende fasen van 
het leven, zijn taak in gezin, werkkring en samenleving naar behoren te 
vervullen en te leven overeenkomstig het voor zijn groep in een bepaalde 
periode door de maatschappij aanvaarde bestedingspatroon. 
Aan de hand van een volledige scala van behoeftenschema's is vast te 
stellen of het voor de particuliere consumptie beschikbare gedeelte van het 
nationale inkomen, het vervullen van alle redelijke behoeften toelaat. Het 
totale bedrag, dat vereist is om aan alle redelijke particuliere behoeften te 
voldoen, zou tevens een basis kunnen vormen voor de beoordeling van het 
gedeelte van het nationale inkomen, dat uit behoeftenbevredigingsoogpunt 
voor particuliere consumptie ter beschikking dient te blijven. Hieruit volgt 
dan, nadat ook de overheidsconsumptie is afgetrokken, wat vanuit sociaal 
oogpunt geïnvesteerd mag worden. Op grond van de persoonlijke prestaties 
lijkt het niet alleen economisch maar mede sociaal gerechtvaardigd, dat 
een aantal personen een beloning geniet, die ligt boven wat voor de door 
hen vervulde functie is vereist. Bij slechte prestaties zal de beloning uiter
aard ook beneden het redelijke minimum voor de betreffende functie mogen 
blijven5). 

Welke praktische conclusies mogen uit het voorgaande worden getrokken? 
In de eerste plaats, dat het theoretisch mogelijk is maatstaven voor een 
rechtvaardig inkomensbeleid vast te stellen, maar dat dan toch nog uit
voerige studies zullen moeten plaatsvinden om tot een zo goed mogelijke 
benadering te komen van de inkomens, die bij de onderscheiden functies 
behoren. In concreto zal dit er waarschijnlijk toe moeten leiden, dat er 
naast het Centraal Planbureau een Sociaal Planbureau of - als men de 
voorkeur geeft aan een nog meer omvattende opzet - een Bureau voor 
Welzijnsplanning wordt opgericht. 
Zo'n bureau zal op den duur het benodigde grondmateriaal kunnen leveren 
om daarop een verantwoord inkomensbeleid uit te bouwen. Dit materiaal 

5) Voor een uitvoeriger uiteenzetting wordt verwezen naar "Vermogensaanwas
deling", hf dst. 11. 
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zal echter nog niet beschikbaar kunnen zijn voor de verkiezingen van de 
Tweede Kamer in 1971. En toch kan in een daarvoor op te stellen program 
ten aanzien van de inkomens- en vermogensverhoudingen niet meer -
zoals vroeger - worden volstaan met vage aanduidingen als "rechtvaar
diger". De kiezer is inmiddels - terecht - meer duidelijkheid beloofd. Ik 
zal dan ook trachten - ofschoon nog veel te weinig grondmateriaal aan
wezig is voor een goed gefundeerd advies - toch zo concreet mogelijk te 
zijn. Ik neem daarbij het risico, tot min of meer aanvechtbare of voor
barige uitspraken te komen. Mogen zij echter een discussie uitlokken, die 
uiteindelijk tot een program leidt, dat voor velen de sleutel kan vormen 
tot een betere toekomst. 

Voorstellen voor een verantwoord inkomensbeleid 

Uitgangspunt voor een verantwoord inkomensbeleid dient te zijn, dat, voor 
zover het nationale inkomen dit toelaat, het minimale inkomen voor elk 
gezinshoofd voldoende hoog moet liggen om deze in staat te stellen in de 
verschillende fasen van zijn leven, zijn taak in gezin, werkkring en samen
leving naar behoren te vervullen en te leven overeenkomstig het voor de 
groep waartoe hij behoort door de maatschappij aanvaarde bestedings
patroon. 
Wij beschikken nog niet over voldoende behoeftenschema's om over de 
hele linie te kunnen nagaan welke bestedingen thans sociaal wenselijk wor
den geacht. Er is voor de laagst en hoogst geklasseerde inkomenstrekkers 
echter al wel een zekere aanduiding te geven op grond van reeds ver
richte studies. 
Voor de ongeschoolde arbeider in een grote stad met een kind van 7 en 
een kind van 9 jaai raamde Massizzo6 ) voor 1959 de gemiddelde redelijke 
gezinsuitgaven, exclusief loonbelasting en sociale premies, op ca. f 4.900. 
Voor de overeenkomstige 25-jarige gehuwde werknemer zonder kinderen 
was dat ca. f 4.000. De topuitgaven lagen voor het gezin met twee grote 
kinderen op ca. f 5.700 per jaar. 
Als wij deze uitgaven voor 1969 zowel met de stijging van de kosten voor 
levensonderhoud als met die voor het reële nationale inkomen per hoofd, 
beide ruim 45%, ophogen - hetgeen iedereen voor de laagste inkomens
groep minimaal zal voorkomen - dan zullen de redelijke uitgaven, ex
clusief loonbelasting en sociale premies, voor de pas gehuwde ongeschoolde 
arbeider thans op een niveau van minstens f 8.000 liggen. Voor het gezin 
met twee kinderen zullen zij oplopen tot f 10.000 à f 12.000. Om het 
minimale bestedingspakket te kunnen bekostigen is voor de gehuwde werk
nemer, wiens gezin tot twee kinderen blijft beperkt, toch wel een bruto 
inkomen vereist, dat zich beweegt tussen f 10.000 tot f 13.000. De trekker 

6) Zie A.I.V. Massizzo: "Proeve van benadering van de redelijke gezinsuitgaven 
van de werkende ongeschoolde arbeider in de grote stad", Sociaal Maandblad 
Arbeid, febr. 1961. 
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van het wettelijk minimumloon met een gezin met twee schoolgaande kin
deren ontvangt thans, inclusief vakantiegeld en kinderbijslag, nog geen 
f 8.000 per jaar. 
Voor het nog zelfstandig wonend gepensioneerde echtpaar was in 1961 
volgens het "Advies inzake een verhoging van de Aow-pensioenen tot een 
sociaal minimum" van de Sociaal-Economische Raad uit 1964 een bruto 
inkomen benodigd van f 3.489. In het licht van de prijs- en welvaarts
stijging is dit vergelijkbaar met nagenoeg f 7.000 in 1969. De AOW
uitkering voor een echtpaar beloopt thans nog geen f 5.300 per jaar. 

Aanvaardbare maximale inkomens 
Het blijkt, dat de laagste inkomens nog heel wat behoren te worden ver
hoogd alvorens zij aanspraak mogen maken op het predicaat redelijk of 
rechtvaardig. 
Hoe hoog liggen nu de aanvaardbare maxil/Jale inkomens? Er zijn de 
laatste jaren verscheidene schema's opgesteld omtrent de redelijke minimum 
behoeften van het academisch geschoolde hogere personeel'), hetwelk vol
gens Van Tulder8 ) tot de hoogst gewaardeerde bevolkingslaag behoort. De 
redelijke minimum behoeften voor een gehuwde hogere employé zijn 
thans, exclusief belastingen en sociale premies, te stellen op ca. f 16.000 
per jaar voor een 30-jarige en zij lopen op tot ruim f 30.000 voor een 
50-jarige met twee studerende kinderen. Hiertoe is een bruto inkomen, 
met inbegrip van de nodige reservering voor pensioen, vereist van respec
tievelijk ca. f 22.000 en ca . .f 47.000. Op grond van de beroepsprestige
stratificatie zou dit tevens vanuit sociaal oogpunt het aanvaardbare mini
mum inkomen zijn voor de hoogst geklasseerde bevolkingsgroep in de 
verscheidene fasen van het leven. Bijzondere representatieve of andere met 
het beroep samenhangende kosten, inventieve of creatieve arheid, die -
ook financieel - een grotere dan de gemiddelde mate van bewegings
vrijheid verlangt en functies, die een bovennormale psychische inspanning 
vragen of zeer riskant zijn, kunnen een hierboven uitgaan rechtvaardigen. 
Vanuit economisch oogpunt zullen wellicht sommige bijzondere prestaties 
een reden voor een nog hoger inkomen kunnen vormen. 
Uit het voorgaande valt al een eerste aanzet voor een rechtvaardig in
komensbeleid af te leiden: 
1. Geleidelijk optrekken van het minimumloon (incl. vakantiegeld) voor 

een gezinshoofd tot f 10.000 per jaar of meer algemeen gesteld tot 
1/ 10.000.000 van het nationaal inkomen. Het behoort welvaartsvast 
te worden. 

7) Zie "De redelijke behoeften als één van de grondslagen voor de beloning 
van het hogere personeel" in Lijn en Staf van sept. 1966. 

8) Zie J. J. M. van Tulder, De beraepsmabiliteit in Nederland van 1919 tat 1954, 
Leiden 1962. 
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2. Verhoging van het totale pensioen voor een bejaard echtpaar tot mini
maal f 7.000 per jaar of, meer algemeen gesteld, tot een niveau van 
70% van het inkomen voor een echtpaar met een minimumloon. 

3. Vanuit het oogpunt van een redelijke behoeftenbevrediging ligt het 
topinkomen voor een gezin met twee kinderen rond f 50.000 per jaar. 
Daarmede dient bij de belastingprogressie rekening te worden gehouden. 
Inkomensbestanddelen, die uitgaan boven 1/ 1.000.000 van het natio
nale inkomen - in 1970 ca. f 100.000 - mogen vrijwel geheel 
worden wegbelast. 

4. Opheffing van de kinderbijslagregeling en een wijziging van de kinder
aftrek voor de inkomstenbelasting, waarbij de aftrek hoger wordt naar 
gelang de niet verdienende kinderen ouder zijn en het inkomen van de 
ouders lager is. Voor de laagste inkomenstrekkers zal dit teneinde een 
redelijke behoeftenvervulling mogelijk te maken tot een "negatieve be
lasting" kunnen leiden, boven een bepaald inkomen zal de kinderaftrek 
kunnen vervallen. 

In een vooruitstrevend verkiezingsprogram moeten niet alleen de vier voor
gaande punten worden opgenomen, maar daarin wordt tevens vastgelegd 
in welke periode men de minimale inkomens tot het genoemde peil wenst 
te laten optrekken. Zolang de inkomens zich nog niet bewegen binnen de 
gestelde grenzen, zal van de groei van het nationale inkomen een groter 
gedeelte naar de lage inkomens dienen te gaan. Teneinde de investeringen 
niet in gevaar te brengen zal het wellicht nodig zijn daarbij spaarloon te 
verstrekken. Een op te richten sociaal planbureau zal voor een meer ge
detailleerde uitwerking zorgdragen, waarbij uiteraard rekening wordt ge
houden met de belangen van het bedrijfsleven en met de gevolgen voor 
onze verhoudingen tot het buitenland9). 

Voorts lijkt mij nog de opneming van de volgende punten aanbevelens
waardig in het verkiezingsprogram van een partij, die uit is op verdelende 
rechtvaardigheid: 

1. De overheidsbemoeiing met het proces van inkomensvorming en -ver
deling mag zich niet beperken tot de sector van de cao-lonen. Zij dient 
zich uit te strekken tot alle inkomens, waarbij ook de prijspolitiek, de 
fiscale en sociale verzekeringspolitiek alsmede een rente- en dividend
beleid als instrumenten zijn te bezigen, terwijl tevens een redelijke 
regionale inkomensspreiding nagestreefd hehoort te worden. 

2. Indien uit structurele of conjuncturele overwegingen een beperking van 
van de consumptie vereist is, mag dit in de toekomst niet meer leiden 

9) Een klein land als Nederland mag b.v. ten aanzien van het maximale besteed
bare inkomen, dat het zijn burgers laat, niet te ver met andere landen uit de pas 
gaan lopen als het een vlucht van hoge inkomenstrekkers naar het buitenland 
wil vermijden. 
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tot een achteruitgang van het werknemersaandeel in het nationale in
komen, doch dan dient naast een voor vrije consumptie beschikbare 
loonstijging een spaarloon te worden verstrekt. De langzamerhand een 
stmctureel karakter aannemende consumptieve overbesteding zou mede 
bestreden kunnen worden door een belasting op de reclame. 

3. Overheidssubsidies behoren in het vervolg zoveel mogelijk beperkt te 
blijven tot de sociaal zwakkere groepen en mogen niet gaan naar per
sonen, die deze op grond van hun inkomens- of vermogenspositie niet 
nodig hebben (dit geldt in het bijzonder voor landbouw- en woning-

subsidies ). 
4. Aangezien de opleiding van zo grote betekenis is voor de omvang van 

het latere inkomen, moet het onderwijs zo worden ingericht, dat alle 
kinderen elke vorm van onderricht kunnen ontvangen, waartoe zij 
capabel zijn. Alle studenten, die redelijke studieresultaten behalen, late 
men in aanmerking komen voor "studieloon", dat - zolang een hogere 
opleiding nog tot aanzienlijk hogere inkomens leidt - later (è'!entueel 
ten dele) moet worden terugbetaald. 

5. Rechtvaardiger inkomens- en vermogensverhoudingen mogen niet 
ondergeschikt worden gemaakt aan een maximale economische groei. 
Via een goed toegepaste vermogensaanwasdeling zijn echter zowel recht
vaardiger inkomens- en vermogensverhoudingen te realiseren als een 

grotere economische groei10
). 

Voorstellen voor een verantwoord vermogensbeleid 

Een verantwoord inkomensbeleid valt los van een vermogensbeleid niet te 
voeren. Dit niet alleen omdat grote vermogens tevens grote inkomens 
plegen af te werpen, maar meer nog, omdat de lage inkomens maar in 
heperkte mate zijn op te voeren als zij ook niet voor een gedeelte de spaar
functie van de grotere inkomens overnemen. Doen zij dit laatste niet, dan 
zullen zij enerzijds door een te grote vraag naar goederen en diensten 
bestedingsinflatoir werken en daardoor niet tot een reële inkomensstijging 
kiden, die de nominale stijging evenaart. Anderzijds zullen zij dan een 
tekort aan besparingen doen ontstaan, waardoor niet voldoende geïnves
teerd kan worden om de economische groei te handhaven. 
Wat de wenselijke omvang van de vermogens betreft, lijkt het redelijk, dat 
elke volwaardige werker in de loop van zijn arbeidsperiode in staat wordt 
gesteld om voldoende vermogen te verkrijgen om een eigen woning en de 
uitrusting voor zijn arbeidsplaats te bekostigen. Daartoe is thans gemiddeld 
minstens f 60.000 à f 70.000 vereist. Particuliere vermogens van meer dan 
f 500.000 zijn economisch niet vereist, daar met een eigen vermogen 
van f 500.000 als basis door elke onderneming met goede perspectieven 
geld via de kapitaalmarkt aangetrokken kan worden. Sociaal zijn zij even-

10) Zie Vermogensaanwasdeling, hfdst. VIII. 
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min verdedigbaar. Bij de tarieven voor de vermogensbelasting en de 
successierechten zou meer rekening gehouden dienen te worden met de 
redelijke beneden- en bovengrenzen voor particuliere vermogens. 
Het bevorderen van het sparen, b.v. door fiscale faciliteiten en premies, 
kan van veel nut zijn om bij een vergroting van de lagere inkomens de 
spaarquote te handhaven. Hierbij verdient dan vooral het bevorderen van 
het eigenwoningbezit aandacht. In 1960 spaarden in de inkomensgroep 
van f 8.000 tot .f 10.000 de bezitters van een eigen woning 13% en de 
huurders 2% van hun beschikbare inkomen11). Een werkelijke vermindering 
van de vermogensongelijkheid valt hierdoor echter niet te bereiken. De 
trekkers van een inkomen beneden f 6.000 hadden in 196011

) ca. 40% 
van hun inkomen extra moeten sparen om het gemiddelde spaarbedrag 
hier te lande van f 1.800 per gezin te halen. Pas bij die besparing en een 
o::Jvangrijkere afroming van de hoge inkomens zou in 1960 de absolute 
vermogensongelijkheid niet verder zijn toegenomen. 
Een vermindering van de vermogensongelijkheid valt wèl te bereiken door 
het op grote schaal invoeren van winstdeling, in het bijzonder in de vorm 
van veîmogensaanwasd~ling, voor de werknemers. 
Wat de verdeling van de winst tussen de werknemers en de andere ge
rechtigden betreft. zou men, na een redelijke primaire beloning voor kapi
taal en arbeid, kunnen streven naar een toedeling van de resterende over
winst over de produktief actoren, waarbij zo goed mogelijk de verhouding 
is benaderd, waarin deze hebben bijgedragen in het tot stand brengen van 
die winst. Men zou daartoe de in geld uitgedrukte bijdrage van de werk
nemers aan de produktie in hun onderneming als verdeelsleutel kunnen 
hezigen. Zodoende zou gemiddeld ongeveer de helft van de overwinst naar 
de loontrekkers gaan. Dit houdt in, dat het personeel recht krijgt op een 
bepaald percentage van de gehele overwinst van zijn onderneming, onaf
hankelijk van het feit of deze wordt uitgekeerd of als vermogensaanwas 
wordt ingehouden. 
Men kan nu - zoals dr. G. M. J. Veldkamp in de Volkskrant van 26 maart 
j.1. deed bij zijn bespreking van mijn proefschrift over vermogensaanwas
deling - vragen naar het bewijs van een duidelijke rechtsgrond voor de 
voorgestane deling van de werknemers in de winst. Ik ben echter de mening 
toegedaan, dat wij hier op een terrein komen, waar niets onweerlegbaar 
valt te bewijzen tegenover iemand, die vanuit een ander cultuurpatroon 
redeneert dan dr. Veldkamp en ik. Ik zou dit met een voorbeeld uit de 
evolutie in het eigendomsrecht op een ander gebied willen verduidelijken. 
Het is nog maar één eeuw geleden, dat in de zo liberale Verenigde Staten 
van Amerika een bloedige burgeroorlog woedde tussen degenen, die het 
eigendomsrecht op slaven wilden handhaven en degenen, die dit on
menselijk vonden. Wie zal nu nog durven opkomen voor het recht van 
een ondernemer, zelfs al kan hij een contract tonen dat hij ze "eerlijk" 

11) Latere gegevens hieromtrent zijn niet beschikbaar; zie Spaaronderzoek 1960 
van het CBS. 
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heeft gekocht, om slaven te bezitten? Een overeenkomstige ontwikkeling 
voorzie ik met betrekking tot het recht van de werknemers op winst. Voor 
wie de onderneming een produktiegemeenschap is, is het vanzelfsprekend, 
dat ook de werknemers in de overwinst delen, die overblijft na een redelijke 
primaire beloning voor arbeid èn kapitaal. Wie de werknemer nog slechts 
ziet als een producent van arbeid, die zich tegen een vooraf overeen
gekomen betaling aan een ondernemer verhuurt, vindt geen grond voor 
dit recht. Drs. Uitermark, die op de uitdaging van dr. Veldkamp om tot 
een meer overtuigende fundering van het recht op winstdeling van de 
werknemers te komen, inging12), draagt wel interessant materiaal aan om 
de wenselijkheid of zelfs de doelmatigheid van vermogensaanwasdeling te 
ondersteunen13), maar de rechtvaardigheid "bewijzen" kan hij ook niet, 
voor wie nog niet tot de "gelovigen" behoort. En het geloven berust hier 
in sterke mate op - al of niet christelijke - naastenliefde. Voor de onder
nemer, die zijn naasten liefheeft als zichzelve, zal het laten delen van de 
werknemers in de overwinst niet afhangen van inderdaad nog bestaande 
rechtsregels uit een negentiende eeuws liberaal cultuurpatroon, die hem 
niet daartoe verplichten. Voor hem past het vanzelfsprekend in zijn eigen, 
humane - of zo men wil christelijke - cultuurpatroon, waaraan de 
vigerende juridische regels nog aangepast moeten worden14

). 

Voor een christelijk geïnspireerde KVP kan de standpuntbepaling ten aan
zien van vermogensaanwasdeling uiteraard geen probleem opleveren. Zij 
heeft zich daar dan ook reeds herhaaldelijk duidelijk vóór verklaard1

"), 

zoals trouwens eveneens de ARP, de CHU, de PPR en de PVDA. 

Wanneer de bijdrage aan de produktie als sleutel voor de verdeling van de 
overwinst wordt gehanteerd, zal een jaarlijkse toekenning van gemiddeld 
ten minste i 1.000 per hoofd kunnen plaatsvinden. In totaal zal dan ca. 
i 3 miljard per jaar naar de afhankelijke beroepsbevolking gaan. 
Wordt aangenomen, dat de toekenningen overeenkomstig een op 3% per 
jaar voorzichtig geschatte produktiviteitstoeneming stijgen, dan kunnen de 
gerechtigden, indien zij hun inkomen uit belegging volledig consumeren 
doch niet ontsparen, na 40 jaar een vermogen van ruim i 70.000 bezitten. 

12) Zie P. J. U(itermark), "Vermogensaanwasdeling" in Orbis Economicus van 
maart 1969. 
13) Ik denk vooral aan zijn stelling, dat de werknemers ook nog een aanspraak 
op vermogensaanwasdeling gegeven kan worden, omdat met de van hen "afge
dwongen" interne besparingen door de ondernemingen een automatisering kan 
plaatsvinden, waardoor zij werkloos worden. 
14) De jurist dr. J. A. M. Cornelissens heeft m.i. dan ook gelijk als hij in zijn 
bespreking van mijn proefschrift in POLITIEK van mei j.l. stelt, dat er nog 
geen formeel recht van werknemers op de overwinst bestaat, ofschoon zij de V AD 
wel als een zeer belangrijk punt bij cao-onderhandelingen ter tafel kunnen 
brengen. Hij zoekt de juridische oplossing door in het arbeidscontract voor 
winstdeling niet van de thans geldende ruilrechtvaardigheid, doch van de ver
delende rechtvaardigheid uit te gaan. 
15) Zie vooral het rapport Bezitsvorming in een nieuwe fase uit 1965. 
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Omdat hieromtrent kennelijk misverstand is ontstaan16), wil ik nog bena
drukken, dat genoemde f 1.000 niet afhankelijk is van een mogelijke extra 
toeneming van de produktiviteit dankzij vermogenaanwasdeling met 2 à 3%, 
maar dat het bedrag van f 1.000 op conservatieve wijze is afgeleid uit de 
in 1964 gemaakte winsten zonder vermogensaanwasdeling17). 

In die ondernemingen, waar, ofschoon er wel winst wordt gemaakt, ver
mogensaanwasdeling moeilijk valt in te voeren en voor de produktie
gemeenschappen zonder winstoogmerk zou men als alternatief een investe
rin?sloon dienen toe te kennen18

). 

Bij een in gebreke blijven van de werkgevers om tot een systeem van 
vermogensaanwasdeling te komen, behoort te worden nagegaan in hoeverre 
een wettelijk verplichte regeling ter zake moet worden getroffen. Voorts 
dient de overheid zowel bestaande wettelijke belemmeringen voor het tot 
stand komen van vermogensaanwasdeling weg te nemen als maatregelen 
te nemen om te bereiken. dat de met werknemers overeengekomen aan
spraken worden gerealiseerd en hun vermogen veilig door middel van 
sociale beleggingsgemeenschappen kan worden belegd. 
Uit het voorgaande volgen - ook al zal de invoering van vermogens
annwasdeling zoveel mogelijk het resultaat moeten zijn van het vrije overleg 
tussen werkgevers en werknemers - de volgende taken voor de overheid 
om behulpzaam te zijn bij de totstandkoming van rechtvaardige vermogens
verhoudingen: 

1. Het vaststellen van voorschriften inzake de inhoud, de duurzaamheid, 
de wijzigingsmogelijkheid en de beëindiging van winstdelingsovereen
komsten. Eenzijdige beslissingen van werkgevers, zoals thans nog moge
lijk zijn, moeten worden verboden. Uit de winstdelingsregelingen moet 
duidelijk zijn af te lezen hoe de winst en de vermogensaanwas worden 
vastgesteld, hoe groot cle primaire beloning van de kapitaalverschaffers 
is alsook hoe de overwinst over de verschillende groepen en individuele 
gerechtigden wordt verdeeld. Het lijkt voorts raadzaam grenzen te 
stellen aan de beperking van het stemrecht voor aandeelhouders-werk
nemers. De blokkerings- en deblokkeringsbepalingen zullen eveneens 
aan redelijke vereisten moeten voldoen. Hierbij zullen vooral de rech
ten beschermd dienen te worden van degenen, die het dienstverband 
verlaten. 

2. Het aanwijzen van een scheidsrechterlijke instantie voor het geval de 

16) Zie b.v. (CCM) Ge(erkens) in "Dr. Slooff wekt onbewezen verwachtingen. 
1.000 gulden de man door VAD?", in De Werkgever van 17 april 1969. 
17) Zie "Vermogensaanwasdeling", hfdst. V. In deze vooral op de wetgeving 
gerichte bijdrage wordt verder niet ingegaan op de technische problemen, die 
aan VAD zijn verbonden, noch op de gevolgen daarvan. De belangstellende 
lezer wordt hiervoor verwezen naar de hfdst. lIl, VI, VII en VIII van Ver
mogensaanwasdeling. 
lH) Zie Vermogensaanwasdeling, hfdst. IV. 
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partijen het niet eens worden over de vaststelling van de winst of de 
uitleg van de bepalingen uit de winstdelingsovereenkomst. Als zodanig 
zou de in het rapport van de Commissie Ondernemingsrecht geïntrodu
ceerde en in het wetsontwerp op de jaarrekening van de ondernemingen 
overgenomen ondernemingskamer dienst kunnen doen. 

3. In een later stadium, wanneer de verschillende vormen van winstdeling 
gemeengoed zijn geworden in het bedrijfsleven, zou de overheid kunnen 
overwegen een wettelijke raamregeling met, voor zover uiteraard de 
overwinst dit toelaat, een minimum winstpart per volwassen volwaardige 
werknemer uit te vaardigen. 

4. Mede met het oog op een verantwoorde vaststelling van de aan
spraken van het personeel op een gedeelte van de overwinst, zijn uit
voeriger voorschriften ten aanzien van de publikatieplicht van dc onder
nemingen vereist. Het ontwerp van de wet op de jaarrekening van de 
ondernemingen komt hieraan in zekere mate tegemoet. Het gaat even
wel niet ver genoeg. Het grootste manco is, dat voor de waardering van 
activa en passiva kan worden volstaan met het voldoen aan de "in het 
maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen". Een 
verantwoord inzicht voor de werknemers en hun vertegenwoordigers 
valt slechts te bereiken bij waardering tegen vervangingswaarde op basis 
van indexcijfers betreffende het waardeverloop van de desbetreffende 
activa. Voorts zouden - dit is niet in het genoemde wetsontwerp op
genomen - het personeel absolute cijfers over de jaarlijkse omzet, 
omtrent het aantal werknemers en omtrent het aantal winstgerechtigde 
personeelsleden in buiten- en binnenland, verstrekt dienen te worden. 

5. Art. 1637 s van het BW en de daarop aansluitende algemene maat
regelen van bestuur geven reeds enige bescherming voor de werknemers 
als beleggers in hun eigen onderneming of in een sociale beleggings
gemeenschap. De Beschikking bijzondere beleggingsinstellingen kent 
zelfs nog een aantal verdergaande voorwaarden, waaraan speciale be
leggingsgemeenschappen voor kleine spaarders (maximaal belastbaar 
inkomen f 15.000) moeten voldoen om in aanmerking te komen voor 
een aantal fiscale faciliteiten (vrijstelling van vennootschapsbelasting, 
dividendbelasting, registratierecht, effecten-zegelrecht) of voor de premies 
van het Bezitsvormingsfonds in oprichting. In de statuten, voorwaarden 
van administratie en beheer of reglementen behoren b.v. bepalingen 
opgenomen te worden omtrent de rechten en verplichtingen van de 
deelnemers, de verslaggeving en omtrent de wijze waarop de statuten 
etc. kunnen worden gewijzigd. Vervolgens moet aan elke deelnemer 
een exemplaar van de statuten, voorwaarden van administratie en/ of 
reglementen worden verstrekt en moet schriftelijk mededeling worden 
gedaan van de daarin aangebrachte wijzigingen. Tenslotte kan de 
Minister van Financiën nog nadere voorwaarden stellen ten aanzien 
van de samenstelling en de honorering van het bestuur en de toezicht
houdende colleges. 
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Er zijn evenwel nog een aantal meer concrete voorschriften gewenst voor 
de beleggingsgemeenschappen, die de vermogensaanspraken van werk
nemers gaan beheren, te weten: 

a. het vermogen van een beleggingsgemeenschap dient het gezamenlijke 
eigendom van de deelnemers en daarenboven afgescheiden van het 
vermogen van de beherende instelling te blijven; 

b. de zeggenschap over de beleggingsgemeenschap behoort in handen van 
de deelnemers te komen (hetgeen het opnemen van andere personen in 
de raad van toezicht niet behoeft uit te sluiten); 

c. de hij het behee" of het hewaren van het vermogen van de deelnemers 
betrokken personen of instellingen mogen niet zelf als partij optreden 
hij transacties, welke plaatsvinden voor rekening van de beleggings
gemeenschap; 

d. de beheerder verschaft zo uitvoerig mogelijke verslagen, mede onder
tekend en accoord bevonden door een door de raad van toezicht be
noemde heleggingsadviseur en een door deze raad benoemde register
accountant (waarbij het accoord niet alleen slaat op de juistheid van 
de gegeven cijfers, maar ook op de goede trouw van de plaats gevonden 
hebbende transacties); 

e. de beleg~ingsgemeenschappen worden onder het toezicht gesteld van 
de in te stellen ondernemingskamer, die tevens een register van toe
gelaten behe:?rders aanlegt. 

Op grond van de Wet van 26 oktober 1961, houdende voorzieningen met 
betrekking tot premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen, kan 
aan werknemers toegekende vermogensaanwas tot een bedrag van .f 500 
per jaar worden vrijgesteld van soicale lasten, indien deze tenminste vier 
jaar blijft geblokkeerd. Het lijkt aanbevelenswaardig dit tot een onbeperkt 
bedrag te laten gelden en dit ook toepasselijk te verklaren voor investerings
loon, dat uit de winst wordt betaald en dat verder overeenkomstig de door 
bedoelde wet gestelde voorwaarden wordt gespaard. 

De winsttoekenningen aan werknemers gelden als aftrekpost voor de ven
nootschap- en inkomstenbelasting van de werkgevers. Het is evenwel aan 
twijfel onderhevig of dit ook geldt voor toekenningen in de vorm van 
aandelen; vooral voor zover de waarde van de aandelen uitgaat boven de 
nominale waarde. Het is wenselijk, dat de wetgever zich hierover duidelijk 
gaat uitspreken. 

Het lijkt mij tenslotte gewenst, dat in tegenstelling tot thans, deelnemings
bewijzen rechtstreeks - derhalve zonder tussenkomst van een handelaar 
in effecten met de daarvoor verschuldigde beursprovisie - voor een be
leggingsgemeenschap zijn te verkrijgen. Dit vergt een wijziging van de 
Beschikking beursverkeer 1947. 
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Partij-programma 

In het voorgaande zijn een aantal punten opgesomd, die opgenomen zouden 
kunnen worden in het program van een partij, die er daadwerkelijk op 
uit is tot rechtvaardige inkomens- en vermogens verhoudingen te komen. 
Voor sommigen zal het gestelde veel te ver gaan, voor anderen lang niet 
ver genoeg. Ik hoop echter, dat het voor velen aanvaardbaar zal zijn als 
een basis van discussie over een concreet beleid. Over details zal steeds 
verschil van mening mogelijk blijven, maar ik geloof niet, dat een partij, 
die zich voor "christelijk geïnspireerd", "consequent vooruitstrevend" of 
"sociaal" wil laten doorgaan, veel minder ver mag gaan met het voorstellen 
van maatregelen op het gebied van de inkomens- en vermogensvorming 
dan in deze bijdrage is geschied. Mag zelfs de vraag niet worden gesteld 
of een partij, die dit sociaal program niet in zijn hoofdlijnen accepteert, 
nog wel in aanmerking kan komen om met de KVP een regering te vormen? 
Belangrijker dan een program zijn echter de personen, die het moeten reali
seren. Van ieder, die een verkiesbare plaats op de kieslijst voor de komende 
Tweede Kamer krijgt, behoort vast te staan dat hij volledig achter het 
vooruitstrevende program van de partij staat en dat hij de capaciteiten bezit 
om de uitvoering daarvan te helpen bevorderen. Dit betekent, dat in de 
toekomst veel minder gelet zal moeten worden op de vertegenwoordiging 
van alle belangengroepen dan op persoonlijke kwaliteiten van de kamer
leden als algemeen politicus of als objectief deskundige voor een van de 
deelterreinen. Men bezinne zich er tijdig over of dat voor de KVP met de 
huidige methode van aanwijzing van kandidaten mogelijk zal zijn. Het 
spel, dat hier en daar is gespeeld om een Eerste Kamerzetel te handhaven, 
maakt mij wat argwanend. 
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Medebeslissingsrecht van studenten 

door drs. L. Rademaker 

Terwijl tot voor kort het toegankelijkheidsaspeet van de universiteit -
het algemene, externe, democratiseringsvraagstuk aldus - in het centrum 
van de publieke belangstelling stond, is thans de meer bijzondere, interne, 
democratiseringsproblematiek in het focus van de publieke aandacht ge
plaatst. 
Laten we ons bepalen tot het verschijnsel dat thans het meest in het oog 
springt: het met élan gepresenteerde verlangen naar medebeslissingsrecht 
van studenten. 

De toenemende reikwijdte van het medebeslissingsrecht van studenten 
Inspraak en medezeggenschap van studenten is in Nederland eigenlijk -
zij het niet altijd formeel - reeds jaren erkend ten aanzien van een veel
heid van universitaire problemen. Medebeslissingsrecht werd echter tot nu 
toe steeds beperkt tot enkele terreinen. Ook de studenten zèlf bepaalden 
soms duidelijk de grenzen van hun recht tot medebeslissen. Zo stelt de 
Nederlandse Studenten Raad anno 1964 in een nota betreffende de in
richting van de nieuwe technische hogeschool in Twente: "Duidelijk wil de 
NSR ten slotte stellen dat hij zich er natuurlijk goed rekenschap van geeft 
dat studenten zich niet hebben te bemoeien met zaken als bijv. "studie
~tof", die geheel voor de verantwoordelijkheid van de staf komen". Een 
beperking die nu niet zonder meer zal worden geaccepteerd. Ook de over
heid ziet duidelijke beperkingen, die juist tot uitdrukking komen in wel
willende uitspraken, zoals van Minister Veringa (6 april 1968): "Studenten 
moeten vrijwel in alle zaken meepraten. In bepaalde zaken, zoals bij 
studentenvoorzieningen, moeten zij ook meebeslissen". Thans - ruim een 
jaar later - zal de bewindvoerder toch royaler moeten zijn, om nog enige 
goodwill te verkrijgen en ... serieus te worden genomen: de "studenten
voorzieningen" worden thans wel wat ruimer gedefinieerd dan de minister 
voor ogen stond! De student wil zijn medebeslissingsrecht immers niet be
perkt zien tot de specifieke voorzieningen op het terrein van sport, ont
spanning, mensae e.d. Hij wil zijn invloed niet beperken tot het vraagstuk 
van de wijze van kennisoverdracht. Hij meent rechtens te kunnen mede
beslissen m.b.t. problemen als: inhoud van het onderwijsprogramma, thema's 
van research, bouwplannen van de universiteit, benoeming van hoog
leraren enz. 
Wanneer de student deze rechten meent te mogen ontlenen aan het feit 
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dat hij belanghebbend deelgenoot is in een onderwijsinstelling en tevens aan 
de omstandigheid dat hij wel degelijk - zeker tot op bepaalde hoogte -
het inzicht bezit of kan verkrijgen op basis waarvan zijn stem inhoud en 
betekenis heeft, acht ik dit begrijpelijk en juist. Belang en inzicht zijn im
mers de voornaamste grondslagen voor de eis tot medebeslissen. Deze 
belangen mogen, dacht ik, door de studenten, die zich bij steeds meer 
problemen betrokken voelen en dus steeds meer vraagstukken van belang 
achten, zèlf worden omschreven. Over de mate van inzicht, de mate van 
gekwalificeerdheid, kan men twisten: niet echter over de onrechtmatigheid 
de studenten t.a.v. een veelheid van problemen categorisch en zonder nader 
onderzoek als niet gekwalificeerd te beschouwen; tevens niet over de on
juistheid om de hoogleraren - en in zeker opzicht het gehele weten
schappelijk corps - t.a.v. dezelfde problemen categorisch en zonder nader 
overdenking als competent te beschouwen. 
We moeten in deze wèl nog enkele kanttekeningen maken, nl., dat a) de 
methode waarlangs de studenten hun recht tot medebeslissen willen reali
seren liefst wel aan enkele regels moet zijn gebonden, b) de mate van mee
beslissen aan zekere grenzen is gebonden, en c) de bevoegdheden van de 
universiteit als gemeenschap - dus óók van de categorie studenten - be
perkt zijn. We zullen deze kanttekeningen hieronder kort toelichten. 

De methode van studenten om hun medebeslissingsrecht te effectueren 

Het is vanzelfsprekend gewenst dat studenten trachten bij monde van 
representatieve vertegenwoordigers op de geëigende niveaus hun voor
stellen te doen .Bovendien is het natuurlijk bijzonder welkom als deze 
voorstellen ook te realiseren zijn en worden begeleid door zorgvuldige ar
gumentatie. Aan het een en ander heeft het wel eens ontbroken: zoge
naamde studentenleiders blijken soms weinig behoefte te hebben hun 
achterban te raadplegen en te informeren. Vaak wordt op te lage niveaus 
onderhandeld: het voorstel om de hoogleraren van hun wettelijke, ex
clusieve, verantwoordelijkheid voor de verzorging van het onderwijs binnen 
de faculteit te ontlasten, moet niet alleen aan de hoogleraren zèlf worden 
gedaan - al kan dit tevens zijn nut hebben - maar via de politieke 
partijen aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Soms zijn de voor
stellen niet te verwezenlijken, althans niet binnen een bepaalde termijn: 
ultimata, zoals recentelijk aan Senaat en Curatoren gedaan, waren soms 
alleen al bestuurstechnisch niet te verwezenlijken. Vaak wordt een voorstel 
niet ondersteund door argumentatie, die zou kunnen overtuigen. 
Tenslotte zijn naar mijn mening methoden zoals bezetting van universiteits
gebouwen, het verstoren van vergaderingen e.d. allen dàn verantwoord 
wanneer te realiseren voorstellen inzake interne democratisering door de 
desbetreffende autoriteiten niet in behandeling worden genomen, niet 
serieus worden besproken, of wanneer op deze voorstellen meermalen 
negatief wordt gereageerd of een reactie onredelijk lang op zich laat wach
ten. Wanneer dit nIet het geval is, moet de hantering van genoemde me-
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thoden m.i. worden beschouwd als een blijk van ongeduld en eenvoudig 
onfatsoen - om deze burgerlijke term maar eens te gebruiken. 

De mate van meebeslissen door studenten 

Welhaast geen universitaire problematiek behoeft te worden onttrokken 
aan de medebeslissing van studenten. Slechts t.a.v. de formulering van een 
wetenschappelijk of persoonlijk oordeel en de feitelijke uitvoering van 
wetenschappelijk onderzoek, dienen de professionele leden der u:)iversiteit 
in staat te zijn de verlangens en inzichten van studenten te laten voor wat 
zij zijn, al is kennisneming van deze preferenties en meningen vanzelf
sprekend nuttig. 
Vraag blijft echter in welke mate studenten op verschillende probleem
gebieden recht tot mcdebeslissen kan worden toegekend. Anders gezegd: 
weik gewicht moet aan hun stem worden verleend? 
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan beleidsorganen, die representatief en 
- min of meer -- paritair zijn samengesteld uit de belanghebbende cate
gorieën, b.v. het wetenschappelijk corps (hoogleraren en staf), de technisch
administratieve staf en de studenten, waardoor iedere categorie in de be
i:wloeding van het be;;::id wordt beperkt. Het onaantrekkelijke van een 
dergelijke samenstelling van bestuursorganen is dat men hierin de onjuiste 
diagnose kan beluisteren, dat hct er in de universitairc wereld in het bij
zonder om gaat specifieke, categorale, belangen te verdedigen tegenover 
categorieën die duidelijk àndere belangen hebben. Ik ben echter van mening 
dat het in een dergelijk bestuurslichaam wel degelijk mogelijk is in de 
eerste plaats over ideeën en pas in tweede instantie over belangen te praten, 
bovendien dat het mogelijk is primair algemene belangen en pas secundair 
categorale belangen aan de orde te stellen. Bovendien zal in de praktijk 
waarschijnlijk blijken dat ondersteuning en afwijzing van bepaalde ideeën 
de verschillende categorieën doorkruist en zelfs de belangen soms door 
deze groeperingen heenlopen. 
In het bovenstaande is reeds mijn scepticisme geïmpliceerd t.a.v. het zg. 
"one man, one vote-systeem", dat reeds binnen enkele universitaire sub
faculteiten of secties in Nederland is gerealiseerd; een systeem, dat -
voor zover ik kan zien - aan populariteit wint. Voor zover dit systeem 
betekent dat de kwantitatief omvangrijke groepering - in casu de studenten 
- tevens een evenredige meerderheid in de diverse beleidsorganen kan 
verkrijgen, maak ik hiertegen bezwaar, om reden dat hiermee een effectieve 
belangenbehartiging van àndere categorieën - b.v. het wetenschappelijk 
corps - in gevaar kàn komen. Ik bew(;er niet dat de belangenbehartiging 
van een minderheidsgroepering persé door dit systeem wordt geblokkeerd: 
de studenten stellen immers, dacht ik, maar zelden onredelijke eisen. Ik 
ben echter van mening dat er een garantie moet zijn die machtsmisbruik 
door een meerderheidsgroepering uitsluit. 
Bij de voorstanders van dit "one man, one vote-systeem" is duidelijk het 
vertrouwen aanwezig dat de studenten - de meerderheid van een alge
mene ledenvergadering of een bepaalde bestuursinstantie uitmakend -
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ontvankelijk zijn voor rationele argumentatie, en tevens hun eventuele 
specifieke belangen zullen onderschikken aan het algemeen belang. Wat 
de genoemde ontvankelijkheid betreft zie ook ik geen probleem. Wat de 
onderschikking van exclusieve belangen betreft heb ook ik wel vertrouwen. 
Dit vertrouwen is echter niet absoluut, vandaar mijn preferentie voor een 
representatieve, paritaire, democratie boven een directe, "volksdemocratie". 
Als technisch bezwaar van deze directe democratie wil ik tenslotte de on
vermijdelijke afzwakking van de bestuurskracht slechts noemen. 

De beperkte bevoegdheden van de universiteit 

Ik zou willen stellen dat de universiteiten er primair zijn voor de samen
leving als geheel, secundair voor de studenten, tertiair voor de professionele 
werknemers binnen de universiteit. Dat deze functies niet tegenstrijdig zijn 
behoeft geen toelichting. Dat deze functies niet altijd harmoniëren evenmin. 
Wanneer inderdaad de universiteit op de allereerste plaats het algemeen 
maatschappelijk belang dient -- en weinig zullen dit toch bestrijden? -- dan 
mogen we stellen dat het uitermate teleurstellend is te moeten constateren, 
dat dit algemeen belang eigenlijk steeds een marginaal onderwerp binnen 
de universitaire discussies is gebleven -- zeker tot voor kort. 
Vanzelfsprekend roept het bovenstaande de vraag op welke instantie be
voegd is het algemeen belang te bepalen. Welnu: in ons systeem van demo
cratie is dit nog steeds het parlement; een instantie, die kan beslissen over 
de functies van de meeste maatschappelijke instituties vanuit het gezichts
punt van het algemeen belang; een instantie, die vanuit hetzelfde oogpunt 
aan de diverse instellingen een zekere mate van autonomie kan verlenen. 
Deze autonomie-toekenning vindt echter slechts plaats in het vertrouwen 
dat de-partieel-autonome instituties zèlf eveneens het algemeen belang in het 
vizier houden. Of dit vertrouwen vooral thans wordt beschaamd, of 
momenteel juist nIet, valt moeilijk te zeggen. Wanneer we ons tot de 
studenten bepalen, kunnen we opmerken, dat er nu eens sprake is van 
studentenverzet tegen archaïsche en a-maatschappelijke praktijken -- het 
protest tegen de traditionele wijze van lustrumviering is in deze saillant -
dan weer is er alleen sprake van een aversie tegen studeren en een be
hoefte om het hoge heren lastig te maken en bureaucratische instellingen 
te dereguleren, zonder dat duidelijk wordt welke idealen men nastreeft en 
zonder dat blijkt dat men bereid is door studie en fundamentele discussie 
bepaalde acties te onderbouwen. 
Opvallend is in ieder geval het verlangen onder studenten naar grotere 
universitaire autonomie èn meer maatschappelijke gerichtheid. Wanneer we 
hierin het verlangen moeten zien naar geringer verantwoordingsplicht en 
groter maatschappelijke bemoeienis, zijn enkele kritische kanttekeningen 
op zijn plaats. Zelfs echter wanneer we deze wens -- in minder depreciëren
de termen dan hiervoor -- vertalen als de behoefte om zelfstandiger, met 
meer armslag, de huidige maatschappij te verbeteren, zie ik hierin nog geen 
reden om de nieuwe, hooggeschoolde, "idealisten" juichend te verwelkomen. 
Daarvoor vind ik de neiging tot exclusieve en elitaire definiëring van het 
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maatschappelijk welzijn, die tot stand komt zonder werkelijk contact met 
andere instanties of groeperingen te onaantrekkelijk. Daarvoor acht ik het 
enthousiasme om weinig gedisciplineerde en oeverloze discussies te con
tinueren nog een te zwakke aanwijzing voor een gevoeligheid voor evidente 
maatschappelijke nood. 
Ik acht de bevoegdheid van de universiteit in het algemeen - en van de 
studenten als aparte categorie in het bijzonder - overschreden niet alleen 
wanneer algemene juridisch gesanctioneerde normen worden genegeerd, 
maar tevens wanneer wordt overgegaan tot functietoekenning van de uni
versiteit vanuit een exclusief-interne definiëring van het algemeen maat
schappelijk belang. We zullen zien of de Tweede Kamer het zover zal 
laten komen. 

Boekbespreking 

w. VANDENDYCK: 

Politieke propaganda, grenzen en mogelijkheden 

Uitgeverij Wolters-Noordhoff NV., Groningen (1968), 100 pag. Prijs f 8,25. 
Propaganda wordt dikwijls geassocieerd met massa- en andere communicatie
media. Hoe begrijpelijk deze gedachtenassociatie ook is, indien we de moderne 
communicatietechniek in acht nemen mag men propaganda toch niet vereen-
7clvigen met de ontwikkeling van de boekdrukkunst, van de film, radio of 
televisie. Propaganda is zo oud als de wereld. Alleen heeft de moderne techniek 
de dieptewerking en de rijkwijdte van de propaganda vergroot. 
Wat propaganda meer is dan alleen techniek beschrijft Vandendijck in zijn boek. 
In de eerste plaats is het een "sociale werkelijkheid". Propaganda is eigen aan 
de menselijke persoon. Het ligt in de natuur van de mens, als sociaal wezen, 
om anderen te overtuigen of door anderen overtuigd te worden. 
Volgens de schrijver brengt propaganda bindingen tot stand zonder welke een 
duurzaam groepsverband onmogelijk is en propaganda is daardoor een element 
van sociale orde en duurzaamheid, alhoewel hij deze stelling later weer tegen
spreekt met zijn conclusie dat we niet eens weten wat nu juist met propaganda 
bedoeld wordt. 

Wat minder voor tegenspraak vatbaar lijkt de conclusie van de schrijver dat 
propaganda gebonden is aan een idee. een sociaal klimaat, een conglomeraat 
van voorafbestaande meningen, indrukken en gevoelens. De belangrijke vraag 
die 7:ich dan onmiddellijk voordoet is waar de propaganda begint en waar deze 
eindigt. En waar liggen de grenzen tussen opvoeding, propaganda en voorlichting? 
De vraag naar het begin en het einde van de propaganda is des te belang
wekkender omdat het in de propaganda altijd gaat om controversiële aan
gelegenheden. De propaganda brengt het individu bij wat te denken en niet 
hoe te denken. 
De mening van de schrijver, dat het belangrijker is te letten op hoe iets ver
kondigd wordt dan wat er verkondigd wordt, lijkt daarmee in strijd, maar be
hoeft het niet noodzakelijkerwijs te zijn. Hij voegt immers aan zijn stelling toe 
dat de propaganda mikt op het uitlokken van bij voorbaat gewenste hande-
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lingen en zulks alvorens het individu dat de propaganda ondergaat de mogelijk
heid krijgt de zaak vrij en grondig te overdenken. 
Hoe er propagandistisch gemanipuleerd wordt om te bereiken dat wat gedacht 
wordt, overeenkomt met de "policy" van de propagandist, toont de schrijver 
aan in zijn werkje, waarin hij uitvoerig en frequent Amerikaanse, Engelse, 
Franse en Duitse auteurs citeert. 
Ondanks de tegenspraak die hier en daar duidelijk in zijn schriftuur aanwezig 
is, slaagt de schrijver er toch in de sfeer te schetsen waarin propaganda be
dreven wordt. 
In het verlengde van zijn stelling dat propaganda gebonden is aan een idee, 
een sociaal klimaat en een conglomeraat van voorafbestaande meningen, in
drukken en gevoelens, zoekt Vandendijck naar bewijzen dat de propaganda zich 
vooral richt naar het emotionele in de mens en niet zozeer het rationele. De 
propaganda doet een beroep op de gevoelselementen en niet op de ratio. 
Toch geloof ik dat - om het maar eens marxistisch uit te drukken - de 
propaganda altijd streeft naar een rationele bovenbouw op een latent aanwezige 
ond<,rbouw. Een treffend voorbeeld daarvan vind ik D'66 die van een bestaand 
onbehagen in Nederland gebruik heeft gemaakt met de verkiezingskreet: het 
Nederlandse politieke bestel is ziek en moe, het weifelt. Overigens is het beslist 
interessant eens in de moderne geschiedenis te duiken om te zien wie meer met 
dit soort emotionele simplificaties heeft gewerkt. 
De schrijver van Politieke propaganda is er toch wel in geslaagd aan te geven 
waar de grenzen van de propaganda liggen nl. dáár, waar monopolies op het 
terrein van de communicatiemedia zich niet meer doen voelen en het verlangen 
en de bereidheid bestaat door te dringen onder de oppervlakte van de gebeurte
nissen en te speuren naar fundamentele beweegredenen. 

J. R. G. Verreijdt. 
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Deze maand 

lEnige financiële aspecten van de 
verbetering van de volkshuisvesting 

door C. P. A. Bakker 

De belangstelling voor de verbetering van de volkshuisvesting lijkt in de 
laatste maanden aanmerkelijk te zijn gegroeid. Voor een deel is dat zeker 
toe te schrijven aan de publiciteitsmedia die een groot publiek bereiken. 
Ook verschillende instellingen, die zich direct of indirect met de volks
huisvesting bezig houden, hebben gemeend de aandacht van overheid en 
publiek te moeten vragen. Dit alles is zeer verheugend. Jammer genoeg 
ontbreekt echter in brede kring het inzicht ten aanzien van de offers 
die gebracht moeten worden om de vele wensen in te willigen. 
Juist omdat het gevaar groot is, dat in de nabije toekomst de bouwbe
drijvigheid voor zover het de woningbouw betreft enige vermindering 
zal ondergaan, lijkt het mij nuttig op enkele financiële aspecten in te 
gaan. 
De eerste vraag die gesteld mag worden is, of een woningbouwprogram
ma van 125.000 stuks per jaar voldoende is als bijdrage tot verbetering 
van de volkshuisvesting. Een dergelijk programma komt neer op circa 
3Vz % van de bestaande woningvoorraad. Gelet op de levensduur van een 
woning, die economisch gezien op 50 jaar voor de gemiddelde woning 
mag worden gesteld, lijkt dit heel wat. Men krijgt echter een geheel 
ander beeld, indien men rekening houdt met de noodzakelijke groei door 
de toeneming van het aantal gezinnen en met de bestaande achterstand. 
Afhankelijk van de opvatting ten aanzien van hetgeen onder een slechte 
woning moet worden verstaan, komt men thans op 200.000 à 300.000 
slechte woningen. Het aantal onbewoonbaarverklaringen van de laatste 
jaren beliep slechts één procent van de voorraad vóóroorlogse woningen. 
Dit betekent dat onder de huidige omstandigheden de hoeveelheid slechte 
woningen zowel relatief als absoluut toeneemt, omdat er méér slechte wo
ningen bij komen dan er onbewoonbaar verklaard worden. 
Ook zonder nadere berekeningen zal het duidelijk zijn, dat het huidige 
woningbouwprogramma geen grootscheepse krotopruiming toelaat. Indien 
men de krotopruiming werkelijk ter hand wil nemen, is het noodzakelijk 
het bouwprogramma geleidelijk op te voeren met b.V. 5000 woningen per 
jaar tot een niveau van circa 150.000 woningen per jaar is bereikt. Dit 
stelt niet alleen hoge eisen aan de financiering, doch het betekent ook, 
dat in het algemeen een groter deel van het inkomen dan tot nu toe ge
bruikelijk, zal moeten worden besteed aan woonkosten. 
Indien men weet, dat de bouwkosten thans meer dan het zevenvoud van 
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van de vooroorlogse bedragen, terwijl de grondkosten een ontwikkeling 
tonen die daar dikwijls ver bovenuitgaat, dan komt men bij een struc
tureel verhoogde rentevoet al bij 7% op een huurniveau, dat het tien
voud is van vóór de oorlog, De Minister van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening heeft onlangs een verhoging van het huurniveau van nog 
te bouwen woningen extra verhoogd in verband met de sterke stijging van 
de rentestand. Daarmee zullen deze woningen gemiddeld naar schatting 
.f 20 per maand duurder worden dan de eerder gebouwde woningen. Of 
dit voor de institutionele beleggers voldoende aantrekkelijk is zal moeten 
worden afgewacht. Dit hangt namelijk in sterke mate samen met het 
huurpeil van oudere woningen dat relatief steeds meer achterblijft hij 
dat van nieuwe woningen. G~ruggesteund door een gunstige conjunc
tuur heeft het bezetten van nieuwe woningen ondanks het relatief hogere 
huurpeil tot nu toe in het algemeen weinig moeilijkheden opgeleverd. Ook 
de aankondiging van een "huurbelasting" voor sommige bewoners van 
woningwetwoningen heeft heilzaam gewerkt. Na het verwerpen van het 
betreffende wetsvoorstel is de belangstelling voor de duurdere woning 
toch wat afgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de duurdere etage
woningen. Ook de belangstelling voor de eigen woning is onder invloed 
van de hoge hypotheekrente thans merkbaar dalende. 
Wil een vergroot woningbouwprogramma kans van slagen hebben, dan 
is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk hindernissen ten aanzien van de 
doorstroming worden weggenomen. Daarvoor is allereerst nodig het 
slechten van de irrationele huurverschillen tussen nieuwe en oudere 
woningen. Verhoging van de subsidies lijkt bij toeneming van de woning
bouw nauwelijks mogelijk, zodat de enige oplossing is de verhoging van 
de huren van oudere woningen. Het SER-voorstel tot uitstel van de 
huurverhoging per 1 januari 1970 naar een latere datum werkt voor de 
volkshuisvesting geheel averechts. De huidige situatie zou eerder een 
extra huurverhoging meebrengen. Aannemende dat de Tweede Kamer 
het belang van de volkshuisvesting ter harte zal gaan, kan dit onheil 
misschien nog worden afgewend. Doch zelfs dan zijn verdere maatrege
len noodzakelijk. 

De eerste reeds meer genoemde maatregel is de aanvullende, subjectieve 
subsidie. De vrees voor administratieve moeilijkheden lijkt mij niet ge
rechtvaardigd, mits men slechts een gezond uitgangspunt kiest. Dit bete
kent, dat eerst van aanvullende subsidie sprake is, indien de (kale) huur 
méér dan een redelijk percentage van het inkomen is. Ik denk hierbij aan 
15% van het fiscale inkomen. De subsidie zal slechts een deel van de 
overschrijding behoeven te dekken. Ik denk daarbij aan 40% voor alleen
staanden, 50% voor gehuwden met ten hoogste twee kinderen en 10% 
méér voor elk volgend kind met een maximum van totaal 90% voor 
gehuwden met zes of meer kinderen. Een dergelijke differentiatie is nodig 
in verband met de lagere draagkracht van de grotere gezinnen, het feit 
dat de kinderbijslag tot het inkomen wordt gerekend èn de omstandigheid 
dat juist de vergroting van het gezin de behoefte aan meer woonruimte 
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doet ontstaan, die in het algemeen tot sprongsgewijze stijging van de 
uitgaven voor de woning aanleiding geeft. 
Ofschoon het toepassen van de norm van 15 % reeds een belangrijke be
perking van het aantal gevallen oplevert, zal een verdere beperking uit 
een oogpunt van efficiency nodig zijn door te bepalen, dat geen lagere 
subsidies dan .r lOper maand worden verleend. 
Veel meer effect zal kunnen worden verwacht van een algemene huur
belasting. Daarvoor is zeker een meerderheid te vinden, indien men de 
belangrijkste bezwaren tegen het verworpen ontwerp wegneemt. Het 
grootste bezwaar bleek het feit, dat de heffing alleen betrof de woning
wetwoningen. Door de heffing algemeen te maken voor alle huurwo
ningen, wordt dit bezwaar opgeheven. De regeling kan dan ook tech
nisch veel eenvoudiger worden, terwijl een speciale dienst overbodig 
wordt. Het is n.1. voldoende in de inkomstenbelasting een bepaling op te 
nemen, dat voor de belastingplichtigen met een belastbaar inkomen van 
f 15.000 of meer. dat inkomen uitsluitend voor de toepassing van de 
tabel wordt verhoogd met het verschil tussen 15% van dat inkomen en 
de in het kalenderjaar betaalde (kale) huur. De norm van 15 % kan 
worden gebonden aan een limiet van f 24.000= f 3.600 huur, zijnde 
een bij dat of hogcr inkomen !1assende huur. Op de bijtelling zou een 
kinderaftrek van 10% per kind kunnen worden verleend, voor elk kind 
waarvoor recht of' kinderaftrek bestaat. Uit een oogpunt van efficiency 
èn om kleine verschillen buiten beschouwing te laten, zou voorts bijtel
ling achterwege kunnen blijven indien het verschil minder dan f 300 per 
jaar bedraagt. Het voordeel van deze opzet is, dat er een algemene wer
king vanuit gaat en dat de (fiscale) prikkel sterker wordt naarmate het 
inkomen hoger en naarmate het verschil tussen norm en huur groter is. 
Een dergelijke regeling zou zonder enig bezwaar op 1 januari 1970 kun
nen ingaan. daar de feitelijke toepassing zich in het algemeen pas in 
1971 bij de aans!agregeling voordoet. 
Op deze manier zijn tevens de middelen gevonden voor de aanvullende, 
subjectieve subsidie en Voo i" de extra behoeften, voortspruitende uit een 
vergroting van het bouwprogramma. 
Algemene huurbelasting en subjectieve subsidie maken het verder moge
lijk om b.V. in 1971 over te gaan tot een extra huurverhoging voor oude 
woningen, voor zover nog geen liberalisatie bestaat, terwijl ook in het 
algemeen eerder tot liberalisatie kan worden overgegaan. 
Ofschoon ik persoonlijk verwacht, dat een algemene huurbelasting een 
zodanig effect heeft, dat voldoende belangstelling zal ontstaan voor de 
betere en duurdere woningen. zou, indien zulks op sommige plaatsen 
niet het geval is, nog kunnen worden besloten de huurbescherming op te 
heffen mits voldoende duurdere woningen beschikbaar zijn. De zeker
heid dat in het algemeen door deze huurbelasting meer belangstelling 
zal ontstaan voor de duurdere woning, zal tenslotte heilzaam werken voor 
het aanbod van die woningen en verder leiden tot meer belangstelling voor 
de eigen woning. 
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Een brief die aankomt 

door prof. dr. P. H. Kooymans 

"Er zijn perioden in de geschiedenis van de mensheid waarin de wereld 
dringt naar een nieuwe gestalte", aldus een zinsnede uit de pastorale 
brief "Oorlog in de ban" van de bisschop oen van Nederland. In zulk 
een periode leven wij thans, nu "de wereld in beweging en vorm baar is, 
wachtend op een nieuwe ordening. die meer in overeenstemming is met 
menselijkheid en recht". Voor zo'n nieuwe ordening zijn nieuwe begrip
pen, nieuwe categorieën van denken en handelen nodig, de oude denk
categorieën deugen niet meer. Tn de eerste plaats is daarom deze pasto
rale brief een afrekening met het oude. In de loop der eeuwen gehei
ligde begrippen, afkomstig uit het Thomistisch denken, worden discu
tahel gesteld. Dit geldt in de eerste plaats t.a.v. de staat. "Door de groei 
naar de onderlinge afhankelijkheid is de afzonderlijke staat niet meer de 
volmaakte, zichzelf genoegzame gemeenschap, zoals hij vroeger werd 
beschouwd". De staat is niet langer ,.communitas perfecta"; een nieuwe 
visie op de staat is nodig. Ook een ander begrip uit het Thomistisch 
arsenaal verdient een herwaardering, nl. dat van de rechtvaardige oorlog, 
het "bellum iustum". Over de oorlog kan niet gesproken worden los van 
de ontwikkelingsgang van de mensheid, aldus de bisschoppen. Op dit 
moment is de mensheid ergens op de weg van de wildernis naar een 
echte gemeenschap. ,.De voorwaarden, die in het verleden door de 
moraal werden aangegeven om te beoordelen of een oorlog al dan niet 
gerechtvaardigd was, hielden er rekening mee dat de internationale sa
menleving een wildernis was". Bijgevolg verdienen zij thans, nu de 
historische context zich sterk wijzigt, herwaardering. Bovendien leggen 
de bisschoppen er nog eens de nadruk op, dat de leer van de recht
vaardige oorlog niet een poging was om de oorlog goed te praten, maar 
om dit afschuwelijke kwaad zóver in te perken als voor mogelijk en 
realistisch werd gehouden. 

Boodschap van vrede en gerechtigheid 

Men kan de pastorale hrief dan ook wellicht het beste karakteriseren 
als een poging om de boodschap van vrede en gerechtigheid die in de 
Bijbel te vinden is, te vertalen voor de wereld van thans in haar huidige 
cultuur-fase. Dat sluit het bestaan van tijdloze, absolute ethische normen 
uit. Nergens wordt gezegd dat geweld nooit en te nimmer gerechtvaar
digd zou zijn. Nergens ook wordt een lijnrechte veroordeling van het 
wapenbezit uitgesproken. 
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Zelfs wordt niet gezegd dat in de huidige cultuur-fase oorlog te 
allen tijde moet worden afgewezen of dat het bezit van de moderne ver
nietigingswapens ongeoorloofd zou zijn. Sommigen zal dit misschien 
teleurstellen, zij hadden wellicht gehoopt op forser taal. Toch doet dit 
naar mijn mening aan de kracht van het betoog geen afbreuk. Op indrin
gende wijze wordt juist duidelijk gemaakt dat vrede niet is afwezigheid 
van oorlog of afschaffing van wapens, doch een zaak die voordurend 
moet worden bevochten, een zaak veeleer van mentaliteit en van de wil 
om de structuren in de wereld zodanig op te bouwen dat daarin het 
geweld haar functie verliest. "Er zal nooit een totale vrede zijn als 
onaantastbare verworvenheid. Onze taak is het, een wereld te scheppen, 
die meer op de vrede is ingesteld". Vandaar dan ook dat de brief 
eigenlijk meer spreekt over de factoren die de vrede in de weg staan 
dan over de vrede zelf. De huidige "vrede" is voor velen, aldus de bis
schoppen, een hel. Als we dat inzien, begrijpen we ook beter waarom die 
velen (en we kunnen de categorieën zelf invullen) de oorlog niet schuwen. 
Door deze instelling is alle vrijblijvendheid aan de opstellers van de 
brief vreemd. Er worden harde woorden gesproken over onze ongevoe
ligheid voor het lijden van anderen, over onze pre-occupatie met het 
behoud van de bestaande vrede, over ons gebiologeerd zijn door de 
huidige vernietigingswapens, alsof afschaffing daarvan een doel in zich
zelf zou zijn. Het streven daartoe moet, aldus de brief, zijn ingegeven 
door de overtuiging dat het oorlogsverschijnsel zélf uitgebannen moet 
worden. 

Kerk in het midden 

Men kan de bisschoppen niet verwijten dat zij "de kerk in het midden 
gelaten hebben". Natuurlijk, er wordt niet gezegd of men dienst moet 
nemen dan wel weigeren. Er wordt niet gezegd of een gewelddadige revo
lutie, in Latijns-Amerika bijv., nu geoorloofd is of niet. Dat het overi
gens niet gezegd wordt, is al een belangrijk verschil met kerkelijke uit
spraken van het verleden en ook nog wel van het heden. De pastorale 
brief laat veel over aan de individuele verantwoordelijkheid van de mon
dige christen. Maar het is dan ook juist die mondigheid waar het om 
gaat. Die mondigheid veronderstelt verantwoordelijkheidsbesef voor de 
wereld als geheel, inzicht in de veranderde werkelijkheid en geloof in de 
mogelijkheid van vrede, zoals wij ook geloven in de mogelijkheid bepaal
de ziekteprocessen onder cont6le te krijgen of het armoedevraagstuk in 
beperkte kring tot oplossing te brengen. Misschien is dit laatste wel het 
belangrijkste. Armoede en rijkdom waren vroeger (en dat is nog niet 
eens zo lang geleden) gegevens, uitgangspunten voor het denken. Pas 
toen men ging geloven dat armoede een verschijnsel was dat door 
gemeenschappelijke inspanning bestreden kon worden, verloor het zijn 
absoluutheid. Daarmee was de armoede de wereld niet uit, maar wel 
had het zijn noodlots-karakter verloren. Een tegelijkertijd was er een 
nieuwe methode van denken geboren. 
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Ik heb de indruk dat de pastorale brief ook het oorlogsprobleem zo 
beschouwt. Juist door ons gebrek aan geloof in de mogelijkheid van de 
vrede bekijken we de wereld van vandaag met de ogen van gisteren. In 
de wereld van vandaag echter kunnen we niet meer oorlogen winnen 
zoals in de wereld van gisteren, zeker niet als ze met de inzet van de 
moderne wapens worden gevoerd. Nog minder kunnen wij er het recht 
mee herstellen. Daarom zullen wij op andere wegen en middelen moeten 
zinnen, die recht en gerechtigheid moeten dienen, want dit - de dienst 
aan recht en gerechtigheid - blijft de taak van de christen en daarom 
is het ook een pastorale brief. Een pastorale brief, die zegt dat de keuze 
voor de vrede een keuze moet zijn voor grondige vernieuwing en beke
ring, een keuze echter die mogelijk is omdat het geloof onze ogen opent 
voor de verborgen mogelijkheden van onze wereld. Zo gezien wordt het 
niet geloven in de mogelijkheid van de vrede vanuit Bijbels gezichtspunt 
kleingeloof (of ongeloof?). 
Dat wil niet zeggen dat alle vragen daarmee beantwoord zijn; integen
deel, de brief zet juist aan tot denken, tot meedenken over de oplos
sing der vragen en benadrukt de individuele verantwoordelijkheid van een 
ieder te dien aanzien. Zij die van de kerk het verlossende woord ver
wachten in de benauwende problematiek van oorlog en vrede zullen 
bedrogen uitkomen. De kerk is niet de antwoordman. En de bisschoppen 
hebben naar mijn mening dan ook geen "politiek bedreven", al worden 
er heel wat politiek relevante dingen gezegd. Wie op onderdelen (theo
logisch of politiek) af gaat dingen (hetgeen heel goed mogelijk is) ver
staat naar mijn mening de bedoeling van deze brief niet, of wil haar niet 
verstaan. 

Geen politieke utopieën 

Ik geloof trouwens niet dat de opstellers zich aan "politieke utopieën" 
hebben schuldig gemaakt. Er is veeleer sprake van een politiek "realis
me". Zo wordt, om een voorbeeld te noemen, de factor van de macht 
niet weggeredeneerd, doch wordt slechts gewaarschuwd tegen het identi
ficeren van macht en veiligheid met militaire sterkte. We moeten uit de 
politieke constellatie niet weg te denken begrippen als macht en machts
evenwicht onder een andere gezichtshoek zien te krijgen. Dat is geen 
kwestie van kunnen, doch van moeten, maar hoe het moet is een zaak 
van de politici. Dat het moet is echter een zaak, waarover de kerk zeker 
het hare mag, zo niet moet zeggen. 
Nog een laatste opmerking. Een protestant, zoals de schrijver van dit 
stuk, doet de brief - in weerwil van de duidelijke en overal te herken
nen Rooms-Katholieke herkomst - zeer "protestants" aan, niet in de 
laatste plaats door de beklemtoning van de individuele verantwoorde
lijkheid van de mondige christen. Daarnaast is voor de protestant dit 
kerkelijk spreken van Rooms-Katholieke zijde ook wel iets om jaloers op 
te worden. En laten we het daar voorlopig maar op houden. 
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Financiële betrekkingen tussen staat en 
kerken 

door prof. mr. dr. P. Huizing 

19 februari 1969 zond de minister van financiën aan de voorzitter van 
de Tweede Kamer een rapport over de financiële betrekkingen tussen de 
staat en de kerken. Het rapport was 19 januari 1967 getekend door de 
1 mei 1946 opgerichte staatscommissie voor de zaken van de erediensten. 
In een begeleidend schrijven zette de minister het van het rapport afwij
kend standpunt van de regering uiteen. 

1. Het rapport. 

1.1. Bestaande regeling. Deze is gebaseerd op art. 185 O.W. (= art. 
194 O.W. 1815!): 

"De traktementen, pensioenen en andere inkomsten van welke aard ook, 
thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver 
leraars genoten wordende, blijven aan dezelfde gezindheden verzekerd. 
Aan de leraars, welke tot nog toe uit 's Lands kas geen, of een niet toe
reikend traktement genieten. kan een traktement toegelegd, of het be
staande vermeerderd worden". 

De uitvoering van dit artikel berust op koninklijke bel uiten en de nor
men uit de praktijk van de regering ontstaan. Aan de onder dit artikel 
ressorterende kerken wordt jaarlijks een bedrag van rond 311z miljoen 
uitgekeerd. Dit moet grotendeels niet als subsidie, maar als compensatie 
voor de naasting van eigen kapitalen van de kerken worden beschouwd. 
De uitkeringen bestaan uit traktementen van predikanten en geestelijken, 
variërend van f 6 tot f 4469, gemiddeld f 567 - honderden stand
plaatsen hebben geen traktement -; uit kinder-, school- en academie
gelden voor predikantskinderen; uit emeritaats- en weduwenpensioenen; 
uit bijdragen in de kosten van kerkelijke besturen; uit vrijdom van brief
porto voor enkele kerkelijke besturen. Buiten art. 185 vallen o.a. sub
sidies en beurzen voor kerkelijke kweekscholen en seminaries; voor 
jeugdzorg en maatschappelijk werk van kerken; bijdragen aan het Inter
kerkelijk Overleg voor Radioaangelegenheden en aan het Convent van 
kerken; uitkeringen ingevolge de wet Premie kerkenbouw; subsidies van 
gemeenten. 

1.2. Tekortkomingen: De bestaande regeling heeft drie fundamentele 
tekortkomingen: 10 niet alle kerken vallen eronder, met name niet de 
na 1815 opgerichte of afgescheiden kerken; 2 0 de kerken die er wel 
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onder vallen worden ongelijk behandeld; 3 0 de regeling houdt vrijwel 
geen rekening met de verminderde geldswaarde. 
1.3. Afkoop van de uitkeringen op basis van kapitalisering van de 
bestaande aanspraken gaat aan deze fundamentele tekortkomingen voor
bij, en kan dus niet als een rechtvaardige regeling aanvaard worden. 
Bovendien doet zich daarbij het bezwaar voor, dat die aanspraken voor 
het overgrote deel toekomen aan standplaatsen en personen. 
1.4. Voorstel voor een nieuwe regeling. Art. 185 G .W. zou worden 
vervangen door een additioneel artikel, dat de geldelijke betrekkingen 
tussen het Rijk en de kerken bij de wet worden geregeld; en dat de 
bestaande regeling van kracht blijft tot het in werking treden van de 
nieuwe regeling. Deze zou er als volgt uitzien. 
De kerken ontvangen jaarlijks een gezamenlijke uitkering van 
f 50 000 000. Dit bedrag zal herzien worden ter aanpassing aan alge
mene bezoldigingswijzigingen voor het rijkspersoneel; en na elke volks
telling in verhouding tot de toe- of afname van het gezamenlijk aantal 
leden van de in de uitkering delende kerken. 
De verdeling over de kerken gebeurt naar verhouding van hun ledental 
volgens de laatste volkstelling. De uitkering aan elke kerk wordt in één 
bedrag aan een door hem aangewezen adres overgemaakt. De uitkering 
wordt alleen gegeven aan kerken, die zelf daartoe een verzoek indienen 
bij de minister van financiën. 
Voor deze uitkering komen in aanmerking kerken die volgens de laatst
gehouden volkstelling meer dan 10 000 leden hebben, en kerken met 
een minder aantal leden, die onder de toepassing van art. 185 G.W. val
len of krachtens de nieuwe regeling reeds een uitkering ontvingen. 
Of een genootschap als kerk kan worden aangemerkt wordt beslist door 
de ministers van financiën en van justitie. Van deze en de overige 
beslissingen ter uitvoering van deze wet is beroep op de Kroon mogelijk. 
Lagere publiekrechtelijke instanties mogen aan de kerken geen subsi
dies verlenen vergelijkbaar met de algemene uitkering van het Rijk. 

1.5. Motivering. 

10 Een nieuwe regeling moet niet alleen de fouten, die naar de huidige 
opvattingen in het verleden gemaakt zijn, herstellen, maar ook de kerken 
beter in staat stellen hun tegenwoordige taak te verrichten. Na de twee
de wereldoorlog is de overheid steeds meer voorzieningen gaan bekosti
gen op het gebied van het geestesleven, als wetenschap, onderwijs, volks
opvoeding, kunst. Een uitzondering voor het godsdienstig leven is niet 
redelijk. Ook dit is voor brede lagen van de bevolking van grote waarde 
en komt de volkskracht ten goede. 
2 0 De uitkering moet niet meer zijn dan een tegemoetkoming in de 
kosten: anders zou de offervaardigheid van de leden verslappen, de vrij
heid van de kerken bedreigd kunnen worden en ze zouden verleren op 
eigen benen te staan, als dat nodig zou blijken. 
De kosten van de gezamenlijke kerken, hoofdzakelijk voor de eredienst, 
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kunnen op een 300.000.000 worden geschat. f 50.000.000 is ruim 15% 
van dez~ kosten. Wijzigingen van dit bedrag moeten mogelijk blijven 
in verband met de veranderlijke geldswaarde en het veranderlijke totaal 
aantal kerkleden. 
3 ° Om de vrijheid van de kerken tegenover de overheid - een belang 
ook voor de overheid zelf - en een gelijke behandeling van alle thans 
bestaande kerken te garanderen. moet een objectieve verdeelsleutel wor
den vastgesteld. Ondanks enkele bezwaren is de meest eenvoudige en 
praktisch enige mogelijke het aantal leden van elke kerk volgens de 
volkstelling. Na elke volkstelling zal de verdeling worden herzien. Een 
kerk behoort een zekere omvang te hebben om voor een algemene uit
kering in aanmerking te komen; vandaar het minimum ledenaantal van 
10 000. tenzij de kerk reeds uitkering genoot. 
4° Na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling en voorts na elke 
volkstelling moeten de kerken zelf een verzoek indienen om voor uit
kering in aanmerking te komen. Dit om de kerken zelf vrij te laten dit al 
of niet te doen, en ook om de ministers van financiën en van justitie -
deze laatste vanwege zijn bemoeienis met de kerken ingevolge de wet 
van 1853 tot regeling van het toezicht op de onderscheiden kerkgenoot
schappen - in staat te stellen te beoordelen, of een zich aandienend 
genootschap inderdaad als kerk kan worden beschouwd. 
5° Aan gemeenten en provincies dient belet te worden naast de alge
mene uitkering van het Rijk subsidies van algemene aard te verlenen 
ter aanvulling van de traktementen voor predikanten en geestelijken. 
of ten behoeve van de eredienst in het algemeen. Anders wordt de gelijk
heid in de behandeling van de kerken weer verstoord. 
6° Het is niet raadzaam de niet-kerkelijke organisaties ter bevordering 
van het geestelijk leven te incorporeren in een regeling voor de kerken, 
mede omdat de historische achtergrond van de regeling voor de kerken 
bij deze organisaties ontbreekt. 

2. Regeringsstandpunt. 

2.1. Principieel bezwaar tegen de voorgestelde regeling. Subsidiëring van 
maatschappelijke en culturele voorzieningen - ongeacht de geestelijke 
achtergronden van waaruit deze worden getroffen - verschilt princi
pieel van subsidiëring ten behoeve van het godsdienstig leven zelf: 
- dit ligt in de persoonlijke sfeer; 

de geweten vrijheid vraagt hierin volkomen vrije keuze; 
verzorging van godsdienstig leven of oordeel daarover is geen over
heidstaak; 
de overheid moet zelfs de schijn vermijden invloed uit te oefenen in 
de eigen sfeer van de kerken; 
de vrijheid van de kerken berust op de vrije deelname en offer
vaardigheid van de kerkleden; 
een subsidiërende overheid is verplicht criteria aan te leggen voor de 

273 



verantwoorde besteding van de subsidie en de controle daarop; 
het gevaar bestaat dat de eigen verantwoordelijkheid van de kerkle
den wordt uitgehold. 

2.2. Bezwaren bij de uitvoering, voortvloeiend uit 2.1., betreffen: 
de bepaling van de behoeften: is de voorgestelde uitkering noodzake
lijk en voldoende? 
het vaststellen van de kring van subsidiabelen: wanneer moet een 
groepering als kerk worden beschouwd? wanneer moet iemand als 
lid daarvan worden aangemerkt? 
de arbitraire en niet gemakkelijk te verdedigen minimum omvang van 
10 000 leden; 
de positie van niet-kerkelijke organisaties tot bevordering van het 
geestelijk leven. 

2.3. Bezwaren tegen de huidige regeling zijn de in het rapport genoem
de; en bovendien de ongelijkheid van behandeling van de tot eenzelfde 
kerk behorende gemeenten en kerkdienaren. 

2.4. De enige aanvaardbare oplossing is afkoop van de huidige uitkerin
gen. 00 basis van de huidige bedragen van de traktementen, pensioenen 
en andere uitkeringen. volgens de begroting 1969 een totaal bedrag van 
.f 3 553 000. Bij een rente van 6% zou het afkooobedrag ca . .f 60 mln. 
bedragen. 

2.5. De porto'Jrijdommen kosten het Rijk globaal .f 88.000 jaarlijks. 
Het afkoopbedrag zou ca. f 1.5 mln. bedragen. 

2.6. Het hozwaar van de discriminatif' tussen de kerken kan gedeelte
lijk ondervangen worden door subsidie aan de kerken voor hun eigen 
opleidingsinstituten. mits deze onder de onderwijs-wetgeving vallen C.q. 
willen vallen en het niveau ervan gewaarborgd is: met name voor de 
theologische hogescholen te Kamnen en Aoeldoorn en de katholieke in
stellingen voor wetemchanneliik theologisch onderwijs ter ooleiding van 
priesters. Het lijkt logisch hier de lijn door te trekken volgens welke in 
Nederland over het algemeen de hogere beroensopleidingen. ongeacht of 
die binnen of buiten de universiteit nlaatsvinden. door de overheid wor
den gesubsidieerd. 

3. Repliek van de staatscommissie. Als zodanig kan men beschouwen 
de reacties van Mr. van Walsum in de Haagse Courant 15-16 april en 
Dr. Donner in Nederlandse Gedachten 19 en 26 anri!. resp. voorzitter 
en lid van de commissie. D~ze kan In de: volgende punten worden sa
mengevat. 

3.1. T.a.v. de princioiële hezwaren van de regering: 
- het godsdienstig leven ligt zeker in de persoonlijke sfeer. maar is 
tevens een maatschalJoelijk verschijnsel; zo liggen b.V. ook huwelijks- en 
gezinsmoeilijkheden in de persoonlijke sfeer, maar omdat ze tevens een 
maatschappelijk verschijnsel zijn, subsidieert de overheid instellingen, die 
zich daarmee bezig houden; 
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In welk opzicht tast het rapport de gewetensvrijheid aan of beperkt 
het de vrije keuze inzake godsdienst en levensbeschouwing? 
- een bijdrage van 15 % in de kosten van de kerken kan moeilijk als 
verzorgen van godsdienstig leven gekwalificeerd worden; de overheid 
heeft geen oordeel over het godsdienstig leven te geven, alleen te con
stateren dat het een maatschappelijk verschijnsel is, waarbij een belang
rijk deel van de bevolking is betrokken; 
- wekt de overheid bij de nu nog geldende regeling de schijn invloed 
uit te oefenen in de eigen sfeer van de kerken? Wekt de wet premie 
kerkenbouw 1962, krachtens welke de overheid 30% bijdraagt in de 
stichtingskosten van een kerkgebouw, die indruk? Waarom acht de re
gering subsidiëring van de opleiding van kerkdienaren principieel wel 
toelaatbaar? 
- geldt de uitspraak dat de vrijheid van de kerken berust op de vrije 
deelneming en offervaardigheid van de leden ook voor andere op levens
beschouwing gebaseerde instanties, als bizondere instellingen van weten
schappelijk onderwijs of omroepverenigingen? Is dit laatste het geval, 
dan hebben de kerken zelf daarover te oordelen, niet de overheid; 
- er is in casu geen subsidiërende overheid, maar een overheid die een 
uitkering geeft; hij dient daaraan geen voorwaarden te stellen, en geeft 
daardoor tevens blijk geen invloed uit te willen oefenen; het is voldoende 
als de kerken de ontvangen uitkering onder hun inkomsten verantwoor
den; 
- bij een tegemoetkoming van 15 % van de kosten is voor uitholling 
van de eigen verantwoordelijkheid van de kerkleden geen gevaar. 
3.2. T.a.v. de hezwaren van de regering bij de uitvoering: 
- de vraag naar de behoeften en naar de noodzakelijkheid en toerei
kendheid van de uitkering is bij een tegemoetkoming van 15 % volkomen 
zinloos: 
- de regering geeft geen enkel motief waarom hij de door het rapport 
voorgestelde bepalingen van kerk en kerklid afwijst; 
- de voorgestelde minimum omvang van 10 000 leden is inderdaad 
arbitrair; het kan ook 15 000 of 5 000 zijn; het is echter redelijk te 
eisen dat de kerk een zekere levensvatbaarheid heeft laten zien, waar
voor het aantal leden een bruikbare maatstaf is, en dat twijfelgevallen 
door een duidelijk objectief criterium kunnen worden geëlimineerd; 
- inderdaad zal de positie van niet-kerkelijke organisaties tot bevorde
ring van het geestelijk leven parallel dienen te worden geregeld; bij de wet 
premie kerkenbouw is hiervoor een bevredigende oplossing gevonden; de 
regering geeft geen enkel motief waarom dat hier op onoverkomelijke 
moeilijkheden zou stuiten. 

3.3. De door de regering voorgestelde afkoop bestendigt, de boven onder 
1.2 en 1.3 aangegeven bezwaren, m.n., zoals hij zelf toegeeft, de discri
minatie tussen de kerken. Hij meent deze discriminatie gedeeltelijk te on
dervangen door subsidie aan enkele kerken voor hun eigen opleidingsinsti
tuten. De regering baseert evenwel deze subsidie op een geheel andere 
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titel, namelijk als logische consequentie van het over het algemeen in 
Nederland geldende beginsel, dat hogere beroepsopleidingen door de over
heid worden gesubsidieerd. Hiermee woordt dus de gewraakte diiscrimina
tie in het geheel niet ondervangen, alleen een andere discriminatie opge
heven. 

4. Enkele persreacties. 

"De Volkskrant" van 1 maart 1969 is vooralsnog geneigd om het meest 
voor de opvattingen van de regering te voelen. Hij wijst weer op het wil
lekeurige minimum ledental van 10000; op de onbepaaldheid van het 
begrip "kerk"; op de achterstelling van niet-kerkelijke levensbeschouwe
lijke groeperingen. De grootste vraag is echter of het noodzakelijk is de 
financiële middelen voor de kerken met het belastingbiljet te gaan verga
ren, zowel bij kerkelijken als niet-kerkelijken. Zou het niet beter zijn als 
die middelen vrijwillig en dan alleen door het kerkvolk zelf konden worden 
opgebracht? De "Nieuwe Rotterdamse Courant" van 1 maart 1969 komt 
na weergave van de beide standpunten tot de conclusie, dat als niet
kerkelijke "genootschappen op geestelijke grondslag", die maatschappelijk 
gezien een soortgelijke functie hebben als de kerken, erbij worden betrok
ken, de kwestie van de subsidiëring uit de sfeer van het verkalkte art. 185 
O.W. wordt gehaald. Dan wordt de subsidiëring van het geestelijk leven, 
die haar rechtvaardiging kan vinden in de functie die deze kant van het 
leven in de maatschappij heeft, een principieel aanvaardbare zaak: een 
neutrale subsidiëring van de totaliteit van het geestelijk leven. De vraag 
kan nog rijzen of het moet en kan. Of het mag lijkt dan geen vraag meer. 
De heer Bruins Slot, in "Trouw" van 8 maart 1969, ziet in het regerings
standpunt een onderwaardering van de maatschappelijke betekenis van 
veel kerkelijk werk. Bepaalde taken die kerken op zich hebben genomen 
zouden voor subsidie in aanmerking kunnen komen los van een algemene 
regeling. Dat is een zaak van "maatschappelijk werk-politiek". Zoals een 
subsidiëring van theologische opleidingen een kwestie van onderwijspoli
tiek is. Van de andere kant lijkt de stelling van de staatscommissie dat 
de culturele waarde van het godsdienstig leven blijvende subsidiëring 
rechtvaardigt, aanvechtbaar. Nu de kerk de grootste moeite heeft de 
moderne mens aan te spreken, maakt het juist op die mens een bizonder 
negatieve indruk als men gaat zeggen: het godsdienstig leven heeft zo'n 
grote culturele waarde dat we overheidssubsidie moeten hebben. De ker
kelijke bijdragen van kerkleden wijzen er niet op dat men de waarde van 
het godsdienstig leven erg hoog aanslaat. Is dit juist, en vindt de over
heid inderdaad dat het godsdienstig leven van zo grote waarde is voor de 
samenleving, dan rijst de vraag of het politiek juist is om geld aan te 
bieden als dat de betekenis van dat leven in de moderne maatschappij 
frustreert. 

5. Conclusie. 

5.1. De repliek, onder n. 3 samengevat, komt m alle onderdelen steek-
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houdend voor. Principiële bezwaren van overheidswege tegen tegemoetko
mingen in de kostcn van instcllingen voor godsdienstig en geestelijk leven 
bestaan niet, en praktisch is het doenlijk een hanteerbare regeling daar
voor op te stellen. Vermeld zij nog. dat. al is het begrip "kerk" of "kerk
genootschap" nooit in de wet positief omschreven, dat begrip in wet en 
jurisprudentie niettemin herhaaldelijk wordt gehanteerd, met name in ver
band mct de rechtens bestaande rechtspersoonlijkheid van kerkgenoot
schappen en hun zelfstandige onderdelen en met de grondbelasting. Hierbij 
zijn nooit onoverkomelijke moeilijkheden gerezen. Het vermoeden lijkt 
gewettigd, dat het voornaamste, zij het verzwegen motief van het regerings
standpunt is aangegeven door het commissielid Mr. O. W. Vos, hoofd van 
de directie financiering en coördinatie oorlogsschade bij het ministerie van 
financiën, waar hij in het rapport liet aantekenen, dat hij zich in beginsel 
wel bij de voorgestelde uitkering van .f 50 mln. kan aansluiten. doch dat 
het hem onder de huidige en in de naaste toekomst te verwachten staat 
van de rijksfinanciën nict aannemelijk voorkomt, dat een bedrag in die 
orde van grootte door het Rijk beschikbaar kan worden gesteld; en het 
daarom ook niet eens is met de commissie, dat wanneer het maar even 
mogelijk is aan de nieuwe regeling effect te geven vóór een Grondwets
herziening, dit moct gebeuren. 

Is dit motief waar, ook voor een mindcre maar toch nog reële tegemoet
koming in de kosten van de kerken, dan is het ook afdoende, zonder 
verdere discussies over principiële en praktische bezwaren. 

5.2. Ligt een reële tegemoetkoming wèl binnen de mogelijkheden van 
's Rijks financiën, dan toont het rapport voldoende aan dat de bereidheid 
van de kant van de overheid die ook aan te bieden op zich gerechtvaar
digd en voor uitvoering vatbaar is. Blijft de reeds in het rapport aangedui
de en in de pers gestelde vraag, of die ook voor de kcrken aanvaardbaar 
is. De bezwaren die de laatste tijd tegen de "Kirchensteuer" in Duitsland 
en enkele andere landen opkomen gelden wel in mindere mate voor de 
bescheiden tegcmoetkoming die de commissie zich voorstelt. Maar met 
name voor de christelijke kerken wordt de evangelische waarachtigheid 
ook van hun maatschappelijke verschijning een steeds duidelijker en drin
gender eis. Men kan van de ,,jongeren" - niet van leeftijd, maar van 
geest - onmiddellijk de vraag verwachten of Christus en de apostelen 
ook op overheidssubsidie uit waren. Met alle menselijke wijze redenerin
gen zal men er niet onderuit komen, dat deze vraag een zeer wezenlijk 
punt van de evangelie-verkondiging raakt. Hiermee is niet gezegd dat deze 
kerken elke overheidssteun a priori zouden moeten afwijzen. Wel lijkt het 
urgent. dat deze niet ten bate van deze kerken zelf en van hun establish
ment aanvaard zou worden, maar ten bate van de op enigerlei wijze mis
deelden, waarvoor zij zorg dragen hetgeen ook duidelijk uit de wettelijke 
vorm, waarin die steun gegoten zou worden, zou moeten blijken. 

5.3. Wat de procedure betreft. mocht het Rijk überhaupt in staat en 
bereid blijken tegemoetkomingen in de kosten van de kerken beschikbaar 
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te stellen, dan is het gewenst, om de vermelde reden, dat daarover beraad 
binnen de afzonderlijke kerken, tussen de kerken onderling en van de 
kerken met de regering plaats vindt. Voorlopig is een wijziging van art. 
185 G.W. slechts mogelijk in deze zin, dat elke van dit artikel afwij
kende oplossing voor de financiële verhouding van de staat en de kerken 

open blijft. 
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STADSGEWESTBESTUUR VOOR 
OPTIMAAL LEEFKLIMAAT 

door Th. Koot 

Wij weten nog steeds niet goed wat wij aan moeten met de schaalvergro
ting, die zich op bestuurlijk terrein aandient. Met een duidelijke knipoog 
naar de wetenschap wordt er daarom in verschillende delen van ons land 
geëxperimenteerd in de hoop, dat uit één van de experimenten de ideale 
vorm van stadsgewestbestuur tevoorschijn zal komen. De meeste experi
menten zijn van onder af gekomen. voort gekomen uit de besturen van de 
in zo'n stadsgewest gelegen gemeenten, die de behoefte aan al of niet 
innige samenwerking in daden hebben omgezet. Eén experiment echter is 
van bovenaf opgelegd. het algemeen bekende openbaar lichaam Rijn
mond. Het was te voorzien. dat deze Rijnmond al bij voorbaat gedoemd 
was als stootblok, waartegen zich zowel de hooggeleerde heren en de 
edelachtbare bestuurders als de wetgevers kunnen afzetten teneinde te ge
raken tot een algemeen aanvaarde, naar het ideale neigende oplossing voor 
het brandende vraagstuk: hoe de mensen, die wonen in de samenklonte
rende, zich over verschillende gemeenten uitstrekkende, bebouwing, een 
optimaal leefklimaat te bieden. 

Op 14 juli 1969 nu is één van de trek-, en - naar ik meen te mogen 
stellr.:n - kansoaarden van de diverse stadsgewesten, het stadsgewest Eind
hoven 1) op een opvallende wijze in het nieuws gekomen doordat het dage
lijks bestuur daarvan een schets voor de bestuurlijke structuur in de open
baarheid heeft gebracht. Het doel, dat hierbij voor ogen staat is het openen 
van een wijd verbreide discussie over deze schets. Deze is tot stand geko
men na een groei- en aan;:'assings~eriode van dertien jaar. Het bijzondere 
hiervan is, dat het een ontwerp-voorontwerp van wet omvat, dat niet is 
uitgedacht op departementaal niveau, maar tot stand is gebracht door een 
werkgroep bestuurlijke structuur, waarin de aan het stadsgewest deelne
mende gemeenten, via deskundigen zijn vertegenwoordigd 2). De schets is 
het resultaat van drie jaar stud i;:. Zij dient gezien te worden als het resul
taat van deze werkgroep. Zij is dus (nog) geen geestelijk eigendom van het 
dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven. 

Het meest opvallende in deze schets is wel het verwerpen van de gedachte 
aan een vierde bestuurslaag. De nadelen daarvan mogen genoegzaam be
kend zijn. Zij zijn vele malen naar voren gebracht, waarbij het argu
ment, dat het bestl~ur in ons land daardoor, nog meer dan nu het geval 
is, voor de gemiddelde burger ondoorzichtig wordt, een heel belangrijke rol 
speelt. Om nog maar niet te praten over de, psychologisch, moeilijk te 
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overschrijden drempel voor de gemeenteraden, wanneer het erom gaat 
bevoegdheden af te staan aan een bovengeschikt openbaar lichaam. De 
oplossing, die in de schets voor de bestuurlijke structuur wordt voorgesteld, 
vermijdt dan ook de bovenschikking. Er wordt vanuit gegaan, dat een 
nieuwe bestuurlijke structuur voor de agglomeratie Eindhoven in beginsel 
zal moeten voorzien in een aanvulling op de bestaande lokaal-bestuur
lijke organisatie. Het wordt van fundamenteel belang geacht, dat het 
plaatselijk bestuur zich ook na de invoering van een nieuwe bestuurlijke 
structuur als één geheel blijft manifesteren. Indien een nieuwe institutie in 
het leven geroepen zal moeten worden zal deze daarom met de hestaande 
gemeentebestuurlijke organisaties een "samengesteld plaatselijk bestuur" 
moeten gaan vormen. 
Geheel nieuw is dit geluid niet. Burgemeester en wethouders van Rotter
dam deden immers in maart 1968 een felle aanval op de zondebok Rijn
mond door de raad van deze stad een nota aan te bieden onder de titel 
"Naar een intergemeentelijke corporatie voor Rijnmond". Hierin wordt 
gepleit voor een bestuur, dat niet boven- maar intergemeentelijk is, een 
bestuur dat van de deelnemende gemeenten zelf is. Ook de Commissie 
voor Bestuurlijke Organisatie, ingesteld door de Vereniging van Neder
landse Gemeenten, heeft in haar, in februari 1969 uitgebracht, rapport over 
de bestuurlijke organisatie in ons land een lans gebroken voor het gewest 
als samengestelde lokale bestuurseenheid. De uitwerking hiervan is helaas 
niet al te sterk te noemen (Wellicht te wijten aan de noodazaak tot het 
sluiten van compromissen). 
Nieuw is echter wel, dat voor een stadsgewest een volledig uitgewerkt plan 
voor een nieuwe bestuurlijke structuur is opgesteld door representanten van 
de in dat stadsgewest gelegen gemeenten. 

Integratie en coördinatie 

Een consequente opbouw van dit samengesteld plaatselijk bestuur brengt 
met zich mede, dat integratie van gemeentelijke taken wordt voorgestaan 
daar waar het noodzakelijk en coördinatie daar waar het nuttig is. In de 
toelichting op de schets bestuurlijke structuur stadsgewest Eindhoven wordt 
gesteld, dat in de nieuwe bestuurlijke structuur de gemeentebesturen een zo 
groot mogelijk aantal taken zelf zullen moeten blijven vervullen. terwijl het 
nieuwe openbaar lichaam belast zal moeten worden met die taken, die als 
gevolg van de maatschappelijke schaalvergroting de mogelijkheden van de 
gemeenten te boven gaan. 
De constructie van het nieuw in te stellen lichaam is zo gekozen, dat ook 
na invoering van de nieuwe structuur het plaatselijk bestuur in de agglo
meratie zich als één geheel blijft voordoen. 
Dat blijkt wel heel duidelijk uit de wijze waarop het bestuur van het 
stadsgewest Eindhoven samengesteld zou moeten worden. Het zal bestaan 
uit een stadsgewestraad, een college van voorzitter en gedelegeerden, en een 
voorzitter. De stadsgewestraad is naar equivalentie van de gemeenteraad 
het hoogste bestuursorgaan binnen het stadsgewest. Het is daarom logisch 
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dat juist in deze stadsgewestraad het idee van een samengesteld plaatselijk 
bestuur het sterkst naar voren komt. Het is met name zo, dat in de sa
menstelling van deze raad de grondslag hiervoor wordt gelegd. 
In de gedachte opzet zal de stadsgewestraad worden gevormd door alle 
wethouders van de stadsgewestgemeenten en voorts door een daaraan ge
lijk aantal gemeenteraadsleden niet-wethouders. 
Hierdoor worden, zoals in de toelichting op het concept voorontwerp van 
wet wordt gezegd, op bestuurlijk niveau, duidelijke organische verbindingen 
gelegd tussen het openbaar lichaam en de stadsgewestgemeenten. Zowel de 
gemeenteraadsleden als de colleges van burgemeester en wethouders wor
den hierdoor op intensieve wijze bij het bestuur van het stadsgewest betrok
ken. Tevens wordt gewaarborgd, dat alle deelnemende gemeenten in de 
toekomstige stadsgewestraad vertegenwoordigd zijn door een aantal bestuur
ders. Deze samenstelling van de stadsgewestraad heeft nog een belangrijk 
voordeel. De wijze waarop de colleges van burgemeester en wethouders 
bij het intergemeentelijk bestuur worden betrokken, zal, naar verwacht, 
tevens garanderen dat het ambtelijk potentiëel van de gemeenten op een
voudige en soepele manier bij het stadsgewestwerk kan worden betrokken. 
Hierdoor kan worden voorkomen, dat het openbaar lichaam een eigen 
omvangrijk ambtelijk apparaat zal moeten opbouwen. Uiteraard zal er 
altijd behoefte blijven bestaan aan een eigen kwalitatief hoogstaande staf 
van deskundigen. 

Getrapte verkiezing 

Een punt van discussie zou kunnen gaan vormen de wijze, waarop de 
raadsleden niet-wethouders gekozen zouden gaan worden. Zij zullen name
lijk getrapt worden gekozen door de gemeenteraadsleden van de tien stads
gewestgemeenten en wel uit hun midden. Hierbij zal niet het "one man one 
vote" principe worden toegeepast. Hoe tegenstrijdig dat ook moge klinken, 
dat zou in strijd zijn met het democratisch beginsel van evenredige verte
genwoordiging. Het aantal stemmen dat namelijk benodigd is voor het 
behalen van een raadszetel kan van gemeente tot gemeente nogal grote 
verschillen opleveren. 
Wanneer nu het aantal stemmen, dat nodig is voor het behalen van één 
raadszetel in de kleinste gemeente (Heeze) recht geeft aan het raadslid, 
dat in die gemeente een raadszetel bekleedt, om één stem uit te brengen, 
kan men gemakkelijk berekenen hoeveel stemmen bij voorbeeld een raads
lid van de gemeente Eindhoven mag uitbrengen. Men deelt daartoe het 
aantal stemmen, dat een raadszetel van Eindhoven vertegenwoordigt door 
het aantal dat voor het behalen van een raadszetel in Heeze nodig is. Na 
afronding krijgt men het aantal stemmen dat een Eindhovens raadslid mag 
uitbrengen bij het kiezen van de leden niet-wethouders van de stadsgewest
raad. 
Door deze methode te volgen bereikt men een evenredige vertegenwoordi
ging van de stadsgewestbevolking in de stadsgewestraad. 
Tegen het getrapt kiezen van de stadsgewestraadsleden zullen vele bezwa-
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ren zijn in te brengen evenals het automatisch lidmaatschap van alle wet
houders van de tien gemeenten. Indien dit systeem echter wordt losgelaten, 
zal afbreuk worden gedaan aan het idee van het samengesteld plaatselijk 
bestuur. De ervaringen in de Rijnmond hebben bovendien geleerd, dat het 
bezwaarlijk is wanneer de leden van de stadsgewestraad geen directe bin
ding hebben met de gemeenteraadsleden. Er ontstaat dan een langs elkaar 
heenwerken, een ontbreken van begrip voor elkaars standpunten. Het is 
zelfs zo dat er een zekere tegenstelling zou kunnen ontstaan tussen stads
gewest- en gemeentebestuurders, hetgeen wel het laatste is, dat past binnen 
het bestel van een intergemeentelijk bestuur. 

De werkgroep heeft de mogelijkheid van directe verkiezingen, die overigens 
als één van de vijf alternatieven als bijlage in het rapport is opgenomen, 
daarom verworpen. 

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van het stadsgewest zal gevormd moeten worden 
door een college van voorzitter en gedelegeerden. In dit college zullen zit
ting hebben de voorzitter en vier tot zes gedelegeerden, die door de stads
gewestraad al dan niet uit zijn midden worden benoemd. Er zullen twee, 
als er vier of vijf, en drie als er zes gedelegeerden worden benoemd, geko
zen moeten worden uit de leden van het college van burgemeester en wet
houders van Eindhoven. Dit om de belangen van de centrumgemeente vol
doende te waarborgen. 

De mogelijkheid wordt geopend om ook deskundigen, die geen lid van de 
stadsgewestraad zijn tot gedelegeerde te benoemen. Op zich is dat een heel 
goede gedachte. Deze deskundigen zullen echter altijd de plaats moeten 
innemen, die is bestemd voor vertegenwoordigers van de negen andere in 
het stadsgewest gelegen gemeenten. Daardoor komt het mij twijfelachtig 
voor of van d~ze mogelijkheid veel gebruik gemaakt zal worden. 

Een burgemeester van de deelnemende gemeenten zal een gedelegeerde 
kunnen zijn, tenzij hij zijn functie opgeeft. Hoewel zulks niet met name 
wordt genoemd laten de incompatibiliteiten zich in die zin uitleggen. 

De voorzitter wordt door de Kroon voor de tijd van zes jaar benoemd. 
Deze benoeming geschiedt op aanbeveling van de Commissaris der Koning
in, welke aanbeveling met redenen omkleed dient te zijn. De Kroon kan 
bij a.m.V.b. algemene richtlijnen geven omtrent de wijze waarop de aanbe
veling tot stand dient te komen. Hiermede wordt de mogelijkheid geopend 
tot het regelen van de inspraak bij de benoeming van de voorzitter. 
De bestuursorganen zullen de bevoegdheid hebben bestuurscommissies in 
te stellen. 

Naast het bestuur staat een college van advies en overleg, waarin zitting 
zullen hebben de burgemeesters van de stadsgewestgemeenten. Dit college 
is in navolging van de conceptregeling voor het stadsgewest Groot-Am
sterdam opgenomen. Het is het beste te vergelijken met de Raad van State. 
Het college kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. In een aantal 
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belangrijke gevallen is het college van voorzitter en gedelegeerden ver
plicht advies te vragen. 

Taak 

De aan het stadsgewest bestuur toegedachte taak is te splitsen in integratie 
en coördinatie. 
Uiteraard zal tot deze taak het aangeven van de hoofdlijnen van de toe
komstige ontwikkeling in het gebied van het stadsgewest moeten behoren, 
terwijl ook een directe bemoeienis met de realisering daarvan gewenst 
wordt geacht. 

Indien het belang van het stadsgewest dat verlangt zullen bepaalde voorzie
ningen getroffen dienen te worden, door of vanwege, het stadsgewestbe
stuur. Hierbij wordt gedacht aan voorzieningen, die moeten worden getrof
fen ten behoeve van: 

a. bedrijfsvestiging en werkgelegenheid, 
b. verkeer en openbaar vervoer, 
c. recreatie, 
d. milieuhygiëne. 

Bij a.m.v.b. kan, de stadsgewestraad gehoord, bepaald worden, dat de 
hiervoor genoemde onderwerpen met andere worden uitgebreid. 
Ik zou hier nog even willen wijzen op "het treffen van voorzieningen door 
of vanwege het stadsgewestbestuur". Hier is dus een keuze mogelijk tus
sen het geven van strikte richtlijnen ter uitvoering en het zelf doen. Een 
voorzichtig hanteren van deze keuzemogelijkheid zal medebepalend kun
nen zijn voor het welslagen van het gedachte samengesteld plaatselijk 
bestuur. 

Bevoegdheden 

Ter uitoefening van de opgesomde taken van het stadsgewestbestuur wordt 
een aantal ingrijpende bevoegdheden ter delegatie aan dit bestuur aanbe
volen. Primair wordt gesteld de plicht voor de stadsgewestraad een ont
wikkelingsprogramma voor het stadsgewenstgebied vast te stellen. 

Dit ontwikkelingsplan dient te omvatten: 
1. een structuurplan, waarin de toekomstige ontwikkeling in het gebied 

van het stadsgewest uit een oogpunt van ruimtelijke ordening wordt 
aangegeven, het vigerende samenwerkingsorgaan beschikt reeds over 
een structuurschets, dat is aanvaard door de agglomeratieraad en door 
de raden van de tien gemeenten). 

2. plannen, voor zover daaraan naar het oordeel van de stadsgewestraad 
behoefte bestaat, waarin de toekomstige ontwikkeling in het gebied van 
het stadsgewest vanuit andere oogpunten dan van ruimtelijke ordening 
wordt aangegeven. 

3. een schema, waarin wordt vermeld, welke voorzieningen ter realisering 
van de toekomstige ontwikkeling door of vanwege het bestuur van het 

stadsgewest worden getroffen. 
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Indien dat voor de realisering van de onder 3 genoemde voorzieningen 
nodig is, zal het stadsgewestbestuur worden toegerust met bevoegdheden 
van gemeentebesturen. De raden van de stadsgewestgemeenten moeten 
worden gehoord alvorens volgens de administratieve procedure voor de 
vaststelling van het ontwikkelingsplan dit plan ter inzage wordt gelegd. 
Ook zullen bij a.m.v.b. of bij wet bevoegdheden van rijksorganen van het 
provinciaal bestuur van Noord-Brabant kunnen worden toegekend. De 
werkgroep ziet deze bepaling alleen van toepassing voor zover het hier 
gaat om bevoegdheden die passen binnen het samengesteld plaatselijk 

bestuur. 
Ten aanzien van de coördinatie zal het stadsgewestbestuur de bevoegd
heid moeten krijgen richtlijnen te geven met betrekking tot op de eerste 
plaats de onderwerpen, waarvan het ook tot rechtstreekse uitvoering 
bevoegd is en bovendien met betrekking tot: 
volkshuisvesting, 
volksgezondheid, 
maatschappelijke zorg, 
energie- en watervoorziening, 
onderwijs, 
cultuur, 
sport. 
Ook hier zal a.m.v.b. uitbreiding van het aantal onderwerpen gegeven 
kunnen worden. 
Ter verwezenlijking van de richtlijnen kunnen aanwijzingen worden gege
ven waarvan de opvolging verplicht is. Wordt aan deze verplichting niet 
of niet voldoende voldaan dan kan het stadsgewestbestuur de betreffende 
voorzieningen zelf tot stand brengen en indien nodig de daarmede in ver
band staande bevoegdheden van de gemeentebesturen zelf overnemen. 
Uit het voorgaande, kan volgens de werkgroep, worden afgeleid, dat de 
taak van het bestuur van het stadsgewest primair een programmerend 
karakter heeft. Deze taak bevat, behalve deze programmering echter ook 
een verantwoordelijkheid voor de realisering van de ontwikkeling, die in 
de stadsgewestelijke plannen is uitgezet. Deze verantwoordelijkheid vindt 
zijn weerslag in de verplichting van de gemeentebesturen richtlijnen op te 
volgen, terwijl het stadsgewestbestuur ook de bevoegdheid krijgt bepaalde 
voorzieningen rechtstreeks uit te voeren. 
In de gekozen opzet is ervan uitgegaan, dat het samengesteld, plaatselijk 
bestuur met name via de samenstelling van de stadsgewestraad en door 
het inschakelen van het college van advies en overleg zo goed zal functio
neren, dat slechts twee contacten tussen stadsgewest en gemeenten worden 
voorgeschreven. 
De gemeenten zijn namelijk gehouden conceptbestemmingsplannen aan het 
college van voorzitter en gedelegeerden voor te leggen, terwijl dit college, 
zoals reeds is aangegeven, de gemeenteraden over het ontwikkelingsplan 
moet horen, alvorens het ter visie wordt gelegd. 
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Financiën 

De benodigde financiële middelen denkt de werkgroep te kunnen vinden 
m: 
a. een jaarlijkse algemene uitkering van het rijk ter grootte van een, 

steeds voor drie jaren, door de minister van binnenlandse zaken vast 
te stellen percentage van het verschil tussen enerzijds de algemene uit
kering uit het gemeentefonds, welke het stadsgewest, indien het één 
gemeente zou vormen, zou ontvangen en anderzijds de som van de 
algemene uitkeringen uit het gemeentefonds welke de gemeenten ont
vangen, (dit verschil beloopt in 1969 ongeveer f 7.000.000,-). 

b. een bijdrage van de deelnemende gemeenten, die niet als sluitpost zal 
mogen fungeren. Vandaar dat daarbij gedacht wordt aan het stellen 
van een bepaald maximum, dat aan de gemeenten gevraagd mag wor
den. 

c. eventuele uitkeringen ter dekking van exploitatielasten en bijdragen in 
de kapitaalsuitgaven voor bijzondere, door het daartoe bevoegde gezag, 
aangewezen doeleinden, ten laste van het rijk of van de provincie 
Noord-Brabant. 

Hoewel dit verschil mijns inziens een goed uitgangspunt is voor het bepa
len van de grootte van de rijksuitkering aan het stadsgewest, verdient het 
toch wel aanbeveling stil te staan bij de vraag of de financiële verhoudings
wetgeving niet dusdanig vaak aan een verandering onderhevig is, dat het 
minder verstandig zou zijn deze bepaling vast te leggen in de wet die het 
openbaar lichaam Stadsgewest Eindhoven in het leven moet roepen. 

Het gevaar is bovendien niet denkbeeldig, dat wanneer een gemeente via 
bepaalde verfijningsregelingen van de algemene uitkering bepaalde inkom
sten verwerft, waarvoor het stadsgewest indien het één gemeente zou zijn 
niet voor in aanmerking gebracht zou kunnen worden, dit ten koste zal 
gaan van de inkomsten van het stadsgewest. 
Beter ware het mijns inziens de financiële regeling buiten deze wet te hou
den en elders hetzij via a.m.V.b. hetzij via een k.b. te regelen. 

Opvallende bijzonderheden 

Het concept voorontwerp van wet bevat enkele opvallende bijzonderheden. 
Ik heb reeds melding gemaakt van de wijze waarop de werkgroep denkt, 
dat inspraak bij de benoeming van de voorzitter is te regelen. Vermeldens
waard is zeker ook de omschrijving van de taak van de secretaris van het 
stadsgewest. Zij luidt onder andere: 
1. de secretaris staat de stadsgewestraad, het college van voorzitter en 

gedelegeerden, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van 
hun taak terzijde. 

2. Hij staat aan het hoofd van de secretarie van het stadsgewest. 

Hiermede is duidelijk gekozen voor de nieuwe opvatting van het secre
tarisambt. De huidige omschrijving in de gemeentewet "is. behulpzaam" 
klopt niet meer het duidelijk geëvolueerde secretarisschap. Dat de werk-
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groep heeft gekozen voor de formulering, die in het ontwerp voor een 
nieuwe gemeentewet is neergelegd, mag gelukkig worden genoemd. 
Hoewel men met de werkgroep van mening kan verschillen op onderde
len van de voorgelegde schets bestuurlijke structuur, meen ik te mogen 
stellen, dat gesproken kan worden van een evenwichtig en consequent uit
gewerkt plan voor een nieuwe bestuurlijke organisatie in het stadsgewest 
Eindhoven. Het verdient kans om tot wet te worden verheven. Het zou een 
voorloper kunnen zijn voor een toekomstige raamwet. waarbinnen de 
gewenste nieuwe bestuurlijke organisatie van ons land gestalte zou kunnen 
krijgen. 

1) De 10 in het stadsgewest Eindhoven gelegen gemeenten zijn Best, Eindhoven, 
Geldrop, Heeze, Nuenen, c.a., Oirschot, Son en Breugel, Valkenswaard, Veld
hoven, Waalre, 
De mogelijkheid tot uitbreiding wordt opengelaten. 

2) De werkgroep bestuurlijke structuur is als volgt samengesteld: 
Ir. H. B. J. Witte, voorzitter van de werkgroep; voorzitter van het Samenwer
kingsorgaan Agglomeratie Eindhoven, burgemeester van Eindhoven; 
Jhr. Mr. J. J. Smits van Oyen, waarnemend voorzitter; burgemeester van 
Nuenen c.a.; 
Prof. Dr. S. O. van Poelje, hoogleraar in het Staats- en Administratief recht 
aan de Universiteit van Amsterdam; 
A. J. M. Braam, gemeentesecretaris van Son en Breugel: 
P. A. Gondrie, gemeentesecretaris van Best; 
Mr. P. W. D. F. J oost;)n, gemeentesecretaris van Eindhoven; 
L. M. van de Laar, gemeentesecretaris van Veldhoven; 
Mr. J. B. A. van Laarhoven, secretaris van het Samenwerkingsorgaan Agglome
ratie Eindhoven; 
P. P. M. Gilissen, waarnemend secretaris van het Samenwerkingsorgaan Agglo
meratie Eindhoven, die tevens het secretariaat van de werkgroep verzorgde. 
Als waarnemers van de zijde van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en van 
het Provinciaal bestuur van Noord-Brabant namen aan de besprekingen van de 
werkgroep deel de heren Mr. C. F. G. de Menthon Bake, plaatsvervangend 
Chef van de afdeling Binnenlands Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Drs. W. Doreleijers hoofd van de zesde afdeling der Provinciale 
Griffie van Noord-Brabant. 
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Boekbespreking 

LINKS EN RECHTS UIT DE POLITIEK BANNEN? 

De oorsponkelijke opzet van deze bijdrage was het leveren van een reccnsie 
over een onlangs verschenen boekje van Dr. I. Lipschits: "Links en rechts in 
de politiek" (Boom en Zoon, Meppel). Maar de behandelde materie kwam ons 
te belangrijk voor dan dat we met slechts een recensie mochten volstaan. Er 
verschijnt bijna geen politicologische of politieke verhandeling waarin de be
grippen "links" en "rechts" niet op een of andere wijze aan bod komen. Be
vredigend zijn deze begrippen nooit behandeld. Dat is ook wel begrijpelijk, 
omdat de begripsinhouden steeds zo vaag omschreven zijn. 
Lipschits komt dan ook met het voorstel deze termijn niet langer meer te 
gebruiken. Zij bedekken zulk een menigte van uiteenlopende inhouden dat 
hantering van genoemde termen de bestaande verwarring eerder vergroot dan 
opheft. En dat kan de bedoeling van het gebruik van generaliserende begrippen 
niet zijn. 
Aan de hand van een viertal illustraties poogt Lipschits aan te tonen, tot welke 
inconsequenties en contradicties men kan geraken, als daarop de begrippen 
links en rechts worden toegepast. 
\Vanneer men de vier begrippenparen: progressiviteit/conservatisme, laïcisme/ 
confessionaliteit, socialisme/kapitalisme, democratie/dictatuur substitueert door 
het paar links/rechts dan liggen vreemde constructies voor de hand. Lipschits 
bouwt dan ook een syllogisme op: 
rechts = conservatief 
rechts = confessioneel 
tot de conclusie mag komen: 
confessioneel = conservatief. 
Welnu, aldus de redenering van Lipschits, het is evident, dat deze conclusie 
niet opgaat. Derhalve deugen de premissen niet. En dat komt dan door het 
gebruik van de term rechts. De moraal ligt voor de hand. 
Hiertegen moet echter worden aangevoerd, dat niet de premissen ondeugdelijk 
zijn, maar dat het syllogisme als zodanig ongeldig is. De term rechts wordt op 
aequivoque wijze gehanteerd, d.w.z. "rechts" heeft in beide premissen een ver
schillende "inhoud", of heeft, liever gezegd, helemaal geen inhoud, welke in 
een epitheton te vangen is. Derhalve deugt juist de conclusie niet. Dat komt 
dan ook wel door het gebruik van de term rechts, maar daaruit volgt niet, dat 
men nu maar van het gebruik van deze term moet afzien. 
"Links" en "rechts" zijn wel praedicaten welke aan een subject worden toe
gekend, en worden zelfs wel als adjectieven gehanteerd (men spreekt over 
linkse partijen, groeperingen, mentaliteit, etc.), maar in feite zijn zij, wat in de 
klassieke Nederlandse spraakkunst werd genoemd "bepalingen van gesteldheid". 
Iemand of iets is "links" of "rechts" ten opzichte van iemand of iets anders. 
Bij alle genoemde en te noemen begrippenparen staat het ene begrip links of 
rechts t.a.v. het tegenovergestelde begrip. Om tot het "syllogisme" van Lipschits 
terug te komen: 
rechts van progressief staat conservatief 
rechts van laïcistisch staat confessioneel 
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en hieruit resulteert geen conclusie, maar wel een vraag: waarom plaatst men 
conservatisme resp. confessionaliteit ter rechterzijde van hun tegendelen? 
Hierbij stoten wij op een tweede, meer fundamenteel bezwaar bij Lipschits. De 
zojuist gestelde vraag wordt namelijk in het geheel niet behandeld. Het merk
waardige verschijnsel doet zich voor, dat b.v. (afgezien van enige incidentele 
uitzonderingen, waarbij onenigheid doorgaans het gevolg is van een dooreen 
verwarren van politieke en socio-economische structureringen), nagenoeg alge
hele overeenstemming bestaat over de situering der diverse verschijnselen, groepe
ringen en houdingen. Socialisme staat links van kapitalisme, liberalisme staat 
links van orthodoxie, progressief staat links van conservatief, etc. Deze overeen
stemming duidt op het bestaan van een richtinggevend criterium, dat nagenoeg 
allen onderkennen, zonder het nu direct te kunnen benoemen. Om het in 
Thomistische termen uit te drukken: men hanteert een formeel criterium, maar 
omdat men niet bij machte is dit criterium enigermate adaequaat te verbaliseren, 
vlucht men in de vele materialisaties van genoemd criterium, zoals die zich in 
de loop van de geschiedenis hebben voorgedaan. Voortdurend wordt dan de 
fout gemaakt, dat men de formele tegenstelling (welke dan de toch in wezen 
neutrale termen "links" en "rechts" als plaatsingscriterium heeft gekregen) 
identificeert met een van de zeer vele, elkaar vaak overlappende, historische 
materialisaties ervan. Dat zulks verwarrend werkt, behoeft geen betoog, maar 
dit mag juist nimmer een reden zijn, zeker niet voor een wetenschappelijk onder
zoeker, om dit probleem door afschaffing van op een misschien wel zeer wezen
lijke tegenstelling duidende termen uit de weg te gaan. Het probleem blijft, 
alleen de termen worden gesubstitueerd. 
Natuurlijk is het denkbaar, dat Lipschits - en met hem vele andere auteurs -
helemaal niet gelooft in een fundamentele tegenstelling in het politieke denken, 
de politieke houding, dat hij helemaal niet kan aanvaarden, dat de vele be
grippenparen uitdrukkingen zijn van de diverse fasen, waarin zich de fundamen
tele links-rechtstegensteLling als in een historisch, dialektisch proces ontvouwt. 
Maar dan moet hij dat duidelijk zeggen. Wij zouden het ook dan niet met hem 
eens zijn, doch in dat geval kon ons a priori gesteld worden tegen een analoog 
a priori van de auteur. De teleurstelling m.b.t. dit boekje bestaat juist hierin, 
dat de vraag naar de politicologische hanteerbaarheid van het begrippenpaar 
rechts/links noch in positieve noch in negatieve zin fundamenteel is behandeld, 
doch slechts op basis van een inderdaad slordig woordgebruik. En daarvoor 
was nu juist dit boekje niet nodig. 
Nijmegen, 
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Deze maand 

Hei' S.E.R.-advies over de herziening 
van het ondernemingsrecht 

door dr. J. A. M. Comelissclls 

Op 19 september jl. kwam de Sociaal-Economische Raad in openbare ver
gadering bijGen om zijn advies aan de minister van Justitie vast te stellen 
oveï het laatste onderdeel v::n het rapport van de Commissie-Verd:\!ll. Het 
betrof hier een aantal voorstellen tot wijziging van de wettelijke regeling 
van de naamloze vennootschappen binnen de bestaande structuur van de 
onderneming en een aantal voor~;tellei1, die tot een structuurwijziging van 
het vennootsc:1aps"echt zouden kiden. 
Reeds eerder was men het in de Sociaal-Economische Raad eens gewo:den 
over de aan de rege~i"g uit tc orcilgen adviczen inzake een drietal andere 
onderdclen van het rapport van de Commissie-Verdam, nl. met betreY.king 
tot de jaarrekening van de onderneming. het enquêterecht en de w.::t op de 
ondernemingsr~den. 
De verwachtingen over het bereiken van overeenstemming waren ditmaal 
niet hoog, gezien het feit, dat er vier voorstellen ter tafel lagen, nl. twee 
uitee:ilopendc voorstellen van de werkgevers- en van de werknemers
vertegenwoordigers. een voorstel van het Kroonlid mevrouw dL H. Ver
wey-Jonker en een voorstel van een twaalftal Kroonleden, tot stand ge
komen deo, de samenvoeging van twee eerder gedane voorstellen van de 
Kroonleden prof. mr. N. E. H. van Esweld en prof. mr. W. C. L. van der 
Grinten. Pc1:tieJ.: ZC'lI de zaak voor het kabinet-De Jong zeer moeilijk 
hebben gelegen. wanneer de S.E.R. tot een verdeeld advies zou zijn ge
komen. dit te meer (Yldat in de regeringsverklaring van het kabinet van 
18 april 1967 de herziening van het ondernemingsrecht als een programma
punt is aange~:o;ldigd. 
In de rege~ingsyerklaring wordt nl. gesteld, dat grote waarde wordt ge
hecht aan een uitbreiding van de kring waaruit de commissarissen 
worden aangetrokken. In elk geval dienen - volgens de regeringsverklaring 
_ meer dan tot nog toe personen wier belangstelling in het bijzonder 
op de sociale aspecten van het leven is gericht, aan de werkzaamheden 
en de colleges van commissarissen deel kunnen nemen, teneinde ook op 
het vlak van de raad van commissarissen aan genoemde sociale aspecten 
zoveel mogelijk recht te doen wedervaren. 
Overeenkomstig de voorstellen van de Commissie-Verdam had de Sociaal
Economische Raad onderscheid gemaakt tussen de voorstellen tot wijziging 
van de wettelijke regeling van de naamloze yennootschappen binnen de 

289 



bestaande structuur en de voorstellen, die een structuurwijziging van de 
naa mloze vennootschap tot gevolg zouden hebben. 

1. De voorstellell binnen de bestaande structuur van het vennootschaps

recht. 
Over het aan de minister van Justitie uit te brengen advies omtrent het 
bovenstaande was reeds eerdcr overeenstemming bereikt in de commis
sies van voorbereiding. 
Het betrof hier in hoofdzaak de voorstellen tot verruiming van het recht 
op inlichtingen ten behoeve van de aandeelhouders tegenover de bestuur
ders van de onderneming en de commissarissen alsmede een verbetering 
van de positie van de certificaathouders. 
Als een herziening binnen de bestaande structuur van het huidige vennoot
schapsrecht was door de Commissie-Verdam ook gepresenteerd een aan
vulling van artikel 50 van het Wetboek Viln Koophandel in die zin, dat de 
commissarissen hun taak ten hehoeve van het geheel der hebngen van de 
vennootschap en van de met haar verbonden onderneming vervullen binnen 
het kader van het algemeen belang. 
De Raad meent ten aanzien van dit voorstel afwijzend te moeten advise
ren. 
Weliswaar wordt de maatschappelijke functie van de onderneming erkend, 
doch anderzijds wordt hier tegenover gesteld, d:lt een dergelijk voorstel 
niet voor de particuliere onderneming hanteerbaar is, omdat deze niet 
IS ingericht om rechtstreeks het algemeen re:ang te dienen. 

TL De voorstellen van de Commissie- Verdam, die een structuurwijziging 
van het vennootschapsrecht tot gevolg hebben. 

De meningsverschillen in de S.E.R.-commissies concentreerden zich hoofd
zakelijk tot de volgende onderwerpen. 
De taak en de bevoegdheden van de raden van commissarissen. de samen
stelling van deze colleges en de benoeming en het ontslag van de directie
leden. 
Voor de verkrijging van een duidelijk beeld van het in de S.E.K bereikte 
compromis zal hieronder in het kort een overzicht worden gegeven van 
de vier voorstellen, die ter tafel lagen. 

a. Het voorstel van de werknemersvertegenwoordigers. 

De werknemersvertegenwoordigers waren van oordeel, dat een aantal be
langrijke beleidsbeslissingen aan de goedkeuring van de I aden van com
missarissen nieuwe stijl zal moeten worden onderworpen en wel bij onder
nemingen, waarvoor ingevolge de nieuwe wet op de ondernemingsraden 
een ondernemingsraad zal dienen te worden ingesteld. 
Het betreft o.a. beslissingen inzake uitgifte van aandelen en schuldbrieven, 
noteringen ter beurze, duurzame samenwerking in andere ondernemingen, 
belangrijke investeringen en statutenwijzigingen. 
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Voorts wilden zij de raden van commissarissen nieuwe stijl belasten met 
de vaststelling van de jaarstukken en met de benoeming en het ontslag 
van de leden van de directie. Bij de benoeming zouden de commissarissen 
in hun keuze niet mogen worden beperkt door bindende voordrachten. 
Ten aanzien van de samenstelling van de raden van commissarissen had
den de werknemersvertegenwoordigers als hun mening uitgesproken, dat 
deze raden zodanig dienen te zijn samengesteld en op een zodanige wijze 
moeten tot stand komen, dat zij het vertrouwen genieten van zowel de 
arbeiders- als de kapitaalscomponent in de onderneming. 
Dit zou kunnen worden bereikt, wanneer de kandidaten voor het lidmaat
schap van de raden van commissarissen zouden kunnen worden gesteld 
door de aandeelhouders, de commissarissen en de werknemers die in de 
onderneming werkzaam zijn alsmede door de vakbonden, die kandidaten
lijsten voor het lidmaatschap van de ondernemingsraden kunnen indienen. 
Daarna zal een paritair uit vertegenwoordigers van de werknemers en 
van de kapitaalverschaffers samengesteld college de voordracht opmaken. 
Aan de verkiezing van commissarissen kunnen alle betrokken werknemers 
en aandeelhouders deelnemen. 

b. Het voorstel van de werkgeversvertegenwoordigers. 

Van werkgeverszijde werd bezwaar gemaakt tegen de overheveling van 
een aantal belangrijke bevoegdheden van de directie en de vergadering van 
aandeelhouders naar de raden van commissarissen. 
Zo stond men afwijzend tegenover de toekenning aan de raden van com
missarissen van de hevoegdheid tot de vaststelling van de jaarstukken. 
Evenmin achtte men het aanvaardbaar, dat de directieleden zouden 
worden benoemd door de raden van commissarissen. 
Wel kon men zich verenigen met een uitbreiding van de toezichthouden
de taak van de raden van commissarissen. Deze taak zou echter door 
de wet beperkt moeten worden tot de uitgifte of intrekking van aandelen 
en schuldbrieven, de aanvragen tot beursnoteringen, het aangaan van 
duurzame samenwerking met andere ondernemingen, wijzigingen van de 
akte van oprichting, ontbinding van de n.v. en verplaatsing of opheffing 
van de door de n.v. gedreven onderneming. 
Ten aanzien van de benoeming van commbsarissen wilde men niet verder 
gaan dan de oplegging van de verplichting tot bespreking in de onder
nemingsraad van voordrachten tot benoeming, C.q. herbenoeming van 
commissarissen van open en besloten n.v.'s. De instelling van een raad 
van commissarissen zou verplicht moeten worden gesteld voor n.v.'s, waar
van het vermogen over de afgelopen drie jaar gemiddeld f 10 miljoen 
heeft bedragen en waarvoor bovendien een ondernemingsraad is ingesteld. 

c. Het voorstel van het Kroonlid mevrouw dr. H. Verwey-Jonker 

Dit voorstel sloot in grote lijnen aan bij dat van de werknemersvertegen
woordigers. 
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De benoeming en de selectie van de commissarIssen diende echter te wor
den toeve:trouwd aan een speciale commissie. 
Een benoeming door alle betrokken werknemers en aandeelhouders -
zoals de werknemers zich voorstellen - zou in de praktijk blijkens de ge
geven toelichting tot oncontroleerbare en onberekenbare processen kunnen 
leiden, hetgeen de bestuurbaarh;~id van de onderneming niet ten go::de 
zou komen. 
Het voorstel werd door enige andere leden vall de Raad ondersteund. 

d. Het voorstel van een twaalftal Kroonleden 

Kort samengevat Komt het voo,'stel hierop neer, dat de besluiten tot be
noeming van de commissarissen een verklaring van geen bezwaar moeten 
verkrijgen van de ondernemingsraad. 
Bij weigering van bedoelde verklaring van geen bezwaar zou beroepen open
staan op een commissie van de S.E.R., die gerechtigd zou zijn de ver
klaring van geen bezwaar zelf af te geven. 
Over de bevoegdheden van de raden van commissarissen waren door de 
desbetreffende Kroonleden bij de aanvang van de vergadering van de 
S. E.R. geen voorstellen ter tafel gelegd. 

JII. Het in de S.E.R. bereikte compromis. 

In de S.E.R. is men het er over eens geworden, dat de benoeming van 
commissarissen wordt verplicht gesteld voor alle n.v.'s, die een eigen 
vermogen van tenminste .f 10 mln. en een ondernemingsraad hehbe:l. 
Uitzonderingen op deze regel kunnen worden toegestaan o.a. voor dochter
maatschappijen van internationaal georiënteerde n.v.'s. 
De benoeming van de commissarissen geschiedt voor vier jaar. In afwijking 
van het werknemersvoorstel zal de benoeming van àe conlmissarissen niet 
geschieden door de betrokken werknemers en aandee: houders. doch door 
de raden van commissari~se:1 zelf. hetgeen de aanvaardin;:; betekent van 
een systeem van coöptatie. 
Hiertegenover staat dat de werknemers wel een belangrijke invloed zullen 
kunnen uitoefenen op de indiening van kandidatenlijsten. omdat naast de 
aandeelhouders, de commissarissen en de directie, ook de ondernemings
raad het recht zal hebben kandidaten aan te wijzen. 
De door de raden van commissarissen gedane benoemingen zullen een 
verklaring van geen bezwaar moeten verkrijgen van de aandeelhouders
vergadering en van de ondernemingsraad. 
Bovenstaande procedure hoeft niet per se tot de benoeming van werk
nemerscommissarissen te leiden. Van diverse zijden werd er in de S.E.R. 
op gewezen, dat in de eerste plaats moet worden gestreefd naar de benoe
ming van commissarissen, die bereid zijn naar best vermogen de belangen 
van de onderneming te dienen. Uitgaande van deze visie zal de nieuwe be
noemingsprocedure niet leiden tot tegenstellingen binnen het college van 
commissarissen, 
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dil 

Er zal evenwel rekening mee moeten worden gehouden, dat ue raden 
van commissarissen zodanig zijn samengesteld, dat daarin een voldoende 
aantal commissarissen zitting heeft, dat het volledige vertrouwen van de 
werknemers geniet. 
De S.E.R. verwacht, dat er in de praktijk bij de betrokkenen een rcde!ijke 
bereidheid zal bestaan om tot overeenstemming te komen. 
Het beroep op een speciale S. E. R.-commissie, die in de plaats v::n de 
aandeelhoudersvergadering en van de ondernemingsraad een verklaring 
van geen bezwaar kan afgeven, zal over het algemeen genomen hij een 
redelijk overleg volgens de S.E.R. slechts in uitzonderingssituaties moeten 
worden gehanteerd. 
Wat cle bevoegdheden van de raden van commissarissen betreft, zal volgens 
de S.E.R. de toestemming van de raden van commissarissen zijn vereist bij 
belangrijke beslissingen. 
Het gaat hier o.a. om besluiten tot uitgifte of intrekking van a'mdekn 
en schuldbrieven, aanvragen voor beursnoteringen, deelnemingen, belang
rijke investeringen, vestiging, verplaatsing en opheffing van de n.v. 
De vaststelling van de jaarstukken zal eveneens door de raad van com
missarissen geschieden, doch onder goedkeuring van de aandeelhuders
vergadering. 
De invloed van de werknemers zal hier in zoverre worden vergroot, dat de 
ondernemingsraden voor de vaststelling van de jaarstukken door de com
missarissen in de gelegenheid zullen moeten worden gesteld deze stukken 
te bespreken en hun mening daarover ken haar te maken. 
De benoeming van de directieleden zal volgens de S.E.R. eveneens door 
de raden van commissarissen moeten geschieden, hetgeen voor de werk
nemers een winstpunt kan betekenen, indien de raden van commissarissen 
op een meer genuanceerde wijze dan thans het geval is worden samenge
ste!d. 
Ook het ontslag van de leden van de directie ZQI door de raden van 
commissarissen geschieden, dit laatste echter eerst nadat de aandeel hou
de:-svergade;i~g van blar visie heeft doen hlijken. 
De inschakeling van de aandeelhoudersvergadering hij ontslag van de leden 
van de directie is b~p!eit ter wille van de recht~zekerheid VQn degenen, 
die met ontslag worden bedreigd. Van de visie van een meer in de open
haarheid optredend college als de aandeelhoudersvergadering venNélcht 
de S.E.R. de nodige corrigerende werkir;g. 

Slotopmerkingen 

Niet ieder zal bereid zijn van dezelfde optimistische verwachtingen uit te 
gaan als de S.E.R., doch gezien de voor de vergadering van de S.E.R. be
staande tegenstellingen, zou het toch weer van een al te pessimistische 
instelling getuigen, goed bedoelde pogingen om tot een oplossing te komen 
al meteen naar het rijk der fabelen te verwijzen. 
Voor de K.V.P. als politieke partij is het vanzelfsprekend van groot belang 
het in de S.E.R. bereikte compromis te toetsen aan de denkbeelden van 
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de "groep van achttien" over de herziening van de ondernemingsstruc
tuur. 
Na lezing van de desbetreffende passages uit het rapport zal men niet 
aan de conclusie kunnen ontkomen, dat het binnen de S.E.R. bereikte ver
gelijk een redelijke kans biedt de werknemers meer invloed te geven op 
het beleid van de leiding van de onderneming. Ondanks de van sommige 
zijden geuite kritiek op het S.E.R.-advies kan worden gesteld, dat het kabi
net-De Jong de beschikking heeft gekregen over een belangrijk document, 
dat redelijke perspectieven biedt voor de verwezenlijking van hetgeen in 
de regeringsverklaring van 18 april 1967 is gesteld omtrent de herziening 
van het ondernemingsrecht. 
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Ontwikkelingshulp 
. 
In Nederland 

door mr. H. A. F. Veilt 

Meer dan vijftigduizend vreemde arbeiders zijn bij ons te gast in overvolle 
pensions en zolderkamertjes. 
Dankzij de grote subsidies van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk kunnen een twaalftal regionale stichtingen tot bijstand 
van buitenlandse werknemers hun helpen bij individuele moeilijkheden voor
al op het gebied van arbeid en huiwesting, en voorts met groepsvierk in de 
ontmoetingscentra, de zogenaamde casa's. 
Sinds in 1944 de mijnindustrie begon met Italianen aan te trekken, is de 
buitenlandse arbeider een alledaags verschijnsel geworden, nu één op de 
drie Nedeïlandse bedrijven buitenlandse arbeiders in dienst heeft. 
Iedereen weet onderhand dat buitenlandse arbeiders onmisbaar zijn voor 
onze economie. In 1955 waren er nog maar 1600, in 1961 al 8000. nu 
bijna 55.000. Hun aantal bedraagt 1 pct. van de beroepsbevolking. In 
West-Duitsland, België en Frankrijk is dit 5 pct. of meer. 
Deze, meestCiI ongeschoolde. arbeiders uit laag geïndustrialiseerde landen 
met grote werkloosheid en lage lonen, meestal ongehuwd of gehuwd zonder 
medeneming van hun gezin. komen hier enige tijd werken zonder zich aan· 
vankelijk blijvend te willen vestigen. 
De eerste groepen kwamen uit Italië en daarna uit Spanje. Hun aan
passing gaf niet zulke grote problemen. Later ging na Griekenland en Por
tugal het grote ,:ant:;l uit Turkije en Marokko komen. 
De cultuur-. godsdienst- en klimaatverschillen gingen toen meer spreken. 
Er rezen vragen op bet gebied van selectie, werving, verloop, taalbarrière, 
sociale begeleiding, huisvesting, enz. en zo werden het Departement van 
Sociale Zaken, vanwege de arbeidsvoorziening en werkgelegenheid, Justitie 
vanwege het vreemde!ingenbeled. en CRM vanwege de maatschappelijke 
kant bij deze problematiek betrokken. De benadering van deze verschillende 
gezichtspunten zal moeten uitmonden in een integraal beleid, zo wordt be
pleit in De Nederlandse Onderneming van 7 maart 1969. 
Wij willen aandacht vragen voor een nieuw gezichtspunt, dat van de ont
wikkelingshulp. 
Wanneer namelijk vaststaat dat deze werknemers na enige jaren weer terug
keren, dat de meesten gekomen zijn om een som gelds te verdienen waar
mee ze thuis iets willen beginnen, dan is het van belang hen bij onze 
begeleiding daarop voor te bereiden. Ons beleid zou dan niet gericht moe-
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zijn op integratie, "aanpassing" en blijvende opname, maar op ontwikke
li~g. 

Ik meen zelfs dat een deel van de pot ontwii,kelingshulpgeld hier in 
Nederland voor dit doe! besteed I'~cet worden. 
Tekenend is het geval van de Turkse arbeider die hier kwam werken 
or:1 een auto te verdienen en daarmee thuis als taxi-ondernemer te 5tarte:-( 
of de Marokkaan die hieï dertien uur per dag werkte, tweehonderdvijftig 
gulden per week verdiende, droog brood at en in Casablanca een flatje 
kocht, dat verhuurt en weer terug t~iuis op zijn achterlijk boerenbedrijf 
·",erkt. \Vij zouden de Elotivat;e. het he;,ceftenpatroon heter moeten ken::en 
van de buitenlandse werk::emers: Zijn ze gekomen uit de moed de wan
hoop, uit gerichte toekoillstr1'iW):nz ot ;illeen maar 0'11 een te stra1

, keu,s
lijf van hun traditionele cultuur te ontvluchten, zoals er zijn die zondags
avonds al op gemaakt hebben wat ze vr;;~hgs ir. hun loonzakj'3 vo~~den') 
Een aantal stichtingen tot bijstand aan buitenlandse arbcider~ is begonnen 
met cursuswerk: cursussen l~ssen en autotechniek Wé![en het meest voor 
de hand liggend. Maar de Nederlandse onderwijsmethoden vereisen een be
hoorlijke taalbeheersing, gaan van teveel voorkennis uit en zijn erg theore
tisch. Er is behoefte aan in hun landstaal gegeven cursussen die vooral 
z;jn toegespitst op een "denken met de har:den". 
Zeer juist heeft de Stichting Gooi en Vechtstreek naast de cursus Neder·· 
lands, ook voor de Marokkanen, van wie een groot pei',:enta~e analfabeet 
is, cursussen Arabisch georganiseerd. 

Bij een onderzoek van de Stichting Bijstand Buitenlandse werknemers 
Twente bleek dat een groot d:el van de onderv;'aagdcn bij tcrugkce' in 
hun vaderland geld wilde investeren in het eigen agrarisch bedrijf of een 
zelfstandig niet-agrarisch bedrijf te willen opzctten "meestal een tot falen 
gedoemde middenstandsachtige broodwinning". 
Bij terugkeer en definitieve vestiging in het vaderland blijken arbeiders 
uit de agrarische en dienstensector meestal ret oudc beroep weer op te 
nemen, terwijl degenen uit de industriële sector overgaan tot individuele 
economische activiteiten (kleinhandel, vervoer etc.). 
Het rapport wijst op een mogelijke oplossing voor de stroom Turkse ar
beidskrachten naar West-Europa (1.032.500 man). 
Deze oplossing zou bestaan in een samenwerking op grote schaal tussen 
het Nederlandse en Turkse bedrijfsleven of (op kleinere schaal) een filiaal
vorming van Nederlandse bedrijven waarbij gekozen kan worden voor de 
joint-venture vorm. Het rapport bepleit een gerichte opleiding voor iedere 
Turkse werknemer, waarbij "gericht" doelt op de toekomstverwachting van 
iedere betrokken arbeider na zijn terugkeer in Turkije. 
Wij willen echter hier nu pleiten voor een goed gefundeerd ontwikkelings
programma aan huis, met name voor Marokkanen en Turken. Uitgangspunt 
is dat onze economie nog lang buitenlandse arbeiders nodig heeft, dat het 
grootste deel na enige jaren weer repatrieert, dat zij thuis in een ont
wikkelend land hun plaats moeten vinden. Waar juist in deze landen het 

296 



middenkader ontbreekt is ontwikkeling van gastarbeiders praktisch COi.tro· 
leerbare ontwikLeli'lgshu l p. 
Het zal voornamelijk gmm om lager technisch, lage, agrarisch, lager com
mercieel onderwijs. Maar voordien zal een inventarisatie nodig zijn van de 
be,oepenbehoefte in de betrok~',en landen. 
Op deze gegevens zal een aangepast leerlingenstelsel opgezet moeten WOf
den. Het komt kort en simpel gezegd hierop neer: 

a. Uitzoeken aan welke beroepen in de vaderlanden der gastarbeiders 
behoefte is, in het bijzonder aansluitend op ontwikkelingsprojecten. 

b. Daarop aangepast een praktisch onderwijs opzetten. Wij denken aan 
avondonderwijs, maar ook aan dagonderwijs zoals "één dDg per week 
vorming" van de werkende jeugd. 

c. Daarnaast bevorderen en prernicëren dat buitenlandse arbeiders lil die 
functies geplaatst worden. 

d. Waar dit zich niet verdraagt met de ongeschoolde arbeid waarvoor ze 
tenslotte geworven zijn, dan proberen in het vierde jaar van hun verblijf 
hier zo'n soort leerplaats te scheppen. 

e. Daarnaast zou gedacht moeten worden aan speciale spaarregelingen, 
er zou dan alle reden zijn voor bijzondere spaarpremies. 

Kortom wij plegen belangrijk ontwikkelingshulp als die vijftigduizend 
straks verrijkt en rijker naar huis terugkeren. 

De uitwerking is een interdepartementale en zelfs interdisciplinaire zaak; 
het ging mij er slechts om de gezichtshoek aan te geven. 
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Internationaal regionaal 
economisch beleid 

door drs. L. J. r:. Horhacll 

De regionale economische politiek heeft vanaf de jaren 1949 een steeds 
sterker accent gekregen. De verschillende industrialisatie-nota's, die in 
Nederland verschenen zijn, kenmerken heel duidelijk een ontwikkeling, die 
zich steeds meer oriënteert op economisch-geografische gebieden, die in 
de welvaartsevolutie dreigden achterop te raken. Bovendien openbaarde 
zich in Nederland de ontwikkelingsrelatie "Randstad Hollailll" en "Overig 
Nederland", hetgeen aanleiding is geweest tot een totale herziening van 
het regionaal-economisch beleid, dat meer fundamentele uitgangspur,ten 
kreeg. 
De Randstad Holland kende op grond van n<ltuurlijke vestigingsfactoren 
een bijzonder dynamische ontwikkeling, welke van vitaal belang moet 
worden geacht voor de totale economische ,ituatie van ons land. 
Het noorden des lands en een aantal andere gebieden, gespreid over het 
midden en zuiden, kenden een aantal :,pecifieke probleemgebieden, welke 
probleemgebieden door stimuleringsn13atregelen voor een overgroot ge
deelte momenteel zijn herschapen in ontwikkelingsgebieden met een min 
of meer autonome groeikracht. 
Dit globale beeld is een beeld, dat zich aftekent binnen het specifiek 
Nederlands territorium. 
Juist in de grensgebieden treden specifieke problemen op, die momenteel 
een internationale aanpak vragen. Nationale regelingen echter verhinde
ren in de meeste gevallen een fundamentele aanpak van het beleid, dat 
niet alleen gericht moet zijn op nationale economisch-geografische regio's, 
doch specifiek op gebieden, die over de grenzen heen gaan. Er is wat 
dit betreft binnen het kader van de ontwikkeling van de E.E.G. ook 
sprake van een crisis. De formulering van internationale doeleinden op 
dit terrein blijft achterwege door nationale aspiraties, door wetgeving, 
regelingen en veelal ook mentaliteit. Men dient zich te realiseren, dat 
binnen het keurslijf van deze instituties de dynamische jeugd van vandaag 
steeds sterker het onwezenlijke gaat aanvoelen van grenzen, waar plotse
ling het ene gebied ophoudt en het andere begint, waar pascontroles plaats 
vinden, waar vragen worden gesteld over in- en uitvoer van goederen 
etc. De economische vooruitgang wordt een zodanige vanzeifsprekendheid 
gevonden, dat de jeugd deze vooruitgang niet meer als een doel op zich
zelf ziet, doch zij kijkt veel meer uit naar internationale samenwerkingen, 
die van Nederland werkelijk een stuk Europa maken. 
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Binnen dit kader past volledig een internationale regionale politiek. W"n
neer wij b.v. zien, dat momenteel gescheiden ontwikkelingen opLden i 1 

een klein gebied van een 100 km2, begrensd door N ederlands-Limbu'g, 
het land van Aken en het gebied van Luik en Hasselt, dan zal men uit 
overwegingen van internationale ruimtelijke ordening zich afvragen, hoe 
dit gebied er over 25 jaar uit zal zien. 
Deze gescheiden ontwikkeling veroorzaakt bovendien, dat middels tal "'.:n 
faciliteiten. die anders geaard zijn, industrieën worden aangetro:d.;,c.-, 
waarbij niet de vraag voorop staat of het werkgelegenhcidspatrcon d2.t 
zich spontaan ontwikkelt, in overeenstemming is met de groeiperspectievcll. 
die noodzakelijk zijn voor de toekomst. 
Op het gebied van het toerisme bestaat er nauwelijks samenwerking met 
de grensgebieden. 
De ruimtelijke verdeling van de bevolking en de arbeidskrachten is een 
wezenlijk element voor het structuurprobleem van de toekomst. 
Sociologische vragen, die verband houden met de gevolgcn van werken, 
wonen en recreëren, spelen hierbij een belangrijke rol. 
Welke problemen zullen er optreden door de steeds voortgaa'lde stïllctuur
veranderingen in het bedrijfsleven, welke internationale doelstellingen 
zullen moeten worden gekozen voor de oplossing van het werkgelegen
heidsvraagstuk op langere termijn door het stimuleren niet alleen van in
dustriële. doch ook van dienstverlenende bedrijven? 
Het gewest Limhurg en met name Zuid-Limhurg, wordt ingckneld tusse,1 
West-Duitsland en België en cle vragen, die hier naar voren ko,'1e'1, worden 
emotioneel ook daar het sterkst ervaren. 
Concluderend kan worden gesteld. dat de navolgende doeleinden dringend 
om behandeling vragen: 

1. Het gebied Zuid-Limburg - Aken - Luik - Hasselt, Maastricht is bin
nen de E.E.G. het meest geëigende gebied. dat in aanmerking komt 
voor een internationaal regionaal economisch beleid. 

2. Een onderzoek naar en een inventarisatie van de belangrijkste basis
gegevens, verh,md houdende met een toekomstige ontwikkeling, is een 
dringend vereiste. 

3. Aan de hand van dit onderzoek zullen concrete doeleinden moeten 
worden geformuleerd, waaromtrent de 3 nationale regeringen over
eenstemming dienen te bereiken met het doel dat aan de beleidsinstan
ties binnen de E.E.G. de uitwerking in handen wordt gegeven. 

4. Binnen de kring van de verschillende gewesten zullen vertegenwoordi
gers uit de politieke wereld en uit het bedrijfsleven een internationale 
groep dienen te vormen, die coördinerend optreedt op het internationale 
vlak en tegelijkertijd via hun eigen parlement trachten de gestelde 
desiderata op het internationale vlak te verwezenlijken. 
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De technologische ontwikkelingen van vandaag, die een grote versnelling 
teweeg brengen op alle terreinen van ons maatschappelijk leven, dwingen 
ons thans een keuzc te doen. 
Wil men binnen de E.E.G. werkelijk tot een nauwere samenwerking komen, 
dan bieden de internationale regio's een prachtig experimenteel proefter
rein van waaruit concrete ervaringen in het grotere Europese veld kun
nen worden toegepast. 
Deze theorie geldt voor al die gebieden, die momenteel door hun grens 
worden afgeschermd, hetzij de Belgische, hetzij de Duitse grens. 
Vanuit de regio zelf zullen de initiatieven moeten worden ontwikkeld om 
de nationale overheden te richten op een geïntegreerd internationaal regio
naal economisch beleid. 
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Nota Bestuurlijke Organisatie 
constatering. geen prospekt 

door Th. Koot 

"Wij weten nog steeds niet goed, wat wij aan moeten met de schaalver
groting, die zich op bestuurlijk terrein aandient", zo mocht ik mijn artiè;el 
"Stadsgewestbestuur" in Politiek van september 1969 beginnen, zonder 
te beseffen, dat in dezelfde maand een Nota Bestuurlijke Organisatie van 
de minister en van de staatssecretaris van binnenlandse zaken zou ver
schijnen. Het was daardoor onmogelijk te voorzien, dat ik op zo'n korte 
termijn een bevestigirg van het daar gestelde zou krijgen. Indien rnen 
deze nota namelijk kritisch beschouwd, kan men niet anders dan tot de 
conclusie komen, dat ook de heren Beernink en Van Veen het nog niet 
helemaal duidelij), zien. 
Zij geven de ir.houd van hun nota als volgt weer: Gedachten over de 
hepaling van het aandeel in de overheidstaak, dat aan het rijk, de p,ovil1-
cies en de lichamen voor lokaal bestuur toekomt; de noodzaak van lokaal 
bestuur op gewestelijke schaal: de regeling van de verhouding van de lagere 
territoriale lichamen, zowel onderling als ten opzichte van het rijk. 
Aa:lsluitend op deze ged,'chtenbepaling vatten zij het gedoelde komende 
beleid met betrekking tot deze punten samen. Zij onderscheiden daarbij drie 

hoofdelementer, : 

I. het in de naaste toekomst hevorderen van voorzieningen ter aanpassing 
van de bestuurlijke organisatie aan de structurele ontwikkelingen in ons 

land, te weten: 

a. versterking van het lokaal bestuur langs twee wegen, namelijk het 
samenvoegen van gemeenten volgens binnenkort aan de Stanten-Gene
raai voor te leggen richtlijnen en door gewestvorming op basis van een 
daartoe gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 

b. herziening van de provinciale grenzen in verband met het voorgaande 

c. vaststelling van een financiële regeling voor de gewesten 

d. het geleidelijk komen tot een structuur schets voor de bestuurlijke in
deling 

e. een (nadere) wettelijke regeling voor de bestuurlijke organisatie van 
Rijnmond van Groot-Amsterdam 
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Tl. een opdracht aan de Raad voor de Territoriale Decentralisatie voor 
de studie over de toekomstige positie van provincie, rijk, gemeente en 
gewest, zowel onderling als ten opzichte van het Rijk en ten opzichte van 
de bu;-gers. 

lIL het bevorderen van studie en research met betrekking tot de bestuur
lijke organisatie. 

Zo op het eerste gezicht lijkt dit komende beleid niet onaardig, weinig 
concreet weliswaar, maar er is toch een eerlijke poging gedaan een be
leidsvisie te geven. En eerlijke pogingen verdienen altijd "the benefit of 
the doubt". 
Om een oprechte visie op de nota bestuurlijke organisatie te geven moet 
men de sfeer van de nota proeven en juist deze sfeer valt mij tegen. 
Reeds bij het lezen van het aanloopje van de nota bekruipt mij al een ge
voel van minder behagen. Wanneer men alleen al de eerste zin bekijkt, 
die luidt "Wij leven in een tijd, waarin vele in de maatschappij geldende 
waarden discutabel zijn gesteld",kan men van de nota weinig meer ver
wachten dan een constatering, een momentopname, die men juist van 
een regering niet verwacht. 

Opdracht overheid 

Aangezien de heren Beernink en Van Veen, of zoals zij in de nota worden 
genoemd de ondergetekenden, zelf ingaan op de opdracht van de overheid, 
meen ik de vrijheid te hebben dat ook te doen ter staving van mijn 
bewering, dat men een constatering niet van een regering behoort te ver
wachten. 
Zij merken op, dat de opvattingen aangaande de opdracht, welke de over
heid in de maatschappij heeft te vervullen in de loop der jaren aanmerkelijk 
zijn gewijzigd. Thans is de idee, dat de overheid niet alleen mede het 
klimaat moet scheppen, waarin de mens zich kan welbevinden, maar ook 
zonodig zelf de concrete voorzieningen daartoe tot stand dient te brengen, 
welhaast gemeengoed geworden. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een 
verbreding en verdieping van de taak van de overheid, waarbij het karak
ter van die taak van beschermend tot organiserend werd en deze weer 
werd overvleugeld door de dienstverlenende taak. 
Zo, dat staat daar dan, alsof deze taken elkaar telkens hebben vervangen. 
Het lijkt mij beter er vanuit te gaan dat de taak van de overheid en be
schermend en organiserend en dienstverlenend is. 
Een zekere verfijning van deze termen zou zeer wenselijk zijn. Het zou 
echter te ver voeren omdat in het kader van dit artikel te doen. Het 
is echter wel dienstig om te bekijken of deze taak door de overheid 
passief of actief uitgeoefend moet worden m.a.w. of de overheid voorop 
dient te gaan bij het bepalen van toekomstige ontwikkelingen of dat zij 
deze ontwikkelingen, nadat deze zich eenmaal hebben aangediend, pro
beert te vangen in een aantal wetten en/ of voorschriften, zo nodig be
schermend, zo nodig organiserend, zo nodig dienstverlenend of alle drie 
karakteristieken in één verenigend. 
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De Nota Bestuurlijke Organisatie doet mij geloven, dat met name de heren 
Beernink en Van Veen tot de laatste interpretatie geneigd zijn. 
Daarmede zijn zij beslist geen te verwerpen bestuurders. Integendeel zij 
sluiten hierbij aan hij het traditionele patroon, waarbinnen een groot deel 
van ons recht tot stand komt. En dat is niet verwerpelijk. Het is echter 
wel jammer. "Wij leven immers in een tijd, waarin vele in de maatschap
pij geldende waarden discutabel zijn gesteld". Wat ligt dan meer voor 
de hand, dat ook de wijze waarop het recht tot stand komt ter discussie 
wo;-dt opengegooid. 
Het wordt. naar ik - als niet-jurist - meen te bespeuren als nor
m::al beschouwd, dat het recht zich vormt in de samenleving, waarvoor 
het recht neergeschreven wordt. De samenleving zelf zou, ideeël gezien 
zelf het recht maken. Dat is een prachtig democratisch uitgangspunt. Het 
hieraan vastzittende prohleem is echter, dat het geschreven recht altijd 
achter de ontwikkeling in de samenleving aanholt. De consequentie daar
van is, dat het kan gebeuren, dat op het moment, dat het recht wordt 
gesch;-cven, het reeds verouderd is en een nieuw recht in constituendem 
IS. 

Prospectief bestuur gewenst 

I 'ldien dit gevaar is onderkend, kunnen oplossingen ter voorkoming hier
van worden gezocht. Voorwaarde voor het vinden daarvan is primair, dat 
de wetgever hereid is hakens uit te zetten, wenselijke bakens, waarna 
getracht kan worden c!eze wenselijkheid om te zetten in realiteit. Met andere 
woorden het is noodzakelijk, dat de wetgever zich een prospectieve be
naderingswijze eigen maakt. (zie Prospectief bestuur van mr. C. van Duy
ne ,.Een van de belangrijkste kenmerken van de prospectieve benaderings
wijze is, dat zij de maatschappelijke ontwikkeling niet ziet als een mecha
nisme, dat onverstoorbaar functioneert volgens vaste formules, die slechts 
ontdekt behoeven te worden om aan de hand daarvan het toekomstig ge
drag van het apparaat te kunnen voorspellen. Integendeel door op subjec
tieve wijze bepaalde desiderata te formuleren en daarvan naar huiten te 
doen blijken, leveren wij zelf een actieve hijdrage tot de vormgeving van 
de toekomstige maatschapp;j). 
Dit moge wellicht de nodige hezwaren oproepen. Ik wil er daarom op wijzen 
dat Thorbecke in feite niets anders heeft gedaan. De grondwet van 1848 
hevatte een aantal wenselijkheden, die in 1848 nog geen realiteit konden 
zijn, maar die dat later heel duidelijk zijn geworden. Met name de ver
houding koning-ministers-parlement is hier een duidelijk voorbeeld van. 
Minister Beernink is echter geen Thorbecke. Dat is overigens beslist geen 
schande. Wanneer wij bij voorbeeld in het opsommen van de punten voor 
het komende beleid lezen "Het in de naaste toekomst bevorderen van voor
zieningen ter aanpassing van de bestuurlijke organisatie aan de structurele 
ontwikkelingen in ons land", wordt wel heel duidelijk, dat hier geen 
sprake is van een prospectieve henaderingswijze van het probleem van de 
bestuurlijke organisatie. Weliswaar wordt in punt drie de wenselijkheid 
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uitgesproken studie en research te bevorderen teneinde toekomstige 
maatregelen zowel van de centrale O\C, hei': ,,~:; Vim (Je Iasc'e ove :~eden 
zo goed mogelijk te funderen, erg gericht komt deze wenselijkheid er niet 
uit. Bovendien blijkt hieruit niet, dat de ministe: deze research zelf te,' 
hand wenst te nemen of dat hij zelf geen opdracht wenst te geven tot 
deze research. 
Ik zou mij oildeï andere kunnen YOOîstellen. dat de minister O!Jè1, i'C:·t zou 
verstre\,ken tot het doen Vim een vergelijkend onderzoek in de E. E.G.
landen en eventuele kandidaat-E.E.G.-Ianden naar de bestuurlijke organi
satie aldaar en naar de daar gewenste bestuurlijke organisatie. Vreemd 
genoeg wordt met geen woord gerept over een te verwachten problematiek 
ten aanzien van een aanpassing van de bestuurlijke organisatie indien de 
E.E.G. niet alleen een economisch, maar ook een politieke gemeenschap 
zou worden, terwijl een aanstipDen van deze problematiek juist in het 
kade: van deze nota zeer wel zou pa~sen. 

Decentrulisatie 

In de nota gaan de heren Beernink en Van Veen ook in op het vraagstuk 
van centralicatie-decentralisatie. Zij constateren centraliserende tendenzen, 
die er slechts toe mogen dienen de decentralisatie niet tot een bestuur
lijk dogma te verheffen. Zij kunnen er hun inziens niet toe leiden het 
beginsel van decentralisatie en in het bijzonder van de territoriale decen
tralisatie los te laten. 
Bij de toepassing van het beginsel van territoriale decentralisatie moet 
n'"1ar de nlc~-dn;!. van de s~~.rr:ensteHe.ïs uitg~lngsj111nt bl~jven, dat de ver
vulling Va11 de overheidstaak over niet mee,' dan drie bestuLIrslagen moet 
worden verspreid. 
Het doet mij dc;arom vreemd aa';, l',,~ zij zich bij de bespreking van de 
gevormde en te V07'men gewesten, wen':en te or;t;lOll(Jen var: bespiegeiinzen 
of hie" nu al of niet sprake i,; v;,r een vieck l-:e',tllLFsluZ\."! (blz. 11). 
Indien zij drie bestuurslagen als uitgangspunt wensen te handhaven, zullen 
zij zich toe11 dienen uit te spreke;! c"le l;;:t "I 0'- ni,èt tot ~:t:ll1d l-.oi~;en 

van een vierde bestuurslaag, zoals bijvoorbeeld de Rijnmond per se is. Er 
zou hie~ plaats zijn geweest in te gi'an cp de ïc,ogclijkheid van het samen
gesteld plaatselijke bestuur, zo'l.h do+ vell' de Agglorneri'tic Eindhoven 
wordt voorgestaan. Daarmede wordt immer,; geen vierde bestuurslaag, 
nlaar een ir;terge':i1eentelijk org8.an ip :--C~ :C' :::~~ ~,~ OCr,-2:1. 

Merkwaardig is eCI-,ter dat ik in de hele nota beètuur;ijke organisatie deze 
agglomer<:tie niet ben tegengekomen. Vreemder nog op blz. 9 wordt gesteld, 
dat het juridisch kader voor de vorming van een gewest zoals de heren 
Beernink en Van Veen zich dat voorstellen ontbreekt. Weliswaar is op grond 
V8n de 'Net Gel1leemehappe:ij~e Rege:in,:e;, een a::nt,,1 ::',~\Ve:,;te'1 i:i het 
leven geroepen doch meer dan een emb r y'o'1ule vorm vertonen deze nauwe
lijks en zelfs zó staan zij somtijds melk \\iet op gc"p'ü::'en voet. 
Nu is n,en nid uiUuitend op de Wet ge:necnscilappelijke regelingen 
aangew,,:zcn, Uiteraa;d kan bij wet ad hoc een gewest worden inge:;teld, 
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een mogelijkheid waarvan voor de Rijnmond gebruik is gemaakt. Doch 
deze procedure leent zich slechts voor gewestvorming op betekenende 
scha::!!. 
Bij de uitecnzetting van het komende beleid wordt in dit verband ge
sproken van Rijnmond en Groot-Amsterdam. Over het voorontwerp van 
wet, dat in de agglomeratie Eindhoven is ontwikkeld wordt ook hier niet 
gerept. 

Uithouw 

Het is interessant na te gaan hoe minister Beernink en zijn staatssecretaris 
zich een uithouw van de wet gemeenschappelijke regelingen voorstellen. Zij 
conformeren zich hierbij aan het voorstel in deze van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

a. De wet zal uitdrukkelijk bepalen, dat een gemeenschappelijke regeling 
kan worden getroffen ter behartiging van meer dan één belang. 

h. Er zö.l worden voo;zien in de mogelijkheid van een uitbreiding der 
door het gewest te behartigen belangen zonder dat daarvoor een 
wijziging van de I egeling noodzakelijk is. 

c. Eveneens zal erin worden voorzien, dat zonder Wl]Zlgmg van de 
regeling wijziging kan worden gebracht in de met betrekking tot de te 
behartigen belangen door een gewest uit te oefenen bevoegdheden. 

d. De mogelijkheid zal worden geschapen coördinerende en dirigerende 
bevoegdheden aan een gemeenschappelijk lichaam toe te kennen en 
terzake sancties toe te passen. 

e. Een bij gemeenschappelijke gevormd openbaar lichaam zal de deel
nemende gemeenten tot medebewind kunnen roepen. 

f. Voorschriften omtrent de openbaarheid van vergaderingen. 

g. Regelingen tot instellingen van een gewest zullen aan de goedkeuring 
van de Kroon worden onderworpen. 

h. Voorts zal de Kroon gemeenten kunnen aanwijzen, welke een gewest 
moeten vormen en zal worden voorzien in de mogelijkheid van op
legging van een gewestelijke regeling bij algemene maatregel van be
stuur, welke in bepaalde gevallen niet buiten de wetgever om in 
werking zal kunnen treden een en ander onder waarborg, dat het 
provinciaal bestuur en de gemeentebesturen bij deze beslissingen wor
den hetrokken. 

Hierhij wordt niet ingegaan op hete hangijzers als rechtstreekse verkiezin
gen, wijze van vorming van het dagelijks bestuur, waar blijven we met de 
burgemeester van de deelnemende gemeenten enz. 
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De heren Beernink en Van Veen menen namelijk. dat de gemeenten voor
alsnog de vrijheid dienen te hebben daarin zelf te beslissen. Daarbij gaan 
zij ervan uit, dat een gewest gevormd dient te worden, dat aangepast is 
aan de lokale omstandigheden. Dat daardoor een grote pluriformiteit kan 
ontstaan aehten zij vooralsnog geen bezwaar. Zij zeggen met de V.N.G .. 
dat het zaak is "om niet een bepaalde vorm primair te stellen, maar om, 
een eonstructie mogelijk te maken, die de ontwikkelingen niet voortijdig 
fixeert en voldoende armslag biedt om in een goede relatie tussen gewest 
en gemeenten naar de toekomst te werken. 
Zij zien overigens wel in, dat op den duur behoefte zal bestaan aan een 
zekere uniformiteit in hoofdlijnen. Zonodig zal de wet te zijner tijd stringen
ter richtlijnen ter zake kunnen geven. waarbij het evenwel toch weer zaak 
zal zijn de nodige soepelheid te betrachten. Wel willen zij een voorlopige 
regeling betreffende de financiën van de gewesten in het leven roepen. 
Zij zullen zich over de vorm. die aan een dergelijke voorlopige voorziening 
zal worden gegeven zo spoedig mogelijk. in elk geval niet later dan het 
tijdstip van indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de Wet ge
meenschappelijke regelingen, definitief uitspreken. 

Samenvoeging van gemeenten 

De nota ziet ter aanpassing van de bestuurlijke organisatie aan de struc
turele ontwikkelingen nog een mogelijkheid ter verstreking van het lokaal 
bestuur, namelijk het samenvoegen van gemeenten. De samenstellers vinden 
het voor de hand liggend dat bij de vorming van grotere eenheden van 
plaatselijk bestuur in eerste plaats valt te denken aan de vorming van 
grotere gemeenten. 
Het is genoegzaam bekend, dat in ons land nog tal van zeer kleine ge
meenten zijn, die qua bestuurskracht niet uit de voeten kunnen .. Het is 
dan ook voor de hand liggend, dat de reeds aan gang zijnde samenvoeging 
van gemeenten ook in de toekomst zal moeten worden aangewend. Over 
de wenselijkheid hiervan zal weinig verschil van mening meer nuttig 
zijn. 
Binnenkort zullen aan de Staten-Generaal richtlijnen terzake worden voor
gelegd, hetgeen verheugend is te noemen. Het wordt immers tijd, dat 
hieromtrent duidelijkheid komt, waardoor ieder gemeentebestuur voor zich 
met enige zekerheid kan weten of zijn gemeente al of niet bestuurskrachtig 
genoeg zal zijn om zelfstandig te blijven. 

De provincies 

De heren Beernink en Van Veen zouden het onwezenlijk vinden, indien 
de maatschappelijke ontwikkeling en de daarbij aangepaste herstructerering 
van het lokale bestuur geen gevolgen voor het bestuur op provinciaal 
niveau zouden hebben. Zij menen evenwel, dat met betrekking tot dit 
runt momenteel nog weinig conclusies zijn te trekken. 
Ook ten aanzien van deze problematiek, blijken zij ervan uit te gaan, dat 
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er zich eerst in de praktijk ontwikkelingen zullen moeten voordoen, die de 
wenselijkheid van een eventuele samenvoeging van provincies zullen moeten 

rechtvaardigen. 
Het is hen daardoor niet mogelijk reeds thans hierover een uitspraak te 
doen. De problematiek van de provinciale indeling zal - de ondergeteken
den komen hierop overigens nog terug - de komende jaren in al haar 
asp::cten grondi~ moeten wo ,den bestudeerd. 
In deze paragraaf wordt niet gesproken over de wet gemeenschappelijke 
regelingen, die ook samenwerking tussen provincies mogelijk maakt, op 
dezelfde wijze als waarop zij tussen de gemeenten mogelijk is, namelijk 
voor één belang. Zou het niet wenselijk zijn, nu deze wet op het gebied 
van de samenwerking tussen gemeenten wordt verruimd, deze voorshands 
ook aan te passen ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen tus
sen provincies. Hiermede kan dan weliswaar geen sprake zijn van een 
herverkaveling van de provinciale grenzen, er wordt dan in ieder geval 
de mogelijkheid geopend tot een bredere samenwerking dan de wet nu 
kent. 

Studieopdracht 

De heren Bcernink en Van Veen zijn van oo~cleel, dat met de door hen op
gesomde voorzieningen voor de naaste toekomst een aantal belangrijke knel
punten zal worden weggenomen en doctreffende mogelijkbed::n worden 
geschapen om voor de urgente vragen tot een ade]uate oplossing te komen. 
Dat betekent uiteraard niet. dat naar hun mening met deze maatregelen 
zou moeten worden volstaan. Zij onderkennen nog verschillende vraflg
stukken ten aanzien waarvan klaarheid zal moeten worden verkregen en 
waarvoor wellieht nadere voorzieningen tot stand zu\1en moeten komen. 
Zo denken zij met name aan enige reeds hun volledige aandacht hebbende 
hierna te vermelden concrete punten. die verband houden met de gevol
gen. die de vorming van grotere eenheden van lokaal bestuur zal hebben: 
de veïhouding bestuur-bestuurden in het algemcen en het daarmede ver
band houdende vraagstuk van de binnengemeentelijke decentralisatie, waar
bij ook de vraag zal moeten worden beantwoord of ,~n in hoeverre van
wege de centrale overheid deze decentralisatie verder kan en moet worden 
bevorderd. 
de wijze van decentralisatie van taken. in het bijzonder met betrckking tot 
de vraag of het wenselijk is te streven naar een meer gedifferentieerd 
medebewind. 
de regeling van het toezicht waarbij naar voren komt de vraag of het 
toezicht op de b::stuurlijke eenhedcn op de gewestelijke schaal cn vooral 
dat op de bestuurlijke eenheden binnen de conurbaties bij het provinciaal 
bestuur moet blijvcn dan wel aan de centrale ovcrheid moet worden opge
dragen. 
de bevoegdheden van het provinciaal bestuur. waarbij de vraag ter beant
woording ligt, of ter voorkoming van stapelvorming van bestuurlijke een-
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heden aan dat bestuur op meer punten, dan waarin de bijzondere wetten 
thans voorzien, dirigerende bevoegdheid moet worden toegekend. 
De heren Beernink en Van Veen zijn voornemens de Raad voor Territo
riale Decentralisatie uit te nodigen de studie omtrent deze punten o? zich 
te nemen. Zij vinden voorts, dat de problematiek, die verband houdt met 
de herziening van de provinciale grenzen bezwaarlijk anders kan worden 
onderzocht dan in een voortdurende en nauwe samenwerking tussen de 
centrale overheid en de provinciale besturen. Wellicht zal een structuur
schets voor de bestuurlijke indeling de nodige indicaties kunnen geven 
voor de toekomstige provinciale gebieden. 
Een en ander leidt tot de conclusie dat het vraagstuk minder geschikt 
is om een adviescollege met de bestudering te belasten, maar dat het 
door het bestuur zelf zal moeten worden onderzocht en behandeld. Het 
gaat hier volgens de samenstellers trouwens om een zaak van lang,~re 

adem dan de tijdsduur, welke naar hun mening met advisering door de 
Raad voor Territoriale Decentralisatie kan zijn gemoeid. 
Dit bevreemdt mij wel. Indien deze raad zijn studie goed verricht, zal hij 
niet kunnen ontkomen aan het vraagstuk van de provinciale indeling en 
bevoegdheden. Het zou immers bij voorbeeld kunnen blijken, dat er hele
maal geen provincies zouden moeten overblijven. (zie rapport comrnissie
Verdam van A.R.), nadat ons land op lokaal niveau bevredigend zou zijn 
ingedeeld. 

Onderzoek 

Het was in het kader van dit artikel onmogelijk om op alle interessante 
aspecten van de bestuurlijke organisatie in te gaan. Verschillende door 
de samenstellers naar voren gebrachte vraagstukken vragen. zoals zij zelf 
stellen. om een nadere uitwerking. Ik denk hifèrbij alleen al aan de idee 
van gedifferentieerde decentralisatie. Hoewel niet genoemd in de nota. zal 
ook de plaats van de waterschappen in een gereorganiseerde bestuurlijke 
structuur bekeken moeten word::n. 
Daarom heb ik dan ook reeds eerder in dit artikel gestelel. dat ik het 
betreur, dat minister Beernink en staatssecretaris Van Veen deze nadere 
uitwerking of misschien beter geschetst als nader onderzoek niet eXf:liciet 
zelf ter hand nemen. 
De laatste zin van de nota luidt: 
"Voorts zullen wij, met de hierbij betrokken ministers. nagaan welke 
maatregelen moden en kunnen worden getroffen ter voorziening in de 
behoefte aan de op dit terrein werkzame onderzoekcentra en kr bevor
dering van de, om redenen van efficiency. nodige coördinatie te dezen'. 
Deze zin geeft geen indicatie van de richting. waarin zij de oplossing 
denken te zoeken. Ik kan er daarom nu nog voor pleiten. dat dit overleg 
zal leiden tot het oprichten van een instituut voor prognostica (1). Een 
dergelijk instituut zou belast kunnen worden met een toekomstverkenning 
op velerlei terrein. "Wij leven immers in een tijd. waarin vele waarden 
discutabel zijn gesteld". Het is daarom mede de taak van de overheid 
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ervoor zorg te dragen, dat de aangetaste waarden worden vervangen door 
nieuwe voor de toekomst geldende. 
De noodzaak hiertoe, wordt na het lezen van de nota bestuurlijke organi
satie meer dan ooit duidelijk. Juist een bezinning op de taak van de 
rijks, provinciale en gemeentelijke overheid, die zo ingrijpend kan zijn in 
de gehele samenleving van een volk. zou een ideale start zijn voor een 
dergelijk instituut. 
Zo'n instituut zou interdepartementaal kunnen zijn. Het zou echter weI-
1 ieht beter zijn indien het zou ressorteren onder de minister-president, 
de coördinator hij uitstek in het team van ministers. 
Recapitulerend stel ik, dat de Nota Bestuurlijke Organisatie een goede 
samenvatting is van hetgeen leeft op dit terrein. Alle interessante en 
relevante raoporten, die in de laatste twee jaren over deze kwestie zijn 
uitgebracht, zijn aangehaald en waar nodig weerlegd. Daarmede is een 
duidelijke poging gedaan tot systematisering in de warboel, die op het ter
rein van onze hestuurlijke structuur is ontstaan (deze warboel kan overi
gens dit kabinet niet worden verweten). 
De samenstellers zien de noodzaak tot verder onderzoek. De voorgestelde 
wijze, vind ik minder gelukkig. 
Overigens ligt hier ook duidelijk een taak voor de KVP. Nu de nota rept 
van steun tot onderzoek (hopelijk ook financieel), zal een gerichte 
toekomststudie niet alleen wenselijk maar ook mogelijk zijn. 
De duidelijkheid in het partijprogramma van 1971 zou daarmede alleen 
maar gediend zijn. 
(1) Het woord prognostica is hier door mij in navolging van Prof. dr. 
F. Polak gebruikt. Zij komt mij beter voor dan het wat zweverig aan
doend woord ,.futurologie". 
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Zuid-Limburg weer eens heringedeeld 

door F. G. J. M. Beekers 

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben met de nieuwe nota van 14 
juli 1969, inzake gemeentelijke herindeling van Zuid-Limburg, mijns in
ziens voorgoed aangetoond dat op basis van 14 nieuwe gemeenten voor 
dit gewest geen ruimtdijk-harmonieuze en bestuurlijk-gezonde situatie is 
te bereiken. Het aanvankelijke plan, dat in maart 1968 als een verras
singsaanval gelDnceerd en toen terloops definitief genoemd werd - thans 
spreekt het College zich tot mijn verbazing van een voorontwerp met be
trekking tot dat aanvankelijke plan - is door de kritiek teruggewezen. 
Genoemd plan redueeerde het aantal bestaande gemeenten van 62 tot 
een voorgesteld aantal van 14 nieuwe gemeenten: In zoverre is er dus 
niets veranderd. Op meerdere punten overigens niet. Want van de vele 
kritische beschouwingen die aan het aanvankelijke plan gewijd werden -
allen breed aan de basis en toegespitst op de kern van de zaak: het aantal 
gemeenten - vindt de lezer van het nu iets omvangrijkere geestesprodukt 
der Gedeputeerden, weinig terug. Ik kan dan ook mijn vroeger gedane uit
spraak handhaven, dat de voorziene praktijk van deze gemeentelijke 
herindeling absoluut niet in overeenstemming gezien kan worden met de 
algemene en specifieke motivering. Immers op basis van diezelfde moti
vering is een plan te ontwerpen dat de Zuid-Limburgse problematiek op 
bestuurlijk gebied funetioneel beter kan oplossen, een plan dat mijns 
inziens moet uitgaan van 20 à 30 nieuwe gemeenten. 1). 
Het aantal nieuw te vormen gemeenten. hoewel kern van de gehele regio
nale herindelingsproblematiek, mag nooit de leidraad zijn bij het opstel
len van een plan. Dat Gedeputeerde Staten van Limburg, zulks toch 
gedaan hebben blijkt uit de kunstmatige constructies die sommige van de 
voorgestelde nieuwe gemeenten ongetwijfeld zijn. Evenmin mag het inwo
nertal de bepalende factor bij uitstek zijn. De relatie welke volgens de 
nota zou bestaan tussen inwonertal (in dit geval een zeer arbitair nage
streefd minimum van 10.000 inwoners), en bestuurskracht van een gemeen
te, wat dat in alle vaagheid ook zijn moge, wordt niet aangetoond. Het 
blijft slechts bij op het eerste gezicht inderdaad soms overtuigende en 
schijnbaar dus steekhoudende argumenten, zowel bij het aandragen van 

I) Zie vour een en ander mijn "De Gemeentelijke Herindeling van Zuid-Lim
burg", in "Politiek", no. 5, mei 1968, pag. 150 e.v. 
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motieven vóór deze gemeentelijke herindeling als bij het weerleggen van 
de nadelen ervan. In wezen wordt er echter nergens bewijs geleverd voor 
de naar mijn gevoel vaak zeer aanvechtbare beweringen, waarop de 
bestuurlijke toekomst van Zuid-Limburg gebaseerd wordt. Op verzoek van 
vele Zuid-Limburgse gemeenten is het Sociologisch Instituut van de Uni
versiteit van Nijmegen momenteel bezig met een studie onder leiding van 
Prof. Van Hoof over de gemeentelijke herindelingsproblematiek. Naar de 
heer A. P. M. Clijsen van genoemd instituut mij meedeelde gaat het on
derzoek een poging worden om het probleem van de gemeentelijke her
structurering van een bodem van harde feiten te voorzien. Een gedeelte 
van de studie is reeds verschenen 2). 
Mede omdat in Nederland op dit terrein nog zeer weinig wetenschappe
lijk werk verricht is èn vanwege het radicale karakter van de door G.S. 
voorgestelde ingreep, zou het College er goed aan gedaan hebben de 
resultaten van dit unieke en ook voor hen zeer waardevolle onderzoek, af 
te wachten, zodat die resultaten in een goed plan verdisconteerd hadden 
kunnen worden. Even onbegrijpelijk is het, dat niet gewacht is op de resul
taten van de Structuurplanstudie van het Stadsgewest mijnstreek. 

De Argumentatie 

Het voert te ver in dit korte bestek op alle beweringen en argumenten 
van de nota in te gaan. De noodzaak van een bestuurlijke aanpassing aan 
de eisen van de moderne tijd, wordt ook door mij volmondig erkend. 
Naast de universele argumenten, die band houden met de moderne maat
schappelijke ontwikkelingen, gaat de nota van G.S. in op de bijzondere 
situatie in Zuid-Limburg, waaraan een drietal argumenten ontleend worden: 

het wegvallen van de voornaamste welvaartsbron, de sluiting der 
mijnen. 

de noodzaak tot industriële herstructurering. 

De Europese ligging van Zuid-Limburg. 

Hoewel industriële en economische herstructuering in deze tijd in zekere 
zin een continu proces is, wordt het niet duidelijk welk verband er bestaat 
tussen bestuurlijke en industriële herstructurering. Temeer is dit jammer 
omdat door velen betoogd is dat dit verband helemaal niet bestaat. Boven
dien zal de industriële herstructurering van Zuid-Limburg relatief afgerond 
moeten zijn, voordat een nieuwe bestuurlijke constellatie operatief zal 
worden. Zodat het urgente karakter van deze gemeentelijke herindeling, 
dat G.S. ons tussen de regels door voorspiegelen, er in het geheel niet is. 
"Indien zou kunnen worden aangetoond", zegt Hoensbroeks burgemeester 
A. L. H. M. Kessen in dit kader, "dat de voorgestelde gemeentelijke herin-

2) "Grenzen en Mensen", uitgave van het Instituut voor toegepaste Sociologisch 
Instituut van de Katholieke Universiteit, Nijmegen 1969. 
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deling het middel is dat tot tijdige oplossing van de problemen een krach
tige bijdrage zou kunnen leveren, dan zou men het ongetwijfeld aanvaar
den. Maar dit is stellig niet het geval omdat met name de herindustriali
satie niet afhankelijk is van gemeentegrenzen zoals de praktijk in Limburg 
en elders, ook in het buitenland, heeft geleerd ... Vele voorzieningen zoals 
aanleg van verbindingswegen, aantrekken van industrieën, aanleg van 
industrieterreinen kunnen alleen in groter verband tot stand worden 
gebracht". :l). 
Bovengemeentelijke samenwerking wordt door G.S. echter zonder argu
mentatie onder de tafel geveegd, terwijl in brede kring - onlangs nog 
door de minister van Binnenlandse Zaken in een nota over bestuurlijke 
organisatie aan cle Tweede Kamer - sterk gepleit wordt voor invoering 
van een vierde bestuurslaag 4). 

Gesteld kan worden dat de noodzaak van het invoeren van districten 
steeds meer erkend wordt. Bovengemeentelijke samenwerking blijft ook 
immers nodig na gemeentelijke herindeling. Daarom dient gemeentelijke 
herindeling primair gebaseerd te worden op te vormen districten. De 
kleinere gemeenten zullen weliswaar meer autonomie moeten prijsgeven in 
zo'n samenwerkingsverband. maar de nadelen van het zo rigoureus ophef
fen van gemeenten - nadelen die in de nota wel geconstateerd. maar 
absoluut niet overtuigend weerlegd worden - doen zich dan niet meer 
voor. 
De voorpost-positie van Zuid-Limburg in Europa. en speciaal in de EEG, 
eist voor dit gewest ook op bestuurlijk gebied een Europese aanpak. met 
name in verband met situatie en toekomstige situatie in de Belgische en 
Duitse gren~gebieden :i). 
Het verdient mijns inziens daarom aanbeveling om de Zuid-Limburgse 
herindelings;)roblematiek te benaderen in een ruimer nationaal en inter
nationaal kader. 
Dat wil zeggen dat cr overleg zal moeien plaatsvinden tussen Bel;sische, 
Duitse en Nederlandse instanties, om zoveel mogelijk te komen tot een 
gezamenlijke, gecoördineerde aanpak. die gelijkwaardige uitgangspunten 
als basis zal moeten krijgen. Nauwe samenwerking tussen de Raad van 
Europese Gemeenten en bestuursorganen der drie landen. kan de gewens
te resultaten naderbij brengen. In de nabije toekomst immers al zullen 
planning en samenwerking, vooral in Zuid-Limburg. zowel op economisch. 
sociaal als cultureel terrein. niet slechts de gemcentegrenzen oVérschrijden, 

:I) in ,.Gemeenteraad'·, no. 10, oktober 1968, pag. 129. 
4) Zie o.m. "Bestuurlijke Organisatie", uitgave van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten, Blauwe Reeks no. 43, 1969. 
"Ten Geleide", De Volkskrant, 12 april 1969. 
Or. Henk \Valtmans, "Herindeling van Gemeenten, een bijdrage tot een Lim
burgs gesprek", Sittard 1968, die bovendien een aantal alternatieven interessant 
analysecft. 
5) Ook de Werkgemeenschap Limburg pleit voor een dergelijke aanpak in haar 
Publikatie "Prioriteiten in Limburg". 
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maar ook over de landsgrenzen heengaan. Dan zal het land zonder Grens 
deze Europese eretitel werkelijk gaan verdienen. De Europese ligging van 
Zuid-Limburg is dus niet, zoals de nota ons wil doen geloven, een kwestie 
van infra-struetl;ur met daaraan verbonden taken voor de gemeenten, 
alleen. 
Die Europese ligging eist een hoge mate van eenvormigheid met het aan
grenzende buitenland. om de werkelijke integratie alvast regionaal inhoud 
te geven. 

De Nieuwe Gemcenten 

E\ cna!:; hij het eerste plan het geval was kan de lezer van de nota zieh 
niet ontdoen van het gevoel dat er vrij willekeurig is omgesprongen met 
dc grensbepaling voor de 14 nieuwe gemeenten. Vooral het belangrijke 
ve;"eiste dat de hoofdkern van nieuwe gemeenten zo centraal mogelijk 
dient te liggen --- wat overigens in de tekst van de nota wel erkend wordt 
in verband met terrein gestddheid. geografische situatie en bereikbaarheid 
--- komt niet tot zijn recht. 
De nieuwe gemeente Nuth is zodanig kunstmatig geconstrueerd, dat ze 
met recht een onding genoemd kan worden. De hoofdkern ligt zeer peri
feer en enkele der toegevoegde overige woonkernen hebben geen enkele 
sociale relatie met die hoofdkern. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
nieuwe gemeente Gulpen, die een structuurloos geheel van zeker twintig 
grotere en kleinere woonkernen gaat vormen. die geografisch geheel afge
scheiden van elkaar en sociologisch nogal verschillend zijn. De nieuwe 
gemeente' Kerkrade ligt zodanig tussen Heerlen en de Duitse grens inge
drukt, dat een verdere ontwikkeling nauwelijks mogelijk lijkt op langere 
termijn. Aan Vaals worden een groot aantal kernen toegevoegd die qua 
hun sociale, economische en culturele structuur beter thuis horen in een 
toeristische heuvellandgemeente, waarvan cr een drietal zouden moeten 
zijn, in plaats van de ene logge mammoet die de nota voorstelt. De combi
natie van Sittard en Geleen. met randgemeenten. in een nieuwe gemeente 
roept de nodige vragen op in verband met inkgratiekansen en - moge
lijkheden. 
Brunssum, Hoensbroek lijkt onhanteerbaar. zoals het naast Heerlen gekun
steld is. De hij kernen van Bor n raken in '2en isolement als gevo13 van de 
geografische situatie (ligging Julianabnaal). 
Algemeen kan gesteld worden dat voor stedelijke gebieden de bezwaren 
nog wel overkomelijk lijken, maar voorde landelijke gebieden brengt de 
concentratie van de dienstverlening in veelal perifeer gelegen hoofdkernen, 
onoverkomelijke bezwaren mee. Immers ooenbaar vervoer is er nauwelijks 
en zal er ook gezien de uitermate hoge kosten, niet komen. Het instellen 
van wijkraden, schaalverkleining dus, kan in de stedelijke gebieden nog 
wel functioneel zijn, mits van een goede juridische hasis voorzien. 
Voor het landelijk gebied zullen wijkraden, zo er al enige kans op succes 
is, op den duur uitgroeien tot een soort gemeente binnen de gemeente. 
Handhaving van gemeenten met minimaal rond de 3 à 4000 inwoners, 
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samenwerkend in functioneel gestructueerde districten die een deel van de 
gemeentelijke autonomie overnemen, zal de problemen wel geheel kunnen 
ondervangen. 
De noodzaak van schaalvergroting, echter in combinatie met schaalver
kleining wordt door mij dus volmondig erkend. Een juiste synthese tussen 
deze beide noodzakelijkheden is vereist. Hoewel G.S. spreken over een 
compromissoir karakter van hun plan, moet ik constateren dat slechts 
schaalvergroting voorop heeft gestaan, terwijl de twee aspecten van schaal
verkleining - districten en wijkraden - respectievelijk zonder motief 
verworpen, en in vage bewoordingen aangeduid worden. 
Een aspect moet in dit verband nog ter sprake komen. Terecht consta
teren G. S. dat de eenheid van gemeenschap en gemeente in deze tijd niet 
meer bestaat. Het belang van deze eenheid is door de moderne maatschap
pelijke verhoudingen teniet gedaan. Toch zal er voldoende integratie van 
gemeenschappen binnen een gemeenten, die toch een politieke eenheid 
blijft, moeten zijn. Het herindelingSplan van G.S. biedt hiertoe onvoldoen
de waarborgen. 

Bestuurskracht 

Gehrek aan bestuurskracht uit de nota van G .S. zal gedistilleerd worden als 
een van de helangrijkste motieven voor het opheffen van kleinere gemeen
ten. Toch moeten en passant een groot aantal gemeenten verdwijnen, die 
wel voldoende bestuurskracht hebben. De vraag is echter wat onder be
stuurskracht verstaan moet worden. In mijn vorig artikel over de gemeen
telijke herindeling van Zuid-Limburg ") kwam ik tot de volgende definitie 
van dit onduidelijke begrip: bestuurskracht is datgene wat de hogere over
heden inzake zelf-manifestering toelaten aan de lagere overheden. De 
gemeentelijke autonomie in theorie gewaarborgd, en dus vrij groot, is door 
de eisen van de moderne maatschappij belangrijk ing:::krompen. Over
heidsmaatregelen vooral op economisch gebied, regionale en provinciale 
planning, huisvesting-, wegen- en waterbouw politiek, ruimtelijke ordening, 
bovengemeentelijke samenwerking e.d. zijn allen facetten die het uitvoe
rend aspect van het gemeentelijk bestuur meer accent gegeven hebben, 
terwijl planvorming steeds meer primair een zaak is van hogere bestuurs
lagen. Hoewel vcor een fundamentele democratisering niet leuk, gebiedt de 
realiteit doch erkenning van deze feiten. De door de hogere overheden 
vastgestelde regionale toekomst bepaalt dus op de eerste plaats de lokale 
bestuurskracht. 
Bestuurskracht is nauwelijks nog een inherente kwaliteit van een lokaal 
bestuur, zodat het wat onzinnig aandoet deze kwaliteit te gebruiken als 
voornaamste basis op grote schaal voor gemeentelijke herindelingspolitiek. 
De geschiedenis van elke regio en met name die van Zuid Limburg, leert 
bovendien dat de aanwezige bestuurskracht van een gemeente op zeer 

H) in "Politiek", no. 5, mei 1968, pag. 153. 
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korte termijn positief of negatief kan veranderen als gevolg van provin
ciale. nationale en straks ook internationale besluiten. Feitelijke dorps poli
tiek is in dit verband dan ook geen argument, want deze komt voor in 
Bemc1en en in Maastricht, in Boerekoolstronkeradeel en Amsterdam, over
al en op elk niveau. 

Conclusie 

Zoals Drs. H. Grasveld in een uitstekende analyse van de Limburgse 
herindelingsproblematiek stelde met betrekking tot de eerste nota 7), kan 
ook de nieuwe nota van G.S. in wezen conservatief genoemd worden. hoe 
radicaal de voorgestelde ingreep ook moge zijn. De moderne tijd vereist 
een ter discussie stellen van de gehele bestuursconstellatie op nationaal, 
regionaal en locaal terrein hierbij uitgesproken rekening houdend met de 
internationale situatie. Omdat het plan van G .S. niet slechts incidenteel 
wil ingrijpen, bestaat het gevaar dat een eigentijdse moderne ontwikkeling 
doorkruist wordt. waarmee Zuid· Limburg niet gediend is. 
Is het thans al een goede zaak dat de minister de procedure termijn toch 
nog verlengd heeft, dit versterkt de hoop nog dat Regering en Parlement 
de voorstelIen in deze rigoureuze vorm zullen verwerpen. 

7) in "Europese Gemeente", mei 1968, no. 67, uitgave van de Raad van Euro
pese Gemeenten. 
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Deze maand 

De rapporten van de groep 
van achttien 

door Dr. J. A. M. Cornelissens 

Inleiding 

De eerste resultaten van het overleg tussen de Christelijke partijen zijn 
inmiddels openbaar geworden door een zevental rapporten van de groep 
van achttien van de KV.P., de A.R.P. en de C.H.U. 
Het betreft hier de interimrapporten inzake de principiële uitgangspunten 
voor het te vo~ren beleid; de vredespolitiek, ontwikkelingslanden; een 
rechtvaardiger inkomensbeleid en vermogensbeleid en het functioneren 
van de overheid in de moderne samenleving. Vervolgens de rapporten 
inzake de herziening van de ondernemingsstructuur, de economische macht 
in de onderneming en het welzijnsbeleid. 
Over het algemeen hebben deze rapporten grote instemming kunnen ver
werven binnen de desbetreffende partijen. 
Ditzelfde verschijnsel deed zich echter niet voor ten aanzien van de blauw
druk van de K.V.P. voor de zeventiger jaren. 
Omdat in deze blauwdruk ecn aantal punten voorkomen, die men ook in 
de rap!=,orten van de aehttien aantreft, leek het mij nuttig vooraf enige 
besehouwingen te wijden aan de discussies hierover in de Partijraad van 
de K.V.P. van 28 en 29 november jJ. 
Zoals bekend zal een Commissie onder dc leiding van de Eindhovense 
hoogleraar Prof. Or. P. A. J. M. Steenkamp trachten aan de hand van 
de blauwdruk vóór 1 maart 1970 een kernprogramma op te stellen. 
Vraagt men zich af. of de kritick op de blauwdruk geheel gerechtvaardigd 
is. dan zal het antwoord hierop niet zonder meer bevestigend of ont
kennend kunnen zijn. Het gaat hier - zoals gebruikelijk is in het gewone 
dagelijkse leven - dat het pro van het een het contra van het andere is. 
Het niet zo gunstige image van de blauwdruk vloeit mijns inziens hoofd
zakelijk voort uit het feit, dat dc negatieve punten - het valt niet te 
ontkennen dat deze er zijn - te z"er de nadruk hebben gekregen in de 
pers. Daarbij is o.a. uit het oog verloren, dat een aantal sprekers op de 
vergadering van de Partijraad van de KV.P. van 28 en 29 november jJ. 
_ ondanks hun kritiek - de K.V.P. hebben gefeliciteerd er in te zijn 
geslaagd in eerste aanleg een visie te geven voor het door haar in de 
zeventiger jaren te voeren beleid. 
Wat zijn nu de positieve kanten van de blauwdruk. Mijns inziens hoofd
zakelijk de visie, die wordt gegeven op de mens in onze hedendaagse 
samenleving. Bij de lezing van ieder hoofdstuk ziet men, dat de naar 
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voren gebrachte programmapunten telkens weer worden getoetst aan de 
behoeften van de mens in de samenleving, de mcns, die ondanks de 
steeds groêÏende welvaart en misschien wel juist door deze welvaart ge
steld wordt voor problemen, waarvoor hijzelf geen oplossing weet en in 
deze situatie een beroep doet op de overheid, die van haar kant al even
zeer verstrikt zit in tal van problemen, 

De kritiek tegen de blauwdruk richt zich ook tegen de wijze van presen
tatie, die volgens velen nog te veel doet denken aan de presentatie 
van de programma's uit het verleden, Men zegt daarom: "Wat koop ik 
nu eigenlijk voor al deze breedvoerige uiteenzettingen? Laat ze toch vol
staan met een kern programma met duidelijke prioriteiten, Wij weten dan 
precies waar wij aan toe zijn, De mensen vragen toch niet meer," 
Vermoedelijk zullen de ontwikkelingen in de toekomst wel in die richting 
leiden, 

Aanvankelijk zal men geneigd zijn met een dergelijke ontwikkeling genoe
gen te nemen, Desondanks zou ik hierbij toch een kanttekening willen 
plaatsen, nu de Commissie Steenkamp tengevolge van de discussies in 
de Partijraad in die richting dreigt te worden gedreven, 
Mijns inziens zou de Commissie Steenkamp te zeer het hoofd buigen voor 
de alom steeds groter wordende nivelleringsgedachte, wanneer zij aan 
het kern programma - zij het dan ook meer summi~r dan in de blauw
druk - niet een paragraaf zou bten voorafgaan, waarin de K,V,P, c:::n 
eigen visie geeft met betrekking tot de achtergronden van het in de 
zeventiger jaren te voeren beleid, een en ander getoetst aan de behoeften 
van de mens in onze huidige sa:~1~nleving, 
Uiteraard zal men - zoals in het verleden helaas te veel is geschied 
bij de opstelling van politieke programma's - de financiële mogelijkheden 
niet uit het oog mogen verliezen, Gelet op de korte termijn, waarbinnen 
het kernprogramma gereed zal moeten zijn, zal de Commissie vermoedelijk 
in deze niet veel verder komen dan tot het geven van een globale visie, 
hetgeen op zichzelf al als een winstpunt zou kunnen worden beschouwd, 
Het nieuwe K,V,P,-progra!11ma zal vooral de kiezers moeten kunnen in
spireren. Wij hoeven niet zo ver in de geschiedenis terug te gaan voor 
een duidelijk voorbeeld van een politicus, die in deze een juist evenwicht 
heeft weten te vinden. 

President Kennedy gaf ons het duidelijke antwoord door te werken binnen 
een strak omlijnd programma, dat teruggreep op een diepere inspiratie
bron, die de Amerikaanse burgers telkens weer opriep zich open te 
stellen voor een vernieuwing van het politieke leven. 

Algemene benadering van de rapporten. 

Over het algemeen genomen zullen de principiële uitgangspunten van het 
te voeren beleid weinig aanleiding geven tot opmerkingen. Voor een 
christen politicus zal het Evangelie de boodschap dienen te zijn. De 
erkenning van het koningschap van Christus zal zijn politiek een eigen 

318 

lil 

r 

1 
r 

1 

\ 

1 
.!! 
r 
2 

.!! 
c 
c 
e 



gezicht geven. Slechts wanneer de politieke VlSle van anderen afwijkt 
van of in strijd is met de boodschap van het Evangelie zal hij de samen
werking met de desbetreffende groeperingen mo~ten weigeren. Vanuit 
dit gezichtspunt bezien zullen de christelijke partijen steeds de bereidheid 
moeten tonen tot samenwerking met alle partijen, die de maatschappelijke 
problemen constructief willen benaderen, ondanks het feit, dat bepaalde 
partijen geen perspectieven zien of deze althans op dit moment nog niet 
zien. Uiteindelijk zal uiteraard een keuze moeten worden gedaan met 
welke partij het partijprogramma het best kan worden gerealiseerd. Het 
bij voorhaat uitsluiten van anderen van de conferentietafel zou het onbenut 
laten van mogelijkheden betekenen, die de samenleving als geheel ten 
goede kunnen komen. Terecht heeft de K.V.P. zich tot nog toe steeds 
opengesteld voor samenwerking met andere partijen, die aan de hierboven 
gestelde eisen voldoen. 
Het moge een positief punt worden genoemd, dat de K.V.P. thans via 
de rapporten van de achttien met twee andere Christelijke partijen 
overeenstemming heeft bereikt over de in de toekomst te voeren politiek 
ten aanzien van een aantal saillante punten. Een nog groter positief 
element zou het zijn, wann~er de rapporten tevens werden gepresenteerd 
als een uitnodiging aan de andere politieke partijen tot zakelijk overleg. 
Niet mag worden verwacht, dat hiermede alle meningsverschillen uit 
de wereld zullen worden geholpen. Wel lijkt het waarschijnlijk, dat de 
meningsverschillen dan een meer zakelijke grondslag zullen krijgen. 
Zou men reeds bij voorbaat niets verwachten van het overleg met andere 
partijen, die thans niet aan de regering deelnemen, dan ziet men naar 
mijn mening de zaken toch wel al te donker. Heel goed zal het overleg 
met de desbetreffende partijen kunnen leiden tot de opstelling van een 
program, dat voor ons land onder de huidige omstandigheden het opti
maal bereikbare oplevert. 
Dit zou een winstpunt betekenen ten opzichte van het verleden, toen 
men te veel geïsoleerd werkte en in de periode van de kabinetsformatie 
een regeringsprogramma moest tot sîand komen, dat al te gehaast 
moest worden opgesteld mede door het feit, dat de periode van de 
kabinetsformatie voor de image van de democratie zo kort mogelijk 
moest zijn. 
Enige algemene opmerkingen zou ik nog willen plaatsen over de punten 
uit de rapporten, die handelen over de kwestie Vietnam, het isolement 
van de kernmogendheid China en de E.E.G. 
De uitgestippelde beleidslijnen zullen bij de kiezers over het algemeen 
genomen niet zoveel bedenkingen ontmoeten. Wat echter is verzuimd is 
het aangeven van de begeleiding, die er van Nederland kan uitgaan ten 
aanzien van concrete punten, die tot nog toe een belemmering hebben 
gevormd voor het bereiken van de gewenste resultaten. Een veel bredere 
oriëntering van onze internationale politiek zal hiervoor nodig zijn, een 
oriëntering niet alleen op het westen ten aanzien van kwestie Vietnam 
en het Chinese vraagstuk, doch ook op het Oosten. Het is gemakkelijker 
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te roepen om vrede dan de diepere oorzaken op te sporen, die de vrede 
in de weg staan. 
Ten aanzien van de E.E.G. zal men niet zonder meer kunnen stellen, 
dat deze verder moet worden uitgebouwd. De moeizame onderhande
lingen, die het afgelopen decennium zijn gevoerd, hebben bewezen, dat 
wij ons vaak scherp moeten opstellen voor het bereiken van een rede
lijk compromis. Door de politieke partijen zal in de toekomst veel meer 
research moeten worden verricht. waardoor de knelpunten duidelijk 
naar voren zullen treden en meer inzicht zal worden verkregen over 
de keuze, die in bepaalde omstandigheden zal moeten worden gemaakt. 
In dit verband moge nog eens worden verwezen naar de moeilijkheden, 
waarmede sectoren als de landbouw en het midden- en kleinbedrijf zich 
vaak binnen de gemeenschappelijke markt zien gesteld. Het zal daarom 
voor de christelijke partijen van het hoogste belang zijn een steeds beter 
inzicht te verkrijgen, welke wensen er bij het bedrijfsleven leven voor 
een redelijke veiligstelling van onze nationale belangen. 

De herziening van de ondernemingsstruktuur. 

In dit rapport worden achtereenvolgens behandeld het geven van een 
grotere openbaarheid aan de jaarstukken, de toekenning van het enquête
recht aan de werknemersorganisaties en aan het openbaar ministerie 
en de toekomstige positie van de ondernemingsraden. 
Over deze zaken zijn reeds wetsontwerpen bij de Staten-Generaal inge
diend en op deze terreinen wordt niet zoveel nieuws meer naar voren 
gebracht. Men heeft zich hier een wijze zelfbeperking opgelegd, omdat 
het nagenoeg onmogelijk zou zijn binnen een kort tijdsbestek weer 
nieuwe ideeën te lanceren. 
Het belangrijkste is echter, dat drie christelijke partijen zich achter de 
voorgenomen herzieningsplannen hebben gesteld. Eerst wanneer onze 
samenleving geruime tijd met deze nieuwe normen heeft gewerkt, zal 
aan de hand van de opgedane ervaringen onder ogen kunnen worden 
gezien, of deze normen wijziging behoeven. 
De bepleite vernieuwingen ten aanzien van het vennootschapsrecht 
stemmen in grote lijnen overeen met die van het S.E.R.-advies van 
19 september jl., dat werd besproken in het oktobernummer van dit 
blad. 
Er is echter één belangrijke afwijking, zij het dat deze met enige voor
zichtigheid wordt gepresenteerd. 
Volgens de achttien zou het medebeslissingsrecht van de werknemers 
b.v. kunnen worden verwezenlijkt door in de wet de verplichting op te 
nemen, dat beslissingen over voor werknemers vitale aangelegenheden 
worden genomen door een ondernemingsvergadering, bestaande uit 
leden van de directie, de leden van de ondernemingsraad en de leden 
van de raad van commissarissen. 
Nu is zo iets gemakkelijker gezegd dan in praktijk gebracht. Met een 
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dergelijke wet zal het bedrijfsleven moeten werken en het is de vraag, 
of de geesten daar op dit moment reeds rijp voor zijn. Afgezien van de 
vraag, of de vakbeweging met een dergelijke koers geheel gelukkig is, 
zal men hiervoor zeker aan ondernemingszijde op dit ogenblik heel 
weinig voor voelen, nu de eerste ervaringen nog moeten worden opge
daan met de raden van commissarissen nieuwe stijl, zoals deze in het 
S.E.R.-advies van 19 september jJ. zijn bepleit. Verder ontgaat het mij, 
waarom er in de ondernemingsvergadering geen plaatsen worden toe
gekend aan vertegenwoordigers van de aandeelhouders. 
Het is zeker het recht van politieke partijen structurele wijzigingen op 
langere termijn te bepleiten. Wel vraag ik mij af, of men hier de blik niet 
in een al te verre toekomst heeft gericht. 

De economische macht in de onderneming. 

In dit rapport wordt gepleit voor een actief mededingingsbeleid, een gro
tere vestigingsvrijheid, een scherper toezicht op concentraties op het 
gebied van het pers- en bankwezen en de totstandkoming van wettelijke 
maatregelen ten aanzien van fusies. 
Vooral de ontwikkelingen rond de fusies hebben de laatste tijd in het 
middelpunt van de belangstelling gestaan en het is dan ook volkomen 
juist, dat hierop in het rapport vrij uitvoerig wordt ingegaan. 
Men maakt hier een duidelijke keuze voor een wettelijke regeling, 
hetgeen een afwijking betekent van het Engelse systeem, waar men 
werkt met een code, die niet op een wettelijke basis berust. 
Als een belangrijke inbreng mag worden gezien de verplichting tot 
aanmelding bij de overheid van ieder voornemen tot fusie. Dit lijkt mij 
volkomen op zijn plaats, gezien de wijze. waarop de overheid de laatste 
tijd bij een groot aantal fusies betrokken is geweest. 
In uitzonderlijke omstandigheden zal de overheid de bevoegdheid hebben 
fusies nietig te verklaren. hetgeen mij juist lijkt, wanneer het algemeen 
belang door de fusies al te zeer wordt geschaad. 
Ten aanzien van schadelijke monopolies zal de overheid ook een nega
tief advies kunnen uitbrengen. welk advies na de fusie moet worden 
gepubliceerd. De fusie is dan al gerealiseerd, alleen komt er dan nog 
eens een verklaring van de overheid in de geest van: "Eigenlijk had het 
niet mogen gebeuren". Aan het afleggen van een dergelijke verklaring 
zal de overheid mijns inziens weinig behoefte hebben en veel eer valt 
er ook niet aan te behalen. 
Het overleg met de vakorganisaties en de ondernemingsraden ligt ge
heel in de lijn der ontwikkelingen. Ook zal moeten worden gesproken 
over de schadeloosstelling aan de door het ontslag of door overplaatsing 
getroffen werknemers. 
Ook hier treft men weer geen passage aan over de positie van de 
aandeelhouders, hetgeen naar mijn mening als een ommissie moet 
worden gezien. 
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Naar een rechtvaardige inkomens- en vermogens verdeling. 

In het rapport spreekt men zich duidelijk uit voor een deelname van de 
werknemers in de vermogensgroei van de ondernemingen. Daarnaast 
wil men ook nieuwe perspectieven openen voor het investeringsloon, 
spaar- en winstdelingsregelingen. 
Degenen, die de ontwikkelingen van de laatste tijd hebben gevolgd, zal 
het duidelijk zijn geworden, dat dit heel belangrijke zaken zijn. Ander
zijds gaat men zich echter steeds meer afvragen, of deze voorzieningen 
op dit moment voor de werknemers de middelen bij uitstek zijn om tot 
een betere inkomens- en vermogensdeling te komen. Dagelijks kan men 
constateren, dat in werknemerskringen - overigens volkomen terecht -
steeds grotere belangstelling ontstaat een bevredigende oplossing te 
vinden voor het pensioenvraagstuk. Het lijkt mij dan ook waarschijnlijk. 
dat deze aangelegenheden in de toekomst prioriteit zullen krijgen. Ook 
het vraagstuk de inflatoire ontwikkelingen in te dammen is de afgelopen 
maanden meer naar voren getreden. Het moge als een verheugend ver
schijnsel worden gezien, dat deze zaken bij de afsluiting van c.a.o.'s 
steeds meer de aandacht krijgen. 
Ofschoon in het rapport ook vraagstukken aan de orde komen, die voor 
de zelfstandigen van belang zijn, vraag ik mij af, of het de zelfstandigen 
nu wel geheel duidelijk zal zijn geworden, wat de christelijke partijen 
nu precies voornemens zijn voor hen te gaan doen. Een verdere uitdie
ping van punt 5 van het rapport lijkt mij daarom noodzakelijk. Ook 
hier blijkt weer, dat de achttien te weinig contact hebben gehad met de 
desbetreffende belangengroeperingen. 

Het functioneren van de overheid. 

Ten aanzien van de functionering van de overheid wordt gesteld dat de 
regionale decentralisatie dient te worden bevorderd. Men zou haast 
zeggen, dat deze passage zonder enige critische analyse is overgenomen 
uit eerdere programma's. 
De stelling heeft nl. ook een keerzijde en dient in zoverre te worden 
afgezwakt, dat ook de zich voltrekkende schaalvergroting op bestuurlijk 
terrein voldoende aandacht krijgt. 
Men spreekt zich ook uit voor een bevordering van de functionele decen
tralisatie. Vermoedelijk bedoelt men hiermede de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie, waarover thans bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal een wetsontwerp aanhangig is. 
De lezers van het rapport zullen zich afvragen: "Bedoelt men hiermede 
een ondersteuning van het thans aanhangige wetsontwerp, of heeft men 
voor de toekomst nog andere plannen". Ook op dit punt zal enige nadere 
toelichting vereist zijn. 

Het welzijnsbeleid. 

In het rapport over het welzijnsbeleid wordt er terecht van uitgegaan, 
dat het welzijnsbeleid door meer dan één ministerie moet worden behan-
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deld, dit in verband met de uiteenlopende beleidsaspecten, die dit beleid 
vertoont. 
Over het algemeen genomen is voldoende aandacht geschonken aan de 
welzijnszorg, die zou kunnen worden gerangschikt onder de traditionele 
vormen, zoals de zorg voor de bejaarden en de meeste punten van de 
g2estelijke volksgezondheidszorg, 
Minder concreet wordt men als hct gaat om de meer moderne vormen 
van welzijnsbeleid o.a. wanneer het gaat om vraagstukken als de ver
ontreiniging van de lucht, het water en de bodem. Bij de behandeling 
van zaken al~ de sportbeoefening, de sexue\e voorlichting, de huishoude
lijke en maatschappelijke voorlichting komt men niet veel verder dan tot 
de vermelding van deze aangelegenheden. 
Ook hier zal een meer duidelijke beleidslijn dienen te worden aangege
ven. 

Slotopmerkingen. 

Als slotconclLEie van deze beschouwing over de rapporten van de 
achttien past in de eerste plaats het uitspreken van een woord van lof 
voor het vele en belangrijke werk, dat is verricht. 
De voorafgaande kritische opmerkingen ten aanzien van een aantal 
punten uit de rapporten dienen daarom te worden gezien als een poging 
tot meedenken ten aanzien van de vele problemen, die de aandacht 
van de christelijke partijen vragen. 
Op een aantal punten zullen de rapporten zeker aanvulling behoeven. 
Het zou mijns inziens aanbeveling verdienen, dat men in de nabije toe
komst ook die deskundigen raadpleegt, die vertrouwd zijn op het terrein 
van de takken van welzijnszorg, die niet binnen het traditionele patroon 
vallen, doch steeds meer de aandacht van de overheid vragen. 
Bij de gesprekken over de rapporten met andere politieke partijen 
zullen de christelijke partijen er verstandig aan doen niet te snel iedere 
afwijkende mening ten aanzien van de uitwerking te zien als een afwij
king van de principiële uitgangspunten van het te voeren beleid. Een 
andere houding zal ons te gemakkelijk weer doen belanden in de oude 
banen, waardoor in het verleden een groot aantal vraagstukken onop
gelost is gebleven een en ander tot niet geringe zorg van degenen, die 
daar thans de lasten van omschrijven. 
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Budget en Boeman in een 
wonderlijke verhouding 

z 

door Th. Koot 

In een verhouding bestaan verschillende fasen, waarin de frequentie van 
de contacten toe- en af kan nemen en waarin de gevoelens van zeer innig 
tot antagonistisch kunnen variëren. Juist daar waar in een normale ver
houding een grote frequentie kan getuigen van innige gevoelens, zien wij 
dat juist bij de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten een grote 
frequentie wordt veroorzaakt door een toeneming van antagonistische 
gevoelens. 

Deze grote frequentie is er momenteel beslist. Een ieder, die regelmatig 
alert is op het terrein van de financiële verhouding, kan constateren dat 
er eigenlijk geen enkele betrokkene meer is, die tevreden is met de wijze 
waarop deze verhouding, die in 1960 opnieuw is aangegaan, zich ontwik
kelt. Het rijk verwijt de gemeenten, dat niet zuinig genoeg wordt begroot. 
Daar tegenover staat dan, dat de g~meenten het rijk verwijten, dat het 
niet genoeg geldmiddelen beschikbaar stelt. Tot dusver is een situatie ont
staan, waarvan een betrekkelijke buitenstaander zou kunnen zeggen: "De 
waarheid zal wel ergens in het midden liggen". 
Nu heeft minister Beernink evenwel een wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer ingediend, dat hij ziet als het sluitstuk van de financiële verhouding 
tussen het rijk en de gemeenten. Dit wetsvoorstel behelst een wijziging 
van de gemeentewet in die zin, dat dwingend wordt voorgeschreven, dat 
aan niet-sluitende begrotingen, behoudens een uitzondering, de goed
keuring moet worden onthouden. 
Nu voorgesteld is de financiële verhouding van een sluitstuk te voorzien 
lijkt het zonder meer zinvol deze verhouding opnieuw te bekijken, 
waarna het wetsvoorstel op zich onder de loupe genomen kan worden. 
Het is beslist geen gemakkelijke zaak een juist oordeel te vellen over alle 
aspecten van deze zaak. Voorop wens ik te stellen, dat de Financiële 
Verhoudingswet 1960 een goede wet is, ondanks het feit, dat de K.V.P. 
in haar blauwdruk een andere mening vertolkt. Een goede wet dient 
evenwel goed te worden geïnterpreteerd en te worden toegepast door beide 
partners in de verhouding, wil zij optimaal functioneren. Juist het verschil 
van inzicht in deze kwalificatie ,.goed" leidt tot de aan de orde zijnde 
controversionele standpunten. 
Wanneer men kijkt naar de gemeentebesturen is het duidelijk, dat de 
onvrede bijzonder groot is. Dit blijkt onder andere uit het volgende 
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standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Nieuwsbrief 
V.N.G. dd. 30.10.69): 
"D~ regering stelt de uitkomsten van de gewone dienst van de onder
scheidene gemeentebegrotingen veel rooskleuriger voor dan ze volgens ons 
zijn. Dit is opnieuw tot uiting gekomen in het debat over de gemeente
financiën dat op 28 en 29 oktober 1969 door de Tweede Kamer met de 
ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën is gevoerd". 
Ik denk hierbij voorts aan het standpunt van de P.v.d.A.-gemeentebestuur
ders, die zelfs zo ver durven te gaan te dreigen met het neerleggen van 
hun functies indien de gemeenten niet meer geld krijgen. Een nogal boud 
dreigement, waaraan e~n zekere o?positionele achtergrond zeker niet 
vreemd zal zijn. 
Het is een gegeven, dat de gemeenten naar hun mening niet over vol
doende financiële armslag beschikken. Het zijn met name de grote ge
meenten die van zich doen spreken, terwijl onder de kleinere gemeenten 
veel ,.stille armoede" bestaat. Het R.G.W. is uiteraard de boeman. 

Sanering 

De ministers stellen hier tegenover, dat de gemeenten niet al hun geld 
even zorgvuldig besteden. Een sanering in het uitgavenbeleid blijkt soms 
verrassende uitkomsten 0') te leveren. Het is dan ook niet zo verwonderlijk, 
dat aan aanvullende uitkeringen uit het gemeentefonds op grote schaal 
de eis tot sanering wordt verbonden. Het komt ook nogal eens voor, dat 
de mogelijkheid tot het heffen van inkomsten uit het eigen belastinggebied 
niet voldoende worden benut. Tekorten. die als structureel worden aan
gediend, blijken dat niet altijd te zijn. 
Ik moet hier, ter afzwakking van het standpunt van de ministers nog wel 
wijzen op het gevaar dat schuilt in het opstellen van saneringsplannen. 
De vraag, die daarbij voortdurend voor ogen zal moeten blijven staan is 
namelijk: "Wordt en blijft een redelijk voorzieningspeil voor de inwoners 
gegarandeerd?" Vooral gemeenten, die in een opbouwfase verkeren wor
den voortdurend voor dit knellend vraagstuk geplaatst. (Zie onder andere 
Politiek van oktober 196R: Sociale probleemgebieden "Tussen wal en 
schip"). 
Het rijk laat zich bij het vaststellen van de totale inkomsten voor het 
gemeentefonds leiden door de Zijlstranorm, die het voor de eigen groei 
in de uitgaven ook hanteert, terwijl de regering zelf stelt, dat het in de 
lijn van de verwachting ligt, dat de totale uitgaven van de gemeenten 
sterker zullen stijgen dan die van het rijk. Indien de Zijlstranorm derhalve 
juist wordt gehanteerd, zullen de gemeenten maar moeilijk aan nieuwe 
verplichtingen kunnen voldoen en dat juist in een tijd, waarin de nieuwe 
verplichtingen aan de orde van de dag zijn. 
Uiteraard zullen de ministers stellen, dat de gemeenten straks zullen 
kunnen beschikken over een uitgebreider eigen belastinggebied, een vrije 
zoom, waarbinnen de meeruitgaven aan dekkingsmiddelen moeten komen. 
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Dat klinkt heel aardig. Het is alleen zo jammer, dat de gemeenten het 
rijk op dit gebied niet helemaal vertrouwen, omdat er wordt gevreesd, 
dat deze vrije zoom door de regering als argument gebruikt zal worden 
tegen het op de juiste wijze verhogen van de uitkeringen uit het gemeente
fonds. Dat de angst daartoe wordt gedeeld door onze volksvertegenwoor
diging, blijkt wel uit het Voorlopig Verslag betreffende het Wetsontwerp 
Verruiming Gemeentelijk Belastinggebied, waarin onder andere door vele 
leden wordt gesteld, dat correctie op een structureel te laag niveau ten 
aanzien van de uitgaven, waarop uitkeringen dan wel doeluitkeringen zijn 
gericht, naar hun mening niet de bedoeling kan zijn van de invoering van 
een eigen belastinggebied. 
Uiteraard wordt in de Memorie van Antwoord deze angst bestreden, even
wel zonder deze weg te nemen. Een citaat uit de Gemeentestem van 
18 juli 1969 spreekt hierover boekdelen: 
"Wie mocht hebben gedacht, dat de uitvoerige en van diepgaande studie 
getuigende opmerkingen (blijkens uit het V.V.) over en bedenkingen tegen 
het ingediende wetsontwerp enig effect zou kunnen hebben sorteren over 
de uiteindelijke inhoud van de te treffen voorzieningen, moet bij nadere 
lezing van de Memorie van Antwoord wel bedrogen zijn uitgekomen". 

Discrepan tie 

Er bestaat een discrepantie tussen de wijze van begroten door het rijk en 
die van de gemeenten. Het rijk past namelijk zijn inkomsten aan de 
uitgaven aan, terwijl de gemeenten hun uitgaven aan de inkomsten moeten 
aanpassen. 

Hiertegen kan onmiddellijk worden ingebracht, dat de gezamenlijke in
komsten van alle gemeenten door het rijk worden bepaald door het vast
stellen van de voeding van het gemeentefonds. Daarmede zou ook de 
begroting van het gemeentefonds taakstellend zijn, en derhalve ook de 
begrotingen van de gemeenten afzonderlijk. 
Deze redenatie zou waterdicht zijn indien de inkomsten van het gemeente
fonds zouden worden afgestemd op de behoeften of indien de gemeenten 
een duidelijke inspraak in de grootte van deze inkomsten zouden krijgen. 
Dat is echter niet het geval. Er worden wel adviezen ingewonnen bij de 
Raad voor de Gemeentefinanciën. Merkwaardigerwijs worden deze ad
viezen niet openbaar gemaakt, waardoor het beslist niet duidelijk is of de 
inspraak verzekerd is. 
Hierbij verdient het aantekening, dat de commissie-Oud intertijd ten aan
zien van het gemeentefonds heeft geadviseerd tot instelling van een uit 
vertegenwoordigers der gemeenten bestaande en van het rijk onafhankelijke 
Raad voor de Gemeentefinanciën, welke belast zou worden met het 
beheer van het gemeentefonds en welke zoveel mogelijk zou worden 
ingeschakeld bij de uitvoering van de voor de verdeling van het fonds 
vastgestelde regelen. Het gemeentefonds zou rechtspersoon zijn en de 
besluiten van de raad tot vaststelling van de begroting en rekening zouden 
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de goedkeuring van de Kroon behoeven. Dit voorstel werd als "niet 
wezenlijk" echter verworpen door de ministers Zijlstra en Toxopeus. 
Het gemeentefonds wordt dan ook door het rijk beheerd, waarbij het 
gesteund wordt door adviezen van de Raad voor de Gemeentefinanciën. 
De inkomsten van het fonds worden gevormd door een bepaald percen
tage van een aantal belastingen, derhalve niet zuiver stoelend op de be
staande behoeften of althans op een gedeelte van deze behoeften. Hiermede 
hoop ik te hebben aangetoond, dat de gemeenten inderdaad geen zuiver 
taakstellend.:: begroting kunnen opstellen, zelfs niet wanneer het eigen 
belastinggebied wordt uitgebreid. De gemeenten hebben maar af te wach
ten wat er uit de pot komt en hebben het daarmede maar te doen. 
Het is op deze wijze voor de wetgever wel heel simpel om de gemeente
lijke inkomstenkraan naar believen iets verder open of dicht te draaien, 
hetgeen dan ook gebeurt. 
Wellicht, dat juist in de bovenstaande problematiek "the root of all evil" 
is te vinden. Een duidelijke medezeggenschap van de gemeenten over het 
gemeentefonds, komt mij noodzakelijk voor. 

Goede verwachtingen 

Minister Beernink heeft met zijn wetsvoorstel duidelijk de bedoeling de 
gehele financiële verhouding af te ronden. Het zou dan ook aanbeveling 
verdienen dit voorstel pas te behandelen nadat de wet betreffende de 
verruiming van het gemeentelijk belastinggebied tenminste de Tweede 
Kamer is gepasseerd. 
Minister Beernink stelt zelf dat hij goede verwachtingen koestert met 
betrekking tot deze verruiming voor een verder herstel van de financiële 
zelfstandigheid van de gemeenten. Zijns inziens dient echter voorkomen 
te worden, dat deze verruiming weer verloren zou gaan door een 
begrotings- en goedkeuringsbeleid, dat onvoldoende rekening houdt met 
de mogelijkheden, welke in de nieuwe situatie liggen opgesloten. 
Uitgaande van een goed functioneren van de financiële verhouding heeft 
hij hierin groot gelijk. Het zou immers niet juist zijn indien een ge
meentebegroting niet-sluitend werd vastgesteld en goedgekeurd wanneer 
er nog duidelijk ruimte is binnen het eigen belastinggebied. 
Indien de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied door de ge
meenten noodgedwongen gebruikt zal moeten worden voor het opvangen 
van te geringe uitkeringen uit het gemeentefonds komt de zaak echter, 
zoals reeds gesteld, anders te liggen. 
Er wordt eigenlijk niets nieuws geïntroduceerd met het expliciete voor
schrift, dat een gemeentebegroting, die niet sluitend is, niet goedgekeurd 
mag worden. Zulks ligt reeds opgesloten in de huidige gemeentewet. 
Teneinde gelijke rechtsbedeling van de gemeenten door de colleges van 
gedeputeerde staten te waarborgen en teneinde een wat meer genuanceerde 
omschrijving aan dit beginsel te geven. acht minister Beernink het wenselijk 
het in de gemeentewet duidelijk vast te leggen. Dit meen ik zonder meer 
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te mogen toejuichen. Minister Beernink constateert namelijk zelf al dat de 
bestaande gemeentewet op het punt van de niet-sluitende gemeente
begrotingen, geleid heeft tot een ongelijke wijze van uitoefening van het 
begrotingstoezicht, hetgeen door hem een onbevredigende en terecht tot 
kritiek aanleiding gevende situatie wordt genoemd. 
In het wetsontwerp wordt ook een mogelijkheid voorzien om een begro
tingstekort te aanvaarden in de gevallen. waarin een tekort tussen inkom
sten en uitgaven naar verwachting in de nabije toekomst zal worden 
ingelopen. Daarbij wordt opgemerkt. dat dit voorshands alleen verant
woord is in die gevallen, waarin er, ondanks het ontbreken van even
wicht, sprake is van een duidelijk financieel perspectief. Van een zodanig 
perspectief kan bij voorbeeld sprake zijn. indien structuurverbeterende 
omstandigheden aanwijsbaar zijn; indien maatregelen van efficiency of 
maatregelen ter beperking van uitgaven op redelijk korte termijn tot herstel 
van het evenwicht zullen leiden of indien in redelijkheid toepassing kan 
worden verwacht van een verfijningsregeling of dat er een mogelijkheid 
bestaat dat een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds zal worden 
verkregen. Van een beslissing in deze zin moet onverwijld mededeling 
worden gedaan aan de minister van Binnenlandse Zaken. 

Meerjarenplanning 

Noodzaak hiertoe is wel. dat de gemeenten en derhalve ook Gedeputeerde 
Staten over de grenzen van de jaarlijkse begrotingen heen kunnen kijken. 
Ik gebruik met opzet niet de term willen, omdat de wil daartoe volop 
aanwezig is. Reeds verschillende gemeenten zijn ertoe overgegaan meer
jarenplannen op te stellen wat betreft de investeringen. Een meerjarenplan 
wat betreft de inkomsten levert echter vaak onoverkomelijke problemen 
op. In dit verband zou ik gaarne willen citeren de heer D. A. P. W. van 
der Ende, plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van 
financiën, die in de tweede herziene druk van de Inleiding tot de bestuurs
wetenschap van prof. dr. H. A. Brasz, prof. mr. Kleijn, prof. mr. J. in 't 
Veld en D. A. P. W. van der Ende stelt: "Mogelijk zal, wanneer het budget
tair meerjarenplan voor het rijk tot ontwikkeling komt, dit ook voor de 
gemeenten inspirerend kunnen werken. De centrale financiering maakt 
planmatig handelen, met name bij de kleinere gemeenten, waar minder 
spreiding van uitgaven voorkomt dan bij de grotere helaas vrijwel on
mogelijk". 
Toch zal een dergelijk planmatig handelen noodzakelijk zijn willen de 
gemeentebesturen gedeputeerde staten ervan kunnen overtuigen, dat de 
begroting na een bepaalde termijn (wat is nabije toekomst?) wel weer in 
evenwicht zal kunnen zijn. Uiteraard kan men, uitgaande van gelijkblijven
de omstandigheden, b.V. via de Zijlstranorm, een ruwe schets van inkom
sten uit het gemeentefonds in de komende jaren opstellen, men kan echter 
bij geen benadering zeggen of men b.V. over twee jaar in aanmerking zal 
kunnen komen voor een verfijningsregeling, die wel in voorbereiding is, 
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maar nog niet in werking is getreden. Ook kan men nooit met zekerheid 
of met bijna zekerheid stellen, dat een aanvullende uitkering tegemoet 
kan worden gezien. Wil een gemeente verantwoord kunnen budgetteren, 
dan zal door het rijk een duidelijk meerjarenplan voor de uitkeringen 
uit het gemeentefonds moeten worden opgesteld. 
Bovendien zullen de begrotingsvoorschriften veranderd dienen te worden, 
in die zin, dat alle kostenfactoren duidelijk tot hun recht kunnen komen. 
Vergelijkingen door gemeenten zelf en door gedeputeerde staten van de 
verschillende begrotingen is door het gebruik van de kameralistische boek
houding bijna onmogelijk. 
Met inachtneming van deze restricties kan ik het niet anders dan een 
goede stap vinden, dat op deze overigens niet expliciete wijze een meer
jarenplanning in de gemeentewet wordt geïntroduceerd. De gemeenten 
behoeven echter niet roomser te zijn dan de paus. Zo lang het rijk niet 
meerjarig plant, kan het dat ook niet van de gemeenten eisen, afhankelijk 
als deze zijn van goede informatie van zijn zijde. 
Na de situatie geschetst te hebben, waarin het wetsvoorstel van minister 
Beernink is terechtgekomen, meen ik te mogen concluderen, dat het voor
stel op zich goed is en zeker waardig om tot wet te worden verheven. 
Voorwaarde voor deze verheffing zal echter dienen te zijn, dat de Finan
ciële Verhoudingswet 1960 beter wordt toegepast. Indien zulks niet ge
schiedt, wordt een conservenblik gesloten, dat slechts voor de helft met 
worteltjes is gevuld. 
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Enkele recente ontwikkelingen in de 
internationale monetaire wereld 

, 

door A. A. van Duyn 

Inleiding 

De Tweede Kamer is in maart j.1. zonder hoofdelijke stemming akkoord 
gegaan met het ontwerp van rijkswet Goedkeuring van de voorstellen tot 
wijziging van de artikelen der overeenkomst van het Internationale Mone
taire Fonds en van de participatie van het Koninkrijk in de Bijzondere 
Trekkingsrechten van het Fonds. 
Deze wijziging van de artikelen van het IMF beoogt een oplossing te 
vinden voor enkele van de problemen die zich thans in het internationale 
betalingsverkeer voordoen. Het betreft hier dus een zaak die van het aller
grootste belang is voor de ontwikkeling van de welvaart in de wereld. 
Om enig inzicht te verkrijgen in de betekenis van de speciale trekkings
rechten - waar het genoemde wetsontwerp dus betrekking op heeft -
is het allereerst zinvol om in een zeer globale schets de ontwikkelingen 
van het internationale geldstelsel na 1945 te bezien. 
Het na-oorlogse internationale geldstelsel - dat concrete gestalte had 
gekregen bij de overeenkomst van Bretton Woods in 1944 - beoogde de 
gebreken die aan de vorige stelsels kleefden te omzeilen en had tot doel 
voorwaarden te verschaffen voor een evenwichtige groei van de interna
tionale handel om op die manier bij te dragen tot een optimale welvaarts
ontwikkeling van de betrokken landen. Bij deze overeenkomst werd het 
Internationale Monetaire Fonds (IMF) opgericht en werden de goud pari
teiten van de aangesloten valuta's vastgesteld. 
Dit Internationale Monetaire Fonds verschaften nu het kader waarbinnen 
de internationale handel zich zo goed mogelijk diende te ontwikkelen en 
ontwikkeld heeft. 
Het Fonds biedt aan de lidstaten de mogelijkheid om in geval van een 
betalingsbalanstekort en bij onvoldoende monetaires reserves bij haar de 
benodigde buitenlandse valuta's te kopen; de lidstaten dienen na een dgl. 
aankoop hun eigen valuta weer binnen vijf jaar terug te kopen. Deze 
zgn. trekkingen op het IMF kunnen niet onbeperkt plaats vinden maar zijn 
afhankelijk van het aan de leden toebedeelde quotum. Voor een kwart 
van dit quotum nu kunnen de leden met betalingsbalansproblemen zonder 
enige beperking vreemde valuta kopen, voor grotere aankopen is toe
stemming van het Fonds nodig dat haar goedkeuring niet zal onthouden 
als zij van mening is dat het betreffende land voldoende maatregelen 
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heeft getroffen om de betalingsbalansmoeilijkheden op te lossen. De quota 
zijn ev ~neens van betekenis voor de vaststelling van de bijdrage tot het 
kapitaal van het Fonds door de leden. Een vierde van het quotum dient 
voldaan te worden in goud en drie vierd.: in de eigen valuta. De opzet 
van het IMF is dus een oplossing te verschaffen voor de financiering 
van tijdelijke betalingsbalanstekorten. 
Het Fonds telde ultimo 1968 107 leden; de gezamenlijke waarde van de 
quota beliep toen meer dan $ 21 miljard. 
Door de bijzondere grote moeilijkheden waarmee vrijwel alle landen na de 
2-de Wereldoorlog te kampen hadden duurde het ongeveer tot 1960 totdat 
het internationale handels- en betalingsverkeer was genormaliseerd. Deze 
normalisatie d.W.Z. het verdwijnen van allerlei restricties in het handels
en betalingsverkeer betekende niet dat er geen problemen meer bestonden. 
Integendeel. Gedurende deze periode begonnen zich steeds duidelijker een 
aantal moeilijkheden te manifesteren, die thans als volgt gecategoriseerd 
kunnen worden: 

a. De creatie van internationale liquiditeiten geschiedt geheel los van de 
behoefte hieraan en zal in de toekomst ook niet meer aan deze behoefte 
kunnen voldoen. 

b. Het internationale geldstelsel vertoont een grote mate van instabiliteit, 
die zich uit in enorme speculatieve kapitaalb~wegingen. 

c. Landen met een onevenwichtige betalingsbalanspositie worden onvol
doende tot een aanpassing genoodzaakt. 

Sleutelvaluta's 

In de jaren na 1945 is in de snel toenemende behoefte aan internationale 
liquiditeiten naast het goud voornamelijk voorzien door de zgn. sleutel
valuta's. Dit waren de valuta van de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Vooral de dollar is van bijzonder grote betekenis in dit ver
band geworden. Sedert 1950 - en vooral na 1958 in omvangrijke mate
vertoont de Amerikaanse betalingsbalans een tekort. Door deze tekorten 
stroomden de dollars de wereld in, waar ze aanvankelijk door ieder land 
werden begeerd maar later steeds meer slechts werden "geduld" bij ge
brek aan beter. Het probleem van deze omvangrijke tekorten op de beta
lingsbalans van de VS was er geen van fundamentele zwakte; de lopende 
rekening vertoonde voortdurend een overschot. 
Het totale tekort werd echter veroorzaakt door de omvangrijke uitgaven 
voor defensie in het buitenland, de hulp aan onderontwikkelde gebieden 
en kapitaal uitvoer. 
Wat de oorzaak van een dgl. tekort echter is, is monetair van geen be
tekenis. 
Het zou denkbaar zijn dat het internationale betalingsverkeer volgens 
de totnutoe gegeven zeer globale schets zonder al te veel problemen rede-
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lijk zou kunnen functioneren, ware het niet dat de dollartegoeden een 
gouddekking vereisten. 
Lange tijd beschikte de Amerikaanse Schatkist over omvangrijke goud
voorraden tegenover haar kortlopende verplichtingen, zij is echter bereid 
om goud tegen een (sedert 1934) vaste prijs van $ 35 per troyounce te 
verkopen. Deze verkopen vinden alleen aan centrale banken en aan rege
ringen plaats; particulieren kunnen bij de Amerikaanse Schatkist geen 
goud kopen. 
Door deze verkopen is de Amerikaanse goudvoorraad danig geslonken 
zodat deze geen behoorlijke dekking meer verschaft voor de doIIarver
plichtingen. De omvang van de in dollars luidende internationale reserves 
heeft zodoende thans min of meer een maximum bereikt; iets wat het 
pond sterling al meer dan tien jaren geleden is overkomen. De Amerikaan
se autoriteiten zijn dus door deze ontwikkelingen gedwongen hun betalings
balanstekorten te doen verdwijnen. 
Indien zij hierin slagen betekent dit echter dat de omvang van de inter
nationale liquiditeiten vrijwel constant blijft en dat zodoende hieraan in 
de toekomst een tekort ontstaat. De omvang n.l. van de goud produktie is 
bij - lange - na niet voldoende om het liquiditeitsprobleem op te lossen. 
Het huidige internationale geldstelsel is al dus tot grote problemen ge
doemd: zowel een toename als een constant blijven of vermindering van 
de dollarstroom leidt tot moeilijkheden. 
Om uit dit dilemma te komen besloten de ministers van financiën en de 
gouverneurs van de centrale banken van de "Groep van Tien", (dit zijn 
de 10 rijkste industriële landen) een studie van deze materie te laten 
maken. 
Ook o.a. in het kader van het IMF en de EEG werd naar een oplossing 
gezocht. 

Speciale trekkingsrechten 

In september 1967 werd op de jaarvergadering te Rio de Janeiro van het 
IMF overeenstemming bereikt over de creatie van een nieuw reserve
middel: de speciale trekkingsrechten (special drawing rights). 
Over de meer concrete uitwerkingen hiervan werd men het in het voor
jaar van 1968 eens. Om deze speciale trekkingsrechten te kunnen realise
ren dienen de statuten van het Internationale Monetaire Fonds aangepast 
te worden. De amendementen op deze statuten treden in werking indien 
een bepaalde gekwalificeerde meerderheid van de leden zich met deze 
wijzigingen akkoord verklaren. Hierna kunnen de landen zich aanmelden als 
deelnemer in de "Special Drawing Account", zodra 75% van de quota
bezitters dit heeft gedaan wordt deze effectief. 
Of de speciale trekkingsrechten een goede oplossing betekenen voor het 
internationale liquiditeitsprobleem zal uiteraard de toekomst moeten leren. 
Gezien echter de opzet van het systeem mag men verwachten dat zij de 
mogelijkheden in zich dragen zich te ontwikkelen tot goede reserve mid
delen. 
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De speciale trekkingsrechten kunnen onmiddellijk en zonder voorwaarden 
gebruikt worden voor de saldering van betalingsbalanstekorten, precies 
zo als dit het geval is met het goud- en deviezenbezit. En dgl. trekking 
legt het land dus geen verplichtingen op t.a.v. zijn te voeren betalingsba
landsbeleid. 
Het gebruik van deze speciale trekkingsrechten door de lidstaten valt en 
staat uiteraard met het vertrouwen dat men er in stelt. Naast de plicht 
die op de leden is gelegd om de sdr's (special drawing rights) tot een 
bepaald bedrag in ontvangst te nemen heeft men nog enkele andere maat
regelen genomen o:n enig vertrouwen in dit recht te geven. 
De belangrijkste hiervan is wel de koppeling aan deze trekkingsrechten 
aan het goud; de waarde-eenheid waarin ze worden uitgedrukt is gelijk 
aan 0,888671 gram fijn goud. Additioneel vertrouwen moet gewekt worden 
door de zeer stringente procedure volgens welke de trekkingsrechten wor
den gecreëerd. Het unieke verschijnsel dat zich bij de sdr's voordoet is 
dat de creatie hiervan afhankelijk kan worden gesteld aan de behoefte. 
Tot nu toe is dit niet eerder mogelijk geweest, de internationale liquidi
teitsvoorziening werd beïnvloed door de hoeveelheid monetair goud die 
beschikbaar kwam en door de betalingsbalanspositie van de reservevaluta 
landen. De procedure tot creatie van de speciale trekkingsrechten geeft 
alleen aan de directeur van het Fonds het recht een voorstel tot creatie 
in te dienen. Hij wordt geacht dit te doen zodra hij meent dat hieraan 
behoefte bestaat. Om tot deze mening te komen wordt van de directeur 
verwacht dat hij er zich van vergewist dat een groot aantal leden inder
daad behoefte heeft aan nieuwe middelen. Ook kan de Raad van Bestuur 
hem uitnodigen een dgl. voorstel te doen. De opzet van deze procedure 
is de liquiditeitscreatie onafhankelijk te maken van de belangen van af
zonderlijke landen of van groepen van landen. Uiteindelijk dient een ge
kwalificeerde meerderheid van 85 % van de stemmen zich voor een creatie 
van speciale trekkingsrechten uit te spreken. 

Vertrouwensbasis aangetast 

De vertrouwensbasis wordt echter ernstig aangetast door de zgn. "opting 
out". Dit is het recht dat een lid heeft om in geval het zich tegen een 
creatie heeft verzet het hem toegewezen bedrag te weigeren. Met name 
tijdens de beginperiode van de werking van dit systeem zal deze moge
lijkheid om zich aan een besluit van een gekwalificeerde meerderheid van 
85% te onttrekken het vertrouwen kunnen schaden. Vooral in de financiële 
wereld scheppen uitzonderingsposities extra gevoeligheden. 
Deze mogelijkheid tot "opting out" werd alleen op verzoek van Frankrijk 
in de overeenkomst opgenomen om dit land geen reden te geven in het 
geheel niet aan de overeenkomst deel te nemen. Het vereiste van een 
gekwalificeerde meerderheid van 85 % voor beslissingen over nieuwe crea
ties verschaft aan een groep van landen die over meer dan 15% van de 
stemmen beschikt een vetorecht, de EEG-landen b.v. kunnen gezamenlijk 
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een dgl. veto-uitoefenen De Verenigde Staten beschikken over 23 % van 
het aantal stemmen. De reeds vermelde vereiste statutenwijziging van het 
IMF voor de recreatie van de sdr's heeft inmiddels plaatsgevonden en wel 
op 28 juli 1969. Enkele dagen later werd ook de benodigde 75% bereikt 
voor de instelling van de rekening ten behoeve van de speciale trekkings
rechten. 
Op de jaarvergadering van het Fonds begin oktober van dit jaar te 
Washington werd besloten - op voorstel van de Groep van Tien - om 
voor de komende drie jaar een bedrag van 9,5 miljard dollar aan sdr's 
te creëren. Dit is aanzienlijk minder dan de Amerikanen aanvankelijk 
wensten en meer dan de meeste Westeuropese landen nodig achtten. 
Voor Nederland betekent dit, op basis van ons quotum van 2,45% een 
toewijzing van 845 miljoen gulden voor de betreffende periode. Wanneer 
de betalingsbalans van ons land nu een tekort zou vertonen, dan kunnen 
de trekkingsrechten gebruikt worden om dit tekort te vereffenen. Nood
zakelijk is dit niet, want evengoed kan dit tekort gedekt worden uit onze 
sterke goud- en deviezen voorraad. 
Mede echter om het vertrouwen in de sdr's in de aanloopperiode te stimu
leren zal Nederland van zijn trekkingsrechten gebruik gaan maken. 
Zoals reeds gesteld zal het Internationale Monetaire Fonds zich niet be
denken alvorens het Nederland zijn recht verleend; het trekkingsrecht 
kan onmiddellijk en zonder voorwaarden worden uitgeoefend. Het Fonds 
bepaalt echter wel, onafhankelijk van de valuta die men nodig heeft, welke 
valuta men mag trekken. Indien in ons geval Nederland een schuld aan 
Frankrijk te voldoen heeft en door het IMF Zweedse kronen krijgt toege
wezen dient het deze in de vereiste valuta om te wisselen alvorens het 
tekort af te dekken. Welke valuta een land dat van zijn speciale trek
kingsrechten gebruik maakt ontvangt, is niet geheel willekeurig maar 
wordt bepaald door enige criteria, waarvan de voornaamste wel zijn dat 
de valuta zullen worden verkregen van die leden die in een sterke bet a
lingsbalanspositie verkeren en over een behoorlijke monetaire reserve 
beschikken. Er zal naar worden gestreefd de omvang van de aan te hou
den sdr's over deze laatst genoemde landen zo gelijkmatig mogelijk te 
verdelen. 
De landen echter die hun valuta ter beschikking stellen zijn niet verplicht 
meer dan tweemaal de oorspronkelijke toewijzing van speciale trekkings
rechten te accepteren. 
Het is nu niet zo dat de participanten de hen toeg,~wezen sdr's volledig 
kunnen benutten. Over de betreffende periode van drie jaar mo::t min
stens gemiddeld 30% van de geeuleerde rechten ongebruikt blijven. 
Is het de bedoeling van de speciale trekkingsrechten om op den duur 
een oplossing te betekenen voor het internationale liquiditeitsprobleem, 
voor de andere internationale monetaire problemen bieden ze geen oplos
sing. Het probleem van het handhaven van een gelijk vertrouwen in de 
verschillende vormen van internationale reserves blijft bestaan. M.a.w. 
het gevaar van speculaties verdwijnt niet. Het systeem van speciale trek-
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kingsrechten levert wel een bijdrage tot een vermindering van dit gevaar 
nl. doordat het eist dat de huidige onevenwichtige betalingsbalansver
houdingen dienen te verbeteren alvorens het inwerking treedt. Een vorm 
van speculatie die thans in mindere mate optreedt is de vlucht uit een 
of meer valuta's in het goud. 

Vrije goudmarkt 

Onder invloed nl. van enorme goudspeculatie gedurende de eerste veer
tien dagen van maart 1968 besloten de zeven centrale banken van de lan
den van de goudpool (Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Italië, Zwit
serland, België en Nederland) geen goud meer te leveren aan de goud
markten; ook werd geen goud meer verkocht aan centrale banken ter 
vervanging van goud dat deze op de particuliere markt verkochten. Op 
deze wijze werd een officiële en een vrije goudmarkt gecreëerd. Tussen 
de centrale banken zou de officiële prijs van $ 35 per troyounce gehand
haafd blijven, op de vrije markt echter wordt sindsdien de prijs door 
vraag en aanbod bepaald. 
De goud pool werd in 1961 opgericht met als doel een stabiele prijs op de 
goudmarkt te bewerkstelligen. Hiertoe verkochten de centrale banken 
goud bij een grote vraag terwijl zij bij een groot aanbod goud kochten. 
Tot de zomer van 1966 functioneerde de pool bevredigend, daarna begon 
ze regelmatig goud te verliezen. Frankrijk dat ook sedert 1961 lid was, 
trad een jaar later uit. 
In het najaar van 1967 vonden er een tweetal "gold-rushes" plaats die 
de landen van de goud pool konden weerstaan ten koste van een grote 
hoeveelheid monetaire reserves van de betrokken centrale banken. Van 
november 1967 tot fehruari 1968 verkochten de zeven centrale bankiers bij
na $ 2 miljard aan goud. De eerste crisis in november ontstond als gevolg 
van de devaluatie van het pond, de tweede in december had als oorzaak 
een wantrouwen in de dollar dat plotseling weer werd opgewekt door de 
omvangrijke en aanhoudende Amerikaanse betalingsbalanstekorten. 
Op 1 januari 1968 maakte de Amerikaanse president Johnson een aantal 
maatregelen bekend die moesten dienen om het tekort op de Amerikaanse 
betalingsbalans te verminderen en zodoende de positie van de dollar te ver
sterken. De West-Europese landen hadden mede op het nemen van deze 
maatregelen aangedrongen, omdat het ook hun goud was dat in de spe
culatie tegen de dollar werd ingezet. Tot 29 februari 1968 bleef het tame
lijk rustig op de goudmarkten, daarna zetten zich een nieuwe "gold rush" 
in; op 13 en 14 maart stegen de omzetten op de Londense goudmarkt tot 
recordhoogte nl. tot resp. 175 en 225 ton. Normaliter hedraagt de omzet 
op deze markt 4 ton. De volgende dag was de Londense markt gesloten! 
Daarna kwamen te Washington de presidenten van de centrale banken 
van de bij de goudpool aangesloten landen bijeen en namen de genoemde 
maatregel tegen de goudspeculatie. 
De voorraad monetair goud in de wereld is door deze maatregel dus 
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voor een verdere vermindering gevrijwaard. De laatste band tussen het 
goud en de convertibele valuta's - die bestond uit de bereidheid der cen
trale banken om goud voor een vaste prijs op de goudmarkt te kopen en 
te verkopen - werd hiermee verbroken. 

Valuta-speculaties 

Terwijl men sedert het voorjaar van 1968 een greep heeft gekregen op de 
goudspeculaties doordat de speculanten niet meer kunnen profiteren van 
een officiële goudprijsverhoging, duurde de valutaspeculaties onvermin
derd voort. 
Enkele valuta's stonden min of meer voortdurend onder druk; deze span
ning ontlaadde zich eind november wederom in een crisis op de interna
tionale valutamarkten. 
In Frankrijk voerde de regering na de mei-revolutie een beleid dat erop 
gericht was zO' snel mogelijk het produktieverlies door deze revolutie ont
staan - op te vangen en de werkeloosheid te verminderen. Dit op een 
sterke expansie gerichte beleid ging uiteraard ten koste van de betalings
balans. Frankrijk verloor dan ook in de periode van mei tot november 
O'ngeveer een derde van zijn goud- en deviezenvoorraad. De franc werd 
mede in gevaar gebracht door de sterke positie van de Duitse mark en 
geruchten over een eventuele revaluatie van deze munt. Tijdens het hoog
tepunt van de crisis verliet per dag zo'n $ 300 mln. speculatief kapitaal 
Frankrijk. Zelfs een televisierede van generaal De Gaulle kon het kapi
taal niet keren. Tenslotte vond er noch een devaluatie van de franc, noch 
een revaluatie van de mark plaats. 
Wel werd door de landen van de Club van Tien aan Frankrijk krachtige 
steun verleend om zijn wisselkoers te handhaven, tevens namen de beide 
landen verscheidene interne maatregelen. 
Begin mei 1969 herhaalde zich een soortgelijke crisis die zijn directe aan
leiding vond in het aftreden van de Franse president en in wederom hard
nekkige geruchten omtrent een mogelijke revaluatie van de mark. Ook 
ditmaal hadden de speculanten weinig succes. 
Aanvankelijk leek het erop dat de nieuwe Franse regering de politiek van 
de GaulIe zou voortzetten. Zo verklaarde premier Chaban-Delmas in zijn 
regeringsverklaring op 26 juni jJ. dat er aan een devaluatie van de franc 
in het geheel niet gedacht werd. 
Het werd echter steeds duidelijker dat de maatregelen die genomen waren 
geen resultaten afwierpen. De goud- en deviezen voorraad bleef dalen, het 
prijspeil steeg voortdurend en het tekort op de handelsbalans werd steeds 
groter. Dit alles bracht de Franse regering er op 8 augustus toe de franc 
voor de achtste maal na de 2e Wereldoorlog te devalueren en wel met 
12,5 %. Deze devaluatie werd gevolgd door een omvangrijk sanerings
programma. Zo werd o.a. op de overheidsuitgaven bezuinigd, bepaalde 
belastingtarieven werden verhoogd en er werden maatregelen genomen om 
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de spaarzin van het Franse volk te stimuleren. Men sprak in Frankrijk 
van de"Opération vérité". 
Gedurende deze gehele periode was de posItie van het Britse pond erg 
wankel, de devaluatie van november 1967 had weinig verbetering gebracht. 
Slechts met behulp van omvangrijke internationale leningen en de in
voering van restricties op de invoer en het deviezenverkeer kon het pond 
van een nieuwe devaluatie worden gered. Naast de reeds genoemde 
vormen van internationale samenwerking inzake monetaire problemen, 
zijn deze leningen van grote betekenis. Zij kunnen verstrekt worden in 
het kader van het IMF en tussen centrale banken onderling. 
De landen die deze leningen ontvangen kunnen deze terugbetalen als hun 
betalingsbalans een overschot vertoont; verschillende landen echter die 
dgl. verplichtingen hebben kampen met chronische tekorten zodat deze 
leningen bij hen slechts tot uitstel van executie leiden en bovendien de 
noodzaak om tot een goede aanpak van de moeilijkheden te komen ver
minderen. 
De Duitse economie ontwikkelde zich in de zestiger jaren sterker dan 
de Engelse en Franse. Vooral de laatste jaren zette deze gro~i zich krachtig 
door. In 1968 steeg de produktiviteit met 9 %, het prijsniveau bleef stabiel 
en de arbeidsmarkt was zeer krap. Tijdens de crisis van november 1968 
had de Duitse regering een aantal fiscale maatregelen genomen om de 
uitvoer te beperken en de invoer te bevorderen -- maatregelen die wel 
eens aangeduid werden als een "surrogaatrevaluatie" - deze bleken echter 
niet effectief te zijn. Dit alles leidde er toe dat de Duitse mark sterk 
ondergewaardeerd werd en bleef en zodoende - zoals we gezien hebben -
haar steen(tje) bijdroeg tot de verschillende crises. 
N a de monetaire crises van november 1968 en mei 1969 nam de specu
latie in de D-mark in september vlak voor de Duitse verkiezingen weer 
aanzienlijke vormen aan. De regering-Kiesinger besloot toen de koers van 
de mark zwevend te maken. d.w.Z. dat de band van de mark met het 
goud werd verbroken en de waarde overgelaten werd aan de vrije krachten 
van vraag en aanbod op de geldmarkten. De prijsstijging van de mark 
bereikte weldra een maximum hoogte van 7,3 %. Hiermee werd het 
gestelde doel van het indammen van de stroom speculatief kapitaal naar 
de Bondsrepubliek bereikt. 
Op 24 oktober besloot de nieuwe regering de vaste pariteit van de D-mark 
te herstellen en wel op een niveau dat 8,5% hoger zou liggen dan de oude 
vaste koers. 

De Europese landhouwmarkt 

De monetaire instabiliteit zoals in het voorgaande weergegeven is in 
belangrijke mate mede veroorzaakt door de voornaamste landen van de 
Europese Economische Gemeenschap. Dit betekent uiteraard dat in de 
Gemeenschap de problemen eveneens omvangrijk zijn. Deze problemen 
waarvan het ontstaan vnl. is terug te voeren tot de verschillen in econo-
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mische politiek in de afzonderlijke lidstaten vormen een aanzienlijke 
bedreiging voor de werking van de gemeenschappelijke markt. Vooral de 
ver voortgeschreden integratie in de landbouw levert moeilijkheden op. 
Sedert 1962 nl. zijn in de EEG de landbouwprijzen uitgedrukt in gelijke 
rekeneenheden. De waarde van zo'n rekeneenheid is gelijk aan die van 
de dollar, zodat men weleens spreekt van de "groene dollar". Dit betekent 
dat men in Frankrijk de landbouwprijzen met het devaluatiepercentage 
had moeten verhogen, terwijl men in Duitsland deze prijzen met het 
percentage van de revaluatie diende te verlagen. Voor Frankrijk zou deze 
consequentie een prijsverhoging met zich meebrengen, die voor een groot 
deel de voordelen van de devaluatie ongedaan zou hebben gemaakt. Deze 
moeilijkheid werd opgelost door het treffen van een aantal belasting
maatregelen zoals het subsidiëren van de invoer en het belasten van de 
uitvoer; dit voor een periode van maximaal twee jaar. 
Voor Duitsland zou een aanzienlijke inkomensderving door de boeren het 
gevolg zijn, zodat ook aan de Duitse grenzen beschermende maatregelen 
werden genomen en wel maatregelen die omgekeerd waren aan die van de 
Franse, dus subsidies bij de uitvoer en belasting van de invoer. Deze Duitse 
maatregelen zullen echter slechts voor een korte overgangsperiode gelden, 
nl. tot 9 december 1969, daarna zullen de Duitse prijzen zich aan het 
Gemeenschapsniveau moeten aanpassen. 
Dit alles toont dat de vergaande geïsoleerde integratie van de Europese 
landbouwpolitiek niet behoorlijk kan funktioneren, wanneer deze alleen 
blijft staan. 

Slot 

In het afgelopen jaar is dan ook veel aandacht besteed aan een betere 
coördinatie van de economische politiek en de monetaire samenwerking 
in de EEG. Door de Economische Commissie is in februari jl. een voor
stel ingediend om o.a. te komen tot een communautair monetair mecha
nisme, dat een lidstaat dat in moeilijkheden verkeert monetaire steun op 
korte termijn verleent (voor max. drie maanden) en steun voor middel
lange termijn in het vooruitzicht stelt. Wat de werking van dit mecha
nisme betreft wordt gedacht aan het openen van een rekening door elke 
centrale bank ten gunste van de vijf andere centrale banken, waarop deze 
tot een bepaald bedrag - in geval van moeilijkheden - krediet kunnen 
opnemen. Deze monetaire samenwerking tussen de Zes dient echter vol
gens het betreffende voorstel slechts als aanvulling op een grotere har
monisatie van de economische politiek en de procedures voor overleg. 
Zij kan de evenwichtsverstoringen niet herstellen maar wel betere om
standigheden scheppen voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen. 
Voor meer evenwichtige verhoudingen in de gemeenschap is het van pri
mair belang dat de lidstaten op middellange termijn in het kader van een 
gezamenlijke economische politiek, de groeipercentages van de produktie 
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en werkgelegenheid, de kosten- en prijsontwikkeling en het saldo van de 
lopende en totale rekening van de betalingsbalans in onderling overleg 
vast te stellen. 
Gevoegelijk kan men concluderen dat, door de getroffen maatregelen, 
de grotere bereidheid van de landen om samen te werken en de toene
mende mate van invloed en gezag van het Internationale Monetaire Fonds 
voor de problemen in het internationale betalingsverkeer redelijke oplos
singen kunnen en zullen worden gevonden. 
De zorgen zijn nog lang niet van de baan maar men is te pessimistisch 
wanneer men stelt - en dat wordt door velen gedaan - dat de huidige 
moeilijkheden veeleer toe- dan afnemen en dat het thans functionerende 
geldstelsel niet langer de wereld zal kunnen blijven dienen. 

Samen~telling en omvang van de internationale reserves per ultimo 1968 in 
miljarden dollars (vgls. Jaarverslag Ned. Bank 1968). 

Goud 38,6 
Valuta's 32,3 
waarvan dollars 17,4 

ponden 9,6 
overige 5,3 

Reserve posities in het VMF 6,5 

77,4 
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Ontwerp-kern programma : 
opdracht en wens 

door Dr. W. J. A. Visser 

Op de vergadering van de partijraad te Tilburg (28 en 29 november) zijn 
veel programma's voor de komende politieke activiteiten van de KVP 
tussen de jaren 1971-1975 beloofd: een werkprogramma voor de Kamer
fractie; een verkiezingsprogramma van de drie christelijke partijen en ook 
een ontwerp-kernprogramma, dat de plaats moet innemen van de afge
keurde 'Blauwdruk voor de zeventiger jaren'. Van radicale zijde is vanuit 
de vergadering hierop het meest aangedrongen. Er moet 'dynamisch' ge
handeld worden, zo werd betoogd. Laksheid en een weinig 'kritische' 
houding kunnen immers oorzaak zijn, dat de partij het politiek initiatief 
aan anderen uit handen moet geven en daarom moet er in hoog tempo 
vooruitstrevend gehandeld worden. Het gaat er om bij de komende ver
kiezingen stemmen te winnen en dan moet men andere partijen als het 
ware overtreffen in gunstige vooruitzichten op de toekomst. Iedereen moet 
weten, waar de partij staat: uit de 'Blauwdruk' blijkt dit niet en iets anders 
is er niet. 'Waar is het kern-programma', dat eerder was toegezegd, zo 
werd er van radicale zijde bij herhaling gevraagd. Dit moet er komen: een 
programma met een eigen gezicht, zodat de beide andere christelijke 
partijen, die met de KVP samenwerken aan een gemeenschappelijk pro
gramma in de groep van Achttien en ook de andere partijen, die voor 
samenwerking in aanmerking komen, weten, wat de KVP wil. Dit program 
moet voor de kiezers ook goed verstaanbaar of 'duidelijk' zijn om een 
kerkelijke term te hanteren t.a.v. de liturgie. Evenals de katholieke Kerk 
'openheid' bepleit naar de kant van de reformatorische mede-christenen en 
de niet-christenen, zo moet ook het nieuwe gezicht van de KVP een 'open' 
gezicht zijn naar rechts en naar links. Dit 'open' gezicht moet naar analogie 
van de profetische begeestering in de katholieke Kerk naar de komst van 
een 'nieuwe aarde' in een grootse 'visie' gericht zijn op een consequent 
vooruitstrevend beleid met als inzet een nieuwe aanpak van de algehele 
structuur van de (nederlandse) samenleving gericht op algemeen menselijk 
welzijn: een 'concreet' politiek beleid gebaseerd op het evangelie, dat in 
daden moet worden omgezet. 
Op grond van deze woorden en verlangens, die sedert Vaticanum 11 overal 
in en buiten de katholieke Kerk worden gehoord ('dynamisch', 'kritisch', 
'duidelijk', 'open', 'visie', 'concreet', 'evangelie') en die derhalve sinds het 
concilie iedereen, die in de KVP met de tijd mee wil gaan uit zelfrespect 
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dient te kennen, te gebruiken en/ of al dan niet stilzwijgend dient te be
amen, zo hij niet voor conservatief of voor traditionalist wil versleten 
worden, maakte het vanzelfsprekend, dat reeds kort na het begin van de 
in 1968 eveneens te Tilburg gehouden partijraadsvergadering een der aan
wezigen KVP-getrouwe radicalen in een verklaring kon getuigen (zie: 
K VP - '68, juni 1968, blz. 5) binnen de gelederen van de KVP te zijn 
gebleven, omdat 

1. er binnen de kring van de KVP-getrouwe radicalen vertrouwen bestaat, 
dat binnen de KVP 'de ruimte' aanwezig is 'die de partij onder de 
nieuwe leiding zou bieden voor het nastreven van hun denkbeelden' 

2. 'dit vertrouwen door het eerste optreden van het nieuwe bestuur is ver
sterkt' 

3. in de kringen van de KVP-getrouwe radicalen 'de overtuiging' is ge
komen, 'dat een groot deel van onze partij - zij het met nuances -
eigenlijk instemde met een belangrijk deel van onze denkbeelden' 

4. in een zodanige situatie de KVP-getrouwe radicalen de spelregels van 
de KVP aanvaarden: 'zij vormen geen partij in de partij, maar ze heb
ben niet hun denkbeelden prijsgegeven'. 

Op grond van deze woorden, die volgens spreker het gezicht van de KVP 
in 1968 stempelden, koesterde dit partijlid dan ook grote verwachtingen 
- in radicale zin - van de in dat jaar opgerichte Commissie-Veldkamp 
(Duidelijkheidscommissie), die zich naast vraagstukken betreffende poli
tieke samenwerking ook bezig ging houden met de (radicale?) voorlichting 
van de kiezers voor de komende verkiezingen. 
Als antwoord op de vraag of het gezicht van de KVP(-partijraad) in 1969 
eveneens dit radicale gezicht vertoont, kan worden gezegd, dat de partij
raadsvergadering van 1969 met het van radicale zijde gedane voorstel in
stemde om onder voorzitterschap van de KVP-getrouwe radicaal Steen
kamp aan een door hem nader te vormen commissie - waarvoor de KVP
ministers van CRM en OW heten te zijn gepolst - opdracht te geven vóór 
1 maart 1969 een ontwerp-kern programma ter tafel te brengen en daarbij 
dan naar vrije verkiezing gebruik te maken van de inhoud van de 'tien 
kernvraagstukken', die deze radicale katholieke senator in 1968 te Tilburg 
ter tafel had gelegd. 
Deze 'tien geboden' van Steenkamp vallen juist als bij de dialoog in een 
groep van drie en een van zeven 'geboden' uiteen. De eerste drie 'geboden' 
houden zich bezig met internationale zaken en de volgende zeven beperken 
zich tot nationale kwesties. Naar noordelijke geaardheid en geheel eens 
met de encycliek 'Populorum Progressio' houdt zich het eerste 'gebod' 
bezig met het 'vraagstuk van de ontwikkelingslanden', terwijl op het 
tweede 'gebod' de encycliek 'Pacern in terris' en de Pax-Christi-beweging 
moet hebben ingewerkt, aangezien hierin wordt gesproken over 'onze bij
drage aan de vrede en de vrijheid' (de voor deze commissie, naar het heet, 
gevraagde Minister van CRM is mede-redactrice geweest van het in 1966 
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verschenen boekje 'Met Pacem in terris onderweg'). Bij dit punt komt de 
kernbewapening en de Nato ter sprake en verder de 'noodzakelijke dialoog 
met het communisme', waarvoor sommige kerkelijke autoriteiten/ personen 
ook belangstelling koesteren. Verder valt onder dit punt nog de apartheid, 
de rassendiscriminatie en de dictaturen van Griekenland en Portugal en 
van Polen en Cuba. Het zijn alle punten, die hier krachtens de noordelijke 
voorkeur voor begrippen als 'mede'-mens en 'mede'-verantwoordelijkheid 
(d.w.z. democratie) hier bij voorkeur aan de orde worden gesteld: ook bij 
de Kerken, waar men tegenwoordig zeer veel spreekt over de 'Universele 
Verklaring van de rechten van de mens' (1948). Het derde 'gebod' is niet 
zo uitvoerig besproken als het tweede en er is maar één regel aan gewijd. 
Het handelt over 'de snelle verdere verwezenlijking van het verenigd 
Europa'. Het vierde tot het tiende 'gebod' handelen respectievelijk over de 
'herwaardering van de inkomens- en vermogensverhoudingen'; over het 
'probleem van de woningbouw'; over de 'problematiek van de werkgelegen
heid'; over 'collectieve voorzieninen', waarbij naar de geest van de pause
lijke encycliek 'Populorum Progressio' veel ruimte aan de gemeenschap 
wordt toegekend; over 'onderwijs en cultuurpolitiek', waarbij in de geest 
van Herbert Marcuse sprake is van een in Nederland aanwezige 'brood- en 
techniekmaatschappij' (vgl. consumptie-maatschappij); over de 'democrati
sering over de gehele linie' en over de 'vernieuwing van onze democrati
sche staatsvorm'. Deze twee laatste 'geboden' vormen het stokpaardje van 
deze KVP-getrouwe radicale senator. Vele bekende woorden komen in 
beide punten voor: 'inspraak', autoritair gezag', 'anonieme macht' en 'het 
gevoel van machteloosheid, dat zovelen bekruipt als ze de ontwikkeling 
van onze democratie zien'. 
Tot zover deze 'tien kernvraagstukken' van senator Steenkamp. Zelf noemt 
hij deze punten een 'bescheiden bijdrage voor een nieuwe politieke forma
tie', die geen 'weg', maar wel een 'richting' aanwijzen naar een bijbels-/ 
links-radicaal op het 'evangelie' gebaseerde maatschappelijke samenleving. 
Zelf heeft de senator gezegd: 'Het evangelie bevat waarden, die wij in daden 
moeten omzetten'. Senator Steenkamp kan nu met toestemming van de 
partijraad zijn ontwerp-kernprogramma onder de titel 'Mein Steenkampf' 
gaan schrijven, zoals een dagblad naargeestig opmerkte. 
Wanneer men nu de vraag: 'KVP - waarheen?' stelt, dan is men geneigd 
hier als antwoord te geven, dat de KVP-partijraad een bijbels-/links-radi
cale koers wil varen of toelaat, dat zulk een koers wordt gevaren. 
Indien men hier de vraag op laat volgen of deze bijbels-/links-radicale 
koers de juiste koers is en of zulk een koers door de meerderheid van de 
leden/kiezers wordt verlangd, dan moet men het tweede gedeelte van deze 
vraag met een stellig 'neen' beantwoorden. De leden en de kiezers van de 
KVP zijn in bepaalde groepen te verdelen, waarvan de grootste groep 
stellig afwijzend tegenover een bijbels-/ links-radicaal beleid staat en daar
om is het uit dien hoofde reeds een onjuiste koers. 
Men kan deze bovenstaande vraag nogmaals stellen en deze dan verbinden 
met de inhoud van een bijbels-/links-radicaal programma en dan kan men 
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ook een stellige afwijzing horen. Men kan zeggen, dat de (onder invloed 
van de groep 'Nieuw-Links'?) door het partijbestuur van de PvdA voor 
het grote verkiezingscongres op 16-17 januari 1970 gereedgemaakte voor
stellen goeddeels door bijbels-/ links-radicalen kunnen worden onderschre
ven, omdat hun inhoud kan worden gebaseerd op Hand. 2, 44-45 en 4, 32. 
Toch lijkt het onaannemelijk, dat de KVP bij een eventueel samengaan 
met de PvdA als 'regeringspartijen' deze voorstellen zal willen over
nemen, omdat ze dan bezorgd is leden/kiezers te verspelen of omdat ze 
zover niet wil gaan met haar verwezenlijking van de bijbelse boodschap. 
De PvdA zal op genoemd congres immers voorstellen: 

1. nationalisatie van verzekeringswezen en pensioenfondsen; 

2. exploitatie van bodemschatten ten bate van de gemeenschap; 

3. onder controle van de gemeenschap brengen van grote machtsconcen
traties, waaronder banken; 

4. een actieve grondpolitiek met als uitgangspunt dat de grond aan de 
gemeenschap behoort; 

5. blijvende overheidsdeelneming in ondernemingen met een sterke markt-
positie en 

6. maximale 'openheid'. 

De KVP zal zich in zo'n geval beroepen op het feit, dat Christus de parti
culiere eigendom niet afkeurt, maar deze evenals het Oude Testament 
(Ex. 20, I; 21, 33; 25, 14) aanvaardt als een natuurlijk recht (Matt. 13,4, 
21, 31; 18,23; 19, 18; 20, I; 21, 33; 25,14) en dat 'Rerum Novarum' en 
'Quadragesimo Anno' onder een beroep op Thomas (ius gentium: S. th. 
2, 2, q. 57, a. 3) zeggen, dat particuliere eigendom als een natuurrechtelijke 
grondslag voor vrede en vooruitgang in de wereld moet worden gezien. 
Een links-radicaal kan hierop weer antwoorden, dat 'Populorum Progressio' 
het collectief bezit zeer warm verdedigt en het privé-eigendom als zeer 
beperkt ziet (no. 22, 23). Meer 'verontrusten' kunnen daar weer tegenover 
plaatsen, dat theologen leren, dat men de tekst van Handelingen 2, 44-45 
niet zo letterlijk moet nemen als het er staat. 
Zegt de bijbels-/ links-radicaal, dat gelijkheid der mensen op persoonlijk en 
sociaal gebied een evangelische eis is, dan zegt een 'verontruste', dat men 
in 'Rerum Novarum' kan lezen, dat 'men uit moet gaan van de gegeven 
onveranderlijke orde der dingen volgens welke in de burgerlijke maat
schappij een egalisering van hoog en laag, van arm en rijk eenvoudigweg 
onmogelijk is. Socialisten kunnen er van dromen, dergelijke dingen te reali
seren, doch zij vechten tevergeefs tegen de natuurlijke orde' en dat de 
meeste exegeten houden, dat Christus niets heeft gezegd over deze intransi
gente eis van vandaag. 
Indien een bijbels-/ links-radicaal betoogt, dat op grond van Openb. 21, 3, 
waar gezegd wordt 'Zie hier Gods woning onder de mensen' de mens moet 
weten, dat er hier 'een nieuwe aarde' komt, zo citeert de 'verontruste' Joh. 
18, 36 'Mijn koningschap/koninkrijk is niet van deze wereld'. 
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Wanneer er radicalen zijn, die beweren, dat Christus met zijn woorden 
politieke richtlijnen heeft willen geven dan kan de niet-radicaal er op 
wijzen, dat Christus tot het einde van zijn leven een a-politieke figuur is 
geweest en dat hij radicaal heeft geweigerd tot koning te worden uitge
roepen (Joh. 6, 15). 
Links- of bijbels-radicalen kunnen met 'verontrusten' op alle mogelijke 
gebied - ieder met de Bijbel in de hand - als kemphanen tegenover elkaar 
komen staan om op grond van het 'Woord' hun gelijk te bewijzen of om 
ongelijk aan te tonen. Wanneer dan na zo'n woordenduel een 'verontruste' 
tot een bijbels-radicaal de tekst van Matt. 19,21: 'Verkoop wat gij bezit en 
geef het aan de armen' zou richten, dan weet hij zeker, dat hij een eclatante 
overwinning op zijn tegenstander heeft behaald. 
Dit droevig feit van verdeeldheid over het 'Woord' is het gevolg van het 
feit, dat de katholieke Kerk een 'Gebeuren' is geworden en geplaatst is in 
het 'kairos' van het huidige ogenblik. Als gevolg hiervan - en aangepast 
aan de tijdgeest - beklemtoont de Kerk op de dag van vandaag heel andere 
Schrift-woorden van vroeger en interpreteert gehandhaafde woorden op 
een moderne wijze. Wanneer men nu vandaag aan deze Woord-interpretatie 
en aan deze keuze uit het 'Woord' een politieke gedragslijn vastknoopt, dan 
komt men onherroepelijk over enige tijd weer voor het feit te staan, dat 
door de zich wijzigende tijdgeest - als gevolg van de wet van actie en 
reactie - een politieke partij weer een heel andere keuze en verklaring van 
het 'Woord' tot richtsnoer moet nemen. Het 'kairos' heet dan te zijn ge
wijzigd en de Kerk richt zich met haar uitspraken naar het nieuwe moment 
van het 'Gebeuren', waarin ze is terecht gekomen. Als gevolg hiervan moet 
dan het hele politieke leven van een KVP weer worden herzien. Het zou 
bijv. kunnen zijn, dat men nu met de PvdA een uitgebreide 'nationalisatie' 
nastreeft op grond van het 'Woord' en dat men enige tijd later op grond 
van een nieuwe situatie weer alles in de particuliere sector moet terug
draaien. 

Het 'doorzichtig' willen maken van het 'Woord' voor de geseculariseerde 
mens van de huidige tijd, heeft Bultmann er toe gebracht om naar noorde
lijke voorkeur/volksaard op de 'mens' in de Godmens de nadruk te leggen. 
In Hem is het 'nieuwe aardse zijn' bekend geworden (Tillich) en in Hem is 
geheel in overeenstemming met de noordelijke voorkeur voor het 'mede'
menselijke het er 'in liefde voor de ander zijn' (Bonhoeffer, Robinson) en de 
'vrijheid' (Van Buren) belichaamd. Door dit beklemtonen van het c:oncreet
menselijke verschijnt nu het eerste goddelijke als iets menselijks/wereldlijks, 
waardoor de 'mens' Jezus van Nazareth centraal komt te staan en God 
zelf als de grote afwezige, over Wie de mens geen natuurlijke kennis bezit, 
naar de achtergrond verdwijnt: 'Er is geen God en Jezus is zijn Zoon'. 
Uitgangspunten zijn uiterst belangrijk. Zo knoopt de 'Blauwdruk' op blz. 9 
een groot aantal wensen vast aan de stelling: 'de meest essentiële behoefte 
van de mens is die om te leven'. Deze gekozen formulering is als zodanig 
onvolledig, want uit het volgende blijkt, dat men hier bedoelde te zeggen: 
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' ... om rustig naast elkaar te leven'. Duidelijker ware het echter geweest, 
indien gesproken was: ' ... om te blijven leven' of anders geformuleerd: 
'De meest essentiële drang van de mens is om het hem geschonken leven 
zo goed mogelijk op de voor hem/haar geschikte wijze in stand te houden', 
wat 'blijven leven' insluit. Deze drang tot menselijke instandhouding geldt 
voor het individu, voor het gezin en voor een gemeenschap/land/volkl 
staat! natie. Bedreiging van deze menselijke instandhouding drijft de mens, 
het gezin en een gemeenschap/land/volkl staat! natie tot afweermaatrege
len. Dit is zuiver menselijk. Indien men deze formulering tot uitgangspunt 
kiest dan volgen hieruit geheel andere consequenties dan wanneer men 
schrijft, dat 'de meest essentiële behoefte van de mens is om te leven'. 
Alle extremisme schaadt. Dit geldt voor (de katholieke) Kerk en Staat. 
Extremisme vindt ook bij het volk de aanhang niet, waarop hun leiders 
hopen: ook al vinden deze hun beginselen nog zo edel en nog zo juist. 
Extremisme is altijd voor een handjevol. Een extreem 'bijbelse bewogen
heid', zoals de Politieke Partij Radicalen (PPR) in haar devies voert, vindt 
bij de grote massa van het katholieke volksdeel niet het respons, waarop 
deze jonge partij had gehoopt. Voor de een begrijpelijk en voor de ander 
jammer. Tussen de KVP-getrouwe bijbels-I links-radicalen en hun uit de 
KVP getreden medestanders bestaat naast overeenkomst in denken verschil 
in nuances. Toch zijn deze verschillen weer niet zo groot om elkaar de 
hand niet te kunnen drukken, want de tijd heelt vele wonden. 
Dat het (extreem) bijbels-I links-radicalisme het 'Woord' van de Kerk tot 
norm neemt en van de kant van de Kerk inspiratie en stimulatie verwacht, 
blijkt na wat is gezegd ten overvloede nog eens duidelijk uit de woorden 
van senator Steenkamp: 'De Kerk moet zich meer dan voorheen met de 
politiek bemoeien, zij moet als het geweten van de samenleving fungeren 
en ons steeds op misstanden en fouten wijzen'. 
Ondanks de in het verleden foutieve I mislukte bemoeiingen van de katho
lieke Kerk met de politiek, is ieder oprecht katholiek bereid deze woorden 
te onderschrijven, maar de gecompliceerdheid van de huidige internationale 
en nationale, ja zelfs de ingewikkeldheid van plaatselijke politieke vraag
stukken is zo groot, dat alleen specialisten, die beroepshalve in het poli
tieke leven doorkneed zijn, een politieke situatie kunnen of mogen beoor
delen. Dat een katholieke Kerk aan haar gelovigen op grond van een 
ruime interpretatie van Joh. 21, 15-17 in abstracte wijze vermaningen in 
het boekje 'Met Pacem in terris onderweg' staat te lezen - voor het in 
concreto geven van oplossingen van politieke kwesties is de Kerk niet ge
roepen, want, zo lezen we, 'daartoe is ze niet bemand'. Het 'woord' I de 
'Kerk' tot hartkamer van het politieke leven maken moet als onjuist wor
den beschouwd. Zelfs met het 'in abstracto' geven van richtlijnen dient de 
Kerk voorzichtig te zijn. Wie aanvaardt de conclusie van de encycliek 
'Populorum Progressio', dat 'ontwikkeling' lontwikkelingshulp gelijk is aan 
'vrede', want ieder weet, dat ideologische verschillen tussen landen en 
volken niet met een dikke boterham uit de weg worden geruimd. In het 
tweede punt van de '10 kernvraagstukken' van senator Steenkamp wordt 
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o.a. stelling genomen tegen dictaturen. Gesteld, dat een minister van 'BZ' 
op een hierop betrekking hebbende vraag vanuit de Kamer zou antwoorden 
met een beroep op 'Populorum Progressio' (no. 54, 77), dat hij hieraan 
niets kon doen, dat hij dan een grote kans zou lopen een 'stoel' naar z'n 
hoofd te krijgen. 

Besluit 

Als gewoon partijlid van de KVP de politieke gebeurtenissen in en buiten 
het parlement zo veel mogelijk volgend, moge het aan een buitenstaander 
vergund zijn aan het slot van dit betoog - dat feitelijk al veel te lang is 
geworden - enkele persoonlijke opmerkingen te maken over vorm en in
houd van het ontwerp-kernprogramma, waarmede de commissie Steen kamp 
is belast. Betweterij moge men achter deze persoonlijke mening niet zoe
ken, alleen het willen dienen van een goede zaak. 

1. Een ontwerp-kern programma dient vanzelfsprekend duidelijk en be
knopt te zijn. Vele mensen hebben tegenwoordig weinig tijd tot lezen 
en verlangen daarom naar 'duidelijke' en 'beknopte' uiteenzettingen. 

2. Een ontwerp-kern programma dient ten gerieve van de lezers/partij
leden de naamlijst van de samenstellers te vermelden. Met anonimiteit 
is de lezer hier niet gebaat, omdat hij als insider aan de lijst met namen 
wil kunnen zien, wat de inhoud te bieden heeft en 'uit welke hoek de 
wind waait'. Ook in de definitieve tekstuitgave dient deze lijst van ont
werpsamenstellers te worden vermeld alsmede de lijst van partijraads
leden die ter vergadering aanwezig het ontwerp hebben besproken, weg
gestemd of aanvaard: terwille van de 'openheid' hebben partijleden en 
kiezers er recht op de standpunten van hun partijraadsleden te kennen. 

3. In het 'Ten geleide' van het ontwerp-kernprogramma dient 

a. uitdrukkelijk het levensbeschouwelijk 'eigen gezicht' van de partij te 
worden aangegeven 

b. uitdrukkelijk te worden vastgesteld, dat het ontwerp in levens
beschouwelijk en politiek opzicht geen signatuur van een bepaalde 
groepering binnen de partij draagt 
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c. uitdrukkelijk te worden gezegd, dat de partij niet wenst mede te 
werken 
aa. aan levensbeschouwelijk of politiek extremisme in conservatieve 

of progressieve zin 

bb. aan vernietiging van een ware democratie, die binnen het kader 
van de principiële gelijkheid van alle mensen vasthoudt aan de 
erkenning van ongelijkheid als gevolg van begaafdheid en daar
mede verband houdende ontwikkeling en taak 



cc. aan afschaffing van een gekwalificeerd/ gedifferentieerd stem
recht ten gunste van een kwantitatief stemrecht (one man one 
vote) * 

dd. aan nationalisatie en inperking van het persoonlijk eigendoms
recht 

ee. maximale 'inspraak', 'openheid', 'collegialiteit' of 'democratise
ring' 

ff. louter op vernieuwingsdrang berustende experimenten op staats
rechtelijk/ maatschappelijk/ opvoedkundig/ cultureel gebied 

gg. aan een onterend voortduren van bandeloze vrijheid in talrijke 
sectoren van de huidige maatschappij 

In een resoluut afwijzen van bijbels-jlinks-radicalisme schuilt de grote 
wervingskracht van een vooruitstrevende KVP in de komende ver
kiezingsstrijd. Het zou diep tragisch zijn, indien een soortgelijk manifest 
als dat 'Aan katholiek Nederland' (9-12-'69) zou gaan verschijnen, 
waarin katholiek Nederland opnieuw werd opgeroepen maar nu om 
adhesie te betuigen aan initiatiefnemers voor een nieuwe katholieke 
politieke groepering, omdat de bestaande 'de dwang van oude structu
ren vervangt door een snel verhardende nieuwe pressie, die inzichten 
opdringt en veranderingen doordrukt alsof alles wat modern is ook 
per se waarheid bevat'. 

Vele katholieke stemmen kan men dagelijks beluisteren, die zich ergeren 
over de huidige gang van zaken in Kerk en Staat. Hun stem heeft er 
recht op in het parlement gehoord te worden. Indien een commissie
Steenkamp zich niet geroepen acht op grond van politieke inzichten 
het bovenstaande in haar kernprogramma vorm en gestalte te geven, 
dan dient ze haar opdracht aan de Partijraad terug te geven voordat 
het voor de toekomst van de KVP te laat is. 

4. In de daarop volgende hoofdstukken van het ontwerp-kernprogramma 
kunnen de gebruikelijke internationale en nationale kwesties worden 
behandeld, waarbij de zorg voor de mens centraal kan worden gesteld. 
Tot de eerste groep behoren dan vooreerst onze verplichtingen, die 
voortvloeien uit 'mede-menselijkheid' (ontwikkelingshulp, enz.), dan de 
eisen, die de drang naar de menselijke 'instandhouding' stelt (verdedi
ging van de vrijheid) en tenslotte de vorderingen, die het menselijk 
streven naar 'welzijn' verwezenlijken (EEG, enz.). 
Bij de behandeling van de tweede groep kan men dezelfde volgorde 
aanhouden. Eerst de kwesties van 'medemenselijkheid' (sociale voor
zieningen, woningbouw, enz.), dan de eisen voor de menselijke 'instand
houding' (gezondheidszorg, onderwijs en opvoeding, cultuur, landsver-

* Noot van de redaktie: schrijver heeft hierbij het oog op universiteiten. 
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dediging, orde en gezag, enz.) en tenslotte wederom de vorderingen die 
het menselijk streven naar 'welzijn' bepalen (handel en nijverheid, enz.). 

Wie had kunnen denken, dat het ooit nodig zou zijn tegen de doorwerking 
van katholiek kerkelijk extremisme in de politiek te waarschuwen en wie 
had het in katholieke kringen ooit mogelijk gedacht, dat te Rome bij de 
aanvang van het Concilie enkele prelaten van vandaag onbewust de weg 
zouden bereiden voor een proletarische samenleving van morgen. " 'Mao 
heeft geen ranch in het zuiden, geen privé-investeringen van miljoenen, 
maar in zijn natie ... leeft op dit ogenblik een geest van onbaatzuchtigheid. 
Op dit ogenblik zijn daar mensen bereid voor elkaar te werken en niet in 
de eerste plaats voor zichzelf .. .' (passage ontleend aan 'Hoogland', 1968, 
blz. 146, een blaadje onder leiding van belgische jezuieten en dat zich 
noemt 'Maanschrift voor rijker katholiek leven'; de woorden zijn van 
pater Craye SJ.). 

Van redaktiewege sterk bekort. 
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Boekbesprekingen 

PROF. MR. I. A. DIEPEN HORST 

Universiteit en wetenschap in beweging 

Uitgever: N. Samsom N.V., (Nauta-reeks) 267 bladzijden, prijs f 11,90 

"Wat het bestuur der universIteIten en hogescholen betreft, zoals elke graag 
knutselende jongen vroeger een mecano bezat en met constructies bezig was, 
begint nu bijna ieder die voor universitaire vragen belangstelling heeft, aan het 
ontwerpen van een bestuursvorm. Jammer genoeg laten de betrokkenen zich wat 
minder dan in hun jeugd door een "voorbeeldenboek" leiden. Vergetend de vele 
mogelijkheden, die de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs in haar huidige 
gedaante biedt en alles van een "experimenteerartikel" hopend, is hun streven 
om voor elke tekortkoming die zij in het academische leven bespeuren een spe
ciale voorziening te treffen." 
Dit zegt Prof. Mr. I. A. Diepenhorst, de vroegere Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen in "Universiteit en Wetenschap in beweging", dezer dagen ver
schenen in de Nauta-reeks (uitgave N. Samsom N.Y. te Alphen aan den Rijn). 
Zeer uitvoerig gaat de auteur, thans lid van de Tweede Kamer voor de A.R.
partij, in op het actuele vraagstuk van de structuurhervormingen der universi
teiten en hogescholen. Daarover merkt hij o.m. op, dat het niet van brede blik 
getuigt, de afschaffing van curatoren-colleges in hun huidige gedaante te bevor
deren. Het deelhebben der studenten aan faculteitsberaad, zodat van hun mening 
kennis wordt genomen en deze invloed heeft, moet - naar de mening van de 
vroegere minister - waar nodig "met beslistheid" worden bevorderd. Door mede
beraad en aldus verworven inspraak in facultair verband wordt z.i. aan de stu
denten "het gerechte deel" toegewezen. Het "paritair" medebeslissen is, zo schrijft 
prof. mr. Diepenhorst, "wat onwezenlijk als men aan vragen van onderwijs en 
meer nog aan die van onderzoek denkt". Hij maakt geen principieel bezwaar 
tegen een toetreden van enkele studenten en stafleden tot de senaat, "al zal het 
enkel psychologisch enige bevrediging schenken". Het deel uitmaken door stu
denten of staf van curatoria daarentegen is z.i. "verwerpelijk". 
Samenvattend merkt de auteur op, dat de wet ten behoeve der studenten posi
tiever behoort te worden geredigeerd, wat ook voor de wetenschappelijke mede
werkers geldt. Tevens zou men z.i. voor de studenten een klachtrecht naar aan
leiding van onrechtvaardige behandeling wettelijk kunnen verankeren. 
Een commissie van appel verdient de voorkeur boven een enkele "ombudsman", 
die moeilijker het algemeen vertrouwen en van studenten en van docenten zal 
weten te verwerven onder vaak delicate omstandigheden. In zijn nieuwe boek 
"Universiteit en wetenschap in beweging" bepleit Prof. Mr. Diepenhorst het op
nemen van enige studenten en wetenschappelijke medewerkers in de Academische 
Raad en zegt hij dat het publiekelijk optreden van deze Raad met veel meer 
zorgvuldigheid zou dienen te geschieden. Ook zou z.i. een scherper inzicht in de 
gevaren van te overvloedige "commissie- en werkgroep-zegen" veel kunnen ver
beteren. 
Op het verlangen om de universiteiten in de tot dusver bekende vorm op te geven 
en door een van boven afgeleid centraal scholenstelsel te vervangen past slechts 
één antwoord, zo stelt de oud-minister. 
Volstrekt afwijzend stelt hij zich daartegen op, want "waarom een nieuw model 
gekozen zonder bewijs dat het oude onbruikbaar werd?". Er pleit z.i. veel voor -
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ook in verband met de maatschappelijke verantwoordelijkheid - om bij de 
regeling van alles wat leef- en studieklimaat der studenten raakt, hun zelf een 
stem in het kapittel te geven en de verantwoordelijkheden welke zij met hun 
snel verschijnen en verdwijnen aan de academie kunnen dragen, ook volledig 
toe te vertrouwen. "Dat de studenten daarbij verstandig doen niet in vergelijking 
tot andere bevolkingsgroepen te veel voor zichzelf te begeren, moet hun zelf 
duidelijk wezen", aldus Prof. Mr. Diepenhorst. 
In zijn boek gaat Prof. Mr. Diepenhorst uitvoerig in op tal van (actuele) vraag
stukken, die alle deze gemeenschappelijke noemer hebben: het hoger onderwijs. 
De huidige veelkleurige problematiek van universiteit en wetenschap wordt in 
deze uitgaaf aan de orde gesteld en dit op duidelijke wijze. Als het pas gaf, zo 
zegt de auteur zelf, werd niet geschroomd slag op slag een duidelijke positie in 
te nemen. Het geheel werd een standaard-werk, geschreven door de man, die 
eens leiding gaf aan het wetenschappelijk hoger onderwijs in ons land en die in 
zijn boek zijn (steeds belangwekkende en altijd interessante) visie geeft op een 
onderwerp dat hem zo vertrouwd is geworden. Met deze visie hoopt hij iets in 
het midden te hebben gebracht, waaraan anderen niet klakkeloos zullen voorbij
gaan. "Te oud om te menen steeds een juist oordeel uit te brengen, zou hij met 
name een kritische toetsing van zijn denkbeelden toejuichen door hen, die jong 
genoeg zijn om te geloven dat zij alles weten". 

PROF. DR. P. J. A. TER HOEVEN 

Arbeiders tussen welvaart en onvrede 
Uitgave N. Samsom N.V. te Alphen aan den Rijn. Serie Maatschappijbeelden, 
aantal pagina's 308, prijs f 22,50 

Ondanks de uiterlijke verbetering van hun economische positie zijn zeer veel 
arbeiders van mening, dat de huidige welvaartsdeling onrechtvaardig is. Slechts 
een kleine minderheid oordeelt positief hierover, aldus een van de vele conclusies 
in dit nieuwe werk van prof. dr. Ter Hoeven. Daarin vraagt hij zich o.m. af of de 
arbeiders in de verzorgingsstaat op weg zijn hun identiteit te verliezen? Of, zo 
stelt hij, levert de welvaart toch zoveel onvrede en vervreemding, dat kleinere of 
grotere uitbarstingen onvermijdelijk zijn? 
Prof. dr. Ter Hoeven plaatst het antwoord op deze vragen tegen de achtergrond 
van een permanent veranderende samenleving. Telkens weer zullen emancipatie
verschijnselen opduiken, zeer waarschijnlijk in de vorm van een conflict, want 
achterstanden zullen onvermijdelijk zijn. Alleen tijdelijke oplossingen zijn moge
lijk. Het arbeidsconflict blijft, dikwijls met een onverwachte aanleiding of in niet 
als zodanig herkende vormen. De emancipatie, zo luidt de stelling van prof. dr. 
Ter Hoeven, is in een tijd van sociale veranderingen, nimmer voltooid. Rust en 
orde zijn daarom illusies. Hij stelt in zijn boek, dat de maatschappelijke onge
lijkheid met name ten aanzien van de positie van de handarbeider nog altijd een 
actueel vraagstuk is en dat er ten aanzien van de maatschappelijke verdeling van 
de welvaart spanningen zijn blijven bestaan. Niet alleen de partners in het collec
tief overleg hebben te kampen met moeilijkheden - ook doen zich er problemen 
vooI' aan de voet van de organisaties. 
Aan die organisatie - de vakbeweging - schenkt de auteur in zijn boek grote 
aandacht. Hij noemt de vakbeweging het resultaat van een imposant ontwikke
lingsproces, maar "haar groei tot een van de machtscentra in de moderne samen
leving vraagt echter om een hernieuwde analyse". Na te hebben gewezen op het 
feit, dat welvaart voor de arbeiders meer betekent dan alleen beloning conclu
deert prof. dr. Ter Hoeven, dat de vakbeweging, vanuit dit perspectief gezien, 
vooral een belangrijke signaleringsfunctie heeft. "Door het ontrafelen van inge
wikkelde economische relaties met het oog op de arbeidsbelangen, maken vak
bondsfunctionarissen de kansenstructuur opnieuw doorzichtig. Zij voorkomen het 
verlies van transparantie door de toenemende complexiteit van sociaal-econo
mische theorie en werkelijkheid." 
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Prof. dr. Ter Hoeven noemt hun keuze - het wel of niet herstellen van de door
zichtigheid - van uitermate grote betekenis. 
In "Arbeiders tussen welvaart en onvrede", waarin uitvoerig wordt ingegaan op 
de Amsterdamse havenstakingen van 1960 en 1961 en op de staking van de 
bouwvakkers in 1960, noemt prof. dr. Ter Hoeven een staking "een randver
schijnsel", nu de belangenbehartiging is ondergebracht in een nationaal econo
misch-politiek systeem. Er is, zo luidt zijn conclusie, een functioneel alternatief 
voor de staking. Het boek van prof. dr. Ter Hoeven is voorzien van een zeer 
uitgebreide literatuurverwijzing. 

Onder redactie van JOS M. VAN DER AA en C. A. VAN DE VOORT 

Projecten voor de maatschappelijke vorming 
van de opgroeiende jeugd 
Uitgeverij Zwijsen - Tilburg 

Met de invoering van het vak maatschappijleer op de scholen voor het voort
gezet onderwijs heeft de wetgever de bedoeling gehad de leerlingen kennis en 
inzicht bij te brengen in de hedendaagse, Nederlandse, samenleving. 
Bij hun verkenning in het maatschappelijk leven hebben de leerlingen begeleiding 
nodig. De leraar heeft een voorname en verantwoordelijke taak. Hij zal inzicht 
moeten hebben in relaties tussen mensen onderling en in groepsverbanden. Hij 
moet de leerlingen het besef bijbrengen dat zij een deel zijn van de grote gehelen 
waar zij een inbreng hebben, maar tegelijk zich medeverantwoordelijk weten voor 
de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Dit alles kan niet zonder het aan
dragen van feitenmateriaal en het bijbrengen van begrippen. 
Het aandragen van het feitenmateriaal en het bijbrengen van die begrippen ge
schiedt aan de hand van speciale documentaties die deel uitmaken van de boven
genoemde "Projecten". 
Het geheel van de stof is zo uitgebreid dat er meerdere projecten nodig zijn. 
In de reeks projecten zijn er voorlopig vijf ondergebracht nl. over het bestuurs
apparaat in Nederland, Christendom, Nederlands Katholiek Vakverbond, Bodem
schatten van Nederland en Culturele Maatschappij. 
Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op de hele serie. Zij ontvangen bij elke 
nieuwe uitgave een speciale handleiding voor de leraar. 
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DE AUTEURS IN DIT NUMMER 

Dr. J. A. M. Corne/issens is hoofd van de afdeling Ondernemingsraden 
van het Ministerie van Sociale Zakcn en Volksgezondheid. 

Th. Koot is Voorlichtingsfunctionaris van de gemeente Veldhoven. 
Van Duyn is student economie Rotterdam. 

Dr. Visser is Filosoof en g2)x:nsioneerd leraar van de Middelbare school. 
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Nieuwe Uitgaven 
van de Staatsdrukkerij 
ONDERWIJS EN VORMING TOT 18 JAAR. 

Rapport van de Commissie vorming en onderwijs leerplicht
vrije jeugd, ingesteld door de staatsseCïetaris van onderwijs en 
wetenschappen. 

Verkoopprijs f 4,20. 
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